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OFícIOS

N' 027/89 - Do Senhor Deputado Ibsen Pinheiro,
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro (PMDB), indicando o Senhór Deputado Már
cio Braga para integrar o Colégio de Vice-Líderes
daquela agremiação partidária.

N' 033/89 - Do Senhor Deputado Ibsen Pinheiro,
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro (PMDB), indicando o Senhor Deputado Arnal
do Faria de Sá para integrar, na qualidade de mem
bro efetivo, a Comissão de Saúde, Previdência e
Assistência Social, em substituição ao Senhor Depu
tado flezerra de Melo.

N' 034/89 - Do Senhor Deputado Ibsen Pinheiro,
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro (PMDB), indicando o Senhor Deputado Fer
nando Santana para integrar, na qualidade de mem
bro titular, a Comissão de Fiscalização e Controle,
em substituição ao Senhor Deputado Genebaldo
Correia.

N' 035/89 - Do Senhor Deputado Ibsen Pinheiro,
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro (PMDB), indicando o Senhor Deputado Aris
tides Cunha para integrar a Comissão de Serviço
Público, na qualidade de membro efetivo.

N' 036/89 - Do Senhor Deputado Ibsen Pinheiro,
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro (PMDB), participando o desligamento dos Se
nhores Deputados Ubiratan Aguiar, Raimundo Be
zerra, Antonio Gaspar e Fernando Gasparian do
Colégio de Vice-Líderes daquela agremiação parti
dária.

N0 038/89 - Do Senhor Deputado Ibsen Pinheiro,
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro (PMDB), indicando os Senhores Deputados
Firmo de Castro e José Geraldo para integrarem
o Colégio de Vice-Líderes daquela agremiação parti
dária.

No 045/89 - Do Senhor Deputado Ibsen Pinheiro,
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro (PMDB) , indicando a Senhora Deputada Rita
Camata para integrar, na qualidade de membro efe
tivo, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte

e Turismo, em substituição ao Senhor Deputado
Antonio Gaspar.

N' 046/89 - Do Senhor Deputado Ibsen Pinheiro,
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro (PMDB), indicando o Senhor Deputado Alui
zio Campos para integrar, na qualidade de membro
titular,' a Comissão de Fiscalização e Controle., em
substituição ao Senhor Deputado Hélio Rosas.

N' 047/89 - Do Senhor Deputado Ibsen Pinheiro,
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro (PMDB), indicando o Senhor Deputado Hélio
Rosas para integrar, na qualidade de membro titu
lar, a Comissão de Serviço Público, em substituição
ao Senhor Deputado Ubiratan Aguiar.

N'048/89 - Do SenhorDeputado Ibsen Pinheiro,
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro (PMDB), indicando o Senhor Deputado Luiz
Roberto Ponte para integrar, na qualidade de mem
bro suplente, a Comissão de Trabalho.

N' 049/89 - Do Senhor Deputado Ibsen Pinheiro,
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro (PMDB), indicando a Senhora Deputada Bete
Mendes para integrar, na qualidade de membro su
plente, a Comissão de Relações Exteriores.

N' 050/89 - Do SenhorDeputado Ibsen Pinheiro,
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro (PMDB), indicando o Senhor Deputado José
Carlos Vasconcelos para integrar, na qualidade de
membro titular. a Comissão de Transportes.

N' 051/89 - Do Senhor Depütado Ibsen Pinheiro,
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro (PMDB) , indicando o Senhor Deputado Ante
ro de Barros para integrar, na qualidade de membro
suplente, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática.

N'052/89 - Do Senhor Deputado Ibsen Pinheiro,
Líder do partido do Movimento Democrático Brasi
leiro (PMDB), indicando o Senhor Deputado José
Carlos Vasconcelos para integrar, na qualidade de
membro titular, a Comissão de Transportes.

No 042/89 - Do Senhor Deputado Amaral Netto,
Líder do Partido Democrático Social-PDS, retifi
cando indicação feita anteriormente dos membros
daquela agremiação partidária que integrarão a Co
missão de Minas c Energia.

S/n' - Do Senhor Deputado Vivaldo Barbosa,
Líder do Partido Democrático Trabalhista (PDT),
indicando o Senhor Deputado Chico Humberto para
responder, temporariamente, na qualidade de 4' Vi
ce-Líder daquela agremiação partidária.

N' 037/89 - Do Senhor Deputado Gastone Righi,
Líder do Partido Trabalhista Brasilerio (PTB) , indi
cando, n~s termos do acordo firmado entre aquela

agremiação partidária e o Partido Democrata Cris
tão (PDC), os membros daqueles Partidos que inte
grarão a Comissão de Desenvolvimento Urbano,
Interior e índio e a Comissão do Trabalho.

Sln' - Do Senhor Deputado Plínio Arruda Sam
paio, Líder do Partido dos Trabalhadores (PT) , indi
cando os membros daquela agremiação partidária
que integrarão as Comissões Técnicas Permanentes.

N' 091/89 - Do Senhor Deputado Roberto Bales
tra, Líder do Partido 'Democrata Cristão (PDC),
indicando oS membros daquela agremiação parti
dária que integrarão as Comissões Técnicas Perma
nentes.

No 044/89 - Do Senhor Deputado João Herr
mann Neto, Líder do Partido Socialista Brasileiro
(PSB), participando que, em 7 de março do ano
em curso, o Senhor Deputado Domingos Leonelli
filiou-se àquela agremiação partidária.

No 001/89 - Do Senhor Deputado Ubiratan
Aguiar, Presidente da Comissão de Educação, Cul
tura, Esporte e Turismo, participando sua eleição
para Presidente daquele órgão técnico e dos Senho
res Deputados Celso Dourado, Jorge Hage e Flores
tan Fernandes para Vice-Presidentes.

COMUNICAÇÓES

Do Senhor Deputado Messias Soares, participan
do seu desligamento do Partido Trabalbista Reno
vador (PTR) e sua filiação ao Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB), a partir de 7 de
março do corrente.

Do Senhor Deputado João da Mata, participando
estar reassumindo, a partir de 19 de fevereiro do
corrente, o mandato parlamentar.

TELEGRAMA

Do Senhor Oscar Dias Corrêa, Ministro de Estado
da Justiça e Presidente do Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana, solicitando os nomes
dos Deputados que integrarão aquela entidade du
rante o exercício de 1989.

MENSAGEM

Mensagem,n' 10~, de 1~89'(Do Poder Executivo)
- Submete a conslderaçao do Congresso Nacional
o texto do Acordo de Cooperação Econômica entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Argelina Democrática e Po
pular.

Mensagem, n' 104, de 1?89 (Do Poder Executivo)
- Submete a conslderaçao do Congresso Nacional
o texto do Tratado de Assistência Regional para
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Emergências Alimentares (Tarea), concluído com
os Governos da Argentina, Bolívia, Colômbia, Cu
ba, Equador, Costa Rica, Chile, Honduras, México,
Panamá, Peru, Uruguai, Nicarágua, Paraguai e Ve
nezuela, em Caracas, a 8 de abril de 1988.

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Decreto Legislativo n' 30-A, de 1988
(Do Sr. Antoniocarlos Mendes Thame) - Fixa o
limite de 700 (setecentos) OTN como remuneração
para os cargos públicos que especifica; tendo parecer
da Mesa pela rejeição.

Projeto de Resolução n' 51-A, de 1988 (Do Sr.
Luiz Salomão) - Susta o Decreto n' 96.991, de
14 de outubro de 1988, que atribui competência para
autorização de pagamentos e recebimentos por meio
de outras instituições financeiras; tendo parecer da
Mesa, pela rejeição.

Projeto de Resolução n' 52-A, de 1989 (Da Se'
Irma Passoni) - Dispõe sobre a composição e o
funcionamento da Comissão Mista do Congresso
Nacional, destinada ao exame da Dívida Externa,
nOs termos do artigo 26 das Disposições Transitórias
da Constituição Federal; tendo parecer da Mesa pela
prejudicialidade.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei Complcmentar n' 57, de 1989 (Do
Sr. Costa Ferreira) - Dispõe sobre a nulidade e
extinção de atos que tenham por objeto a ocupação
de terras trandicionalmente ocupadas pelos índios
ou a exploração das riquezas nelas existentes, em
conformidade com o artigo 231, parágrafo 6' da
Constituição Federal de 1988.

Projeto de Lei Complementar n' 58, de 1989 (Do
Sr. Hélio Rosas) -Regulamenta o inciso I do artigo
7' da Constituição.

Projeto de Lei complementar n' 59, de 1989 (Do
Sr. Adhemar de Barros Filho) - Regulamenta o
artigo 14, parágrafo 9' da Constituição para estabe
lecer casos de inelegibilidade e prazos de sua ces
sação.

Projeto de Resolução n' 61, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Egídio Ferreira Li
ma a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 62, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Alysson Paulinelli
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 63, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Antoniocarlos
Mendes Thame a participar de missão cultural no
exterior.

Projeto de Resolução n' 64, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Bocayuva Cunha
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 65, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Albérico Filho a
participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n'! 66, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Aloísio Vascon
celos a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 67, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Renan Calheiros
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 68, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Antonio Ueno a
participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução f.l' 69, de 1989 (Da Mesa)
- Autoriza o Senhor Deputado Virgildásio de Senna
a participar de missão cultural no exterior.

Projeto de Resolução n' 70, de 1989 (Da Mesa)
.. - Autoriza o Senhor Deputado Jorge Vianna a

participar de missão cultural no exterior.
Projcto de Lei n' 1.625, de 1989 (Do SI. Geovani

Borges) - Acrescenta parágrafo ao art. 860 da Con
solidação das Lcis do Trabalho.

Projeto de Lei n' 1.628, de 1989 (Do Sr. Ney
Lopes) - Dispõe sobre a criação de fundos de de
senvolvimento regionais no Norte, Nordeste e Cen-
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tro-Oeste para aplicação dos recursos previstos no
art. 159, inciso I, alínea c da Constituição e dá outras
providências.

Projeto de Lei n' 1.631, de 1989 (Do Sr. Francisco
Amaral) - Dispõe sobre pensão devida aos depen
dentes dos servidores públicos civis da União (§ 5'
do art. 40 da Constituição).

Projeto de Lei n' 1.634, de 1989 (Do Sr. José
Camargo) - Disciplina a participação dos empre
gados nos lucros e na gestão das empresas (art. 7',
inciso XI, da Constituição).

Projeto'de Lei n' 1.637, de 1989 (Do Senado Fede
ral) PLS n' 79/88 - Dispõe sobre o financiamento
das atividades agrícolas, e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 1.643, de 1989 (Do SI. Luiz
Salomão) - Regulamenta o § 2' do art. 171 da
Constituição Federal.

Projeto de Lei n' 1.644, de 1989 (Do Sr. Nclson
Sabrá) - Dispõe sobre o tombamento dc prédio
da Biblioteca Nacional, na cidade do Rio de Janeiro.

Projeto de Lei n' 1.646, de 1989 (Do Sr. Carlos
Cardinal) - Dispõe sobre a organização de plebis
cito para a aprovação de obras públicas ou particu
lares que possam prejudicar a ecologia.

Projeto de Lei n' 1.647, de 1989 (Do Sr. Miro
Teixeira) - Acrescenta parágrafo único ao art. 2'
do Decreto-Lei n' 1.910, de 29 dc dezcmbro de 1981,
que dispõe sobre contribuiçõcs para custeio da Pre
vidência Social.

Projeto de Lei n' 1.648, de 1989 (Do Sr. Miro
Teixeira) - Introduz alterações na Lei n' 1.493,
de 13 de dezembro de 1951, que dispõe sobre o
pagamento de amcmos e subvenções.

Projcto dc Lei n' 1.649, de 1989 (Do Sr. Costa
Fcrreira) - Regula o arrendamento de propriedade
rural por estrangeiros (art. 190 da Constituição).

Projeto de Lei n' 1.650, de 1989 (Do Sr. Costa
Ferreira) - Dispõe sobre requisitos para preenchi
mento de cargos, empregos e funções públicas.

Projeto de Lei n' 1.651, de 1989 (Do Sr. Hélio
Rosas) - Acrescenta parágrafo ao art. 389 da Con
solidação das Leis do Trabalho.

Projeto de Lei n' 1.653, de 1989 (Do Sr. Hélio
Rosas) - Dá nova redação ao artigo 278 do Código
de Processo Civil.

Projeto de Lei n' 1.654, de 1989 (Do Sr. Hélio
Rosas) - Regulamenta o disposto no inciso X do
artigo 7' da Constituição.

Projeto de Lei n' 1.655, de 1989 (Do Sr. Hélio
Rosas) - Regulamenta o inciso V do artigo 7' da
Constituição.

Projeto de Lei n' 1.656, de 1989 (Do Sr. Hélio
Rosas) - Regulamenta o inciso XXI do artigo 7'
da Constituição.

Projeto de Lei n' 1.657, de 1989 (Do Sr. Hélio
Rosas) - Regulamenta o disposto no itcm X do
artigo 7' da Constituição.

Projcto de Lei n' 1..658, de 1989 (Do Sr. Michel
Temer)-Instítui o Dia Nacional do Vendedor.

Projeto de Lei n' 1.660, de 1989 (Do Sr. José
Camargo) - Dispõe sobre a contratação por tempo
indeterminado, para atender a necessidade tempo
rária dc servidores, de exccpcional interesse público
(artigo 37, inciso IX, da Constituição).

Projeto de Lei n' 1.662, de 1989 (Do Sr. Samir
Achôa) - Determina a aplicação da Lei n' 1.533,
de 31 de dezembro de 1951, ao mandado de injunção
e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 1.663, de 1989 (Do Sr. Iturival
Nascimento) - Introduz alteração no artigo 5' da
Lei n' 4.440, de 27 de outubro de 1964, que instituiu
o salário-educação.

Projeto de Lei n' 1.665, de 1989 (Do SI. Paulo
Paim) - Dispõe sobre o reajuste de salários e dá
outras providências.

Projeto de Lei n' 1.667, de 1989 (Do Sr. Iturival
Nascimento) - Estabelece critério para a concessão
do auxílio-funeral.

Projeto de Lei n'1.668, de 1989 (Do Sr. Adhemar
de Barros Filho) - Dá nova redação ao artigo 192
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e parágrafo l' do artigo 193 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'
5.452, de l'de maio-iel~43.

Projeto dc Lci n' 1.670, de 1989 (Do Sr. Paulo
Delgado) - Dispõe sobrc a organização dos parti
dos poüticos.

Projcto de Lei n' 1.671, de 1989 (Do Sr. Ney
Lopes) - Institui o incentivo à escola comunitária,
para construções, reforma de prédios escolares,
aquisição de equipamentos e suplementação do salá
rio do professor e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 1.672, de 1989 (Do Sr. Nilson
Gibson) - Institui critério para o fornecimento de
energia elétrica as indústrias rurais.

Projeto de Lei n' 1.673, de 1989 (Do Sr. Geovani
Borges) - Acrescenta parágrafo único ao artigo
490 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Projeto de Lei n' 1.675, de 1989 (Do Sr. Geovani
Borges) - Dá nova redação ao parágrafo único
do artigo 513 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Projeto de Lei n' 1.677, de 1989 (Do Sr. Geovani
Borges) - Acrescenta parágrafo ao artigo l' da
Lei n' 6.260, de 6 de novcmbro de 1975, que instituiu
benefício previdenciário em favor dos empregadores
rurais e seus dependentcs.

Projeto de Lei n' 1..680, de 1989 (Do Sr. Geovani
Borges) - Dá nova redação à letra b do artigo
16 da Lei n' 7.729, de 16 de janeiro de 1989, que
criou Juntas de Conciliação e Julgamento.

Projeto de Lei n' 1.682, de 1989 (Do Sr. Geovani
Borges) - Considera a carteira profissional de ra
dialista como prova de identidade, para todos os
efeitos legais.

Projeto de Lei n' 1.683, de 1989 (Do Sr. Geovani
Borges) - Altera a redação do artigo 82 da Conso
lidação das Leis do Trabalho.

Projeto de Lei n' 1.685, de 1989 (Do SI. Paulo
Macarini) - Autoriza a União a conceder emprés
timo e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 1.687, de 1989 (Do Sr. Doreto
Campanari) - Disciplina a carrcira c o magistério
no ensino público. (Artigos 206, inciso V, e 207
da Constituição.)

Projeto de Lei n' 1.688, de 1989 (Do Sr. Luiz
Soyer) - Dispõe que a condenação criminal não
pode ter pena cumulativa que leve o criminoso a
ficar na prisão além dos cem anos de idade.

Projeto de Lei n' 1.689, de 1989 (Do Sr. Miro
Teixeira) - Acrescenta § 6' ao art. 69, da Lei n'
3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica
da Previdência Social.

Projeto de Lei n' 1.690, de 1989 (Do Sr. Victor
Faccioni) - Altera a redação do caput do artigo
7' da Lei n' 6.696, de 8 de outubro de 1979, para
permitir o cômputo de tempo de formação voca
cional passado em instituição religiosa, para efeito
de previdência social.

Projeto de Lei n' 1.693, de 1989 (Do Sr. Luiz
Henrique) - Isenta da cobrança do pedágio nas
rodovias federais os veículos de serviço de táxi.

Projeto de Lei n' 1.694, de 1989 (Do Sr. Fausto
Rocha) - Regulamenta o uso do fumo nas aero
naves comerciais brasileiras.

Projeto de Lei n' 1.695, de 1989 (Do Sr. José
Serra) -Faculta a concessão, aos maiores de dezes
seis anos, de habilitação para conduzir vcículos auto
motores.

Projeto de Lei n' 1.697, de 1989 (Do Sr. Nilson
Sguarezi) - Permite a habilitação à carteira de mo
torista amador para maiores de dezesseis anos.

Projeto de Lei n' 1.701, de 1989 (Do Sr. Amaral
Neto) - Estabelece a maioridade penal aos dezes
seis anos c dá outras providências.

Projeto de Lei n' 1.709, de 1989 (Do Poder Execu
tivo) - Mensagem n' 101/89 - Altera o art. 8'
da Lei n' 5.809, de 10 de outubro de 1972, que
dispõe sobre a retribuição e direitos do pessoal civil
e militar em serviço da União no exterior.

IV - Pequeno Expediente
NILSON GIBSON -Editorial "A Amazônia e

o Mundo", do jornalista Roberto Marinho, publi
cado em O Globo.
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PAULO DELGADO - Urgente necessidade de
regulamentação do art. 17 da Constituição, norma·
tivo da criação, fusão, incorporação c extinção dos
partidos políticos.

ISMAEL WANDERLEY - Aprovação, pelo
Senado Federal, da indicação do Sr. Aluízio Alves
para Ministro do Superior Tribunal Militar.

MICHEL TEMER -'- Regulamentação do art.
19. § 3', das Disposições Transitórias, com extensão
do instituto da estabilidade aos professores com cin
co anos de magistério universitário, desde que pos
suidores, no mínimo do título de mestre.

ARNALDO FARIA DE SÁ-Eleição do ora
dor para o cargo de Vice-Presidente da Comissão
de Saúde e Previdência Social da Câmara dos Depu
tados.

PAULO ROBERTO - Terrorismo fiscal posto
em prática pelo Governo do Pará na região oeste
do Estado.

SANTOS NEVES - Extensão do adicional de
periculosidade a todos os trabalhadores do setor de
energia elétrica.

RAUL FERRAZ-Prejuízos sofridos por seto
[OS econômicos regionais em decorrência da extin
ção de diretorias do Banco do Brasil.

COSTA FERREIRA - Resistência governa
mental às pressões para desestabilização do Plano
Verão.

NELSON SABRÁ - Tombamento do prédio da
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro.

GENÉSIO BERNARDINO - Perspectivas dc
agravamento da fome e desnutrição no País com
a aposição, pelo Presidente da República, de veto
a recursos orçamentários destinados à merenda es
colar. Urgente necessidade de solução para o pro
blema.

JOSÉ EGREJA - Imediato repasse às entidades
sindicais da contribuição sindical arrecadada em
conjunto com O Imposto Territorial Rural.

ADYLSON MOTTA - Desprestígio do Estado
do Rio Grande do Sul com a decretação da liquida
ção do BRDE. Aplausos ao processo de privatização
da Companhia Brasileira de Cobre, com a assunção
do controle acionário pelos servidores da empresa.

RUY NEDEL-Repúdio à existência de senti
mentos discriminatórios entre regiões no País.

ALCENI GUERRA - Apoio ao processo de pri
vatização da Companhia Brasileira de Cobre, COm
a assunção do controle acionário pelos servidores
da empresa. Desprestígio dos estados sulistas com
a decretação da liquidação do BRDE.

AMAURY MÜLLER-Desprestígio do Estado
do Rio Grande do Sul com a decretação da liquida
ção do BRDE. Omissão governamental na regula
mentação de artigo constitucional assegurador do
reajustamento dos benefícios previdenciários.

ANTERO DE BARROS - Crise energética no
Estado de Mato Grosso. Reportagens "A economia
do Nortão está com medo do escuro" e "Só a inicia
tiva privada podcrá salvar MT da escuridão", publi
cadas, respectivamente, no jornal Estado do Mato
Grosso e no Jornal do Dia, Cuiabá.

ANTONIOCARLOS MENDES THAME - Ur
gência para a tramitação de projeto de lei assegu
radar, aos trabalhadores, de reajuste salarial igual
à inflação plena do mês imediatamente anterior.

PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Esclare
cimento sobre sistemãtica de processamento de re
querimento para tramitação de projetos em regime
de urgência.

DORETO CAMPANARI-Ganhos da econo
mia subterrânea com o congelamento dos preços.
Novos processos de construção civil apresentados
pelo laboratório de habitação da Unicamp.

JOSÉ TEIXEIRA - Regozijo pela inauguração
do primeiro trecho da Ferrovia Norte-Sul.

VIRGíLIO GUIMARÃES - Outorga ao ora
dor, por entidades mineiras, em razão de sua luta
em defesa da mulher, do prêmio "Feminista do
Ano".
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CARLOS VINAGRE - Discordância da preten
dida privatização, pelo Governo Federal, da Empre
sa de Navegação da Amazônia.

JOSÉ GENOíNO - Apoio à programada greve
geral prevista para o dia 15 do corrente.

FERES NADER - Votos de profícua gestão ao
Governador Siqueira Campos, Estado do Tocantins.

ASSIS CANUTO - Ameaça, pelo Governo Fe
deral, de extinção da Sucam.

DENISAR ARNEIRO - Inaceitãvel destempe
ramento do Sr. Leonel Brizola no episódio do envol
vimento de seus filhos na "Operação Bandeja".

VICTOR FACCIONI- Amparo governamental
aos municípios gaúchos assotados pela estiagem.
~AULO MACARINI -Ameaça à produção ca

tannense de maçã pela importação do produto ar
gentino.

IVO LECH-Devolução, pelo Governo Fede
ra\' dos recursos financeiros devidos às universida
des.

SIMÃO SESSIM - Congratulações aos adminis
tradores e funcionãrios da Companhia Brasileira de
Cobre pela assinatura do protocolo de intenção de
compra da empresa. Descmpenho do Sr. Márcio
Fortes à Frente do BNDES.

FÃBIO FELDMANN -Criação de CPI desti
nada a proceder a ampla e profunda avaliação do
atua! quadro ambiental da Amazônia brasileira.

ULDURICO PINTO - Imediata observância
pelo Governo Federal, de dispositivo constitucional
estabelecedor de parâmetros para negociação da dí
vida da Previdência Social para com os municípios.

SÓLON BORGES DOS REIS - Urgente regu
lamentação, pelo Congresso Nacional, de disposi
tivo constitucional possibilitador da eliminação do
analfabetismo.

LUIZ SOYER - Autodeterminação nacional no
trato da questão amazônica.

TARZAN DE CASTRO - Ameaça de perda da
safra agrícola nacional em decorrência da falta de
recursos financeiros fornecidos pelo Governo Fe
deral.

STÉLIO DIAS - Posse da nova diretoria do Sin
dicato Nacional da Indústlia da Construção Naval.
Importância do setor da construção naval e do trans
porte marítimo na economia brasileira.

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELOS - Ten
tativa de desestabil~ação, pela Petrobrãs, do Pro
grama Nacional do Aleool.

TADEU FRANÇA - Presença de potências es
trangeiras na Amazônia em razão do descaso e omis
são do Governo Federal.

ALEXANDRE PUZYNA-Aprovação, pelo
Ministério da Justiça do Japão, dc registro do reve
rendo Yassuki Matsumoto como presidente interino
da Igreja Messiânica Mundial.

GERALDO CAMPOS - Ameaça de extinção
da Assessoria Legislativa da Cãmara dos Deputa
dos.

HUMBERTO SOUTO - Precariedade de assis
tência médica e previdenciária prcstadas fi popu
lação de Montes Claros, Estado de Minas Gerais.

GEOVANI BORGES - Ampliação das funções
sindicais.

V - Grande Expediente

JOSÉ VIANA - Importância da preservação do
Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Brasil.

ARTUR LIMA CAVALCANTI - Alternativas
para o encaminhamento da questão da dívida exter
na e r~dução do déficit público e da inflação.

FLAVIO PALMIER DA VEIGA (Pela ordem)
- Editorial "Brizola, como ele é" publicado pelo
jornal O Globo.

- ARNALDO MARTINS - Crise energética
vivida por Rondônia com ameaça, pela Petrobrás,
de suspensão do fornecimento de combustível à Ce
ron. União de esforços para a alocação de recursos
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destinados à construção de Hidrelétrica de Samuel,
no Estado.

VI - Ordem do Dia

Apresentação dc proposições: ITURIVAL NAS
CIMENTO, ADHEMAR DE BARROS FILHO.
SANTOS NEVES, PAULO DELGADO, NEY
LOPES, NILSON GIBSON, GEOVANI BOR
GES, JORGE ARBAGE, FABIO FELDMANN.
PAULO MACARINI, JAYME PALIARIN, DO~
RETO CAMPANARI, LUIZ SOYER. MIRO
TEIXEIRA, ARY VALADÃO, VICTOR FAC
CIONI, SAMIR ACHÓA, GONZAGA PATRIO
TA, LUIZ HENRIQUE, FAUSTO ROCHA JO-
SÉ SERRA, BRANDÃO MONTEIRO. '

CHAGAS DUARTE (Como Líder) - Comuni
cação sobre repúdio ao envolvimento de filhos do
Sr. Leonel Brizola em tráfico de drogas como forma
de torpedeamento da sua candidatura à Presidência
da República.

VLADIMIR PALMEIRA (Como Líder) - Co
municação sobre inexistência de razões para o oti
mismo do Ministro da Fazenda com o êxito do Plano
Verão, tendo em vista e1ara ocorrência de desabaste
cimento no País.

OSVALDO SOBRINHO (Como Líder) ~ Co
municação sobre perseguição política desencadeada
pelo Governo de Mato Grosso, através do Delegado
Regional de Educação e Cultura, contra professores
em Alta Floresta, no Estado.

MANOEL CASTRO (Como Líder) - Comuni
cação sobre presença em Brasília do Sr. SeveriallQ
Alves de Souza, Presidente'da União dos Prefeitos
da Bahia. Urgente necessidadc de amparo govcrna
mental a municípios do semi-ãrido baiano assolados
pela seca.

ROBERTO BALESTRA (Como Líder) - Co
municação sobrc urgente definição, pelo Governo,
da política de crédito rural.

ARY VALADÃO (Como Líder) - Comunica
ção sobre efeitos negativos para a pecuária leiteira
nacional da pretendia importação de leite em pó
pelo Governo.

RONARO CORREA (Como Líder) - Comuni
cação sobre preocupação do PFL com a atual con
juntura nacional. Discordância do pronunciamento
do D. Evaristo Aros, pela Rede Bandeirantes de
Televisão, acerca da greve gcral programada para
o corrente mês.

DORETO CAMPANARI (Como Líder) - Co
municação sobre nova imagem do PMDB após sua
convenção nacional.

HAROLDO LIMA (Como Líder) - Comuni
cação sobre reivindicações dirigidas ao Sr. Ministro
João Alves, do Interior, pelos municípios do Nor
destc e região noroeste do Estado da Bahia. assola
dos pela seca.

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Votação e
aprovação de requerimento de prorrogação do pra
zo da CPI destinada a investigar o destino da aplica
ção, pelo Ministério da Educação, dos recursos pro
venientes da Emenda Calmon.

Deferimento de pedido de prorrogação de prazo
formulado pelo relator designado do Projeto de De
creto Legislativo n' 27-A, de 1988.

ISRAEL PINHEIRO (Pela ordem) - Forma
lização de recurso oferccido contra a ncgativa, pela
Presidência, de sobrestamento da tramitação do
Projeto de Decreto Legislativo n' 27, de 1988.

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Resposta ao
Deputado Israel Pinheiro.

Discussão do Projeto de Lei Complementar n'
55, de 1989.

PAULO MACARINI - Parecer. na condição de
relator designado pela Mesa, ao Projeto de Lei Com
plementar n' 55, de 1989.

PRESIDENTE (Wilson Campos) -Encerra
mento da discussão. Votação e aprovação do Projeto
de L~i Complementar n' 55, de 1989. Votação da
redação final do Projeto de Lei Complementar n'
55, de 1989.
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CHICO HUMBERTO (Pela ordem) - Apresen
tação de pedido de verificação de votação.

IBSEN PINHEIRO (Pela ordem) - Exigência
regimental de apoio de vinte deputados para deferi
mento de pedido de verificação de votação.

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Resposta ao
Deputado Chico Humberto.

CHICO HUMBERTO (Pela ordem) - Reite
ração de pedido de verificação de votação, pela im
possibilidade de formulá-lo antes de anunciado o
resultado da votação.

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Resposta ao
Deputado Chico Humberto.

VIRGlLDÁSIO DE SENNA (Pela ordem) 
Impossibilidade regimental da manutenção de diálo
go entre deputados e a Presidência. Não-inclusão
do nome do Deputado Chico Humberto entre os
Vice-Líderes do PDT no avulso da Ordem do Dia
da presente sessão.

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Resposta ao
Deputado Virgildásio de Senna.

CHICO HUMBERTO (Pela ordem) - Requi
sição das notas taquigráficas relativas ao momento
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da votaçáo da redação final do Projeto de Lei Com
plementar n° 55. de IlJ89.

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Resposta ao
Deputad~ Chico Humberto.

GENESIO BERNARDINO (Como Líder) 
Importância da preservação do Sistema de Assis
tência Técnica e Extensão Rural no País.

VII - Homenagem
ARTUR DA TÁVOLA (Retirado pelo orador

para a revisão) - Transcurso do Dia Internacional
da Mulher.

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Convite à
Sr' Jaqueline Pitangui. Presidente do Conselho Na
cional das Mulheres, e demais diretoras da entidade
para tomarem assento em plenário. Designação das
Deputadas Anna Maria Rattes e Dirce Tutu Qua
dros para introduzirem as convidadas em plenário.

GUMERCINDO MILHOMEN - Transcurso
do Dia Internacional da Mulher.

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Convite às
Deputadas Anna Maria Rattes, Maria Lúcia e Bete
Mendes para fazerem parte da Mesa.
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MIRALDO GOMES. LÍDICE DA MATA, JO
SÉ CARLOS SABÓIA. DIRCE TUTU QUA
DROS. RAQUEL CÂNDIDO. BETE MENDES,
AUGUSTO CARVALHO. ELIAS MURAD.
ANNA MARIA RATTES - Transcurso do Dia
Internacional da Mulher.

PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Solidarie
dade da Mesa às homenagens prestadas pela Casa
ao ensejo do transcurso do Dia Internacional da
Mulher.

VIII - Encerramento

2- ATOS DA MESA

3 - MESA (Relação dos membros)

4 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
(Relação dos membros)

5 - COMISSÕES (Relaçlío dos membros das Co
missões Permanentes. Especiais, Mistas e de Inqué
rito)

Ata da 15~ Sessão, em 9 de março de 1989
Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente; Wilson
Campos, Segundo-Vice Presidente; Carlos Cotta, Terceiro Secretário; Ruberval Pilotto, Quarto Secretário;

Arnaldo Faria de Sá, Suplente de Secretário.

As 13H 45MIN. HORAS COMPARECEM os SE-
NHORES:

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Wilson Campos
Edme Tavares
Carlos CoUa
Feres Nader
Floriceno Paixão
Arnaldo Faria de Sá
José Melo

Acre

João Maia - PMDB.

Amazonas

Bernardo Cabral - PMDB; Carrel Benevides 
PTB; José Dutra - PMDB; José Fernandes - PDT.

Rondônia

Arnaldo Martins - PMDB; Assis Canuto - PFL;
Raquel Cândido - PDT.

Pará

Ademir Andrade - PSB; Aloysio Chaves - PFL;
Benedicto Monteiro - PTB; Eliel Rodrigues 
PMDB; Jorge Arbage - PDS.

Tocantins

Alziro Gomes - PFL.

Maranhão

Antonio Gaspar - PMDB; Costa Ferreira - PFL;
Eliézer Moreira - PFL; Enoc Vieira - PFL; Eurico
Ribeiro - PDS; Haroldo Sabóia - PMDB; José Carlos
Sabóia - PSB.

Piaui

Átila Lira - PFL; Felipe Mendes - PDS; Jesualdo
Cavalcanti - PFL; Jesus Tajra - PFL.

Ceará

César Cals Neto - PSD; Etevaldo Nogueira - PFL;
Expedito Machado - PMDB; Furtado Leite - PFL;

Gidel Dantas - PDC; José Lins - PFL; Lúcio Alcàn
tara - PFL; Moysés Pimentel - PMDB; Orlando Be
zerra - PFL; Raimundo Bezerra - PMDB; Ubiratan
Aguiar - PMDB.

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - PMDB; Iberê Ferreira - PFL;
Ismael Wanderley - PMDB; Marcos Formiga - PL;
Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Antonio Mariz -PMDB;
Evaldo Gonçalves - PFL; João Agripino - PMDB.

Pernamhuco

Artur Lima Cavalcanti - PDT; Egídio Ferreira Lima
- PSDB; Gonzaga Patriota - PMDB; Horácio Ferraz
- PTB; Marcos Queiroz - PMDB; Nilson Gibson
- PMDB; Ricardo Fiuza - PFL.

Alagoas

Eduardo Bonfim - PC do B; José Costa - PSDB;
José Thomaz Nonô - PFL.

Sergipe

Djcnal Gonçalves - PMDB; Gerson Vilas Boas 
PMDB.

Bahia

Abigail Feitosa - PSB; Afrísio Vieira Lima 
PMDB; Celso Dourado-PMDB; Domingos Leonelli;
Genebaldo Correia - PMDB; Haroldo Lima - PC
do B; João Alves - PFL; Jorge Hage - PSDB; Jorge
Vianna - PMDB; José Lourenço - PFL; Mário Lima
- PMDB; Miraldo Gomes - PDC; Prisco Viana 
PMDB; Uldurico Pinto - PMDB; Virgildásio de Senna
- PSDB; Waldeck Ornélas - PFL.

Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB; Lurdinha Savignon - PT;
Nyder Barbosa - PMDB.

Rio de .Janeiro

Adolfo Oliveira - PL; Amaral Netto - PDS; Carlos
Alberto Caó - PDT; César Maia - PDT; Daso Coim-

bra - PMDB; Denisar Arneiro - PMDB; Fábio Rau
nheitti - PTB; José Carlos Coutinho - PL; José Luiz
de Sá - PL; Márcio Braga - PMDB; Miro Teixeira
- PDT; Nelson Sabrá - PFL; Paulo Ramos - PMN;
Sandra Cavalcanti - PFL; Sotero Cunha - PDC; Vi
valdo Barbosa - PDT; Vladimir Palmeira - PT.

Minas Gerais

Bonifácio de Andrada - PDS; Célio de Castro 
PSDB; Chico Humberto - PDT; Christóvam Chiaradia
- PFL; Humberto Souto - PFL; Israel Pinheiro 
PMDB; João Paulo - PT; Luiz Alberto Rodrigues
- PMDB; Marcos Lima - PMDB; Mário Assad 
PFL; Melo Freire - PMDB; Octávio Elísio - PSDB;
Paulo Delgado - PT; Roberto Vital - PMDB; Ro
naldo Carvalho - PMDB; Sérgio Werneck - PMDB;
Ziza Valadares - PSDB.

SáoPanlo

Agripino de Oliveira Lima - PFL; Antonioearlos
Mendes Thame - PFL; Antônio Perosa - PSDB; Ar
nold Fioravante - PDS; Del Bosco Amaral- PMDB;
Doreto Campanari - PMDB; Ernesto Gradella - PT;
Fernando Gasparian - PMDB; Florestan Fernandes
- PT; Francisco Amaral - PMDB; Gastone Righi
- PTB; Gumercindo Milhomem - PT; José Egreja
- PTB; José Genoíno - PT; Manoel Moreira -
PMDB; Plínio Arruda Sampaio - PT; Ralph Biasi 
PMDB; Robson Marinho - PSDB; Sólon Borges dos
Reis - PTB; Theodoro Mendes - PMDB; Ulysses
Guimarães - PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Antonio de Jesus 
PMDB; Jalles Fontoura - PFL; Maguito Vilela 
PMDB; Mauro Miranda - PMDB; Naphtali Alves de
Souza - PMDB; Roberto Balestra - PDC.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Geraldo Campos 
PSDB; Jofran Frejat - PFL; Maria de Lourdes Abadia
-PSDB; SigmaringaSeixas-PSDB; Valmir Campelo
-PTB.
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Mato Grosso

Antero de Barros - PMDB: Joaquim Sucena 
PTB: Ubiratan Spinelli - PDS.

Mato Grosso do Sul

José Elias - PTB: Plínio Martins - PMDB; Rosário
Congro Neto - PMDB.

Paraná

Alceni Guerra - PFL; Basilio VilIani - PTB; Darcy
Deitos - PMDB: Euclides Scalco - PSDB; Hélio Du
que - PMDB; José Tavares - PMDB; Nelton Frie
drich-PSDB: Nilso Sguarezi-PMDB; Renato Ber
nardi - PMDB: Tadeu França - PDT.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio Carlos Kon
der Reis - PDS; Eduardo Moreira - PMDB; Fran
cisco Küster-PSDB; Ivo Vanderlinde-PMDB: Pau
lo Macarini-PMDB; VictorFontana-PFL; Walmor
de Luca - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck; Adylson Motta - PDS; Amaury
Müller - PDT; Carlos Cardinal- PDT; Ibsen Pinheiro
- PMDB: Irajá Rodrigues - PMDB; Ivo Mainardi
- PMDB; Júlio Costamilan -- PMDB; Lélio Souza
- PMDB; Luís Roberto Ponte - PMDB; Nelson Jo-
bim - PMDB; Rospide Netto - PMDB; Ruy Nedel
- PMDB; Victor Faccioni - PDS.

Amapá

Raquel Capiberibe - PSB.

Roraima

Alcides Lima - PFL; Chagas Duarte - PDT; Mar
luce Pinto - PTB; Ottomar Pinto -PMDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista
de presença registra o comparecimento de 197 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.

fi - LEITURA DA ATA

o SR. NILSON GIBSON, servindo como 2' Secre-
tário, procede "itura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem ob, -vações, assinada.

O SR. PRESIDEhTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, Suplente de Secre
tário, servindo como l' Secretário, procede à leitura
do seguinte:

IH - EXPEDIENTE

Ofícios

Do Sr. Deputado Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB,
nos seguintes termos:

OF/GAB/I/N' 27/89 Brasília, 8 de março de 1989

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência a

indicação do Deputado Márcio Braga para Vice-Líder
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB).

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protes
tos de minha estima e consideração. - Ibsen Pinheiro,
Líder do PMDB.

Ofício/IIN' 33/89 Brasília, 9 de março de 1989

DfÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Arnal

do Faria de Sá passa a integrar, como membro titular,
a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social,
em substituição ao Deputado Bezerra de Melo.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Ibsen Pinheiro, Líder
do PMDB.

Ofício/Gab/I/N' 34/89
Brasília, 9 de março de 1989

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelencia que o Deputado Fer

nando Santana passa a integrar. como membro titular,
a Comissão de Fiscalização e Controle, em substituição
ao Deputado Genebaldo Correia.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Ibsen Pinheiro, Líder
doPMDB.

Ofício/Gab/llN' 35/89
Brasília, 9 de março de 1989

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Aris

tides Cunha passa a integrar, como membro titular,
a Comissão de Serviço Público, em vaga existente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Ibsen Pinheiro, Líder
do PMDB.

OF/GAB/IIN' 36/89
BrasI1ia, 9 de março de 1989

Senhor Presidente,
Tendo em vista suas eleições para presidência de Co

missões Permanentes, comunico a Vossa Excelência
que deixam de pertencer ao Quadro de Vice-Líderes
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB), os Deputados Ubiratan Aguiar, Raimundo
Bezerra, Antônio Gaspar e Fernando Gasparian.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protes
tos de apreço e consideração. - Ibsen Pinbeiro, Líder
doPMDB.

OF. GAB/IIN' 0038/89
Brasília, 9 de março de 1989

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência a

indicação dos Deputados Firmo de Castro e José Ge
raldo para vice-líderes do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro - PMDB.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protes
tos de apreço e consideração. - Ibsen Pinheiro, Líder
doPMDB.

OF. GABIN' 045/89
Brasília, 9 de março de 1989

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada Rita

Camatapassa a integrar, como membro titular, a Comis
são de Educação, Cultura, Esporte e Turismo em substi
tuição aO Deputado Antônio Gaspar.

Na oportunidade renovo à Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Ibsen Pinbeiro - Líder
doPMDB.
OF. GAB/IIN' 046/89

Brasília, 9 de março de 1989
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Alui

zio Campos passa a integra'r, na qualidade de membro
titular, a Comissão de Fiscalização e Controle, em subs
tituição ao Deputado Hélio Rosas.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Ibsen Pínheiro,
Líder do PMDB.

OF. GAB/N' 047/89
Brasília, 9 de março de 1989

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Hélio

Rosas passa a integrar, na qualidade de membro titular,
a Comissão de Serviço Público, em substituiçao ao De
putado Ubiratan Aguiar.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Ibsen Pinheiro, Líder
doPMDB.
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OF. GAB/I/N' 048/89
Brasília, 9 de março de 1989

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Luiz

Roberto Ponte passa a integrar, na qualidade de suplen
te, a Comissão de Trabalho, em vaga existente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. Ibsen Pinheiro, - Líder
doPMDB.

OF. GABIN' 049/89
Brasília, 9 de março de 1989

Senhor Presidente,
Com\lnico a Vossa Excelência que a Deputada Bete

Mendes passa a integrar, na qualidade de suplente, a
Comissão de Relações Exteriores em vaga existente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Ibsen Pinheiro, Líder
do PMDB.

OF. GAB/I/N' 050/89
Brasília. 9 de março de 1989

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Gus

tavo de Faria passa a integrar, na qualidade de suplente,
a Comissão de Transportes, em vaga existente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Ibsen Pinheito, Líder
do PMDB.

OF. GAB/TIN' 051189
Brasília, 9 de março de 1989

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Ante

ro de Barros passa a integrar, na qualidade de suplente,
a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, em vaga existente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Ibsen Pinheiro, Líder
doPMDB.

OF. GAB/TIN' 052/89
Brasília, 9 de março de 1989

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado José

Carlos Vasconcelos passa a integrar, na qualidade de
membro titular, a Comissão de Transportes, em vaga
existente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Ibsen Pinheiro, Líder
doPMDB.

Do Sr. Deputado Amaral Netto, Líder do PDS, nos
segnintes termos:

Ofício n' 042/89
Brasília, 9 de março de 1989

Senhor Presidente;
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para

solicitar-lhe a retificação dos representantes do Partido
Democrático Social - PDS, na Comissão de Minas
e Energia, conforme relacionado abaixo:

Titulares
Deputado Aécio de Borba
Deputado Victor Faccioni
Suplentes
Deputado Bonifácio de Andrada
Deputado Francisco Di6genes
Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os meus protes

tos de apreço e consideração. Amaral Netto, Líder do
PDS.

Do Sr. Deputado Vivaldo Barbosa, Líder do PDT,
nos seguintes termos:

Ofício n' /89
Brasília, 9 de marçO de 1989

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, para responder, tempora

riamente, como 4' vice-líder de nossa bancada, o Senhor
Deputado Chico Humberto.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Vivaldo Barbosa, Líder
do PDT.
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Comissão Titular Snplente

Trabalho Paulo Paim João Paulo
Educ.. Cult., Esp. e Tur. Florestan Fernandes Gumercindo Milhomem

Paulo Delgado
Fiscaliz. e Controle Paulo Delgado Luis Gushiken
Econ., Ind. e Comércio Vladimir Palmeira Virgílio Guimarães

Ernesto Gradelha
Constituição, Just. e Red. José Genoíno Ernesto Gradella

Virgílio Guimarães
Desenv. Urbano, Inter. e Índio Lurdinha Savignon Irma Passoni
Saúde, Prev. e Assist. Social João Paulo Paulo Paim

Benedita da Silva
Cien. e Tec. Com. e Informática Florestan Fernandes

Gumercindo Milhomem
Defesa Nacional José Genoíno Florestan Fernandes
Defesa do Cons. c do M. Amb. Gumercindo Milhomem Paulo Delgado
Relaç<'ies Exteriores Benedita da Silva José Genoino

Virgílio Guimarães
Agric. e Polít. Rural Antônio Marangon

João Paulo
Serviço Público Irma Passoni Lurdinha Savignon
Minas e Energia Vladimir Palmeira Antônio Marangon
Transportes Ernesto Gradelha Benedita da Silva
Finanças Luis Gushiken Vladimir Palmeira

Brasília, 9 de março de 1989

Brasília, 9 de março de 1989

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex' pro
testo de estima e elevado apreço. - Gastone Righi,
Líder do PTB. Senhor Presidente,

Temos a satisfação de comunicar a V. Ex'. que, na
reunião de hoje, fomos escolhidos por nossos nobres
pares para presidir a Comissão de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo. Na mesma oportunidade foram elei
tos os companheiros Celso Dourado, Jorge Hage e Flo
restan Fernandes, para vice-presidentes.

Colocando-nos à inteira disposição de V. Ex', consig
namos nossos protestos de consideração e apreço. 
Deputado Ubiratan Aguiar, Presidente

Comunicação

Do Sr. Deputado Mesias Soares, nos seguintes termos:
Brasília, 8 de março de 1989

Exm' Senhor:
Conforme documentação anexa, comunico a V. Ex'

o meu desligamento do Partido Trabalhista Renovador
(PTR) e, concomitantemente, o meu retorno aos qua
dros do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB), em 7de março de 1989, ficando, conseqüente
mente, extinta a Liderança do PTR nesta Casa.

Aproveito para reiterar protestos de respeito e admi
ração.

Atenciosamente - Messias Soares, Deputado Fede
ral/RJ.

Duque de Caxias, 6 de março de 1989
Exm' Sr. Dr. Juiz da Zona Eleitoral de Duque de

Caxias

Messias Soares da Silva, comunica a V. Ex' o seu
desligamento dos quadros do Partido Trabalhista Reno
vador (PTR), nesta data.

Atenciosamente - Messias Soares da Silva, Depu
tado Federal.

Ofício 01189

Duque de Caxias, 6 de março de 1989
Ofício N° 003/89

Ao Exm' SI. Dr. Juiz da 66' Zona Eleitoral
O Diretório Municipal do Partido do Movimento De

mocrático Brasileiro (PMDB), de Duque de Caxias,
tem a honra de encaminhar a V. Ex' a ficha de filiação
do eleitor Messias Soares da Silva, título eleitoral n"
425134303/02 inscrição n' 7.117, deferida na forma da
lei.

Cordialmente - Panlo de Almeida. Presidente.

Do Sr. Deputado João da Mata, nos seguintes termos:
Brasília, 19 de fevereiro de 1989

Brasília. 9 de março de 1989

Suplente

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, encaminho a Vossa Exce

lência a relação dos deputados desta bancada que irão
compor as comissões permanentes desta Casa.

Na oportunidade, renovo-lhe protestos de minha con
sideração e apreço. - Roherto Balestra, Líder do PDC.

Do Sr. Deputado Plínio Arruda Sampaio, Líder do
PT, nos seguintes termos:
Ofício n'

Senhor Presidente,
Nos termos.regimentais indico nomes dos deputados

da Bancada do Partido dos Trabalhadores para integra
rem as Comissões Permanentes da Câmara dos Depu
tados.

Titular

Brasília, 9 de março de 1989

Do Sr. Deputado Gastone Rlgbl, Líder do PTB, nos
segnintes termos:
Ofício n' 37/89

Senhor Presidente,
Em face do acordo entre esta liderança e a do Partido

Democrata Cristão, indico os Senhores Deputados João
da Mata e Nilton Barbosa, como titular e suplente,
respectivamente, para as vagas destinadas ao PTB na
Comissão dc Desenvolvimento Urbano, Interior e Ín
dio, cabendo aos Senhores Deputados Farabuline Jú
nior e Jayme Paliarin ocuparem as vagas de titular c
suplente, respectivamente, destinadas ao Partido De
mocrata Cristão, na Comissão de Trabalho.

Na oportuuidade apresento a V. Ex' protestos de
estima e consideração. - Plinio Arruda Sampaio, Líder
doPT.

Do Sr. Deputado Roberto Balestra, Líder do PDC,
nos seguintes termos:

Ofício n' 091/89-GL

Comissão

ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), o Deputado Fe
deral Domingos Leonelli.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência. protes
tos de estima e consideração. - João Hermann Netto,
Líder do PSB

Do Sr. Deputado Ubiratan Aguiar, Presidente da Co
missão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, nos
seguintes termos:

Brasília, 8 de março de 1989

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em solenidade

realizada no dia 7 do corrente nesta liderança, filiou-se

Do Sr. Depntado João Hermann Neto, Líder do PSB,
nos seguintes termos:

Ofício N' 044/89

Telegrama

Senhor Presidente,
Tendo em vista o término de meu afastamento conce

dido nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce
lência que, nesta data, reassumo o mandato de depu
tado federal, pela bancada do Partido Democrata Cris
tão (PDC), da representação do Este, da Paraíba.

Aproveito a oportunidade para r úvar a Vossa Ex
celência protestos de estima e ".preço. - Deputado
João da Mata, PDC - PB.

Do Exrn' Sr. Oscar Correa, Ministro da Justiça e Presi
dente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Hu
mana, nos seguintes termos:
XDF02593 2302 1543 STTIDF(057)
BrasíliaJDF
Telegrama
BrasíliaJDF(70160)
Do Ministério da Justiça DF MSG NR. 0659DT23-02-89
Telegrama
Exm'Sr.
Deputado Paes de Andrade
MO. Presidente da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Telex/CDDPHINR. 060 de 230289 - De acordo com
o previsto no artigo 2 da Lei n' 4319/64, alterado pela
Lei n" 5763/71, tenho a honra de dirigir-me a V. Ex'
para solicitar-lhe o nome dos representantes dessa Casa
junto ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana. Durante o exercício de 1989. CDS SDS, Oscar
Dias Correa - Ministro da Justiça e Presidente do
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.

Jonival Lucas
Miraldo Gomes

Roberto Balestra

Paulo Mourão
Tarzan de Castro

José Gomes da Rocha

Eduardo Siqueira Campos

Jayme Paliarin
Jairo Carneiro

João da Mata

Sotero Cunha

Gidel Dantas
José Maria Eymael

Jairo Azi (2' Vice-Presidente)
José Gomes da Rocha

Miraldo Gomes
Tarzan de Castro
Sotero Cunha
Farabulini Júnior
Gidel Dantas

Milton Barbosa
Jonival Lucas

José Maria EymacI

José Maria Eymael

Eduardo Siqueira Campos

Paulo Mourão

Miraldo Gomes
Sotero Cunha
Jairo Carneiro

Comissão de Constituição e Justiça e
Redação
Comissão de Agricultura e Política
Rural
Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática
Comissão de Economia, Indústria e
Comércio
Comissão de Educação, Cultura, Es
porte e Turismo
Comissão de Finanças
Comissão de Desenvolvimento Urba
no, Interior c Índio
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Saúde. Previdência e As
sistência Social
Comissão de Relações Exteriores
Comissão de Defesa Nacional
Comissão de Trabalho
Comissão de Transportes
Comissão de Defesa do Consumidor
e do Meio Ambiente
Comissão de Fiscalização e Controle
Comissão de Serviço Público
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Designo os Senhores Deputados Bernardo Cabral e
Aloysio Chaves para representarem a Câmara no Con
selho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 
Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

Mensagens

MENSAGEM
N" 103, de 1989

(Do Poder Executivo)

Suhmete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Acordo de Cooperação Econômica entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Argelina Democrática e Po
pular.

(Às Comissões de Relações Exteriores; de Cons
tituição e Justiça e Redação; e de Economia, Indús
tria e Comércio.)

Excelentíssimos Seuhores Membros Do Congresso
Nacional:

Em conformidade com o disposto no artigo 49, inciso
I, da Coustituição Federal, teuho a honra de submeter
à elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhada de cxposição de motivos do senhor ministro de
Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo
de Cooperação Econômica entre o Governo da Repú
blica Fcderativa do Brasil e o Governo da República
Argelina Democrática e Popular.

2. O acordo em questão, negociado com um dos
principais parceiros econômicos dç> Brasil na África do
Norte e Oriente Médio, ajusta-se ao padrão de acordos
firmados com outros países dessas regiões e estabelece
mecanismos voltados para a intensificação do intercâm
bio bilateral, nos domínios econômico, comercial, técni-
co e industrial. .

Brasília, 14 de março de 1989 - José Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° DOP/II/042/ECON
LOO-/Ol, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1989, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELA
ÇÕES EXTERIORES.

A Sua Excelência o Senhor
José Sarney,
Presidente da República.

Senhor Presidente,
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, foi

assinado em Argel, em 20 de setembro de 1987, o Acor
do de Cooperação Econômica entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República
Argelina Democrática e Popular.

2. O referido acordo objetiva a intensifieação das
relações bilaterais nos setores econômico, industrial e
comercial, por meio do intercâmbio de missões empre
sariais, pela criação de soeiedade de economia mista
entre empresas dos dois países, e através de mecanismos
que permitam a transferência de tecnologia em áreas
de interesse mútuo.

3. O presente ato ajusta-se ao padrão de acordos
firmados eom outros países do Oriente Próximo e o
acompanhamento de sua execução será efetuado no
âmbito da Comissão Mista Brasileiro-Argelina, insti
tuída por acordo firmado em Brasília, em 3 de janeiro
de 1981.

4. Valeria notar ainda que a Argélia é um dos países
de mair potencial em sua região e eonstitui um impor
tante mereado para produtos industriais e serviços pro
duzidos por empresas brasileiras.

5. Em razão do que precede, permito-me encarecer
a Vossa Excelência a conveniência de que o Govcrno
brasileiro ratifique o presente acordo, sendo para tanto
necessária a prévia aprovação do Congresso Nacional,
nos termos do artigo 49, ineiso I. da Constituição.

6. Nessas condições, tenho a honra de submeter
a Vossa Excelência projeto de mensagem presidencial,
a fim de que, se assim houver por bem, seja o texto
do acordo, em anexo, encaminhado à aprovação do
Poder Legislativo.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais
profundo respeito.

Roberto de Abreu Sodré.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

ACORDO DE COOPERAÇÃO ECONÕMICA
ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA ARGENLINA

DEMOCRÁTICA E' POPULAR

O Governo da Repúbliea Federativa do Brasil e o
Governo da República Argenlina Democrática e Púpu
lar (doravante denominados "Partes").

No espírito de amizade e de cooperação que une
os dois paíSeS;

Desejosos de desenvolver a cooperação econômica
e industrial entre os dois países, numa perspectiva de
médio e longra prazo, e

Empenhados em traduzir, em suas relações de coope
ração, os objetivos comuns às duas Partes para efetivar
uma cooperação sul-sul mutuamente proveitosa,

Convêm no seguinte:

ARTIGO I

A cooperação de que trata o presente Acordo visa
à intensificação e diversificação das relações econômicas
e comerciais entre os dois paíse, numa perspectiva de
médio e longo prazo e no quadro de uma ahordagem
de conjunto.

ARTIGO II

A cooperação tem por objetivo aperfeiçoar e reforçar
a estrutura econômica de eada um dos dois países, de
acordo com os potenciais respectivos, especialmente
no âmbito dos meios para a concepção e para a produção
econômicas.

ARTIGO III

As Partes procurarão garantir o desenvolvimento e
ampliação de sua cooperação econômica, de aeordo
com as necessidades e capacidades de suas respectivas
economias e em função de suas complementariedades
e das prioridades estabelecidas em seus planos de desen
volvimento.

ARTIGO IV

As Partes promoverão o favorecimento de condições
ótimas para a transferência de tecnOlogia por meio de
medidas de estímulo, apoio e encorajamento.

Com esse objetivo, as Partes proeurarão garantir uma
articulação eficaz e coerente entre as diferentes formas
de cooperação, em uma perspectiva global, de médio
e longo prazo.

ARTIGO V

A fim de assegurar um desenvolvimento durável e
harmonioso em sua cooperação, as Partes usarão sua
influência e seus bons ofícios, de acordo com as suas
leis e regulamentos respectivos, para favorecer o respei
to dos eompromissos eontratuais que vierem a ser subs
critos pejas empresas dos dois países em suas relações.

Elas agirão no sentido de facilitar a solução dos dife
rendos que possam surgir entre empresas e instituiçôes
dos dois países, e esforçar-se-ão por buscar solução mu
tuamente satisfatórias a tais diferendos.

ARTlGOVI

As Partes convêm em examinar as possibilidades de
novas formas de cooperação e, em especial, a criação
de sociedades de economia mista entre empresas dos
dois países, com vistas a atividades seja em um dos
dois países, seja em terceiros países.

ARTIGO VII

As Partes convêm em estabelecer uma cooperação
entre seus organismos respectivos de comércio exterior.

ARTIGO VIII

As Partes consideram que à cooperação financeira
a médio e longo prazo é fundamental para o desenvol
vimento das relações econômieas entre os dois países,
e se comprometem a examinar, do acordo com as legis
lações respectivas, as condições de financiamento susce
tíveis de favorecer o desenvolvimento de sua coope
ração econômica e seu intercâmbio comercial.

ARTIGO IX

A Comissão Mista Brasileiro - Argelina para a Coope
ração Econômica, Comercial, Científica, Tecnológica
e Cultural, criada pqr Acordo firmado em Brasília em
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3 de junho de 1981, será encarregada de acompanhar
a exeeução do presente Acordo, de examinar os proble
mas decorrentes de sua execução, bem como de estudar
as soluções apropriadas.

ARTIGO X

Todo diferendo sobre a interpretação ou sobre a apli
eação do presente Acordo será solucionado de comum
acordo entre os dois Governos.

ARTIGO XI

1. O presente Acordo entrará em vigor na data em
que as Partes Contratantes tiverem notificado o eumpri
mento das formalidades previstas em suas respectivas
legislações.

2. O presente Acordo permanecerá em vigor por
um período de cinco anos, sendo automaticamente re
novado salvo em easo de denúncia por uma das Partes
Contratantes, formulada eom seis meses de antecedên
cia.

3. O fim da vigência do presente Acordo não preJu
dicará a realização de projetos cuja execução já tenha
sido iniciada durante seu período de validade, a menos
que as Partes convenham de outra forma.

Feito em Argel, aos 20 dias do mês de setembro
de 1987, em dois exemplares em português, árabe'e
francês, sendo ambos os textos igualmente válidos.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
José Hngo Castelo-Branco, Ministro da Indústria e do
Comércio.

Pelo Governo da República Argelina Democrática
e Popular: Fayçal Bondraa, Ministro da Indústria Pe
sada.
Aviso n' 117-SAP.

Em 14 de março de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Seeretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

mensagem do Excelentíssimo senhor presidente da Re
pública, acompanhada de exposição de motivos do se
nhor ministro de Estado das Relações Exteriores, rela
tiva ao texto do Acordo de Cooperação Econômica
entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Repúbliea Argelina Demoerática e Po
pular.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro Chefe do Gabinete
Civil.

MENSAGEM
N" 104, de 1989

(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Tratado de Assístência Regional para
Emergências Alimentares (Tarea), concluído com
os Governos da Argentina, Bolívia, Colômbia, Cu
ba, Equador, Costa Rica, Chile, Houduras, México,
Panamá, Peru, Uruguaí, Nícarágua, Paraguaí e Ve
nezuela, em Caracas, a 8 de abril de 1988.

(Às Comissões de Relações Exteriores; de Cons
tituiçao e Justiça e Redação; e de Desenvolvimento
Urbano, Interior e Índio.)

Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Na
cional:

Em conformidade com o disposto no artigo 49, inciso
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter
à elevada consideração de Vossas Excelências, acompa
nhado de exposição de motivos do senhor ministro de
Estado das Relações Exteriores, o texto do Tratado
de Assistência Regional para Emergências Alimentares
(Tarea), concluído com os Governos da Argentina, Bo
lívia, Colômbia, Cuba, Equador, Costa Rica, Chile,
Honduras, México, Panamá, Peru, Uruguai, Nicará·
gua, Paraguai e Venezuela, em Caracas, a 8 de abril
de 1988.

Brasília, 14 de março de 1989 - José Sarney.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' DPB/DAM
IIDECLAIDIEIDAII058/SAPS-LOO-OO, DE 20 DE
FEVEREIRO DE 1989, DO SENHOR MINIS
TRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIO
RES

A Sua Excelência o Senhor
Doutor José Sarney,
Presidente da República.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter a alta consideração de

Vossa Excelência o anexo Tratado de Assistência Re
gional para Emergências Alimentares (Tarea), concluí
do com os Governos da Argentina, Bolívia, Colômbia,
Cuba, Equador, Costa Rica, Chile, Honduras, México,
Panamá, Peru, Uruguai, Nicarágua, Paraguai e Vene
zuela, em Caracas, a 8 de abril de 1988.

2. Como se recordará Vossa Excelência, a idéia de
celebrar um Tratado de Assistência Regional para
Emergências Alimentares partiu de uma iniciativa pes
soal do Presidente Raul Alfonsín, que dirigiu correspon
dência aos presidentes latino-americanos conclaman
do-os a um esforço coletivo na área da segurança ali
mentar e do abastecimento regional. O instrumento
concluído em Caracas prevê a possibilidade de qualquer
Estado-Parte invocar o tratado em caso de uma grave
emergência qne ponha em risco a segurança alimentar
de suas populações. Será considerada grave emergência
aquela que implicar carência de alimentos ou sérias
dificuldades de acesso às fontes de fornecimento.

3. Com o tratado cria-se um Comitê Executivo que,
de acordo com as circunstâncias, poderá ainda convidar
organismos multilaterais e outras entidades competen
tes em matéria de segurança alimentar. com a finalidade
de trocar informaçóes e programar, se for o caso. as
ações que puderem ser empreendidas conjuntamente.

4. Assim sendo. a assistência prestada pelos Esta
dos-Partes no âmbito dcste tratado, poderá consistir
de: a) doações de alimentos; b) doaçóes de divisas;
c) empréstimos de alimentos; d) empréstimos de divisas;
e) vendas de alimentos. e f) qualquer modalidade que
for acordada pelos Estados-Partes. Em todos os casos.
as operações a título oneroso deverão incorporar termos
mais favoráveis do que aqueles utilizados em operações
comerciais normais. Os Estados-Partes anunciarão pe
rante a Reunião Ordinária da Assembléia do Tratado
a pré-alocação de quantidades específicas de alimentos.
divisas, ou ambos, destinadas à operação do tratado,
assim como os períodos e modalidades de contribuição.

5. Em vista do exposto, e considerando a impor
tância do tratado para os esforços de iotegração regio
nal, bem como para consolidar instrumentos de solida
riedade latino-americana quero crer que o Tratado de
Assistência Regional para Emergências Alimentares
merece ser submetido à aprovação do Congresso Nacio
nal, nos termos do artigo 49, inciso I. da Constituição
Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência. Senhor Presidente. os protestos do meu mais
profundo respeito.

Roberto de Abreu Sodr6.

TRATADO DE ASSISTÊNCIA REGIONAL
PARA EMERGÊNCIAS ALIMENTARES

(Tarea)

OS ESTADOS-MEMBROS DO SISTEMA
ECONÕMICO LATINO-AMERICANO

(SELA), REPRESENTADOS NA
REUNIÃO CONVOCADA PARA ADOTAR

O TRATADO DE ASSISTÊNCIA
REGIONAL PARA EMERGÊNCIAS

ALIMENTARES (Tarea)

Considerando que freqüentemente surgem nos países
da América Latina situações de grave emergência ali
mentar:

Convencidos de que a solidariedade regional exige
uma ação coletiva destinada a aliviar essa situação. co
mo garantia do elementar direito à alimentação básica;

Estimando que a disponibilidade de alimentos na re
gião possibilita o fornecimento de assistencia de emer
gência. no contexto de um sistema regional de ajuda
mútua, promovendo. assim, a cooperação multilateral
entre países em desenvolvimento;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Observando que, apesar do reconhecido trabalho de
senvolvido na América Latina e no Caribe por diversos
mecanismos multilaterais de assistência alimentar, suas
importantes contribuições não satisfazem às necessida
des alimentares de emergência nos países da região;

Lembrando a iniciativa dos presidentes da República
Argentina e da República Oriental do Uruguai. de 22
de fevereiro de 1986. à qual foi dado firme apoio por
parte de outros presidentes latino-americanos;

Tendo presente que a comunidade internacional reco
nhece e auspicia as ioiciativas voltadas ao fortalecimen
to da confiança, por parte dos países e regiões do mundo
em desenvolvimento, na utilização de seus próprios re
cursos e na adoção de estratégias de cooperação mútua;

Afirmando que o estabelecimento de um mecanismo
de assistencia recíproca para atenuar emergências ali
mentares contribuirá para fortalecer os vínculos de soli
dariedade regional. facilitando a determioação e o de
senvolvimento de estratégias e procedimentos de coope
raçáo em outras ár~as de interesse comum;

Levando em conta a experiência dos organismos re
gionais e sub-regionais competentes em matéria de se
gurança c emergencias alimentares, c

Levando igualmente em conta que um mecanismo ins
titucional pragmático. simples e eficiente contribuirá
para o avanço no sentido de se estabelecer o Sistema
de Segurança Alimentar Regional,

Acordaram celebrar o presente Tratado:

Objetivos

ARTIGO!

Os Estados-Partes obrigam-se a envidar todos seus
esforços para resolver conjuntamente. com a maior ra
pidez e amplitude possíveis, as necessidades de qualquer
um deles. ocasionadas por graves emergências alimen
tares.

Alcance

ARTIGO II

1. Qualquer Estado-Parte poderá invocar este Tra
tado em caso de uma grave emergência que ponha em
risco a segurança alimentar de populações assentadas
no seu território. Será considerada situação de grave
emergência aquela que implicar carência de alimentos
ou sérias dificuldades de acesso às fontes de forneci
mento.

2. Ficam excluídas, para os efeitos deste Tratado,
as situações de carência alimentar crônica.

Órgãos de Aplicação

ARTIGO I1I

l. Para a aplicação deste Tratado, estabelece-se
uma assembléia constituída por reprentantes de todos
os Estados-Partes. A assembléia ditará seu próprio re
gulamento e celebrará uma reunião ordinária anual.
assim como todas as reuniões extraordinárias que as
circunstâncias exijam.

2. A assembléia elegerá seis Estados-Partes para
integrar um Comitê Executivo, e ditará seu regulamen
to. Os membros do Comitê Executivo terão um man
dato de três anos e poderão ser reeleitos. Quando um
Estado-Parte que não pertença ao Comitê Executivo
invocar este Tratado, esse Estado-Parte será incorpo
rado como seu sétimo membro com direito a voz e
voto com relação aos assuntos que lhe digam respeito.

3. As funções de apoio à assembléia e ao Comitê
Executivo serão desempenhadas por uma Secretaria
que atuará no âmbito do Sela.

Procedimento

ARTIGO IV

1. Para iovocar este Tratado, o Estado-Parte que
considere estar sendo afetado por uma grave emergên
cia alimentar fará a correspondente comunicação à se
cretaria. que convocará imediatamente o Comitê Exe
cutivo para se reunir dentro de um prazo máximo de
sete dias. Para essa reunião, deverão ser convidados
os demais Estados-Partes, que poderão participar do
exame da situação.

2. De acordo com as circunstâncias. o Comitê Exe
cutivo poderá ainda convidar organismos multilaterais
e outras entidades competentes em matéria de assis
tência alimentar, com a finalidade de trocar informações
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e programar, se for o caso, as ações que puderem ser
empreendidas conjuntamente.

3. '0 Comitê Executivo examinará a situação à luz
da informação fornecida pelo Estado-Parte que invocou
o Tratado, podendo requerer relatórios adicionais por
parte das fontes que considerar convenientes. Caso seja
considerada afetada a segurança alimentar no Estado
Parte solicitante, e justificada a necessidade de assis
tência no âmbito deste Tratado, decidirá por sua publi
cação. Ao mesmo tempo. adotará as decisões corres
pondentes. de acordo com as medidas descritas nos
Artigos V a X do presente Tratado, levando em conta
as disponibilidades de recursos, bem corno as propostas
de assistência que forem formuladas na reunião.

4. O Comitê Executivo será responsável pela coor
denação, supervisão e acompanhamento de suas pró
prias decisões, com a assistência da secretaria, e apre-'
sentará à assembléia um relatõrio anual de atividades.

Modalidades de contribuição

ARTIGO V

1. A assistência prestada pelos Estados-Partes no
âmbito deste Tratado, poderá consistir de:

a) doações de alimentos;
b) doações de divisas;
c) empréstimos de alimentos;
d) empréstimos de divisas;
e) vendas de alimentos;
f) qualquer outra modalidade que for acordada pelos

Estados-Partes.
2. A referência a "alimentos" neste Tratado inclui

não só aqueles que possam ser considerados como ali
mentos em estado natural, como também os elaborados.

3. Em todos os casos, as operações a título oneroso
deverão incorporar termos mais favoráveis do que aque
les utilizados em operações comerciais relacionadas COlll"

o produto em questão.

ARTIGO VI

I.. Os Estados-Partes anunciarão perante a Reunião
Ordinária da Assembléia a pré-alocação de quantidades
específicas de alimentos, divisas, ou ambos, destinadas
à operação do Tratado, assim como os períodos e moda
lidades de contribuição.

2. De acordo com os ciclos agrícolas, os Estados
Partes que oferecem poderão ajustar as pré-alocações
de alimentos e os períodos de contribuição que tiverem
registrado perante a assembléia, e deverão informar
à secretaria a respeito.

3. Uma vez declarada uma situação de emergência
alimentar grave, os Estados-Partes poderão notificar
ao Comitê Executivo as quantidades adicionais de ali
mentos, divisas. ou ambos, ao serem alocados ao Estado
Parte afetado.

Doações

ARTIGO VII

1. Cada um dos Estados-Partes comprometerá pe
rante a Assembléia quantias preferentemente em divi
sas livremente conversíveis. alimentos. ou ambos. nas
quantidades que voluntariamente determinar. para sua
alveação a título gratuito aos Estados-Partes afetados
por graves emergências alimentares.

2. As doações de divisas acordadas serão canali
zadas para a aquisição de alimentos e contratação de
transporte e distribuição dos mesmos em casos de emer
géncias alimentares. Essas despesas serão efetuadas na
região latino-americana ou earibenha, preferentemente
nos Estados-Partes e de acordo com os mecanismos
financeiros existentes.

Empréstimos de Alimentos

ARTIGO VIII

As operações de empréstimos de alimentos contem
plarão sua devolução nos tennos acordados entre as
Partes em cada caso. Os Estados envolvidos na opera
ção deverão informar ao Comitê Executivo sobre as
condições acordadas e o cancelamento do empréstimo.

Empréstimos de Divisas

ARTIGO IX

1. Para" as operações de empréstimos de divisas.
os Estados que estiverem em condições de fazê-lo cou-
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tribuirão com as importâncias que forem acordadas
anualmente durante a Assembléia, importâncias essas
que serão fixadas preferentemente em divisas livremen
te conversíveis.

2. O quanto antes possível, os Estados-Partes deve
rão acordar, de forma voluntária, os mecanismos e mo
dalidades que permitam canalizar os empréstimos de
divisas através de mecanismos regionais ou sub-regio
nais já existentes, ou, ainda, através do estabelecimento
de mecanismos financeiros ad hoc acordados bilateral
mente.

3. Os empréstimos de divisas serão canalizados para
a aquisição de alimentos e contratação de transporte
e distribuição dos mesmo. Essas despesas serão efetua
das na região latino-americana ou caribcnha, preferen
temente nos Estados-Partes e de acordo com os meca
nismos financeiros existentes.

Vendas a Crédito

ARTIGO X

1. Através de convênios entre dois ou mais Estados
Partes, aqueles que estiverem em condições de assim
fazê-lo acordarão linhas de crédito para as compras/
vendas que forem realizadas em virtude das determi
nações deste Tratado.

2. Os créditos outorgados para as compras/vendas
de alimentos no âmbito deste Tratado serão liquidados
através dos convênios regionais e sub-regionais de paga
mentos, quando os Estados-Partes envolvidos em cada
operação participarem dos mesmos. Caso contrário, se
rão liquidados de acordo com os termos fixados através
dos instrumentos de crédito utilizados em cada ope
ração.

Ações Complementares

ARTIGO XI

Com o objetivo de racionalizar o uso dos recursos,
o Estado-Parte que invocar este Tratado notificará à
Secretaria ou ao Comitê Executivo a solicitação e o
recebimento de assistência alimentar bilateral ou de
organismos internacionais.

Recursos Adicionais

ARTIGO XII

L Além das modalidades de cooperação prestadas
reciprocamente entre os Estados-Partes, o Comitê Exe
cntivo poderá aceitar contribuições. em gêneros ou em
espêcie, de outros Estados, de organismos internacio
nais e de entidades públicas ou privadas dentro ou fora
da região. Para a utilização dessas contribuições, será
solicitado o consentimento do Estado-Parte afetado.

2. A pedido de um Estado-Parte afetado, o Comitê
Executivo coordenará o recebimento e a aplicação des
ses recursos adicionais.

Cláusulas Complementares

ARTIGO XIII

Os Estados-Partes ficam obrigados, de acordo com
suas respectivas legislações, a expedir os embarques
de aliemntos e isentá-los de medidades alfandegárias
e não-alfandegárias restritivas de qualquer natureza.

ARTIGO XIV

1. A Assembléia poderá celabrar sessões quando ti
verem presentes a maioria dos Estados-Partes, e ado
tará suas decisões pelo voto afirmativo da maioria dos
representantes presentes e votantes, exceto no que diz
respeito ao disposto no Artigo XVIII.

2. O Comitê Executivo poderá celebrar sessões com
a presença de quatro dos membros, e adotará suas deci
sões pelo voto afirmativo da maioria de seus membros
presentes c votantes.

ARTIGO XV

1. Este Tratado estará aberto à assiuatura de todos
os Estados-Membros do Sistema Econômico Latino-A
mericano (Sela) até o dia 20 de maio de 1988, no Minis
tério das Relações Exteriores e Culto da República Ar
gentina,

2. O Tratado estrá sujeito a ratificação pelos Estados
signatários e ficará aberto, após 23 de maio de 1988,
à adesão por parte de outros Estados-Membros do Sela.
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3. Os instrimentos de ratificação ou de adesão serão
depositados no Ministério das Relações Exteriores e
Culto da República Argentina, que notificará aos Esta
dos Signatários do Tratado e à Secretaria Permanente
do Sela sobre o depósito dos instrumentos de retificação
ou de adesão.

ARTIGO XVI

Este Tratado entrará em vigor 30 dias após o depósito
do décimo instrumento de ratificação ou de adesão.
Para cada Estado que retifique o Tratado ou adira ao
mesmo após sua entrada em vigor, o Tratado entrará
em vigor na data em que esse Esado tiver depositado
seu instrumento de ratificação ou de adesão,

ARTIGO XVII

O Governo do Estado depositário convocará, para
uma data 30 dias posterior à entrada em vigor, a primei
ra Assembléia, e presidirá a mesma.

ARTIGO XVIII

Por proposta de qualquer Estado-Parte, o presente
Tratado poderá ser emendado a pedido quando tal pro
posta for aprovada pela Assemblêia, por maioria dos
dois terços dos Estados-Partes. Esta disposição não se
aplica ao Artigo XIX. As emendas entrarão e vigor
na mesma forma prescrita no Artigo XVI.

ARTIGO XIX

Não poderão ser formuladas reservas a este Tratado.

ARTIGO XX

Este Tratado poderá ser denunciado por qualquer
dos Estados-Partes, o qual comunicará sua decisão ao
Estado depositário, que, por sua vez, informará aos
outros Estados-Partes a respeito. O tratado deixará de
ter efeito com relação aos Estados-Partes que o denun
ciar seis meses ap6s a data em que o Governo deposi
tário receber a notificação de denúcia. A extinção dos
direitos e obrigações derivados do Tratado não afetará,
no entanto, o fiel cumprimento das obrigações contraí
das pelo Estado-Parte denunciante no âmbito deste Tra
tado.

CLÁUSULA TRANSITÓRIA

A Assembléia decidirá a forma como será exercida
a Secretaria. Até que esta decisão seja tomada, a Secre
taria será exercida pela Secretaria do Comitê de Ação
para a Segurança Alimentar Regional (Casar) do Siste
ma Econômico Latino-Americano (Sela).

Em fé do que, subscreve-se o 'presente Tratado na
cidade de Caracas, aos oito dias do mês de abril de
mil novocentos e oitenta c oito.

Argentina
(assinatura)
Bolívia
(assinatura)
Colômbia
(assinatura)
Cuba
(assinatura)
Equador
(assinatura)
Grenada
Barbados
Brasil
(assinatura)
Costa Rica
(assinatura)
Chile
(assinatura)
EI Salvador
Guatemala
Guiana
Honduras
(assinatura)
México
(assinatura)
Panamá
(assinatura)
Peru
(assinatura)
Suriname
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Uruguai
(assinatura)
República Dominicana
Haiti
Jamaica
Nicarágua
(assinatura)
Paraguai
(assinatura)
Trinidad e Tobago
Venezuela
(assinatura)

Aviso n' 118-SAP.
Em 14 de março de 1989.

A Sua Excelência o Senhor
Depntado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a
Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, rela
tiva ao texto do Tratado de Assistência Regional para
Emergências Alimentares (TAREA), concluído com
os Governos da Argentina, Bolívia, Colõmbia, Cuba,
Equador, Costa Rica, Chile, Honduras, México, Pana
má Peru, Uruguai, Nicarágua, Paraguai e Venezuela,
em Caracas, a 8 de abril de 1988,

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração,
- Ronaldo Costa Couto, Ministro Chefe do Gabinete
Civil

Projetos

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 30·A, de 1988

(Do SI. Antoniocarlos Mendes Tháme)

Fixa o limite de 700 (setecentas) OTN como remu
neração para os cargos públicos que especifica; ten·
do parecer da Mesa pela rejeição,

(Projeto de decreto Legislativo n' 30, de 1988,
a que se refere o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O limite máximo dos valores percebidos co

mo remuneração mensal, em espécie, a qualquer título,
a membros do Congresso Nacional é fixado em 700
(setecentas) Obrigações do Tesouro Nadonas (OTN),

Art. 20 Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O referido projeto inspira-se no art. 37 da Consti
tuição, que prevê a fixação. em lei, do teto para os
valores percebidos como remnneração, em espécie, a
qualquer título, por servidores públicos.

Há farta jurisprudência para alicerçar a consideração
dos deputados e senadores como "servidores públicos",

Por outro lado, o inciso VII do art. 49 da Constituição
estabelece "como competência exclusiva do Congresso
Nacional fixar idêntica remuneração para os deputados
federais c senadores, em cada legislatura, para a subse
qüente, observado o que dispõem os arts. 150, li; 153,
III; e 153 § 2', I". O referido projeto não tira esta
competência, pois não está fixando a remuneração e
sim estabelecendo um limite para essa remuneração.

Sala das Sessões, 1988. - Antoniocarlos
Mendes Thame, Deputado Federal - Adroaldo Streck.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

.........................."iiTü'Lo'iii.. ·· .. ·.. · ..
Da Organização do Estado

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• oa ...
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UI - renda e proventos de qualquer natureza;

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 51-A, de 1988

........................................................................
§ 2' O imposto previsto nO inciso 111:
I - scrá informado pelos critérios da generalidade,

da universidade e da progressividade, na forma da lei;

(Do SI. Luiz Salomão)

Susta o Decreto n' 96.991. de 14 de outubro de
1988, que atribui competência para autorização de
pagamentos e recebimentos por meio de outras insti·
tuições financeiras: tendo parecer da Mesa. pela
rejeição.

(Projeto de Resolução n' 51, de 1988. a que se
refere o parecer.)

SEÇÃO III
Dos Impo~tos da União

Compete à União instituir iropostos so-Art. 153.
bre:

XI -a lei fixaní o limite máximo e a relação
de valores entre o maior e a menor remuneração
dos servidores públicos, observados. como limites
máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os
valores percebidos como remuneração, cm espécie,
a qualquer título. por membros do Congresso Na
cional. Ministros de Estado e Ministro do Supremo
Tribunal Federal e seus correspondentes nos Esta
dos, no Distrito Federal e nos Territórios, e, dos
Municípios. os valores percebidos como remune
ração. em espécie. pelo Prefeito;"

Na justificação da proposta legislativa o ilustre Parla
mentar reporta-se à remansosa jurisprudência dos tribu
nais que tcm os detentores de mandato eletivo na condi
ção de servidores públicos. Assim, entende estar sua
proposta juridicamente amparada, sem contar as dispo
sições do art. 49 da Carta Magna que confere compe
tência exclusiva ao Congresso Nacional para fixar idên
tie~ remuneração para Deputado e Senadores.

E o relatório.

fi - Voto do Relator

A matéria de que se cuida encontra-se regulada no
Decreto Legislativo n' 72, de 1988, que representa o
pensamento prevalecente nas duas Casas do Congresso
Nacional. É. pois, matéria jã legislada.

Diante dessas considerações, o nosso voto é, no méri
to, pela rejeição do presente Projeto de Decreto Legis
lativo.

Sala das Reuniões. de março de 1989. - Inocên·
cio de Oliveira, Rclator.

li - Parecer da Mesa

A Mesa. na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio de
Oliveira, I' Vice-Presidente (relator); Wilson Campos,
2' Vice-Presidente; Luiz Henrique, l' Secretário; Edme
Tabares. 2' Secretário, Carlos Cotta, 3' Secretário e
Ruberval Pilotto, 4' Secretário, aprovou o parecer do
relator. pela rejeição do Projeto de Decreto Legislativo
n' 30, de 1989, que "fixa o limite de 700 OTNs como
remuneração para os cargos públicos que especifica".

Sala das Reuniões, 14 de março de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

PARECER DO SENHOR
l' VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Através do Projeto de Decreto Legislativo em epígra
fe, o ilustre Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
intenta fixar o valor equivalente a 700 (setecentos) Obri
gaçõesdo Tesouro Nacional (OTN) como limite máximo
da remuneração dos membros do Congresso Nacional.

Inspira-se, S. Ex' no art. 37 da Constituição Federal,
que dispõe. no seu inciso XI, in verbis:

...Ú.· .49:'" i d~' ~~;;;~~tê~~i~ '~;~i~~i~~' d~' ·C~~~;~~~~
Nacional:

·· ......·....·.. ·· .. ·.. ·.... ·SEÇÃO·ú'......·.. ·......·....·......
Das Atribuições do Congresso Nacional

··· ..·....·......·..·....·.. ·SEÇA'Ü·ú'·· ....·.. ·......·......·....
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. ISO. Sem prejuízo de outras garantias assegu
radas ao contribuinte. é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o esta
beleça;

11 - instituir tratamento desigual entre contribuintes
que se encontrem em situação equivalente, proibida
qualquer distinção em razão de ocupação profissional
ou função por eles exercida, independentemente da de
nominação jurídica dos rendiroentos. títulos ou direitos;

VIII - fixar para cada excrcício financeiro a remune
ração do presidente e do vice-presidente da República
e dos ministros de Estado, observado o que dispõem
os arts. 150,11; 153, III; e 153, § 2', I;

..................·TíTmo·vi········· .
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

..·....·....·....·..·....·..TtTüLo·Ív·· ......·....·....·....·....
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

XIX - somente por lei específica poderão ser criadas
empresa pública, sociedade de economia mista, autar
quia ou fundação pública;

XX - depende de autorização legislativa, em cada
caso, a criação de subsidiárias das entidades mencio
nadas no inciso anterior, assim como a participação
de qualquer delas em empresa privada; e

XXI - ressalvados os casos especificados na legisla
ção, as obras , serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os concorren
tes, com cláusulas qnc estabeleçam obrigaçõcs de paga
mento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações.

§ l' A publicidade dos atos, programas, obras, ser
viços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter cará
ter educativo. informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou iroagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servi
dores públicos.

§ 2' A não observância do disposto nos incisos 11
e 111 implicará a nulidade do ato e a punição da autori
dade responsável, nos termos da lei.

§ 3' As reclamações relativas à prestação de servi
ços públicos serão disciplinadas em lei.

§ 4' Os atos de iroprobidade administrativa impor
tarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressar
ciamento ao erário, na forma e gradação previstas em
lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5' A lei estabelecerá os prazos de prescrição para
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respec
tivas ações de ressarcimento.

§ 6' As pcssoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de scrviços públicos res
ponderão pelos danos que seus agentes, nessa quali
dade, causarem a terceiros. assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou cul
pa.

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos poderes da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obede
cerá aos princípios de legalidade, iropessoalidade, mo
ralidadc, publicidade e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessÍ
veis aos brasileiros que preencham os requisitos estabe
lecidos em lei;

II - a investidura em cargo ou cmprcgo público de
pende de aprovação prévia em concurso público de pro
vas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre no
meação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será
de até dois anos. prorrogável uma vez, por igual pe
ríodo;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edi
tal de convocação, aquele aprovado em concurso públi
co de provas ou de provas e títulos será convocado
com prioridade sobre novos concursados para assumir
cargo ou emprego, na carreira;

V - os cargos em comissão e as funções de confiança
serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocu
pantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos
casos e condições previstos em lei;

VI - é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos tcrmos
e nos limites definidos em lei complementar;

VlII- a lei reservará percentual dos cargos e empre
gos públicos para as pcssoas portadoras de deficiência
e definirá os critérios dc sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade tempo
rária de excepcional interesse público;

X - a re~isão geral da remuneração dos servidores
públicos, sem distinção de indices entre servidores pú
blicos civis e militares, far-se-á sempre na mcsma data;

XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valo
res entre a maior e a menor remuneração dos servidores
públicos, observados, como limites máximos e no âm
bito dos respectivos poderes, os valores percebidos co
mo remuneração, em espécie, a qualquer título, por
membros do Congrcsso Nacional, Ministros de Estado
e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus corres
pondentes nos estados, no Distrito Federal e nos territó
rios, e, nos municípios, os valores percebidos como
remuneração, em espécie pelo prefeito;

XII - os vencimeutos dos cargos do Podcr Legis
lativo e o Poder Judiciário não poderão ser superiores
aos pagos pelo Poder Executivo;

XlII- é vedada a vinculação ou equiparação de ven
cimentos, para o efeito de rcmuneração de pessoal do
serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior
e no art. 39, § l'

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por ser
vidor público não serão computados nem acumulados,
para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob
o mesmo título ou idêntico fundamento;

XV - os vencimentos dos servidores públicos, civis
e militares. são irredutíveis e a remuneração observará
o que dispõem os arts. 37, XI. XII; 150, Ir; 153, III;
e 153, § 2', I;

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto quando houver compatibilidade de ho
rários:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico

ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empre

gos e funções e abrange autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações mantidas
pelo poder público;

XVIII - a administração fazendária e seus servidores
fiscais terão. dentro de suas áreas de competência e
jurisdição, precedênoia sobre os demais setores admi
nistrativos, na forma da lei;
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o Congresso Nacional, no exercício das atribuições
que lhe confere o art. 49, inciso V, decreta:

Artigo único. Fica sustada a vigência do Decreto
n'! 96.991, de 14 de outubro de 1988, cessados os seus
efeitos.

Justificação

1. A Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964, em
seu art. 19, atribui ao Banco do Brasil S.A., sociedade
financeira controlada pela União, na qualidade de
Agente Financeiro do Tesouro Nacional, a prerrogativa
de realizar todas as operações de recebimento das quan
tias provenientes da arredadação de tributos e outras
rendas federais, suprimentos necessários à execução do
orçamento e pagamentos ao funcionalismo e outros en
cargos.

2. Essas operações geram rendimentos indiretos à
União, na qualidade de principal acionista do Banco
do Brasil S.A., pelos vultosos recursos que, assim, pas
sam ao controle temporário dessa empresa financeira
e podem lastrear financiamentos a terceiros; geram
abertura de contas correntes e mais depósitos e opera
ções de crédito.

3. A Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que
disciplina o Sistema Financeiro Nacional, em nenhum
dispositivo contempla, e a qualquer pretexto, a hipótese
de transferir a bancos privados, as tarefas atribuídas
ao Banco do Brasil S.A.

4. .Entretanto, o Senhor Presidente da República
baixou o Decreto n" 96.991, de 14 de outubro último,
introduzindo disposições violadoras da Lei n' 4.595,
nestes termos:

"Ar!. l' Em casos excepcionais e para atender
situações de emergências, poderá o Ministro da
Fazenda autorizar a realização por outras institui
ções financeiras. de pagamentos e recebimentos
decorrentes da movimentação da "Conta Única",
do Tesouro NacionaI. "

5. Além de constituir frontal desobediência ao art.
19 da Lei n' 4.595, o Decreto n' 96.991, em causa,
estabeleceu tais critérios para subtrair ao Banco do Bra
sil S.A., sua prerrogativa legal que o contemplado ape
nas poderia ser o Banco Bradesco S.A., viol'ando, des
tarte, não apenas a legislação corrente sobre concor
rências públicas, como o art. 22, inciso XXVII, da Cons
tituição Federal que obriga a observar "normas gerais
de licitação c contratação em todas as modalidades pJra
a administração pública, direta e indireta, incluídas as
fundações instituídas pelo poder público, nas diversas
esferas de governo e empresas sob seu controle".

6. O Decret~ n" 96.991, baixado pelo Senhor Presi
dente da República, violou ainda o inciso XXI, do art.
37 da Constituição Federal que impõe a "licitação públi
ca que assegure igualdade de condições a todos os con
correntes, com cláusulas que estabeleçam obrigações
de pagamento".

7. Para contornar estas imposições legais e constitu
cionais, o Senhor Presidente da República, no art. 2"
do decreto, estabeleceu:

"Art. 2" A execução deste decreto não acarre
tará despesas ao Tesouro Nacional."

8. Ainda assim, evidentemente, se impunha a reali
zação da licitação, porque desempenhar o monopólio
da movimentação da "Conta Única" do Tesouro Nacio
nal não é ato oneroso, porém lucrativo, do mesmo modo
como explorar os serviços de restaurante no edifício
do Congresso Nacional e outras concessões. Tanto as
sim, que o Banco Bradesco S.A. prontamente aceitou
o privilégio "gratuito" e sem pagamento algum ao Te
souro Nacional ou ao Banco do Brasil S.A.

9. O motivo utilizado para esse decreto foi uma
greve dos funcionários, motivo que poderia ser.ou~r?
qualquer, pois o decreto nem se refere a essa JustifI
cativa, mas apenas "situações de emergência", em "ca
sos excepcionais". Aberto o precedente, a transferência
para o Banco Bradesco S.A. poderá tornar-se defini
tiva. Bastará um eonluio entre diretores do Banco do
Brasil e do Bradesco. Demitir funcionários, pagar insu
ficientemente e perseguir desa~etos s~rão formas de pri
vatizar a movimentação da "Conta Unica" do Tesouro
Nacional e causar vultosos prejuízos à União, bem como
enormes e indevidos lucros ao já poderoso Banco Bra-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

deseo, sobretudo nesta hora de profundo desgaste e
desmoralização das instituições.

10. A restituição das atribuições ao Banco do Brasil
S.A. ocorreu sem a revogação do Decreto n" 96.991.
Isto significa a permanência da ilegalidade e o risco
da reincidência.

Há um visível e orientado esforço para desestabÜizar
as instituições e O Congresso Nacional não poderá per
manecer inativo, omisso e cúmplice.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1988. - Luiz
Salomão - Newton Friedrich - Anna Maria Rattes
- Sigmaringa Seixas - Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO ClTADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMlSSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULonr
Da Organização do Estado

CAPÍTULO I
Da Organização Político·Administrativa

Ar!. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:

XVJI - organização judiciária, do Ministério Públi
co e da Defensoria Pública do Distrito Federal e do
Territórios, bem como organização administrativa des
tes;

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios obe
decerá aos princípios de legalidade. impessoalidade,
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legisla
ção, as obras, serviços, compras e alienações serão con
tratados mediante processo de licitação pública que as
segurc igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamen
to, mantidas as condições efetivas da proposta, nos ter
mos da lei, O qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garan
tia do cumprimento das obrigações.

LEI N' 4.595,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

(atualizada)

Dispõe sobre a política e as instituições monetá·
rias, hancárias e creditícias, cria o Conselho Mone
tário Nacional e dá outras providências,

................. ···CAPiTuLo·i,,·················· .
Das Instituições Finauceiras

SEÇÃO II
Do Banco do Brasil S.A.

Ar!. 19. Ao Banco do Brasil S.A. competirá preci
puamente, sob a supervisão do Conselho Monetário
Nacional e como instrumento de execução da política
creditícia e financeira do Governo Federal:

I - na qualidade de agente financeiro do Tesouro
Nacional, sem prejuízo de outras funções que lhe ve
nham a ser atribuídas e ressalvado o disposto no art.
8" da Lei n" 1.628, de 20 de junho de 1952:

a) receber, a crédito do Tesouro Nacional, as impor
tàncias provenientes da arrecadação de tributos ou ren
das federais e ainda o produto das operações de que
trata o ar!. 49, desta lei;
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b) realizar os pagamentos e suprimentos necessários
à execução do Orçamento Geral da União e leis comple·
mentares, de acordo com as autorizações que lhe forem
transmitidas pelo Ministério da Fazenda, as quais não
poderão exceder o montante global dos recursos a que
se refere a letra anterior, vedada a concessão, pelo
banco, de créditos de qualquer natureza ao Tesouro
Nacional;

c) conceder aval, fiança e outras garantias, consoante
expressa autorização legal;

dI adquirir e financiar estoques de produção expor
tável;

e) executar a política de preços mínimos dos produtos
agropastoris;

f) ser agente pagador e recebedor fora do País;
g) executar o serviço da dívida pública consolidada;
II - como principal executor dos serviços bancários

de interesse do Governo Federal, inclusive suas autar
quias, receber em depósito, com exclusividade, as dis
ponibilidades de quaisquer entidades federais, com
preendendo as repartições de todos os ministérios civis
e militares, instituições de previdência e outras autar
quias, comissões, departamentos, entidades em regime
especial de administração e quaisquer pessoas físicas
ou jurídicas responsáveis por adiantamentos, ressalvado
o disposto no § 5' deste artigo, as exceções previstas
em lei ou casos especiais, expressamente autorizados
pelo Conselho Monetário Nacional, por proposta do
Banco Central do Brasil;

1I1- arrecadar os depósitos voluntários das institui
ções financeiras de que trata o inciso IlI, do art. 10,
desta lei, escriturando as respectivas contas;

IV - executar os serviços de compensação de che
ques e outros papéis;

V - receber os depósitos de que tratam o art. 80,
m da Lei n' 6.404, de 15-12-76, e art. l' do Decreto-Lei
n" 5.956, de 1'-11-43, ressalvado o disposto no art. 27,
desta lei:

VI - realizar, por conta própria, operações de com
pra e venda de moeda estrangeira e, por conta do Banco
Central do Brasil, nas condições estabelecidas pelo Con
selho Monetário Nacional;

VIl- realizar recebimentos ou pagamentos e outros
serviços de interesse do Banco Central do Brasil, me
diante contração na forma do art. 13, desta lei;

VIII - dar execução à política de comércio exterior
(vetado);

IX - financiar a aquisição e instalação da pequena
e média propriedade rural, nos' termos da legislação
que regular a matéria;

X - financiar as atividades industriais e rurais, estas
COm o favorccimento referido no art. 4', inciso IX, desta
lei;

XI - difundir e orientar o crédito, inclusive às ativi
dades comerciais, suplementando a ação da rede ban
cária:

a) no financiamento das atividades econômicas, aten
dendo às necessidades creditícias das diferentes regiões
do País;

b) no financiamento das exportações e importações.

§ 1" O Conselho Monetário Nacional assegurará re
cursos específicos que possibilitem ao Banco do Brasil
S.A., sob adequada remuneração. o atendimento dos
encargos previstos nesta lei.

§ 2r Do montante global dos depósitos arrecada
dos, na forma do inciso III deste artigo. o Banco do
Brasil S.A. colocará à disposição do Banco Central do
Brasil, observadas as normas que forem estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional, a parcela que exce
der as necessidades normais de movimentação das con
tas respectivas, em função dos serviços aludidos no inci
so IV deste artigo.

§ 3' Os encargos referidos no inciso I, deste artigo,
serão objeto de contratação entre o Banco do Brasil
S.A: e a União Federal, esta representada pelo Ministro
da Fazenda.

§ 4' O Banco do Brasil S.A. prestará ao Banco
Central do Brasil todas as informações por este julgadas
necessárias para a exata execução desta lei.

§ 5" Os depósitos, de que trata o inciso II deste
artigo, também poderão ser feitos na Caixa Econômica
Federal, nos limites e condições fixados pelo Conselho
Monetário Nacional.
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Art. 20. O Banco do Brasil S.A. e o Banco Central
do Brasil elaborarão. em conjunto, o programa global
de aplicações e recursos do primeiro, para fins de inclu
são nos orçamentos monetários de que trata o inciso
UI, do art. 4" desta lei.

Art. 21. O presidente e os diretores do Banco do
Brasil S.A. deverão ser pessoas de reputação ilibada
e notória capacidade.

§ l' A nomeação do presidente do Banco do Brasil
S.A. será feita pelo Presidente da República.

§ 2" Revogado.
S 3" (Vetado).
§ 4" (Vetado).

DECRETO N° 96.991,
DE 14 DE OUTUBRO DE 1988

Atribui competência para autorização de paga
mentos e recebimentos por meio de outras institui·
ções ímauceiras.

O Presidente da República, usando das atribuições
quc lhe confere o ar!. 84, inciso IV. da Constituição,
e tendo em vista o disposto no art. 2" do Decreto-Lei
n" 2.312. de 23 de dezembro de 1986, decreta:

Art. 1" Em casos excepcionais e para atender situa
çõesde emergência, poderá o Ministro da Fazenda auto
rizar a realização, por outras instituições financeiras,
de pagmnentos e recebiInentos decorrentes da movi
mentação da "Conta Única" do Tesouro Nacional.

Parágrafo único. Para a seleção das instituições fi
nanceiras a serem autorizadas sen10 levados em conta
os seguintes critérios:

a) maior coincidência entre as localidades em que
se situam a rede de agências das instituições financeiras
e as unidades ge~toras dos recursos da "Conta Ünica";

b) compatibilidade dos seus sistemas de processa
mento eletrônico de dados com os atualmente em uso
pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 2' A execução deste decreto não acarretará
despesas ao Tesouro Nacional.

Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasaia (DF), 14 de outubro de 1988; 167' da Indc

pendência e IDO' da República - JOSÉ SARNEY 
Mailson Ferreira da Nóbrega.

PARECER DO SENHOR
l' VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Tendo em vista o disposto no Inciso V do art. 49
da Constituição, pretende o nobre Deputado Luiz Salo
mão seja sustado o Decreto n" 96.991/88, cessados os
seus efeitos.

2. Entende S. Ex' ser prerrogativa do Banco do
Brasil, nos termos do art. 19 da Lei n' 4595/64, realizar
todas as operações de recebimento das quantias prove
nientes da arrecadação de tributos e outras rendas fede
rais, suprimentos necessários à execução do orçamento
e pagamento ao funcionalismo e outros encargos; e que
citada lei, em nenhum dispositivo, contempla a hipótese
de transferir. a bancos privados, as tarefas atribuídas
ao Banco do Brasil S.A.

3, Outra linha de argumentação para sustar o decre
to é sustentada por uma possível violação da legislação
corrente sobre a concorrência pública, bem como dos
artigos 22, inciso XXVU e 37, inciso XXI da Consti
tuição Federal.

4. Entende, por fim, o nobre autor da proposição,
que aberto o precedente, a transferência para o Banco
Bradesco S.A., poderá tornar-se definitiva, pois "Bas
tará um conluio entre diretores do banco do Brasil e
do Bradesco. Demitir funcionários, pagar insuficien
temente e perseguir desafetos serão formas de privatizar
a movimentaçáo da "Conta Única" do Tesouro Nacio
nal e causar vultosos prejuízos à União, bem como
enormcs e indcvidos lucros ao Já podcroso Banco Bras
desco, sobretudo nesta hora de profundo desgaste e
desmoralização das instituições." 5. Trata-se, evi-

5. Trata-se, evidentemente, de preocupação de par
lamentar cioso de suas obrigações de fiscalizar os atos
do Poder Executivo no que tange à administração dos
recursos públicos.
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6. A matéria, portanto, deve ser analisada sob os
enfoques da legalidade e constitucionalidade da cdição
do Decreto n" 96.991/88, e de seus efeitos em relação
aos interesses do público usuário dos serviços do Banco
do Brasil S.A.

Referido decreto determina:

"Ar!. 1" Em casos excepciow'is e para atcnder
situações de emergência, poderá Ministro da Fa
zenda autorizar a realização, por outras instituições
financeiras, de pagamentos e recebimentos decor
rentes da movimentação da "Conta Ünica" do Te
souro Nacional.

Parágrafo único. Para a seleção das instituições
financeiras a serem autorizadas serão levadas em
conta os seguintes critérios:

a) maior coincidência entre as localidades em
que se situam a rede de agências das instituições
financeiras c as unidades gestoras dos recursos da
"Conta Ünica";

bJ compatibilidade dos seus sistemas de proces
samento eletrônico de dados com os atualmente
em uso pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 2' A execução deste decreto não acarre
tará despesas ao Tesouro Nacional.

Art. 3" Este decreto entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrá
rio."

7. O primeiro e fundamental questionamento à edi
ção do Decreto n' 96.991188 reporta-se ao ar!. 19 da
Lei no' 4.595164 que. no entender do ilustre autor do
projeto de resolução em análise, dá exclusividadc ao
Banco do Brasil S.A., para rcalizar os pagamento e
recebimentos decorrentes da movimentação da "Conta
Úoica" do Tesouro Nacional. Veja-se o que dispõe refe
rido artigo:

..Ar!. 19. Ao Banco do Brasil S.A., competirá
precipuamente, sob a supervisão do Conselho Mo
netário Nacional e como instrumento da execução
da política creditícia e financeira do Governo Fede
ral. "

A competência atribuída ao Banco do Brasil S.A.,
para, na qualidade de agente financeiro do Tesouro
Nacional. realizar os pagamento e recebimentos referi
dos pode ser qualificada como principal ou essencial,
mas nunca como exclusiva. segundo entendcmos, pois
ao Banco do Brasil S.A., competirá precipuamente o
exercício de suas atividades como instrumento de execu
ção da política financeira e creditícia do Governo Fede
ral. (grifo nosso)

Por outro lado, nenhum outro dispositivo da Lei n"
4595/64 contempla a hipótese de ser competência exclu
siva do Banco do Brasil S.A., o exercício daquelas ativi
dades, ou a impossibilidade de instituição financeira
privadas virem a exercê-las eventualmente.

8. Quando da edição do decreto, o Presidente da
República usou as atribuições que lhe confcrc O art.
84, inciso IV da Constituição Federal, e o disposto no
art. 2" do DL n" 2.312, de 23-12-86. Este decreto-lei
revoga disposições sobre as atividades de programação
e administração financeira da União, que passarão a
ser regnlamentadas por decreto. Dentre aquelas dispo
sições estão as normas para utilização dos créditos orça
mentários e adicionais, o repasse das receitas vincula
das, e as normas e instrnções para execução do DL
n'! l.80S/80, qne dispõe sobre a transferência aos Estado,
Distrito Federal, Territórios e Municípios das parcelas
ou quotas -partes dos recursos tributários arrccadados
pela União.

Como a utilização dos créditos orçamentários engloba
os pagamentos e recebimentos decorrentes da movi
mentação da "Conta Única" do Tesouro Nacional, a
matéria pode ser regulada em decreto.

8. E o caput do art. l' do decreto estabelece, com
a cautela cabível ao caso, que somente em casos excep
cionais e para atender situações de emergência, poderá
o Ministro da Fazenda autorizar a realização, por outras
instituições financeiras, de pagamentos e recebimentos
decorrentes da movimentação da "Conta Única" do
Tesouro Nacional. A transferência dessas atividadcs pa
ra instituições financeiras privadas em caráter defini
tivo, tendo em vista o disposto no caput do art. I',
portanto, é inviável.
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9. Entende, ainda. o nobre Deputado Luiz Salomão
que, 1l!esmo em casos excepcionais e para atender situa
ções de urgência, a realização por outra instituição fi
nanceira de pagamentos e recebimentos decorrentes da
movimcntação da "Conta Ünica" do Tesouro Nacional
configura caso de prestação de serviços, para que será
necessária a adoção de licitação pública, observado o
disposto nos artigos 22, XXVII e 37, XXI, da Consti
tuição Federal.

O art. 22 estabelece ser de competência da União
legislar sobre normas gerais de licitação e contratação
para a administração pública; o art. 37 estabelece os
princípios norteadores da administração pública, bem
como a necessidade de adoção da licitação pública para
a contratação de serviços, assegurada igualmente de
condições a todos os concorrentcs, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamentos, e exigências
de qualificação técnica e econômica indispemáveis à
garantia do cumprimento das obrigações. Ressalvados
os casos espccificados na legislação.

10. Os procedimentos nsualmente aceitos pelo siste
ma bancário e pelo governo federal estabelecem quc
a prestação de serviços, como o recolhimento de tribu
tos fedcrais, tenha como contrapartida a manutenção
dos recmsos no sistema bancário por determinado pe
ríodo. de forma que, aplicados, gerem rendimentos sufi
cientes para a remuncração dos serviços prestados. A
obrigação de pagamento pelos serviços bancários pres
tados está implícita nas procedimentos usualmente ado
tados. e sem contestação, qner do Banco Central do
Brasil, quer do Conselho Monetária Nacional.

No caso específico do Brasil, foi promovida pelo Mi
nistro da Fazenda, em 1968 e 1969, a concentração
bancária com a alegação de que ela induziria à redução
do custo operacional c da taxa de'juro bancário. Como
resultado dessa concentração, parece-nos que somente
dois grandes conglomerados nacionais poderão, even
tualmente, atender à exigências de qnalificação técnica
e econômica indispensável à garantia do cumprimento
do desejado pelo Decreto n' 96.991/88, que é a realiza
ção de pagamentos e recebimentos decorrentes da movi
mentação da "Conta Única" pela maior rede de agên
cias particular possível, desde que tenham sistemas dc
processamento elctrônico de dados compatíveis com
os da Secretaria do Tesouro Nacional.
, Sob este prisma, parece-nos que o Parágrafo único

do Decreto n' 96.991/88 não fere as diretrizes constitu
cionais, por estabelecer os critérios a serem adotados
para a seleção das instituições financeiras prestadoras
dos serviços, por assegurar igualdadc de condições aos
dois possíveis prestadores dos serviços deseJados, por
estabelecer a exigência de quMificação técnica e econô
mica indispensável à garantia do cumprimento das obri
gações, por adotar procedimentos usualmente_ accitos
para rcmuneração dos scrviços banClirios, embora não
explicitados no seu texto, mas nele implícitos, de vez
que Oart. 2" estabelece que a execução não acarretará
despesas ao Tesouro Nacional, e ainda, por tratar de
caso de emergência, com caracterização da urgência
de atendimento de situação que possa ocasionar prejuí
zos ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
bens ou equipamentos.

II - Voto do Relator

11. A necessidade de antorizar a realização de paga
mentos e n:;eebimentos decorrentes da movimentação
da "Conta Unica" do Tesouro Nacional por instituições
financeiras privadas, em casos excepcionais e para aten
der situações de emergência, parece-nos incontestável,
aquelas situações podem ocorrer tanto em decorrência
dc movimento grevista dos funcionáriOS do Banco do
Brasil S.A. quanto em decorrência da introdução do
den om,nado "virus" no seu sistema de processamento
de dados.

12. A forma de adoação daqnele procedimento por
decreto atende à boa técnica legislativa, é legal e não
fere as diretrizes constitucionais.

13. Somos, portanto, pela rejeição do Projeto de
Resolução n' 51, de 1988, em que pesem os bons propó
sitos que nortearam sua elaboração.

Sala das Sessões, de de 1989. - Inocêncio Olivei
ra, Relator.
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111- Parecer da Mesa

A Mesa. na reunião de hoje. presentes os Senhores
Deputados Pac, de Andrade. Presidente. ln()c~ncio de
Oliveira. I" Vice-Presidente (relatar). Wilson Campos.
2' Vice-Presidente. Luiz Henrique. I" Secretário. Edme
Tavares. 2" Secretário. Carlos Cotta. 3" Secretário e
Ruberval Pilotto. 4' Secretário. aprovou o parecer do
relator. pela rejeiçáo do Projeto de Resolução n'" 51.
de 1988. que "susta (> Decreto n" 96.991. de 14 de outu
bro de 1988. que atribui competência para autorização
de pagamentos e recehimentos por meio de outras insti
tuições financeiras".

Sala das Rcuniôes. 14 de março de J989. - Paes
de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 52·A, de 1989

(Da Sr' Irma Passoni)

Dispõe sobre a composição e () funcionamento
da Comissão Mista do Congresso Nacional, desti
nada ao exame da Dívida Externa, nos termos do
art. 26 das Disposições Transitórias da Constituição
Federal; tendo parecer da Mesa pela prejudicia
lidade.

(Projeto de Resolução n" 52. de 1989. a que se
refere o parecer.)

O Congresso Nacional decreta;
Art. l'! Fica criada, a partir desta data. a Comissão

Mista de Exame da Dívida Externa. conforme o dispos
to no art. 26 das disposições Transitórias da Consti
tuição Federal.

Art. 2' Cabe à Comissão referida no artigo anterior
determinar diligências. ouvir indiciados. inquirir teste
munhas, requerer audiências de Ministro de Estado e
demais autoridades públicas, requisitar informações e
documentos necessários ao desempenho de suas atribui
ções.

Ar!. 3" Os componentes da Comissão Mista de
Exame da Dívida Externa serão indicados pelos respec
tivos líderes, na seguinte proporção:

I - partidos com assento no Congresso Nacional.
com bancadas de 2 a 10 parlamentares..c:. l(um) mem
bro;

II - partidos com assento no Congresso Nacional,
com bancadas de 11 a 40 parlamentares - 2 (dois)
membros;

11I - partidos com assento no Congresso Nacional,
com bancadas de 41 a 100 parlamentares - 3 (três)
membros;

IV - partidos com assento no Congresso Nacional,
com bancadas de 101 a 150 parlamentares - 5 (cinco)
membros;

V - partidos com assento no Congresso Nacional,
com bancadas de mais de 150 parlamentares - 8 (oito)
membros.

Art. 4' Aplicam-se. à Comissão Mista de Exame
da Dívida Externa, uo que couber. os Regimentos Inter
nos do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal.

Ar!. se Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justifieação

O tema da dívida externa têm sido debatido exausti
vamente no Brasil. na América Latina c em todo o
mundo. É amplamente reconhecido, mesmo entre cre
dores, que. nos termos atuais, a dívida é impagãvel.
No entanto o governo brasileiro não hesita em submeter
a população a novo pacote de arrocho econômico de
caráter recessivo, cujo efeito imediato foi o de propor
cionar recursos ao Banco Central. para efetuar o paga
mento de US$ 500 milhôes. como foi noticiado na im
prensa. Não fosse o pacote, com desvalorização cam
biaI de 17. o congelamento do cãmbio oficial e a eleva
ção dos juros reais o Governo teria que diminuir ainda
mais suas escassas reservas ou decretar nova moratória.

O pacote salvou a situaç,io. Mais uma vez, adotam-se
medidas de arrocho e recessão para manter o paga
mento dos juros da dívida externa.

Fatos como este e como a triste carta de intenção
enviada ao Fundo Monet,írio Internacional em 29 de

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

junho de 1989: chamada de programa de mndernizaçüo
e njustamc;nto. Suhordinando a política econômica na
cional ao receitUlirio do FMt onde textualmente se
lia; "consultaremos também (ao FMI), antes do dia
15 de feverdro de 198') sobre os entendim<::ntos de poli
tica econômica referentes ao programa de '1989"; de
monstram claramente a que ponto a questão da dívida
externa subordina as dicisões da politica econômica do
Governo.

No entanto. a nova Constituição prevê a criação de
uma Comissão Mista de Exame da Dívida Externa.
Tornar efetiva csta Comissão e através dela questionar
os atos acordos e procedimentos adotados pelo Gover
no, nocivos aos interesses do conjunto da população
brasileira e à soberania nacional é tarefa urgente e prio
rítáría.

O projeto em questão tem por objetivo dar início
ao trabalho. para que a Nação brasileira seja esclarecida
de todos os fatos geradores de nossa dívida. e veja
apuradas as irregularidades cometidas no processo de
endividamento hrasileiro.

Sala das Sess[Jes. - Irma R. Passoni.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATrVA DO BRASIL

1988

Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias

Art. 26. No prazo de um ano a contar da promul
gação da Constituição, o Congresso Nacional prome
verá, através de Comissão Mista, exame analítico e peri
cial dos atos e fatos geradores do endividamento externo
brasileiro.

§ l' A comissão terá a força legal de Comissão par
lamentar de inquérito para os fins de requisição e convo
cação. e atuarã com o auxílio do Tribunal de Contas
da União.

§ 2" Apurada irregularidade, o Congresso Nacioual
proporá ao Poder Executivo a declaração de nulidade
do ato e encaminhará o processo ao Ministétio Público
Federal. que formalizará no prazo de se,genta dias.
a ação cahível.

PARECER no SENHOR
l' VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

A ilustre Deputada Irma Passoni vem de apresentar
o presente Projeto de Resolução com o propósito de
criar Comissão Mista de exame da dívida externa, em
conformidade ao disposto no art. 26 das Disposições
Transitórias da novel Carta Magna.

São atribuições da Comissão, segundo os termos da
proposta, instauração de diligências, tomada de depoi
mentos, convocação de audiência de Ministros de Esta
do, requisição de informações ou documentos e adoção
de outras providências que se fizerem necessárias ao
pleno esclarecimento da questão da dívida externa do
País.

Em seu art. 3' a proposta em tela trata de disciplinar
a composição do órgão, estabelecendo a indicação de
membros pelos respectivos líderes, segundo uma tabela
de proporcionalidade partidária.

Ao justificar sua iniciativa a ilustrada autora afirma
que seu propósito precípuo é o de dar início ao exame
minucioso dos fatos relativos à dívida externa, inclusive
das providências governamentais adotadas quanto ao
assunto, as quais, a seu ver, atingem os interesses da
população e agravam a soberania uacional.

fi - Voto do Relator

Em que pese ajusta adequação do projeto às formali
dades processuais, ocorre que a criação de Comissão
Mista do Congresso Nacional para exame do endivida
mento externo já está sendo objeto de providência dos
senhores presidentes das Mesas do Senado'e da Câmara.
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Através do Ofício CNI44. dê 23-2-8Y. o Senhor Presi
dente do Senado, Senador Nelson Carneiro, solicitou
ao Senhor Presidente da Câmara dos Deputados a indi
cação de (onze) II deputados para integrarem a Comis
são acima aludida. nos termos do art. 10 caput do Regi
mento Comum. Por outro lado. a Mesa desta Casa
já está encaminhando o assunto através das lideranças
partidárias.

Ante o exposto. votamos pela prejudicialidade do
Projeto de Resolução n' 52. de 1989. de autoria da
Deputada Irma Passoni.

Sala das Reuniões. de de 1989.
- Inocêncio de Oliveira, l' Vice-Presidente.

m - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje. presentes os Srs. Depu
tados Paes de Adrade, Presidente; Inocêncio de Olivei
ra, l' Viee-Presidente (Relator); Wilson Campos, 2"
Vice-Presidente; Luiz Henrique, 1" Secretário; Edme
Tavares. 2" Secretário; Carlos Cotta, 3" Secretário; Ru
berval Pilotto, 4" Secretário, aprovou o parecer do rela
tor, pela prejudicialidade do Projeto de Resolução n'
52, de 1989, de Sra. Irma Passoni, que "dispõe sobre
a composição e o funcionamento da Comissão Mista
do Congresso Nacional, destinada ao exame da Dívida
Externa, nos termos do artigo 26 das Disposições Tran
sitórias da Constituição Federal".

Sala das Reuniões, 1.4 de março de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 57, de 1989

(Do Sr. Costa Ferreira)

Dispõe sobre a nulidade e extinção de atos que
tenbam por objeto a ocupação de terras tradicio
nalmente ocupadas pelos índios ou a exploração das
riquezas nelas existentes, em eouformidade com o
artigo 231, parágrafo 6" da Constituição Federal
de 1988.

(Às Comissões de Constituição e Justiça; de Mi
nas e Energia e do Índio.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' São nulos e extintos, não produzindo efeitos

jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação,
O domínio e a posse das terras tradicionalmente ocupa
das pelos índios. ou a exploração das riquezas naturais
do solo, dos rios e do lagos nelas existentes, ressalvado
relevante interesse público da União, segundo o que
dispõe esta lei complementar. não gerando a nulidade
e a extinção direito a indenização ou a ações contra
a União. salvo. na forma da lei, quauto às benfeitorias
derivadas da ocupação de boa-fé em conformidade com
o art. 231, §6' da Constituição Federal de 1988.

Art. 2" São terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios as por eles habitadas em carãter permanente.
as utilizadas para suas atividades produtivas. as impres
cindíveis à preservação de recursos ambientais neces
sários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução
física e cultural. segundo seus usos. costumes e tradições
- de acordo com o art. 231. §l". da Constituição Fe
deral.

Art. 3" Os atos que, por relevante interesse público
da União. tenham por objeto a exploração das riquezas
naturais do solo. dos rios e dos lagos existentes em
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios serão au
torizados. caso a caso. pelo Congresso Nacional, ouvi
das as comunidades afetadas.

§ I" A autorização para exploração das riquezas na
turais do 5101, dos rios e dos lagos existentes nas terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios, mesmo em ca
so de relevante interesse público da União, está condi
cionada a conclusões favoráveis do estudo prêvio de
impacto ambiental.

§ 2" No caso de autorização a que se refere este
artigo. a lei respectiva disporá sobre:

I - as medidas preventivas a serem adotadas no sen
tido de assegurar a proteção e defesa dos índios, de
sua saúde. de seus bens e de todos os seus direitos:
Il- as indenizações devidas às comunidades afeta

das.
§ 3" A autorização prevista neste artigo não gera

a terceiros quaisquer direitos em detrimento dos dreitos
dos índios.
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Art. 4' As terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios não podem ser objeto de ato que tenha por finali
dade ou conseqüência, direta ou indiretamente. sua
ocupação, domínio e posse por terceiros. inclusive
quando tenham sido desocupadas pelos índie, em virtu
de de ato ilegítimo de autoridade ou particular.

Art. 5" Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Em face da prescrição constitucional de uma lei com
plementar destinada a regulamentar o relevante inte
resse públieo da União quanto à ocupação e exploração
de terras indígenas. apresentamos proposição que certa
mente ensejará o debate sobre a matéria e será enrique
cida por muitas contribuições durante sua tramitação.

O interesse público da União abrangerá, necessaria
mente, os interesses dos índios. também, assim como
não poderá conflitar com os objetivos de preservação
ambiental.

A realidade dos grupos indígenas apresenta caracte
rísticas muito variáveis. de acordo com o local onde
vivem c o nível de eontato eom a sociedade envolvente,
ela também muito diversificada.

Em face do exposto e dos princípios estahelecidos
pela Constituiçáo - alguns deles já estabelecidos na
Constituição anterior e no Estatuto do Índio - entende
mos que as terras tradicionalmente ocupadas pelos ín
dios não podem ser objeto de atos tendemes a lhes
prejudicar ou restringir a ocupação, o domínio e a posse;
e que os casos considerados como de relevante interesse
público da União e, assim, justifiquem ato de ocupação
ou exploração de terra, indígenas. devem ser subme
tidos à preciação do Congresso Nacional - e este é
o aspecto fundamental da proposição que trazemos à
consideração dos nobres colegas parlamentarcs.

Sala das Sessóes. 8 de março de 1989. .,- Costa Fer
reira.

LEGISLAÇÃO ANEXADA PELO AUTOR

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

"Art. 20. São bens da União:

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos
fndios:"

"Art. 231. São reconhecidos aos índios sua or
ganização social, costumes. línguas. crenças e tradi
ções. e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União de
marcá-las, proteger e fazer respeitar tod"s os seus
bens.

§ l' São terras tradicionalmente ocupadas pe
los índios as por eles habitadas em caráter perma
nente. as utilizadas para suas atividades produtivas,
as imprescindíveis à preservação dos recursos am
bientais necessários a seu bem-estar e as necessárias
a sua reprodução física e cultural, segundo seus
usos. costumes e tradições.

§ 2' As terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios destinam-se a sua posse permanente, caben
do-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo,
dos rios c dos lagos nelas existentes.

§ 3' O aproveitamento dos recursos hídricos,
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e
a lavra das riquczas minerais em terras indígenas
só podem ser efetivados com autorização do Con
gresso Nacional, Duvidas as comunidades afetadas,
ficando-lhes assegurada participação nos resulta
dos da lavra, na forma da lei.

§ 4' As terras de quc trata este artigo são ina
lienãveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas,
imprescritíveis.

§ 5' É vedada a remoção dos grupos indígenas
de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso
Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que
ponha em risco sua população, ou no interesse da
soberania do País após deliberação do Congresso
Nacional, garantido, em qualquer Wpótese, o re
torno imediato logo que cesse o risco.
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§ 6' São nulos e extintos, não produzindo efei
tos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocu
pação, o domínimo e a posse das terras a que se
refere este artigo, ou a exploração das riquezas
naturais do solo. dos rios e dos lagos nelas existen
tes, ressalvado relevante interesse público da
União, segundo o que dispuser lei complcmentar,
não gerando a nulidade e extinção direito a indeni
zação ou a ações contra a União, salvo, na forma
da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupa
ção de boa fé.

§ 7' Não se aplica às terras indígenas o disposto
no art. 174. §§ 3' e 4'"

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

..... iiTüiC;viii.. ······· .. ··· ··· .. ····
Da Ordem Social

......................................................................,.

CAPÍTULO VIII
Dos Índios

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organi
zação social, costumes, línguas, crenças e tradições e
os direitos originários sobre as terras que tradicional
mente ocupam competindo à União demarcá-Ias, prote
ger e fazer respeitar todos os scus bens.

§ I? São terras tradicionalmente ocupadas pelos ín'
dias as por eles habitadas em caráter permanente, as
utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescin
díveis a preservação dos recursos ambientais necessários
a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

§ 2' As tcrras tradicionalmente ocupadas pelos ín
dios destinam·se a sua posse permanente, cabendo-lhes
o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e
dos lagos nelas existentes.

§ 30 O aproveitamento dos recursos hídricos, incluí
dos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das
riquezas minerais em terras indígenas s6 podem ser
efetivados com autorizaçáo do Congresso Nacional, ou
vidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada
participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

§ 4\' As terras de que trata este artigo são inalie
náveis e indisponíveis e os direitos sobre elas. impres-
critíveis. -

§ 5' É vedada a remoção dos grupos indígenas de
suas terras, salvo, ad referendum do Congresso Nacio
nal, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em
risco sua população, ou no interesse da soberania do
País, após deliberação do Congresso Nacional. garan
tido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo
que cesse o risco.

§ 69 São nulos e extintos, não produzindo efeitos
jurídicos. os atos que tenham por objeto a ocupação,
o domínio e a posse das terras a que sc refere este
artigo. ou a exploração das riquezas naturais do solo,
dos rios c dos lagos nelas existentes. ressalvado rele
vante interesse público da União, segundo o que dispu
ser lei complementar, não gerando a nulidade e a extin
ção direito a indenização ou a ações contra a União,
salvo. na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas
da ocupação de boa fé.

§ 7" Não se aplica às terras indígenas o disposto
no art. 174, §§ 3' e 4'

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 58, de 1989

(Do Sr. Hélio Rosas)

Regulamenta o inciso I do art. 7' da Constituição.
(Anexe-se ao Projeto de Lei Complemcntar n'

31188.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Na ocorrência da despedida arbitrária ou

sem justa causa, será assegurada ao empregado, além
do levantamento do saldo da conta do FGTS, o p.aga-
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mento a cargo de empregador de um mês do maior
salário por ano ou fração de serviço.

Art. 2' Entrará esta lei em vigor na data de sua
publicação.

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

Justificação

A Constituição democrática que logrou, recentemen
te, aprovação em segundo turno, e de cuja elaboração
tivemos a honra de participar, assegura textualmente:

"Art. 7'" São direitos dos trabalhadores urba
nos c rurais, além dc outros que viscm à melhoria
de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despe
dida arbitrária ou sem justa causa. nos termos de
lei complementar que preverá indenização com
pensatória...

Realmente é inadimissível a dispensa do trabalhador
de modo arbitrário ou sem justa causa, de tal modo
que deve a lei criar os maiores obstáculos a essa desu
mana e injustificável prática.

É o que faz a presente proposição que procura dar
eficácia ao texto constitucional em favor dos trabalha
dores .

Sala das Sessões, - Hélio Rosas.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇi.O DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

········· .. ·.. ·.. ········· ..:rtTüiü·i'j·· ....·....·..·......·......
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

Art. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos c
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

I - relação dc emprego protegida contra despedida
arbitrária ou sem justa causa~ nos tennos da lei comple
mentar que preverá indenização compensatória. dentre
outrÇls direitos:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 59, de 1989

(Do Sr. Adhemar de Barros Filho)

Reglllamenta o artigo 14, parágrafo 99 da Consti
tuição para estabelecer caso de inelegibilidade e pra
zos de sua cessação.

(Às Comissões de Constituição c Justiça e de
Redação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' São inelegíveis:
l-para Presidente e Vice-Presidente da República:
a) O cônjugue e os parenteses consanqüíncos ou

afins. até o segundo grau por adoação, do Presidente
da República ou de quem os haja substituído nos seis
meses anteriores ao pleito.

b) até três meses depois de afastados definitivamente
de suas funções:
1-os Ministros de Estados;
2 - os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar da Presi-

dência da República;
3 - o Chefe do Serviço Nacional de informações;
4 - o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;
5 - os Chefes do Estado-Maior da Marinha. do Exér-

cito e da Aeronáutica;
6 - os Comandantes de Exército;
7 - os Magistrados;
8 - O Procurador-Geral e os subprocuradores-gerais

da República;
9-0 Advogado-Geral da União;
\O - os Interventores Federais;
11 - os Secretários de Estado;
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12-os Membros do Tribunal de Contas da União,
dos Estados e do Distrito Federal;

13 - O Diretor-Geral do Departamento de Polícia
Federal;

14 - os Presidentes, Diretores ou Superintendentes
de autarquias, empresas públicas ou sociedade~ de eco
nomia mista;

c) os que, até três meses antes da eleição, tiverem
competência ou interesse, direta ou indiretamente,
eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização
de impostos, taxas e contribuições de caráter obriga
tório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas rela
cionadas a estas atividades;

d) os que tenham exercido, nos três meses anteriores
ao pleito, cargo ou função de direção, administração
ou representação, em empresas concessionárias ou per
missionárias de serviço público, ou sujeitas e seu contro
le, assim como fundações instituídas ou subvencionadas
pela União, Estado, Distrito Federal ou Município;

e) os que, dentro de três meses anteriores à eleição,
hajam ocupado cargo ou função de direção nas empre
sas de que tratam os arts. 3' e 5' da Lei 4.137, de
10 de setembro de 1962, quando, pelo ,lmbito e natureza
de suas atividades, possam tais empresas influir na eco
nomia nacional;

f) os que, detendo o controle de empresas ou grupos
de empresas que operem no Brasil, nas condições mono
polísticas previstas no parágrafo único do art. 5' da
lei citada na alínea anterior, não apresentarem à Justiça
Eleitoral, até três meses antes do pleito, a prova de
que fizeram cessar o abuso apurado do poder econô
mico, ou de que transferiram, por forma regular, o
controle das referidas empresas ou grupos de empresas;

g) os que tenham, dentro de três meses anteriores
ao pleito, ocupado cargo ou função de dircção,adminis
tração ou representação em pessoa jurídica ou empresa
estrangeira ou em entidade mantida por contribuições
impostas pelo poder público;

h) até três meses depois de afastados das funções,
os Presidentes, Diretores ou Superintendentes das so
ciedades, empresas ou estabelecimentos que gozem, sob
qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo poder
público ou que tenham exclusivamente por objeto ope
rações financeiras e façam publicamente apelo à pou
pança e ao crédito, inclusive através de cooperativas;

i) os que hajam exercido cargo ou função de direção,
administração ou representação, dentro de três meses
anteriores ao pleito, em pessoa jurídica ou empresa
cuja atividade consista na execução de obras, na presta
ção de serviços ou no fornecimento de bens por conta
ou sob controle do poder público.

II - para Governador e Vice-Governador:
a) até três meses depois de afastados definitivamente

de suas funções;
1-os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice

Presidente da República especificados nas alíneas a e
b do item I e, no tocante às demais alíneas, se se tratar
de repartição pública, associação ou empresa que opere
no território do Estado;

2 - os Comandantes do Distrito Naval, Região Mili
tar e Comando Aérco Regional;

3 - o Procurador-Geral do Estado ou Chefe do Mi
nistério Público Estadual, os Subprocuradores-Gerais
do Estado, bem como os Membros do Ministério Públi
ca que desempenhem fupções junto a Tribunais;

4 - os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Gover
nador;

5 - os Diretores de órgãos estaduais ou sociedades
de assistência aos Municípios;

6 - os Secretários da Administração Municipal ou
membros de órgãos congêneres;

b) em cada Estado:
I - o cónjuge e os parentes consangüineos o afins,

até o segundo grau, ou por adoação, do Governador
ou do Interventor Federal, ou de quem, nos seis meses
anteriores ao pleito, os haja substituído;

2 - os que possuam domicílio eleitoral, no Estado
pelo menos um ano imediatamente anterior à eleição.

3 - os membros do Ministério Público.
III - para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, For identidade de situa

ções, os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice
Governador, observado o prazo de três meses para a
desincompatibilização;
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b) o cónjuge e os parentes consangüíneos ou afins,
até o segundo grau, ou por adoação, do ·Prcfeito ou
de Interventor, ou de quem, nos seis meses anteriores
ao pleito, os haja substituído;

c) os membros do Ministério Público;

d) as autoridades policiais, civis ou militares, com
excrcído no Município, nos três meses anteriores ao
pleito;

e) os que não possuam domicl1io eleitoral, no muni
cípio, um ano, pelo menos, imediatamente anterior à
eleição,;

f) os membros das Câmaras Municipais que, na con
formidade da Constituição e das leis, hajam perdido
os respectivos mandatos;

IV -para o Senado Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vicc

Presidente da República, especificados nas alíneas a
e b do item I e, no tocante às demais alíneas, se se
tratar de repartição pública, associação ou empresa que
opere no território do Estado, observado o prazo de
três meses para a desincompatibilizaçao;

b) em eada Estado, os inelegíveis para os cargos de
Governador e Vice-Governador, nas mesmas condições
estabelecidas;

c) o cónjuge e os parentes consangüíneos ou afins,
até o segundo grau, ou por adoção, do Presidente, Go
vernador ou Interventor no próprio Estado, Governa
dor do Território ou de quem, nos seis meses anteriores
ao pleito, os haja substituído;

d) os que não possuam domicílio eleitoral, no Estado
ou Território, pelo menos um ano imediatamente ante
rior à eleição;

V - para a Câmara dos Deputados e Assembléia Le
gislativa:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situa
ções, os inelegíveis para o Senado Federal nas mesmas
condições estabelecidas, observado o prazo de seis me
ses para a desincompatibilização;

b) os que não possuam domicílio eleitoral no Estado
ou Território, pelo menos um ano imediatamente ante
rior à eleição.

VI - para as Câmaras Municipais:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situa

ções, os inelegíveis para o Senado Federal e a Câmara
dos Deputados, observado o prazo de dois meses para
a desincompatibilização;

b) em cada Município. os inelegíveis para os cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito;

c) o cônjuge e os parentes consagüíneos ou afins,
até o segundo grau, ou por adoção, do Prefeito, Inter
ventor no Município, ou de quem, nos seis meses ante
riores ao pleito, os haja substituído;

d) os que não possuam domicílio eleitoral, no Muni
cípio, pelo menos um ano imediatamente anterior à
eleição.

. Art. 2' Não podem ser reeleitos os que, no período
Imediatamente antenor à eleição, hajam exercido os
eargos de Presidente e Vice-Presidente da República,
Governador e Vice-Governador, Prefeito e Vice-Pre
feito, inclusive os nomeados pelos Governadores de
Estado ou Território.

§ l' Não podem ser eleitos os que nos seis meses
anteriores ao pleito, hajam sucedido ao titular ou o
tenham substituído em qualquer dos cargos mencio
nados neste artigo.

§ 2" São inelegíveis para os demais cargos o Presi
dente. o Governador e o Prefeito que não se afastarem
definitivamente de seus cargos até seis meses anterior
à eleição.

§ 3' O ViCe-Presidente, o Vice-Governador e o Vi
ce-Prefeito poderão candidatar-se a outros cargos desde
que, nos seis meses anteriores ao pleito, não tenham
sucedido o titular.

Art. 3' Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua promulgação.

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

Justificação

Durante a presente sessao legislativa e, provavelmen
te, algumas que lhe seguirão, devem os membros do
Congresso Nacional dedicar-se à tarefa de elaborar nor
mas jurídicas que regulamentem mandamentos da
Constituição Federal.
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Alguns dos dispositivos já se encontram regulamen
tados por legislação anterior, as quais permanecem em
vigor quando não conflitam como o texto aprovado.
Em outros casos, tal regulamentação se tem tornado
urgente, como é o caso da questão das inelegibilidades,
através da regulamentação do art. 14, § 9', da Consti
tuição. Assim, interpretações recentemente divulgadas,
de que os Ministros de Estado não se precisam desin
compatibilizar para concorrer a mandatos eletivos, mes
mo o de Presidente da República, pode e deve ser con
traditada pela pronta ação legislativa, com o sentido
de revitalizar a Lei Complementar n' 5, de 29 de abril
de 1971, que estabelece casos de inelegibilidade.

O presente projeto de Lei Complementar se reporta
aos artigos 19 e 2' da Lei Complementar acima mencio
nada, na medida que, os demais dispositivos daquele
diploma legal se referem a processualística de argüição
de inelegibilidade, e que'não se pode, de nenhuma
forma, considerar como revogados.

Não há a menor dúvida de que, num sistema presiden
cialista de governo, c tendo em mente a tradição brasi
leira na matéria, a desincompatibilização dos titulares
de determinados cargos públicos com evidente capaci
dade e poder para influir na normalidade dos pleitos,
é requisito básico para que o processo democrático não
seja irremediavelmente comprometido.

Isto posto, concitamos os nossos colegas das duas
Casas do Congresso Nacional a aprovar com a neces
sária presteza, regras de inelegibilidade e prazos para
sua cessão, de modo a preservar a normalidade das
eleições e o processo de transição democrática. Isto
fará com que o tema venha a encontrar, de imediato,
sua disciplina normativa.

Sala das Sessões, 9 de março de 1989. - Adhemar
de Barros Filho

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULon
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

................. ······CAPfTuiü·iV"·· .
Dos Direitos Políticos

Art. 14. A soberania popular serã exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, é, nos termos da lei, mediante.

§ 9' Lei complementar estabelecerá ontros casos de
ineligibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de
proteger a normalidade e legitimidade das eleições con
tra a influência do poder econômico ou o abuso do
exercício de função, cargo ou emprego na administração
direta ou indireta.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI COMPLEMENTAR N' 5,
DE 29 DE ABRIL DE 1970

Estahelece, de acordo com a Emenda Constituo
cional n' 1, de 17 de outubro de 1969, art. 151,
e seu parágrafo único, casos de inelegibilidades e
dá ontras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei complementar:
Art. l' São inelegíveis:
I - para qualquer cargo eletivo:
a) os inalistáveis;
b) os que foram excluídos do benefício da anistia

concedida pela Lei n' 6.683, de 28 de agosto de 1979;
c) os que paticipem da organização ou do funciona-
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menta de qualquer agrupamento. associação ou partido
político. cujo programa ou ação contrarie o regime de
mocrático, baseado na pluralidade de partidos e na ga
rantia dos direitos fundamentais do homem;

d) os que. ostcnsiva ou veladamcnte. façam parte.
ou sejam adeptos de partido político cujo registro tenha
sido cassado por decisão judicial, transitada em julgado;

elos que, de qualquer forma. tenham contribuído
para tentar reorganizar ou fazer funcionar associação,
de direito ou de fato cujas atividades tenham sido sus'
pensas ou hajam sido dissolvidas, por decisão judicial.
nos termos do Decreto-Lei n' 9.085, de 25 de março
de 1946, modificado pelo Decreto-Lei n' 8, de 16 de
julho de 1966;

fi os que hajam atentado, em detrimento do regime
democrático, contra os direitos individuais concernen
tes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade;

g) os Membros do Poder Legislativo que hajam per
dido os mandatos pelos motivos referidos no art. 35
da Constituição;

h) os que, por ato de subversão ou de improbidade
na administração pública, direta ou indireta, ou na parti·
cular, tenham sido condenados à destituição de cargo,
função ou emprego, em virtude de sentença judicial
transitada em julgado ou mediante processo adminis
trativo em que se lhes haja assegurado ampla defesa;

i) os que forem declarados indignos do oficialato,
ou com ele incompatíveis;

j) os que estejam privados, por sentença judicial,
transitada em julgado, em processo eleitoral, do direito
à elegibilidade, por haver atentado contra o regime
democrático, a exação e a probidade administrativa e
a lisura ou a normalidade de eleição;

I) os que tenham comprometido, por si ou por ou
trem, mediante abuso do poder econônico, de ato de
corrupção ou de influência no exercício de cargo ou
função da administração , direta ou indireta, ou de
entidade sindical, a lisura c a normalidade de eleição,
ou venham a comprometê-Ia, pela prática dos mesmos
abusos, atos ou influências;

m) os que tenham seus bens confiscados por enrique
cimento ilícito, ou que tenham seus nomes propostos
para o confisco pela Comissão-Geral das Investigações,
enquanto o Prcsidente da República indeferir o pedido
ou não revogar o decreto de confisco;

n) os que tenham sido condenados (VETADO) por
crime conta a segurança nacional c a ordem política
e social, a economia popular, a República, a adminis
tração pública e o patrimônio, ou pelo delito previsto
no art. 22 deste lei complementar, enquanto não penal
mente reabilitados;

o) os quc, em estabclecimcnto dc crédito, financia
mento ou seguro que tenham sido ou estejam sendo
objeto de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam
cxcrcido, nos doze mcscs anteriores a respcctiva dccre
tação, cargo ou função de direção, administração ou
reprcsentação, enquanto não forem exoncrados de
qualquer responsabilidade:

p) .
H -para Presidentc ou Vice-Presidente da Repú

blica:
a) o cõnjuge e os parentes consangüíneos ou afins,

até o terceiro grau, ou por adoção, do Presidcnte da
República ou de quem o haja substituído nos 6 (seis)
meses anteriores ao pleito;

b) até 6 (seis) mcses depois de afastados definitiva
mente de suas funções:
1-os Ministros de Estados;
2 - os Chefes dos Gabinetes Civil e Militar da Presi-

dência da República;
3 - o Chefe do Serviço Nacional de Informações;
4 - o Governador do Distrito Federal;
5 - o Chcfe do Estado-Maior das Forças Armadas;
6 - os Chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exér-

cito e da Aeronáutica;
7 - os Comandantcs do Exército;
8 - os Magistrados;
9 - o Procurador-Geral e os Subprocurdorcs·Gerais

da República;
10 - os Interventores Federais;
11-os Secretários de Estado;
12-os Membros do Tribunal de Contas da União,

dos Estados e do Distrito Federal;
13 - o Diretor-Geral do Departamcnto de Polícia

Federal;
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14 - os Presidentes, Diretores ou Superintendentes
de Autarquias, Emprcsas Públicas ou Sociedades de
Economia Mista:

c) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição, tiverem
competência ou interesse. direta ou indireta. eventual,
no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impos
tos. taxas e contribuições de caráter obrigatório. inleu
sive parafiscais, ou para aplicar multas relacionadas com
essas atividades;

b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses ante
riores ao pleito, cargo ou função de direção,adminis
tração ou representação, em empresas concessionárias
ou permissionárias de serviço público, ou sujeitas a seu
controle. assim como em fundações instituídas ou sub
vencionadas pela União, Estado, Distrito Federal, Ter
ritório ou Municípios;

e) os que, dentro de 6 (seis) mese antcriores à eleição,
hajam ocupado cargo ou função de direção nas empre
sas de que tratam os arts. 3" e 5' da Lei n' 4.137. de
10 de setcmbro de 1962, quando, pelo âmbito e natureza
dc suas atividades possam tais empresas influir na eco
nomia nacional;

f) os que, detendo o controle de empresa ou grupo
de empresas que opere no Brasil, nas condições mono
polísticas previstas no parágrafo único do art. 5' da
Lei citada na alínea anterior, não apresentarem à Justiça
Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do pleito a prova
de quc fizeram ccssar o abuso apurado do poder econô
mico, ou de que transferiram, po r forma regular, o
controle das referidas empresas ou grupo de empresas;

g) os que tenham, dentro de 6 (seis) meses anteriores
ao pleito, ocupado cargo ou função de direito, adminis
tração ou representação em pessoa jurídica ou empresa
estrangeira ou em entidade mantida por contribuições
impostas pelo poder público;

h) até 6 (seis) meses depois de afastados das funções,
os presidcntes, diretores ou superintendentes das socie
dades, empresas ou estabelecimentos que gozcm, sob
qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo poder
público, ou que tenham cxclusivamente por ob.ieto ope
rações financeiras e façam publicamente apelo à pou
pança e ao crédito, inclusive através de cooperativas;

i) os que hajam exercido cargo ou função de direção,
administração ou representação. dentro de 6 (seis) me
ses anteriores ao pleito, em pessoa jurídica ou empresa
cuja atividade consiste na execução de obras, na presta
ção de serviços ou no fornecimento dc bens por conta
ou sob controle do poder público;

IH - para Governador e Vice-Governador.
a) até 4 (quatro) meses depois de afastados definiti

vamente de suas funções;

1 - os inelegíveis para os cargos de presidente c vice
presidente da República especificados nas alíneas a e
b do itcm 11 e, no tocante às dcmais alíneas, se se
tratar de repartição pública, associação ou cmpresa que
opere no território do Estado;

2 - os comandantes de Distrito Naval, Região Mili
tar e Zona Aérea;

3 - o procurador-geral do Estado ou chefe do Minis
tério Público Estadual, os subprocuradorcs-gerais do
Estado, bem como os membros do Ministério Público
quc desempenhem funções .iunto a Tribunais;

4 - os chefes dos gabinetes Civil e Militar do Gover
nador;

5 - os diretores de órgãos estaduais ou sociedades
de assistência aOS municípios;

6 - os secret,irios da administração municipal ou
membros de órgãos congêneres;

b) em cada Estado:
1- o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins,

até o terceiro grau, ou por adoção do governador ou
do interventor federal ou de quem, nos 6 (seis) meses
anteriores ao pleito, os haja substituído;

2 - os que não possuam domicílio eleitoral, no Esta
do, pelo mcnos 1 (um) ano imediatamente anterior à
eleição;

3 - os membros do Ministério Público com exercício
na comarca da capital, nos 4 (quatro) meses anteriores
ao pleito;

IV - para prefeito e vice-prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade dc situa

ções. os inelegíveis para os cargos de presidente e vice
presidente da República, Governador e Vice-Gover-
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nadar, observado o prazo de 3 (três) meses para a desin
eompatilização;

b) o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins,
até o terceiro grau, ou por adoção. do prefeito ou de
interventor, ou de quem, nos 6 (seis) mcscs anteriores
ao pleito, 05 ha.ia substituído;

cIos membros do Ministério Público em exercício
na comarca, nos 3 (trés) mcses anteriorcs ao plcito;

d) as autoridades policiais, civis ou militares, com
exercício no município. nos 3 (três) meses anteriores
ao pleito;

e) os que não possuam domicílio cleitoral, no muni
cípio. I (um) ano, pelo menos, imediatamente anterior
à eleição;

f) os membros das câmaras municipais que, na con
formidade da Constituição e das leis, hajam perdido
os respectivos mandatos;

V -para o Senado Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de presidente e vice

presidente da Rcpública, cspecificados nas alíneas a
e b do item 11, e, no tocante às demais alíneas, se
se tratar de repartição pública, associação ou empresa
que opere no território do Estado observado o praw
de 6 (seis) meses para a desincompatibilização;

b) em cada Estado, os inelegíveis para os cargos dc
governador, nas mesmas condições estabelecidas;

c) o cõnjuge e os parentes consangüíneos ou afins,
até o terceiro grau, ou por adoção, do presidente, gover
nador ou interventor no próprio Estado, govcrnador
do território, ou de quem nos 6 (seis) meses anteriores
ao plcito, os ha.ia substituído;

d) os que não possuam domicílio eleitoral, no Estado
ou Tcrritório, pclo menos 1 (um) ano imediatamente
anterior à eleição;

VI - para a Câmara dos Deputados e Assembléias
Legislativas:

a) no que ,lhes for aplicável, por idcntidade de situa
ções, os inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas
condições estabelecidas, observado o prazo de 6 (seis)
meses para a desincompatibilização;

b) os que não possuam domicílio eleitoral no Estado
ou Território, pelo menos 1 (um) ano im~diatamente

anterior à eleição.
VII - para as câmaras municipais:
aI no quc lhcs for aplicávcl. por identidade de situa

ções, os inelegíveis para o Senado Federal e a Câmara
dos Deputados, observado o prazo de 2 (dois) meses
para a desincompatibilização;

b) em cada município, os inelegíveis para os cargos
de prefeito e vice-prefeito;

c) o cõnjugc e os parcntes consagüíneos ou afins,
até o terceiro grau, ou por adoção, do prefeito, inter
ventor no município, ou de quem, nos 6 (seis) meses
anteriores ao pleito, os haja'substituído;

dI os que não possuam domicilio eleitoral no muni
cípio, pelo menos 1 (um) ano imediatamente-anterior
à eleição.

Art. 2' Não podem scr reeleitos os que, no período
imediatamente anterior à eleição, hajam exercido os
cargos de presidente e vice-presidente da República,
governador e vice-govcrnador, de prefcito e vice-pre
feito. inclusive os nomeados pelos governadores de Es
tado ou Território.

§ I' Não podem ser eleitos os que nos 6 (seis) mcses
anteriores ao pleito, hajam sucedido ao titular ou o
tenham substituído em qualquer dos cargos mencio
nados neste artigo.

§ 2' São inelegíveis para os demais cargos o presi
dentc, o governador e o Prcfeito que nâo sc afastarem
definitivamente de seus cargos até 6 (seis) meses ante
riores à eleição.

§ 3' O vicc-presidente, o vice-governador c o vice
prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, desde
que nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, não tenham
sucedido ou substituído o titular.

Art. 3' Compete li Justiça Eleitoral conheccr e de
cidir as argüições de inelegibilidade.

Parágrafo único. A argüição de inelegibilidade será
feita perante:

I - o Tribunal Superior Eleitoral, se se tratar de can
didato à presidência ou vice-presidência da Rcpública;

H - os Tribunais Regionais Eleitorais, se se tratar
de candidatos a senador, deputado federal, governador
e vice-govcrnador de Estado e deputado estadual;
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III - os Juízes Eleitorais, relativamente aos candi
datos a prefeito, vice-prefeito e vereador.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 61, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Egídio Ferreira Li
ma a participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o senhor Deputado Egídio Fcrreira Li

ma autorizado a participar de missão cultural nos Esta
dos Unidos da América do Norte, sem ônus para a
Câmara dos Deputados, considcrando-se esse afasta
mento como de comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Sala das Sessões, 14 de março de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados - Ed
me Tavares, Segundo-Secretário, Relator.

Justificação

O Senhor Deputado Egídio Ferreira Lima foi desig
nado pelo Senhor Presidente da República para compor
a Delegação Brasileira à XLIII Sessão da Assembléia
Geral das Nações Unidas, nos Estados Unidos da Amé
rica do Norte.

Assim, apresenta ofício à Presidência solicitando li
cença para se ausentar do País e que essa ausência
seja considerada missão autorizada para os fins do que
dispõe a letra f, do art. l' do Ato da Mesa n' 83178.

A participação do Deputado brasileiro no referido
evento será de grande importância para suas atividades
legislativas.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual concluímos pela apresentação
do presente projeto de resolução para os efeitos reque
ridos.

Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente, Inocêncio
Oliveira, l'-Vice-Presidente, Wilson Campos, 2'-Vice
Presidente, Luiz Henrique, l' Secretário, Edme Tava
res, 2' Secretário (relator), Carlos Cotta, 3' Secretário
e Ruberval Pilotto, 4'-Secretário, aprovou o parcccr
do relator, favorável ao projeto de resolução que "auto
riza o Senhor Deputado Egídio Ferreira Lima a parti
cipar de missão cultural no exterior" .

Sala das Reuniões, 14 de março de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

EFL N' 30/88
Brasflia, 16 de novembro de 1988

Senhor Presidente:
Conforme designação do Senhor Presidente da Repú

blica, por indicação de Vossa Excelência, para que com
ponha a Delegação Brasileira à XLIII Sessão da Assem
bleái Geral das Nações unidas, solicito que considere
a minha viagem como missão oficial, de acordo com
o que prevê o Ato da Mesa n' 83/1978.

No ensejo apresento a Vossa Excelência meus protes
tos de elevado apreço. - Egídio Ferreira Lima.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 62, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Alysson PaulíneUi
a participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Alysson Paulinelli

autorizado a participar de missão cultural em Verona
- Itália, a partir de 14 de março de 1989, sem ônus
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.

Sala das Sessões, 14 de março de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados - Ed·
me Tavares, Segundo Secretário, Relator.
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Justificação

O Senhor Deputado Alysson Paulinelli foi convidado
pelo Governo Italiano a participar do Simpósio Interna
cional sobre o Desenvolvimento da Agricultura na
América Latina a ser realizado nos dia~ 14 a 17 de
março de 1989, em Verona-Itália.

Assim. apresenta ofício à Presidência solicitando li
cença para se ausentar do País e que essa ausencia
seja considerada missão autorizada para os fins do que
dispõe a letra f, do art. I', do Ato da Mesa n' 83178.

A participação do Deputãdo brasileiro no referido
evento será de grande importância para suas atividades
legislativas e para as relações entre o Brasil e a Itália.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar pre
tensão, razão pela qual apresentamos o anexo Projeto
de Resolução para os efeitos requeridos.

Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente, Inocêncio
Oliveira, l'-Vice-Presidente Wilson Campos, 2' Vice
Presidente, Luiz Henrique, l' Secretário, Edme Tava
res, 2' Secretário (relator), Carlos Cotta, 3' Secretário
e Ruberval Pilotto, 4' Secretário, aprovou o parecer
do relator, favorável ao Projeto de Resolução que "au
toriza o Senhor Deputado Alysson Paulinelli a parti
cipar de missão cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 14 de março de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília, 8 de março de 1989
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:
Aceitei o convite do Governo Italiano para participar

do Simpósio Internacional sobre o desenvolvimento da
Agricultura na América Latina a ser realizado em Vero
na Itália, nos dias 14 a 17 de março do corrente.

Por este motivo terei de me ausentar dos trabalhos
parlamentares na próxima semana.

Encareço a atenção de Vossa Excelência no sentido
de formalizar processo para transformar minha viagem
em Missão Autorizada pela Câmara dos Deputados.

Na oportunidade apresento os meus protestos de res
peito.

Atenciosamente, Alysson Paulinelli.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 63, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Antoniocarlos Men·
des Thame a participar de missão cultural no exte
rior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Mendes Thame

autorizado a participar de missão cultural em Ottawa
- Canadá - a partir de 9 de setembro de 1987, sem
ônus 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.

Justificação

O Senhor Deputado Mendes Thame foi convidado
pela Liberal lnternational para participar de Congresso
em Ottawa - Canadá. a partir de 9 de setembro de
1987.

Assim, aprcsenta ofício à Presidência solicitando li
cença para se ausentar do País e que essa ausência
seja considerada missão autorizada para os fins do que
dispõe a letra f, do art. I', do ato da Mesa n' 83178.

Para instruir o processo, anexa ofício da Fundação
Friedrich Naumann onde estão expressos o convite ofi
cial e o programa a ser desenvolvido naquela ocasião.

A participação do deputado brasileiro no referido
evento será de grande importância para as relações Bra
sil-Canadá e para as atividades legislativas do nobre
parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual concluímos pela apresentação
do presente projeto de resolução para os efeitos do
requerido.

Sala das Sessões, 14 de março de 1989 - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados - Ed
me Tavares, Segundo Secretário, Relator.
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PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputado Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio Oli
veira, Primeiro-Vice-Presidente; Wilson Campos. Se
gundo-Vice-Presidente; Luiz Henrique, Primeiro Se
cretário; Edme Tavares, Segundo Secretário; Carlos
Cotta, Terceiro Secretário e Ruberval Pilotto. Quarto
Secretário, aprovou o parecer do relator, favorável ao
projeto de resolução que "autoriza o Senhor Deputado
Mendes Thame a participar de missão cultural no exte
rior".

Sala de Reuniões, 14 de março de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasflia, 23 de setembro de 1987

A Sua Excelência, o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF .

Senhor Presidente:
Em aditamento ao Ofício de 3-9-87, encaminho a

V. EX" o convite que recebi da Liberal Internacional
para participar do Congresso realizado sob os auspícios
dessa entidade, em Otawa, Canadá.

Com as expressões do meu maior apreço, subscre
vo-me cordialmente, - Antoniocarlos Mendes Thame.

FUNDAÇÃO FRIEDRICH NAUMANN

Exm' Sr.
Nabor Caldas
Assessor-Chefe do Senhor
Deputado Federal Antonio
Carlos de Mendes Thame
Gab.546
Brasília-DF

Brasília, 4 de setembro' de 1981

Prezado Senhor,
Vimos, por meio desta, informar, que o Senhor De

putr;tdo Federal Antoniocarlos de Mendes Thame, foi
convidado a participar do Congresso da Liberal Interna
tional em Ottawa, Canadá, nos dias 9 a 12 de setembro
de 1987.

Seguem, em anexo, o programa bem como a lista
de participantes.

Sendo o que se apresenta para o momento, enviamos
Cordiais Saudações. - Dr. U1rieh N. Guenther 

(p/p Erika Tollara)

ANEXOS MENCIONADOS

LIBERAL INTERNACroNAL
6TH DRAFT COMGRESS PROGRAMME

9 - 12 September 1987, Ottawa

WENESDAY 9 SEPTEMBER
09:00 - 11:00 - Theme preparation meeting (for

memoers ! spcakers), Royal'Suite 26th Floor
10:30 - 19:30 - Registration
- International - 2na Floor
- Canadian - 2nd Floor
- Press - 3nd Floar
11:00 - 16:00 - Leaders, Meeting and working

lunch, venue to bc confirmed
13:00 - 14:00 - Lunch meeting for International

resolutions Committee. Royal Suite
16:00 - Leaders Press Conference
14:00 -18:00 - The Canadian experience - North

BaUroom, 2nd Floor
a) Aboriginal Rights
b) Canadian Charter oí Rights and Freedom
17:00 - 19:00 - Executive Committee Meeting

South Ballroom, 2nd Floor
20:00 - "Welcome" Reception -La Ronde restau

rant, top 1100r
THURSDAY 10 SEPTEMBER

08:00 - 09:00 - Registration (Registration desk
open throughout congress)

09:00 - 10:00 - Administrative Session, Common
wealth BalIroom, 2nd FIoor'

Chair: President Giovanni Malagodi
(* Ali meetiugs to take place in Commomvealth BaIJ

room unless otherwise stated.)
lD:15 - 12:00 - Wc1come Speeches and Introduc

tion to Theme - Human Rights
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- Rt Hon John Turner
- Senator Giovani Malagodi
- Dr. Barthold Witte
12:00 - 14:00 - Lunch
14:00 - 18:30 - Theme debate - "Human Rigts:

A fundamental necessity for mankind and an essential
precondition for economic and social progress".

Chair: Barthold Witte, Patron LI, F.D.P., FR Ger
many

Keynote Speeches:
14:00 - 14:40 Wilson Ferreira, Leader Partido Blan

co Uruguay
Minister for Human Rights, Claude Malhuret, Parti

Republicain, France
14:40 -15:30 - Plenary debate I
15:30 - Karel De GUCHT MEP, Chairman Euro

pean Parliament sub-committee on Human Rights.
PVVBelgium

15:40 - Bjorn Elmquist, Chairman Liberal Group
Council of Europe, Venstre, Denmark

15:50 - 17:00 - Plenary debate n
17:00 - Professor Kodjo, former Secretary General,

OAU, Togo
17:10 - Carmen Lara de Castro, Chair of Paraguay

Committee for Human Rights, PLRA, Paraguay
17:20 - Minister Avraham Sharir, Liberal Party Is

rael
17:30 - 18:10 - Plenary Debate UI
18:10 - 18:30 - Patricia DERIAN, Former Ass!.

Secretary of State for Human Rights. Democratic Party,
U.S.A to dose debate

18:30 - (Deadline for amendments to Theme Reso
·lution)

19:00 - 19 - 30 - Hospitality
FRIDAY 11 SEPTEMBER .

07:30 - 09:00 - Breakfast sponsored by Canadian
Womens Liberal Commission

09:00 -12:15 - Intemational Resolutions Debate
Chair: Senator Loma MARSDEN, Canadian Liberal

Party
Rapporteur: Rob HARRISON; Bureau Member,

IFLRY
09:00 Peace and Disarmament Working group report
"Westem Europe and the Superpowers by Peter

RAUWERDA, VVD. Netherlands
09:30 - VI E/W Global Relations, mover Urs

Schoettli, Executive President LI (Emergency Reso
lution)

10:00 - Message from the Democratic Party, USA.
Paul KIRK, Party Chairman

10:30 - I Intemational Drug Trafficking, mover,
Dutch Group LI

11:00 - II World Environmental Action, mover Ca-
nadian Liberal Party

11:30 - IV Cyprus proposed by Liberal Group, EP
- V Aids, mover IFLRY
- VU Aid and Development in the 3 rd World, mo-

ver British Liberal Group-
12:15 -14:00 - (Lunch) 14:00 -14:50 - Intema

tional Resolutions Debate (Cntd)
14:00 - Dr. Nafis SADIK, Executive Director UNF

PA
14:20 - UI Popnlation and Development, mover

Contessa RANGONI MACHIAVELLI, PLI, ITALY
14:50 - Dr. Barthold WITTE to introduce theme

working groups
15:00 - Break
(17:00 - Deadline for Amendments to International

Resolutions)
15:30 - 18:30 - 3 paraJlel work-shops on Human

Rigilts
In South and North Ballroom, 2nd Floor and Salon

Wellington, 3rd Floor:
I - "The liberal position past and present"
Chair: Maitre WADE, PDS Senegal
Deputy: Urs SOHOETTLI, LI Executive Vice-Prc

sident
U -"Achievements threats and challenges in the

world of today and tomorrow"
Chair: Contessa RANGONI MACHIAVELLI, PLI

Italy
Deput: Jan Dirk BLAAUW, VVD Netherlands
lU - "Ways and means of action"
Chair: Penni COLLENETTE, Liberal Party Canada
Deputy: Shirin PANTHAKI, Liberal Party U.K.
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18:30 - Steering Committee Royal Suite. 26th Floor
19:30 - HospitaJity

SATURDAY12SEPTEMBER
08:00 - Resolutions and Amendments avaliable for

Delegates
09:00 -11:00 - Voting on Resolntions
Chair: President MALAGODI
11:00 -13:00 - Plenary Session - "Liberalism To

day"
Keynote Speaker: Prof. John Kenneth GAL-

BRAITH, H,uvard University
13;00 - 14;30 - Lunch
14:30 -15:15 - Work-shop presentation
Chair: Barthold Witte
Rapporteur: Lennart ROHDIN, Folkpartiet, Swe

den
15:15 - 17:00 - Debate "Ottawa Human Rights

Appeal 1987"
17:00 - Final Internacional Resolution sets available
19:00 Closing Banquet with:
- Award Prize for Freedom to President Corazon

Aquino Philippines, accepted in her name by Lupita
AQUINO KASHAWAHARA

- Closing Speeches
SUNDAY 13 SEPTEMBER

Free for Tourism

LIST OF PARTICIPANTS - as at 28-7-87

CONGRESS 1987, OTTAWA, CANADÁ

10 - 12 September 1987

Delegates have '!.o mark beside their name - Délé
gués n'ont rien à cOcoté du nom

Observers from member parties - Observateurs des
partis membres

Observer members - membres Observateurs
Invitados - Invitados
Accompanying persons - A Personne Accompag

natrice

ARGENTINA
Senator Adolfo Gass, Union Civica Radical
Mr. Dante Giadone, Union Civica Radical

AUSTRIA
Mr. Holger Bauer MP, LI Vice-President
Dr. Jorg Haider MP, Leader FPOe
Dr. Robert Holzmann, Vice President Austrian

Group
Dr. Rainer Paekowicz, FPOe Member of Vienne

se-Landtag
Dr. Rudiger Stix, FPOe
Dipl-Ing Hans-jorg Tengg, President Austrian Group

BELGIUM
M. Armand Colle, Parti National
M. Louis Michel, Depute, Presidcnt dn P. R. L.
Mrs. Annemie Neyts-Uyttebroeck MP, Leader PVV
Mr, Frans Pottie, Directeur de la Centrale Culturelle

de la C.G.S.L.B
Mr. Willy Waldack, Secretaire National de la C.G.

S.L.B.

BRAZIL
Sr. Carlos de Mendes Thame, PFL, Professor Uni

versity São Paulo.

CANADÁ
Mr. Davi Collenette, Secretary General, Liberal Par

ty
Mrs. Penny Collenette, Liberal Party, Vice-Chair

Congress
Senator AI Graham, Treasurer LI, Mcmbcr Liberal

Party, Chair Congress
Mrs. Corinne Greene, Liberal Party
Senator Loma Marsden, Policy Committee, Liberal

Party
Mr. HuntJy Sinclair, Patron LI
Hon. John Turner, Leader Liberal Party

CHILE
Mr. Hernan Errazuriz, lawyer
Mr. Guilermo Toro, President, Liberal Party
Mr. Sergio Trucco, Vice-President, Liberal Party

CHRISTIAN DEMOCRATIC INTERNATIONAL
M. Luis Herrera-Campins, Secretary General
M. Flaminio Piccoli, President
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COMMITTEE OF LIBERAL EXILES
Mr. Alexsander Terras, Estonian Liberal Demoeratie

Union
Dr. Ende! Aruja, Estanion Liberal Democratic

Union
Mr. Nicolas Pasic, Federation ofLiberals, Yugoslavia

COUNCIL OF EUROPE
Mr. Bjorn Elmquist, Leader Liberal Group
Senator Jeanbrunn, Member Liberal Group

CYPRUS
Mr. POlivos Kolokos MP, Assistant Seeretary-Ge

neral, Democratic Party
Mr. N.A. Rolandis, Chairman, Liberal Party

DENMARK
Mr. HenniDg.Nielsen, Chairman Internacional Com

mittee, Det Radikale Venstre
DOMINICAN REPUBLIC

Mr. Andres Vanderhorst, Minister of Sports and
Youth. President La Estructura Partido Liberal

Mrs. Venecia Vanderhorst
Mr, Miguel Sang, La Estructura Partido Liberal
Mr. Juan José Matos Rivera, La Estruetura Partido

Liberal
Mr. Rodolfo Espinal, secretary General, La Estruc

tura Partido Liberal
Mr. Daniel Garcia Archivald, La estructura Partido

Liberal
Mr. Manuel Torres, La Estructura Partido Liberal
Mr. Juan Joa, La Estructura Partido Liberal
Mr. Alberto Castanos, La Estructura Partido Liberal
Mr. Orland Gil, La Estructura Partido Liberal
Mr. Ramon Vidal, La Estructura Partido Liberal
Mr. Mohammed Busefi, La Estruetura Partido Li-

beraI
EQUADOR

Sr. Miguel Falcone-Puig, Frente Radical Alfarista,

ELDR
Mrs. Mechtild Von Alemann, Secretary General

ELSALVADOR
Mr. Ernesto Allwood, Leader, Accion Democratica
Dr. Ricardo Gonzalez Camacho, President, Accion

Democratica

EUROPEAN PARLIAMENT - LIBERAL AND
DEMOCRÁTIC. REFORMIST GROUP

Mr. Karel de Gucht, Belgium
Mme Simone Veil Mep, Leader Group, France

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Ms. Irmtraut Ahrens, Member German Group
Dr. Emmy Diemer-Nieolaus (Mrs) , Member German

Group, MemberF.D.P.
Mr. Rudolf Dumont du Voitel, Member of F.D.P.
Ms. Edith V. Eiekstedt, German Group
Mr. Rainer Erkens, Internacional Relations Officer,

F.D.P
Dr. Klaus Flcsch, German Group
Dr. Dietrieh Hammer, Member of Foreigu Group

ofthe F.D.P.
Dr. Maneie Hoede (Mrs), Viee-President of the Ger-

man Group, Member F.D.P.
Ms Ursula I-Ioede, German Group
Prof. Dr. Jurgen Hohnholz, Member F.D.P.
Mr. Ulrich Irmer MP, F.D.P.
Mr. Cordes KoclJ.Mehrin, Vice President German

Group
Mr. Klaus Potthoff, Member of. F.D.P.
Mr. Helmut Seh aefer, MP, Minister of State for Fo

reign Affairs, Head of German Deletation, F.D.P.
Dr. Eugenie Truetschler Von Falkenstein (Mrs), F.

D.P.
M Hannelore Vogts, Member German Group
Mr. Manfred Wichmann, FNS, Member German

Group
Dr. Jurgem Wickert, FNS, Member German Group
Dr. Barthold Witte, Patron LI, Member F.D.P,
Mr. Gottfried Wust, Executive Vice-Chairman FNST
Prol. Fritz F. Zelinka, Secretary General, German

Group
Mrs. Kveta Zelinka,

FINLAND
Mr. Peter Stenlund. Seeretary General, Swedish Peo

ple's Party
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Ulla B. West. District Officer. Swedish People's Party
M Christina Lindblad, Swedish People's Party
Mr. Carl Johan Hindsberg, District Officer, Swedish

People's Party
Mr. Aalto Mikael, Oistrict Ofrice oI' Youth League,

SPP
·Mr. Paavo Varynen MP, Chairman Centre 'Party

FRANCE
M. Patrick GeranI. Internacional Secretarv. Parti Re-

publicain -
M. Claude Malhuret, Minister of Human Rights. Par

ti Repllblicain
M. Serf. Parti Rcpublicain

GUATEMALA
Sr. Jorge NicolIe, Leader. U.C.N.
Sr. Claúdio Riedel. President Political Committcc,

U.C.N.
Sr. Olívero Garcia Rodas, Vice-President Committee

of Human Rights. U.C.N.

GREECE
Prol'. Demetrim Nianias MP, Parliamentary Spokes

man, Democratic Renewal Pty

BAITI
Mr. Marc Ls. Bazin. Prcsident. Movement for the

Establishment 01 Democracy in Haiti (MIDH)

ICELAND
Mr. Atlli Asmundsson. Progressive Party
Mr. Bolli Hedinsson. Member Exccntive Committee,

Progrel'ive Party
Mr Steingrimur" Hermannsson •. Minister of Foreign

Alfairs. Progressive Party
Mr Finnur INGOLSSON, Cashier 01 party program

me. Progressive Party
Mr Olafsson, Executive Committee Member, Pro

gressive Partv
INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBERAL
RADICAL YOUTH

Mr Christopher ARZOUNI
Mr David BRICKMAN
Simon DRESSNES
Lars GRANATH
Mr Rob HARRISSON, Bureau Member
Ms Karin JOHANSSON
Mr Paul KRlETER
Mr Mark LANIS
Mr Bjom NYSTROM
Ms Inke ROBKEN
Mr Nils SANTIANEZ
Ms Judy SCHNIDMAN, Bureau Member
Ms Madeleine SJOSTEDT, Bureau Member

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE
Mr H. John HARKER; Director

ISRAEL
Mr Jtzhak ARTZI. Member 01 the Knesset. Indepen

dem Liberal Party
Mrs Margalith ARTZI
Mr Ephe"aim BAR-SCMUEL. Chairman Internatio

nal Relãtions Committee, Independent Liberal Partv
Mr Arieh BENTOV, Member Forcign Relatións

Committee, Liberal Party
Mrs P. BERGMAN, Liberal Womens representative

on the Foreign Relations Committee. Member of the
Central Committec, Liberal Party

Mr Nissim EUAD, Chairman National Secretariat,
Independem Liberal Party

Mr Leah HALL-CHARJES, Secretary Foreign Rela
tions Committee, Liberal Party
ISRAEL cntd

Mr Moshe KOL, National Chairman, Independent
Liberal Party

Mrs. KOL
Mr Itzhak NENER, Chairman. Foreigh Relations

committee, Liberal Party, Head of Delagation
Prol'. Amnon RUBINSTEIN, MK, Chairman, -shi

flui
Mrs RUBINSTEIN
Mr Victor SHARABANI. Member Foreign Rela

tions Committee, Member ofExecutive ofLiberal Wor
kers Union, Liberal Party

Mrs SHARABANI
Mr Avraham SHARIR MP, Minister of Tourism,

Chairman Executive Liberal Party
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Mr Menachem SHREM, Member of the Executive
01 the Liberal Workers Union. Liberal Party

Mr Haim TEICHMAN. Member Forefgn Relations
Committee. Member of the Counci!, Liberal Party
ITALY

On. Renato ALTISSIMO. Leader PLI
Prof Luca ANSELMI, PU
Senador Giuseppe Fassino. Italian Senate. PU
Dr Giuliano FRANCESCHINI: International Office

PU
Dr Giorgio FRANKEL. PU
Dr. Francisco GIUBILEI; PLI
Avv. Aldo MARIANI. Treasurer PLI
Senator Giovanni MALAGODI. President LI. Presi-

dent of Honour of PLI
Dr Raffaello MORELU. PLI
On. Antonio PATUELLI. PU
Contessa Beatrice RANGONI-MACHIAVELLI.

Vice-President U.
Ms Michelc RICCERI, PLI Officer
Miss Rossana SORMANNI. PLI Offieer

NETHERLANDS
Frits de Roo Van ALDERWERELT-HOOG, VVD
Mrs. Edfje de Roo Van ALDERWERELT-GOOG,

VVD
Mr Arthur Eduard BASTIAANS. Dutch Group
Mr Jan Dirk BLAAUW. Seeretary International Af

fair" VVD
Mrs S. A BLAAUW
Mr Frits BOLKESTEIN MP. Vice President LI,

VVD
Mrs A EULEMBERG, VVD
Mr.l. FIEYRA. Member Duteh Group
Mr Jan Lucas van HOORN, InternationaI Secretary,

Head of Delegation, D 66
Mr Luigi van Lecuwen, Treasurer Executive Com

mittee, Dutch Group
Mrs Rie MÁRKERINK-DE LEEDE, Member

Dutch Group
Mr M.M. vaQ der Mey. Duteh Group
Mr Peter RAUWERDA; Chairman Peace & Disar

mament Committee Li, VVD
Mrs Hilly SCHOLTEN. Member Dutch Group
Mr Edo SPIER; Elections Campaign Leader. Mem

bel' Executive Board. D 66
Senator Henry TALSMA. Treasurer Li. President

Dutch Group
Mr K. de WIT. Dutch Group

NICARAGUA
NORWAY
PANAMA

Mr David SAMUDJO. Liberal Partv
PARAGUAY •

Sra. Carmen Lara de CASTRO, Chair of Paraguay
Human Rights Committee, PLRA
PORTUGAL

Mr Manuel Dias LOUREIRO. Secretarv General,
Partido Social-Democrata .

Mrs Maria de Fatima LOUREIRO
PUERTO RICO

Sr. José Roberto MARTINEZ-RAMIREZ; Secre
tary for Internationa! Relations, Popular Democratie
Party

Mrs Setare Milantchi MARINEZ-RAMIREZ
REPUBLJC OF IRELAND

Desmond OMalley. Leader. Progressive Democrats

SENEGAL
M. Coumba BA, PDS
M. Mareei BASSENE, PDS
M, Coumba NDJAYE, PDS
M. Joseph NDONG, PDS
M. Ousmane NGOM, International Seeretary,

PDS
M. Idrissa SECK, PDS
M. Abdou!aye WADE, Leader Parti Demoerati

que Senegalais

SOCIALIST INTERNACIONAL
Robin SEAR, former Assistant General Secretary

SI, New Demoeratic Party, Canada

SPAIN
Sr. Antonio GARRIGUES-WALKER, President

PRD
Mr. Joan MAS; Member Catalan Group. LIDS
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M1'. .losep SOLER, Seeretary Ge.neral Catalan
Gronp, LIDS

Senator Ramon TRIAS-FARGAS, Vice-Presiden
te LI, Catalan Group, LIDS

M1'. Robert VERGES, Viee-President Catalan
Group. LIDS

SRI LANKA
Mr. Chanaka AMARATUNGA, Leader Liberal

Party
Mr. Rajiva WIJESINHA, President Liberal Party

SWEDEN
Ms. Maria ARNHOLM. Political Seeretary to Mr.

Westerberg, Folkpartiet
Mr. Gunnar BACKSTROM. Administration Mana

ger, Folkpartiet
Mr. Hadar CARS MP, Former Minister of Trade,

Folkpartiet
Dr. Ingemund HAGG, Treasurer LI. Folkpartiet
Ms. Maria LEISSNER MP, Member of the National

Board, Folkpartiet
Mr. Christer NILSSON, Dep. Seeretary-General, In

ternacional Seeretary, Folkpartiet
Mr. Lennart ROHDIN. Member 01 the National

Board. Folkpartiet
Mr. Bengt WESTERBERG, Leader Folkpartiet

SWITZERLAND
Mme. Jeanninc de BOCCARD, FDP
Dr. Max FRENKEL, FOP
Mr. Urs SCHOEITLI, Exeeutive Vice-President LI,

Parti Liberal Suisse

TOGO
Professor KODJO

UNITED KJNGDOM
Mr. Kevin CAHILL, Research Ass!. to Lord Win

ehelsea, Lib. Party
Mr. Miehael DUNCAN, Asst. to Rt Hon. David

STEEL, Liberal Party
Mr. Peter ELLJS-JONES. Former Chairman British

Group
Mr. BiU GLANVILLE BROWN, British Group
Mr. Riehard HOLME, Liberal Party
ClIr Derek HONEYGOLD J.P, Joint Hon, Trea·

surer British Group
Dame Penelope JESSEL, International Offieer. Li-

beral Partv
Mr. Meivi1le JONES. Liberal Partv
Mrs. Enid LAKEMAN. British G;oup
Mr. Riehard LEWATOWSKL Liberal Party
Mr. Richard MOORE, LiberalPartyEuropean Com-

munity Affairs Panel
Mrs. Helen PITT-WATSON. British Group
Ms. Roxanne PANTHAKI, British Group
Mrs. Shirin PANTHAKI JP, Member-European

Community Aflairs Panel Liberal Party. Member Britsh
Group Executive Committee

Mr. Anthonv RICHARDS, Liberal Partv
Mr. Geofl'rey ROBSON. British Group •
Mrs. Janet RUSSELL, Former Liberal Party Candi

dates Olficer, Regional
Honorary Secretary Liberal Party, Member British

Group Committee
Ms. Susan RUSSELL
Mr. Alan SHERWELL, Chairman Liberal Party

Energy Panel
Mr. Roger SIBLEY, Liberal Party
Mr. Jack SPEYER, Chairman British Group
Rt. Hon. David STEEL MP, Leader Liberal Party,

Vice-President LI
Mr. Ken TRACE, British Group
Mrs. June TRACE, British Group
Lord WINCELSEA, Liberal Par.ty
Mr. Guy WINFGIELD, Former Chairman British

Group
Mrs. Margaret WINGFIELD CBE, President British

Group
Ms. Judy YOUNG, British Group

UNITED NATIONS FUND FOR POPULATION
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
N~ 64, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Bocayuva Cunha
a participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1" Fica o Senhor Deputado Bocayuva Cunha

autorizado a participar de missão cultural em Paris,
França, sem ônus para a Câmara dos Deputados, consi
derando-e esse afastamento como de comparecimento
efetivo.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Bocayuva Cunha foi designado
pelo seu partido para comparecer à "Reunião do Conse
lho da Internacional Socialista", em Paris. França. nos
dias 5, 6, 7 c 8 de dezembro de 1988.

Assim. apresenta ofício à Presidência solicitando li
cença para se ausentar do País e que essa ausência
seja considerada missão autorizada para os fins do que
dispõe a letra "f', do art. 1', do Ato da Mesa n' 83178.

A participação do Deputado brasileiro no referido
evento será de grande importância para suas atividades
legislativas.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual concluímos pela apresentação
do presente Projeto de Resolução para os efeitos reque
ridos.

Sala das Sessões, 14 de março de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados - Ed
me Tavares, Segundo Secretário. Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente, Inocêncio de
Oliveira, I" Vice-Presidente, Wilson Campos, 2' Vice
Presidente, Luiz Henrique, l' Secretário, Edme Tava
res, 2' Secretário (relator), Carlos Cotta, 3' Secretário
e Ruberval Piloto, 4' Secretário, aprovou o parecer
do relator, favorável ao Projeto de Resoluç:io que "au
toriza o Senhor Deputado Bocayuva Cunha a participar
de missão cultural no exterior".

Sala das Reuniões. 14 de março de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Brasllia. 2 de dezembro de 1988

Excelentfssimo Senhor Presidente.
À convite da Direção da Internacional Socialista e

por designação de meu partido comparecerei a "Reu
nião do Conselho da Internacional Socialista". que irá
se realizar nos dias 5. 6 e 7 de dezembro, em Paris.

Sendo um dever indeclinável a cumprir. solicito à
Vossa Excelência que me excuse do não-compareci
mento às Sessões da Câmara dos Deputados e do Con
gresso Nacional durante este período. incluindo o dia
8 de dezembro que será o de meu retorno ao Brasil.

Receba meus protestos de alta estima e consideração.
Cordialmente. Bocayuva Cunha.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 65, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Albérico Filho a par
ticipar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Albérico Filho au

torizado a participar de missão cultural na Alemanha
Ocidental. a partir de 6 de dezembro de 1987, sem
ônus 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.

Justifieação

O Senhor Deputado Albérico Filho foi convidado
pela Sociedade Civil Bem-Estar Família no Brasil (Bem
fam) para visitar o Medizinisch Pharmazeutischen Stu
diengesellschaft na Alemanha Ocidental, a partir de
6 de dezembro de 1987.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência solici
tando licença para se ausentar do País e que essa ausên
cia seja considerada missão autorizada para os fins do
que dispõe a letra f, do art. 1', do Ato da Mesa n°
83178.

Para instruir o processo, anexa ofícios da Bemfam
e do Medizinisch Pharmazeutischen Studiengesellschaft
onde estão expressos os convites oficiais.

A participação do Deputado brasileiro no referido
evento será de grande importância para as relações Bra
sil-Alemanha e para as atividades legislativas do nobre
parlamentar.

Destarte. nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual apresentamos o presente projeto
de resolução para os efeitos do requerido.

Sala das Sessões. 14 de março de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados - Ed
me Tavares, Segundo Secretário - Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade. Presidente; Inocêncio de
Oliveíra, l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Luiz Henrique, l' Secretário; Edme Tava
res. 2' Secretário (relator). Carlos Cotta; 3\' Secretário
e Ruberval Pilotto. 4" Secretário, aprovou o parecer
do relator, favorável ao projeto de resolução que "auto
riza o Senhor Deputado Albérico Filho a participar
de missão cultural no exterior".

Sala de Reuniões, 14 de março de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasma. 2 de dezembro de 1987

Senhor Presidente:
Pelo presente, solicito a V. Ex' autorização para au

sentar-me do País de 6 a 20 do mês em curso.
Esclareço que nesse período estarei visitando o Medi

zinisch Pharmazeutischen Studiengesellsehaft na Ale
manha. à convite da Sociedade Civil Bem-Estar Família
no Brasil (Bemfam).

Certo da atenção que dispensará a minha solicitação,
agradeço antecipadamente.

Cúrdialmente~ ~ I'\!bél"ko Filho.

Março de 1989

GAEX/425l2796181

Rio de Janeiro. octuber 2nd. 1987.

Prof. Dr. Frank E. Münnich
MPS
Postfach 3048
Billúldisstrabe 2 - 6500 Mainz 1

Dear Sir.

Re.: Your Letter of August 21, 1987

In my propcr name and in name of Messrs. Deputado
Federal Constituinte José Sarney Filho. Deputado Fe
deral Constituinte Albérico de França Ferreira Filho
e Cláudio Valente Marques. we have the pleasure to
thank you and the Mcdizinisch Pharmazeutischen Stu
diengesellscbaft for the honourable invitation for us to
visit your Institute (MPS). between November 15 and
Deccmber 15, 1987.

We kindly would like to confirm our acceptancc to
this precious invitation.

Faitfully Yours, - Marcio Ruiz Schiavo. Executive
Secretary.

Exm'Senhor
Deputado Federal Constituinte
Alberico de França Ferreira Filho

Em mãos

Dear Sir,

I have the honour to invite you in the name of thc
Medizinisch Pharmazeutischen Studiengesellschaft
(MPS) to visit our institute together with Messrs. Depu
tado Federal Constituinte José Sarney Filho, Marcia
Ruiz Schiavo and Claudio Valente Marques. We would
Iike to present to you some of our research programs
and discuss with you health issues in Latin Americól.
and specifically Brasil.

As mentioned earlier, your visit could best take place
between November 15 and December 15, 1987, I would
appreciate your confirmation.

Sincerely. - Prol. Dr. Frank E. Münnich.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nq 66, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Aloísio Va~eoncelos

a participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' Fica o Senhor Deputado Aloísio Vascon

celos autorizado a participar de missão cultural nos Es
tados Unidos da América do Norte a partir de 9 de
novembro de 1987, sem ônljs para a Câmara dos Depu
tados. considerando-se esse afastamento como de com
parecimento efetivo.

Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Aloísio Vasconcelos foi convi
dado pelos Estados Unidos da América do Norte para
visitar aquele país, a partir de 9 de novembro de 1987.

Assim, apresenta ofício à Presidência solicitando li
cença para se ausentar do País e que essa ausência
seja considerada missão autorizada para os fins do quc
dispõe a letrafdo art. l' do Ato da Mesa n' 83178.

A participação do deputado brasileiro no referido
evento será de grande importância para as relações Bra
sil-Estados Unidos e para as atividades legislativas
do nobre parlamentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual concluÚDos pela apresentação
do presente projeto de resolução para os efeitos do
requerido.

Sala das Sessões, 14 de março de 1989, -Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados - Ed·
me Tavares, Segundo-Secretário. Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade. Presidente, Inocêncio
Oliveira. I' Vice-Presidente, Wilson Campos, 2' Viee
President~. Luiz Henrique. l' Secretário. -Edme Tava
res, 2" Secretário (Relator). Carlos Cotta. 3' Secretário,
e Ruberval 1?Hotto~ 4ç

' Secrct:ldoo ;.1prC,.,1/01] o parecer
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do relator, favorável ao projeto de resolução que "auto
riza O Senhor Deputado Aloísio Vasconcelos a parti
cipar de missão cultural no exterior".

Sala de Reuniões, 14 de março de 1989. -Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília, 28 de outubro de 1987

Senhor Presidente:
Tendo sido convidado pelo Governo dos Estados

Unidos da América do Norte para visitar aquele país,
solicito a V. Ex' que seja considerada minha viagem
de 9 a 20 de novembro de 1987 como missão autorizada,
para os fins do que dispõe a letraf, do art. l' do Ato
da Mesa n' 83178.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex' pro
testos de elevada estima e distinta consideração. - Aloí·
sio Vasconcelos.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 67, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senbor Deputado Renan Calbeiros a
participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:

Art. l' Fica o Senhor Deputado Renan Calheiros
autorizado a participar de missão cultural na República
Popular da China, a partir de 17 de dezembro de 1987,
sem ônus para a Câmara dos Deputados, consideran
do-se esse afastamento como de comparecimento efe
tivo.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Jnstificação

O Scnhor Deputado Renan Calheiros foi convidado
pela Associação Chinesa para o Entendimento Interna
cional, da República Popular da China para visitar aque
le país, a partir de 17 de dezembro de 1987.

Dessa forma, apresenta ofício à Presidência solici
tando licença para se ausentar do País e que essa ausên
cia seja considerada missão autorizada para os fins do
que dispõe a letra f, do art. 1', do Ato da Mesa n'
83178.

Para instruir o processo, anexa ofício da Embaixada
Popular da China onde está expresso o convite oficial.

A participação do deputado brasileiro no referido
evento será de grande importância para as relações Bra
sil-China e para as atividades legislativas do nobre parla
mentar.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual concluímos pela apresentação
do presente projeto de resolução para os efeitos do
requerido

Sala das Sessões. 14 de março de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados - Ed
me Tavares, Segundo Secretário, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio de
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Luiz Henrique, I' Secretário; Edme Tava
res, 2' Secretário; Carlos Cotta, 3' Secretário e Ruberval
Pilotto, 4' Secretário, aprovou o parecer do relator.
favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza o Se
nhor Deputado Renan Calheiros a participar da missão
cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 14 de março de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília, 10 de dezembro de 1987
Senhor Presidente:
Venho pela presente comunicar a V. Ex' que estarei

ausente do País no período de 17 de dezembro em
curso a 14 de janeiro do pr6ximo ano, quando integrarei
delegação chefiada pelo Governador Fernando Collor,
em visita à China, a convite da Associação Chinesa
para o Entendimento Internacional.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex" protestos
de elevada e distinta consideração.

Atenciosamente, - Renan Calheiros.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Ao Exm' Sr. Deputado
Renan Calheiros

Brasília, 3-11-87.
Sua Excelência:
Tenho a honra de cumprimentar atenciosamente o

Senhor deputado e, através desta, transmitir o seguinte:
A Associação Chinesa para o Entendimento Interna
cional convida com o maior prazer o Exm' Sr. para
integrar a delegação chefiada pelo Sr. Governador Fer
nando Collor de Mello em sua visita à China de duas
semanas no final deste ano. As despesas de comida,
alojameoto e transporte na China correrão por conta
da Associação.

Aproveito este ensejo para reiterar ao Senhor depu
tado os protestos da minha mais elevada estima e consi
deração. - Tao Dazbao, Embaixador da República Po
pular da China.

PROJETO DE RESOJ~UÇÃO

N' 68, de 1989
(Da Mesa)

Autoriza Senbor Deputado Antonio Deno a parti
cipar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Antônio Ueno au

torizado a participar de missão cultural no Japão, a
partir de 11 de abril de 1988, sem ônus para a Câmara
dos Deputados, considerando-se esse afastamento co
mo de comparecimento efetivo.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Senhor Deputado Antonio Ucno foi convidado
pelo Governo do Estado do Paraná para participar de
Missão Cultural no Japão. a partir de 11 de abril de
1988.

Assim, apresenta ofício à Presidencia solicitando li
cença para se ausentar do País e que essa ausência
seja considerada missão autorizada para os fins do que
dispõe â letra f, do art. 1'. do Ato da Mesa n" 83178.

Para instruir o processo. anexa convite oficial do Go
verno do Paraná.

A participação do deputado brasileiro no referido
evento será de grande importância para suas atividades
legislativas e para as relações Brasil-Japão.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual concluímos pela apresentação
do presente projeto de resolução para os efeitos reque
ridos.

Sala das Sessões, 14 de março de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados - Ed·
me Tavares, Seguodo-Secretário, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio de
Oliveira, l' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Luiz Henrique, l' Secretário; Edme Tava
res, 2' Secretário; Carlos Cotta, 3' Secretário e Ruberval
Pilotto, 4' Secretário. aprovou o parecer do relator,
favorável ao Projeto de Resolução que "autoriza o Se
nhor Deputado Antonio Ueno a participar de missão
cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 14 de março de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília, 5 de abril de 1988

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, pela presente, ve

nho a sua augusta presença, solicitar sua especial e valio
sa atenção, em face de minha ausência a partir do dia
11 até o dia 19 do corrente mês e ano, para viajar,
em missão autorizada, ao Japão, como representante
do Governo do Estado do Paraná, visando negociar
financiamento â infra-estrutura do estado, através do
Fundo Nakasone.

Sem mais para o presente momento, certo de poder
contar com sua inestimável apreciação e honrosa provi
dência, desde já, antecipo meus mais sinceros agradeci
mentos e, ao ensejo, renovo expressivos protestos da
mais alta estima e distinta consideração. - Antonio
Deno.
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Curitiba, 28-3-88
cr.ATG 0644/88
Às autoridades do governo japonês

Prezados Senhores:
É com grande satisfaçãO que lhes apresento o Exm'

Sr. Deputado 16sio Antonio Ueno, lídimo delegado
da comunidade japonesa do Paraná na Câmara Federal,
e que visita o Japão como representante do Governo
deste estado junto às autoridades desse país.

Na certeza de que os contatos estabelecidos serão
de graod~e mútuo proveito para u<?SSOS países, subscre
vo-me grato e cordialmente. - Alvaro Dias, Gover
nador do Estado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 69, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Deputado Virgildásio de Senna
a participar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Fica o Senhor Deputado Virgildásio de Se

nna autorizado a participar de missão cultural em Lima
- Peru, a partir de 22 de janeiro de 1988, sem ônus
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.

Justificação

O Senhor Deputado Virgildásio de Senna foi convi
dado pela Conferência Permanente dos Partidos Políti
cos da América Latina, para participar de reunião em
Lima - Peru. a partir de 22 de jaoeiro de 1988.

Assim, apresenta ofício â Presidência solicitando li
cença para se ausentar do País e que essa ausência
seja considerada missão autorizada para os fins do que
dispõe a letra f, do art. 1', do Ato da Mesa n' 83/78.

{'ara instruir o processo, anexa convite oficial onde
está expresso o programa a ser desenvolvido naquela
ocasião.

A participação do deputado brasileiro no referido
evento será de grande importância para suas atividades
legislativas e para as relações Brasil-Peru.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual concluímos pela apresentação
do presente Projeto de Resolução para os efeitos reque
ridos.

Sala das Sessões. 14 de março de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados - Ed·
me Tavares, Segundo Secretário, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio de
Oliveira, I' Vice-Presidente; Wilson Campos, 2' Vice
Presidente; Luiz Henrique, l' Secretário; Edme Tava
res, 2' Secretário (relator); Carlos Cotta. 3' Secretário
e Ruberval Pilotto, 4' Secretário; aprovou o parecer
do relator, favorável ao Projeto de Resolução que "au
toriza o Senhor Deputado Virgildásio de Senna a parti
cipar de missão cultural no exterior".

Sala das Reuniões, 14 de março de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

Exm" Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Deputado Ulysses Guimarães
Congresso Nacional
Brasília, DF

Senhor Presidente,
Encaminho ao exame e consideração de V. Ex' a

anexa Convocação da Conferência Permanente dos Par
tidos Políticos da América Latina, para uma reunião
a realizar-se em Lima, Peru, nos dias 22 e 23 do corren
te, tendo por tema a análise dos problemas decorrentes
da crise político-militar na América Central e as ações
que se fazem mister adotar por força dos acordos de
Contadora e Esquipula II e do Grupo de Apoio, do
qual nosso País é um dos signatários.

Designado pela Secretaria Internacional e pela lide
rança do partido para representá-lo nessa Conferência,
solicito de V. Ex" que nos termos do art.l'da Resolução
n' 83/78 da Mesa, considere a viagem missão autorizada,
com duração de 6 (seis) dias.
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Renovo a V. Ex' as expressões do meu apreço e
consideração.

Brasília, 18 de janeiro de 1988. - Virgildásio de Se
nna.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 70, de 1989

(Da Mesa)

Autoriza o Senhor Depntado Jorge Vianna a par
ticipar de missão cultural no exterior.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 10 Fica o Senhor Deputado Jorge Vianna. au

torizado a participar de missão cultural na Coréia do
Sul, a partir de 27 de setembro de 1988, sem ônus
para a Câmara dos Deputados, considerando-se eSSe
afastamento como de comparecimcnto efetivo.

Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O Sr. Deputado Jorge Vianna foi convidado pela
Assembléia Nacional da Coréia do Sul para participar
de missão cultural. a partir de 27 de setembro de 1988.

Assim, apresenta ofício à Presidência solicitando li
cença para se ausentar do País e que essa ausência
seja considerada missão autorizada para os fins do que
dispõe a letra C, do art. 1', do Ato da Mesa n' 83178.

Para instruir o processo, anexa ofício à Presidência
c convite oficial da Assembléia Nacional da Coréia do
Sul.

A participação do deputado brasileiro no referido
evento será de grande importância para suas atividades
legislativas e para as relações Brasil-Coréia do Sul.

Destarte, nada se nos afigura que possa obstar a pre
tensão, razão pela qual concluímos pela apresentação
do presente projeto de resolução para os efeitos reque
ridos.

Sala das Sessões, 14 de março de 1989. - Paes de
Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados - Ed·
me Tavares, Segundo Secretário, Relator.

PARECER DA MESA

A Mesa. na reunião de hoje, presentes os Srs. Depu
tados p'ties de Andrade, Presidente; Inocêncio Oliveira,
lo Vice-Presidente; Wilson Campos, 2'1 Vice-Presidente;
Luiz Henriquc, l' Secretário; Edme Tavares, 2' Secre
tário (Relator), Carlos Cotta, 3" Secretário e Ruberval
Pilotto, I' Secretário, aprovou o parecer do relator.
favorável ao projeto de resolução que "autoriza o Sr.
Deputado Jorge Vianna a participar de missiio cultural
no exterior".

Sala das Reuniões, 14 de março de 1989. - Paes
de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

Brasília. 14 de setembro de 1988
Senhor Presidente:
Tendo sido convidado pela Assembléia Nacional da

Coréia do Sul para visitar aquele nobre país, solicito
a Vossa Excelência que a minha viagem ,eja conside
rada como missão oficial para os fins do que dispõe
o Ato da Mesa nl' 83, de 1978.

Comunico, ainda. que a minha viagem dar-se-á no
período de 27 de setembro a 16 de outubro do corrente
ano.

Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Exce
lência os meus protestos de consideração e apreço. 
Jorge Vianna.

NATIONAL ASSEMBLY
REPUBLIC OF KOREA

August 29, 1988
Hon. Jorge Vianna
Member
Chamber of Deputies
President
Group of Parliamentarians Brazil-Korea
Brazilia, Brazil

Dear Hon. Jorge Vianna:
It is a great honor for me to extend a most cordial

invitation, on behalf of the National Assembly of the

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Republic of Korea and myself, to you to visit my country
sometime in September this year.

I am sure you wiU agree with me that it will provide
an excellent opportuIÚty for us to exchange views on
mattersof mutual concern. If this meets with your ap
provaI, the details wilI, of course, be arranged through
the usual diplomatic channels.

I am looking forward to seeing you here in Seoul
at that time.

Sinccrely yours, - Lee, Ja-Hon, Member National
Assembly - President Korean-Brazilian Parliamenta
rians Friendship Association.

PROJETO DE LEI
N' 1.625, de 1989

(Do Sr. Geovani Borges)

Acrescenta parágrafo ao artigo 860 da Consoli
dação das Leis do Trabalho.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Trabalho.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. l' O art. 860 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de l' de
maio de 1943, passa a viger acrescido do seguinte §
21', renumcrado como § I\' o único cxistente:

"Art. 860. . .
§ l' .
§ 2' Nos processos de dissídio coletivo, a deci

são final terá de ser proferida no prazo máximo
de 90 (noventa) dias, a contar da data do recebi
mento da representação."

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

É absurdo, mas muitas vezes a solução de muitos
dissídios coletivos submetidos à Justiça do Trabalho
leva anos para a1cançarseu termo, o que causa prejuízos
de monta a todos os trabalhadores envolvido,.

É fundamental, portanto, que seja estabelecido um
prazo para solução dos feitos em questão, mcdida que
alvitramos nesta proposição.

Esperamos. assim, que a iniciativa venha a merecer
acolhimento.

Sala das Sessões. . - Geovani Bnrges.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSOLfDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Aprovada pelo Decreto·Lei n' 5.452,
de l' de mala de 1943

. ifTüi:ü' X···· ..·..· .
Do Processo Judiciário do Trabalho

··························cAPfiü·LO·iv······· , .
Dos Dissídios Coletivos

................................. ' .
SEçAou

Da Conciliação e do Julgamento

Art. 860. Recebida e protocolada a representação,
e estando na devida forma, o presidente do Tribunal
designará a audiência de conciliação, dentro do prazo
de dez dias, determinando a notificação dos dissidentes,
com observância do disposto no art. 841.

Parágrafo único. Quando a instância for instaurada
"ex officio", a audiência deverá ser realizada dentro
do prazo mais breve possível, apó, o reconhecimento
do dissídio.
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PROJETO DE LEI
N' 1.628, de 1989

(Do Sr. Ney Lopes)

Dispõe sobre a criação de fundos de desenvol
vimento regionais no Norte, Nordeste e Centro-Oes
te para aplicação dos recursos previstos no artigo
159, inciso I, alínea "c" da Constituição e dá outras
providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça; do Inte
rior e de Finanças.)

O Congresso Nacionai decreta:

Art. I' Os recursos de que trata o art. 159, l, alínea
c. da Constituição Federal, para aplicação em progra
mas de financiamento ao setor produtivo das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, serão aplicados de
acordo com esta lei e regulamentação posterior.

Art. 2' Ficam criados fundos de desenvolvimento
regional. com funcionamento autônomo, nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para administrar, ope
racionalizar e controlar os recursos e aplicações previs
tos nesta lei.

§ l' A receita dos fundos de desenvolvimento re
gional será repassada, no primeiro dia útil do mês se
guinte ao ingresso tributário, pelo Tesouro Nacional,
respectivamente, aos Bancos da Amazônia S/A (região
Norte), Banco Nordeste do Brasil (região Nordeste)
e Banco do Brasil S/A até que entrc cm funcionamento
o Banco do Desenvolvimento do Centro-Oeste (região
Centro-Oeste).

§ 2' Cada banco regional mencionado no parágrafo
anterior. fará jus à taxa de administração, arbitrada
pelo mercado, sobre os recursos ingressados.

§ 3' O fundo de desenvolvimento regional respec
tivo ordenará a aplicação dos recursos após os repasses,
atravês de convênios ou contratos com a entidade finan
ceira depositária.

Art. 3' Os fundos de desenvolvimcnto regional,
previstos no art. 2', serão geridos pelo órgão de desen
volvimento regional respectivo, com as deliberações to
madas em colegiado específico, do qual participem re
presentantes dos Governos Federal e estadual, prefei
turas de eapitais e representação de categorias econô
micas e profissional, na forma do regulamento.

Art. 4" Na aplicação dos recursos de que trata esta
lei, serão observados os seguintes princípios:

I - obediência as diretrizes dos planos regionais de
desenvolvimento. apreciados pelo Congresso Nacional,
na forma do art. 165. § 4', da Constituição do Brasil;

U - os bcneficiários podcrão ser empresas, produ
tores, pessoas físicas e jurídicas, cooperativas, associa
ções e entidades comunitárias que desenvolvam ativi
dadc produtiva, e entidades de direito público interno;

UI - as áreas geográficas contempladas compreen
dem; Norte, a região compreendida pelos Estados do
Acre. Amazonas, Amapá, Pará, Roraima. RondôIÚa
e Tocantins; Nordeste, a regiiio abrnngida pelos Estados
do Maranhão, Piauí, Ceará. Rio Grande do Norte, Pa
raíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além
da área do Estado de Minas Gerais. incluída no Polígo
no das Secas; Centro-Oeste, a área de abrangência dos
Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
e do Distrito Federal; .

IV - cntender-se-á por semi-árido do Nordcste a re
gião inserida no polígono das secas, em que a (Sudene)
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste in
dique precipitação pluvial média/anual igualou inferior
a 800 mm aprovada dita indicação, através de resolução
do colegiado específico do fundo de desenvolvimento
do Nordeste;

V - prioridade para as empresas que executem pro
gramas de desenvolvimento tecnológico no Pais, princi
palmente na área rural, com a participação de univer
sidades ou centros de pesquisa aplicada;

VI - estímulo e racionalização econômica do uso da
energia elétrica rural, com mecanismos que induzam
a redução da tarifa, através de convênios específicos
com as entidades que administram a energia elétrica
no País.

Art. 5' Constituirão recursos a serem aplicados na
forma desta lei:

I - o percentual da receita arrecadada pela União,
na forma do artigo 159, inciso I, alínea c, da Consti
tuição;
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H - os retornos e rendimentos de aplicações;
IH - rendimentos financeiros calculados a base da

média do mercado nacional, pagos aos Fundos Regio
nais de Desenvolvimento respectivos pelos Banco da
Amazônia S/A, Banco do Nordeste do Brasil S/A e
Banco do Brasil S/A, deduzidas as taxas de adminis
tração na proporção indicada no art. 34, § 10, incisos
I a IH, do ato das disposições constitucionais transi
t6rias; .

IV - outros recursos.
Parágrafo único. O pagamento dos rendimentos fi

nanceiros, a que se refere o inciso III deste artigo,
compreenderá o período entre 5 de outubro de 1988
até a data de efetiva instalação c funcionamento dos
fundos regionais de desenvolvimento previstos nesta
lei.

Art. 6' Dos recursos previstos no inciso I do artigo
anterior, seis décimos por cento serão aplicados na re
gião Norte, um inteiro e oito décimos por cento na
região Nordeste e seis décimos por cento na região
Centro-Oeste.

§ l' Metade dos recursos destinados à região Nor
deste será aplicada no semi-árido.

Art. 7' Caberá ao ministro de Estado do Interior,
ouvido previamente o colegiado previsto no art. 3' desta
Lei, estabelecer os critérios de liberação dos recursos,
encargos financeiros, aplicações a fundo perdido e dire
trizes gerais necessárias à execução desta lei.

Art. 8" O Ministério do Interior supervisionará a
execução dos programas regionais implantados com re
cursos desta lei.

Art. 9" Esta lei será regula.mentada pelo Poder
Executivo no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a sua vigên
cia.

Parágrafo único. Os fundos de desenvolvimento re
gional entrarão em operação, independentemente da
regulamentação, suprindo-se as lacunas com atos nor
mativos do ministro do Interior e resoluções dos colegia
dos respectivos.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Justíficação

I) versa a presente proposta legislativa sobre os re
cursos previstos no art. 159, 1 c, da Constituição do
Brasil, in verbís:

1) Três por cento. para aplicação em programas de
financiamento ao setor produtivo das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste. através de suas instituições
financeiras de caráter regional, de acordo com os planos
regionais de des~nvolvimento, ficando assegurada ao
semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destina
dos à região, na forma que a lei estabelecer.

2) É ainda a Constituição vigente, no ato das dispo
sições constitucionais transitórias, que estipula (art. 34,
§ 10, I a IlI):

"Enquanto não entrar em vigor a lei prevista no art.
159, I, c, cuja promulgação se fará até 31 de dezembro
de 1989,é assegurada a aplicação dos recursos previstos
naquele dispositivo da seguinte maneira:

I - seis décimos por cento na região Norte, através
do Banco da Amazônia S/A;

li - um inteiro e oito décimos por cento na região
Nordeste, através do Banco do Nordeste do Brasil S/A;

III - seis décimos por cento na região Centro-Oeste,
através do Banco do Brasil S/A.

3) O legislador constitucional com as regras supra,
foi sensível ao drama dos desníveis regionais. O Brasil
enfrenta o dualismo social, a que se refere com autori
dade o eminente Professor Hélio Jaguaribe. A carga
maior de ignorância, pobreza e miséria é o Nordeste
do País. que abriga 48.6% da pobreza total e na zona
rural habita 68% da miséria rural brasileira. É o pr6prio
autor citado (in "Brasil: Reforma ou caos", pág. 17
em co-autoria Nelson do Vale Silva e outros) quem
explica:

I - a característica fundamental da sociedade brasi
leira é seu profundo dualismo. De um .lado, como o
revelam os indicadores econômicos, encontra-se uma
moderna sociedade industrial, gue já é a oitava econo
mia do mundo ocidental e acusa um extraordinário dina
mismo, no curso dos últimos quarenta anos, embora

. seu crescimento econômico tenha fortemente declinado
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a partir da década de 80. De outro lado, como o revelam
os indicadores sociais, encontra-se uma sociedade pri
mitiva, vivendo em nível de subsistência, no mundo
rural, ou em condições de miserável marginalidade ur
bana. ostentando padrões de pobreza e ignorância com
paráveis aos das mais atrasadas sociedades afro-asiá
ticas. A primeira sociedade inclui uma parcela minori
tária, enquanto a segunda compreende cerca de 60%
da população total.

4) O ilustre Ministro do Interior, João Alves, em
magnífica síntese, aborda a questão dos desníveis regio
nais dizendo: "Com efeito. ao lado de regiões prósperas
e dinâmicas, como o Sul e o Sudeste, que hoje exibem
indicadores econômicos, sociais e tecnológicos avança
dos, existem vastas áreas, ainda que densamente povoa
das, parcamenta aquinhoadas com os benefícios do pro
gresso. Essa é precisamente a situação do Nordeste
que, abrigando 30% da população do País, contribui
com apenas 12% do Produto Interno Bruto. O Sudeste,
representando cerca de 43% da população total do País
responde por mais de 62% do produto. Por esse fato,
a renda per capita do Nordeste significa pouco mais
de 41 % da média brasileira, enquanto o Sudeste repre
senta 143% desse indicador e o Estado de São Paulo
180%.

5) Como enfrentar este quadro desafiador? O legisla
dor constitucional, através dos dispositivos supra trans
critos, responde ao descrente. Daí por que, tomo a
liberdade de sugerir à Câmara dos Deputados a pro
posta deste projeto de lei, cuja filosofia básica resu
me-se nos seguintes itens:

r - criação de fundos de desenvolvimento regionais,
geridos pelos órgaõs de planejamento do Norte. Nor
deste, Centro-Oeste, com as deliberações tomadas por
colegiado específico, no qual se façam representar,
além, do Governo, as entidades produtoras urbanas
e rurais. É a f\1aneira de comprometer a comunidade
com as intenções oficiais, que buscam vencer as barrei
ras dos desníveis regionais;

TI -fortalecer, por via de conseqüência, os órgãos
de planejamento regional, dentre os quais, a (Sudene)
- Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste,
cujo esvaziamento é incontestável nos últimos tempos,
cabendo a classe política revitalizá-la e apoiá-Ia;

IH - permitir a operacionalização na aplicação dos
recursos. sem burocracia, e com mecanismos céleres
e responsáveis de incentivo à produção e a busca de
novas tecnologias.

6) O fator decisivo para o sucesso da proposta ora
feita é o repasse, nos termos do projeto em análise,
dos percentuais tributários destinados ao Norte, Nar
deste e Centro-Oeste. Caso persistam as velhas práticas,
de que o Governo "pode tudo" , c se apropria indebita
mente do que não é seu, de nada valerá o esforço do
legislador constituinte, nesse particular. Isto justifica
que a proposta legislativa em tela, tenha esta preocu
pação básica: automatizar os créditos mensais a serem
geridos pelos fundos de desenvolvimento regional.

7) Note-se a preocupação em incrementar a pesquisa
tecnol6gica, sobretudo através do consórcio empresa
x univeridade. As regiôes carentes, na medida em que
usem o seu esforço criativo, combinado com centros
de pesquisas aplicadas e ou universidades, obterão
maior produtividade e alcançarão patamares mais avan
çados de desenvolvimento harmônico.

8) O presente projeto de lei é feito com o espírito
de contribuir. De ajudar. De dizer presente ao debate
nortista. nordestino e do centro-oeste. A proposta será
debatida c enriquecida pelas experiências dos ilustres
pares desta Casa, para, ao final, regulamentarmos prin
cípio constitucional que se transformará em marco deci
sivo para a superação das desigualdades regionais no
Brasil.

Sala das sessões. março de 1989. -Ney Lopes.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO VI
Da T"ributaçáo e do Orçamento
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CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tribntarias

Ar!. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre

renda e proventos de qualquer natureza c sobre produ
tos industrializados, quarenta e sete por cento na seguin
te forma:

c) três por cento para aplicação em programas de
financiamento ao setor produtivo das regiôes Norte,
Nordeste e Centro-Oeste. através de suas instituições
financeiras de caráter regiimal, de acordo com os planos
regionais de desenvolvimento ficando assegurada ao se
mi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados
à região na forma que a lei estabelecer.

. CÚiiÜLO ii··························

Das Finanças Póblieas

·····......·..·..·..·.. ··..··sEçÃoij.. ··· ..·.. ··· ..·....·.. ··· ..·
Dos Orçamentos

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo es-
tabelecerão:

I - O plano plurianual;
li - as diretrizes orçamentarias;
HI - os orçamentos anuais.

§ 4' Os planos e programas nacionais, regionais e
setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados
em consonância com o plano plurianual e apreciados
pelo Congresso Nacional.

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em
vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte
ao da promulgação da Constituição, mantido, até então,
o da Constituição de 1967, com a redação. dada pela
Emenda n', 1 de 1969, e pelas posteriores.

§ 10. Enquanto não entrar em vigor a lei prevista
no art. 159, I, C, cuja promulgação se fará até 31 de
dezembro de 1989, é assegurada a aplicação dos recur
sos previstos naquele dispositivo da seguinte maneira:

I - seis décimos por cento na Região Norte, através
do Banco da Amazônia S.A.
Il-um inteiro e oito décimos por cento na Região

Nordeste, através do Banco do Nordeste do Brasil S.A.
m- seis decimos por cento na Região Centro-Oes

te. através do Banco doBrasil S.A.

PROJETO DE LEI
N9 1.631, de 1989

(Do Sr. Francisco Amaral)

Dispõe sobre pensão devida aos dependentes dos
servidores públicos civis da União (parágrafo S' do
art. 40 da Constituição.)

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 995/88.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O valor da pensão por morte devida aos

dependentes do servidor público será de:
a) 100% do vencimento, ou provento, quando cor

responderem até dez Pisos Nacionais de Salários;
b)'8ü% do vencimento, ou provento, quando corres

ponderem de dez a quinze Pisos Nacionais de salários;
c) 60% do vencimento, ou provento, quando supe

riores a quinze Pisos Nacionais de Salários.
Art. 2' A contribuição dos servidores públicos civis

da União destinada ao custeio da pensão aos seus depen
dentes é majorada em cinqüenta por cento.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação

Consoante a legislação atual, os dependentes dos fun
cionários públicos civis são claramente discriminados
eis que a pensão a eles devida, qualquer que seja o
seu número, corresponde a cinqüenta por cento do ven
cimento do servidor, ao passo que os dependentes de
segurados da Previdência Social têm o valor da pensão
variável dc 60% a 100% do valor da aposentadoria
em função do número de dependentes.

Em boa hora, entretanto, a Constituição que aprova
mos recentemente prescreveu:

"Ar!. 40- .

§ 5' O benefício da pcnsão por morte corres
ponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos
do servidor falecido. at" o limite estabelecido em
lei, observado o disposto no parágrafo anterior."

Urge, portanto, a disciplinação legal da matéria a
fim de que o preceito constitucional em benefício dos
dependentes dos funcionários públicos civis da União
possa produzir seus efeitos e outro não é o claro objetivo
do presente projeto.

Sala das Sessões, 7 de março de 1989. -Francisco
Amaral.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATivA DO BRASIL

1988......................................................................
TÍTULO UI

Da Organização do Estado

CAPÍTULO VII

Da Administração Pública

SEÇÃO II
Dos Servidores Públicos Civis

Art. 40. O servidor será aposentado:
I - por invalidcz pennanente. sendo os proventos

integrais quando decorrentes de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, especificadas em lci. e proporcionais nos de
mais casos;

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade.
com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e

aos trinta. se mulher, com proventos integrais;
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções

de magistério. se professor. e vintc c cinco, se profes
sora, com proventos integrais;

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte
e cinco, se mulher. com proventos proporcionais a esse
tempo;

d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem.
c aos sessenta, se mulher. com proventos proporcionais
ao tempo de serviço.

§ 5' O benefício da pensão por morte correspon
derá à totalidade dos vencimentos ou proventos do ser
vidor falecido. at" o limite estabelecido em lei, obser
vado o disposto no parágrafo anterior.

PROJETO DE LEI
N' 1.634, de 1989
(Do Sr. José Camargo)

Disciplina a participação dos empregados nos lu
cros e na gestão das empresas. (art. 7', inciso XI,
da Constituição)
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.013. de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Os empregados participarão dos lucros ou

resultados dos investimentos da empresa onde traba-
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Iham. desvinculados os resultados dessa participação
do seu salário. expresso em contrato laboral.

Art. 2' Os trahalhadores podem participar da ges
tão da empresa onde exercem sua atividade, elegendo.
para a diretoria. sob a orientação do respectivo sindi
cato, o encarregado da fiscalização dos lucros a serem
distribuídos.

Parágrafo único. O sindicato elegerá, paTa cada em- '
presa. uma comissão de três membros, para acompa
nhamento do desempenho previsto no artigo anterior.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

A participação dos empregados na administração das
empresas é uma velha pretensão da classe laboral brasi
leira, inserida nas Constituições de 1946, 1967 e 1969,
sem que, nos dois casos, o permissivo constitucional
haja sido convenientemente regulamentado, conside
rando-se essa conquista prejudicial aos interesses da
produção nacional.

Agora, com a nova carta. a promessa constitucional
se repete. esperando, apenas. a iniciativa do legislador
ordinário, para efetivar-se.

Daí o presente projeto, que esperamos mereça a
aprovação pronta e lúcida do Congresso Nacional.

Sala das Sessões. José Camargo.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

Art. 7" São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais. além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

XI -participação nos lucros, ou resultados, desvin
culada da remuneração e, excepcionalmente, partici
paçllo na gestão da empresa. conforme definido em
lei:

PROJETO DE LEI
N~ 1.637, de 1989
(Do Senado Federal)

PLS N'79/88

'Dispõe sobre o financiamento das atividades agrí
colas, e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça. de Eco
nomia, Indústria e Comércio e de Agricultura e
Política Rural.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os empréstimos às atividades agrícolas te

rão as taxas de juros limitadas a 3% (três por cento)
ao ano para os créditos de custeio e a 7% (sete por
cento) ao ano para os créditos de investimento.

Art. 2' Aos produtores de arroz, feijão e milho"
facultado o pagamento dos empréstimos com o produto
da lavoura financiada.

Parágrafo único. Nos contratos de empréstimos de
que trata este artigo constará cláusula adicional preven
do a'conversão do débito em produto. considerado para
efeito de cálculo como limite mínimo infcrior o preço
vigente na época.

Art. 3" Cabe ao agente oficial responsável pelas
operações dos preços mínimos de garantia. em confor
midade com o que determina o Decreto-Lei n' 79. de
19 de dezembro de 1966, adquirir o produto dos mutuá
rios para o cumprimento do disposto no artigo anterior,
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Art. 4' O Poder Executivo regulamentará esta leí
no prazo dc 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua publicação.

Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 6' Revogam-se as disposições cm contrário.
Senado Federal, 6 de março de 1989. - Senador

Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N' 79,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1966

Institui normas para a IlXação dos preços mínimos
a execução das operações de financiamento e aqui
siçãu de produtos agropecuários e aduta outras pro
vidências.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 79. DE 1988

Dispõe sobre o financiamento das atividades agrí
colas, e dá outras providências.

Apresentado pelo Senhor Senador Ronan Tito.
Lido no expediente da Sessão de 6-10-88 e publicado

no DCN (Seção II) de 7-10-88,
Em \"-3-89 " lido e posteriormente aprovado o Re

querimento n' 11/89 de autoria dos Senhores Líderes
Ronan Tito, Edison Lobão e Jarbas Passarinho, de ur
gência para o projeto. Passando-se à sua apreciação
e proferido pelo Senhor Senador Mauro Benevides,
relator designado. com parecer favorável. Aprovado
em l' e 2" turnos. Leitura da Redação Final. Aprovada.

À Câmara dos Deputados com o ofício SMIN' 1l'J,
de 6-3-89

SMIN' 119

Em 6 de março de 1989

A Sua Excelência o Senhor Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,

a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputa
dos. nos termos do art. 65. da Constituição Federal.
o Projeto de Lei n'79. de 1988. constante dos autógrafos
,juntos. que "dispõe sobre o financiamento das ativi
dades agrícolas, e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Mendes Canale, Pri
meiro Secretário.

PROJETO DE LEI
N'i 1.643, de 1989

(Do Sr. Luiz Salomão)

Regulamenta o § 2' do art. 171 da Constituição
Federal.

(Anexe-se ao Projeto de Lci n' 1.251. de [988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Na aquisição de bens e serviços e na realiza

ção de obras, os õrgãos da administração direta e indire
ta, inclusive fundações públicas, e todas as demais enti
dades direta ou indiretamente controladas ou mantidas
pela União, estados, Distrito Federal e municípios da
rão tratamento preferencial. nos termos desta lei. à
empresa hrasileira de capital nacional.

Parágrafo único. O tratamento preferencial previs
to se aplica àquelas empresas - supranacionais ou não
- com participação igualitária dc qua[qucr dos órgãos
ou entidades mencionadas no capul, salvo disposição
legal expressa em contrário. constante dos respectivos
atos constitutivos ou na autorização para participação
de qualquer uma das esferas da administração nas referi
das empresas.

Art. 2" A preferência à empresa brasileira de capi
tal nacional deverá constar expressamente em todos
os editais e demais instrumentos convocat6rios.

Art. 3" Os bens e serviços objeto dos processos lici
tatórios, para terem tratamento pref,.,rencial, deverão
ser produzidos no País e utilizarem prepouderantemen
te mão-de-obra brasileira e insumos produzidos no País.
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§ l' Haverá utilização preponderante de mão-de
obra brasilcira e insumos produzidos no País quando
seu somatório corresponder a mais de 50% do custo
de produção.

§ 2" Caberá ao interessado juntar declaração da res
pectiva entidade de classe, atestando a condição estabe
lecida no parágrafo anterior. a qual cstará sujeita, em
qualquer caso e para todos os efeitos legais. à verificação
e comprovação pelos órgãos e entidades responsáveis
dos sistemas de controle interno e externo.

Art. 4'! Em condições satisfatórias de desempenho.
qualidade. prazo de entrcga e garantia. dar-se-á prefe
rência à proposta de empresa brasileira de capital nacio
nal cujo preço não seja superior a 10%. no máximo.
em relação ao menor preço oferecido pelos demais lici
tantes, feitas as comparações em bases homogêneas.

§ l' O Poder Executivo poderá. em caráter excep
cional e temporário. e mediante justificativa a ser apre
sentada ao Tribunal ou Conselhos de Contas da União.
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios:
conformc o caso ampliar a margem de preferência con
tida no caput para até 30% (triuta por cento.)

§ 2" Por condições satisfatórias entendem-se aque
las que forem objetivamente especificadas nos respec
tivos editais, assegurando o fornecimento de bens, a
prestação dos serviços ou a realização da obra de modo
a atender às necessidades do órgão ou entidade.

§ 3' Na formulação das exigências e no julgamento
das propostas. deverão ser levados em conta os aspectos
relacionados nos arts. 11, 14 e 36 do Decreto-Lei n"
2.300/86.

Art. 5" Sempre que as micro, pequenas e médias
empresas brasileiras de capital nacional satisfizerem às
exigencias de capacidade jurídica e técnica. e de regula
ridade fiscal. as relativas à idoneidade financeira serão
compatibilizadas em função de seu porte. dc modo a
assegurar-lhes oportunidades de participar das licita
ções para a compra de bens e serviços e para a realização
de obras.

Parágrafo único. Para os efeitos legais, adotar-se-á
a definição de microempresa constante da Lei n"
7.256/g4. cabendo ao Poder Executivo definir os limites
e condições de enquadramento das pequenas e médias
empresas.

Art. 6° Não havendo impedimento técnico relativo
à uniformidade e padronização de bens. serviços ou
obras, ou à sua indivisibilidade. quebra de responsa
bilidade no fornecimento ou realização. pelo menos
30% do valor, quantidade ou volume total a ser compra
do, utilizado ou construído por órgão ou entidade da
administração será licitado exclusivamente entre micro,
pequenas e médias empresas.

Parágrafo único. Essa exig~ncia será dispensada se.
comprovadamente~ não existirem micro. pequenas e
médias empresas capazes de apresentar proposta.

Art. 7" O ~ 1" do art. 7" do Decreto-Lei n" 2.300,
de 21 de novembro de 1986. passa a vigorar com a
seguinte redação:

§ 1" É proibido o parcelamento da execução
de obra ou de serviço. se existente previsão orça
mentária para sua execução total. salvo insuficien
cia de recursos ou comprovado motivo de ordem
técnica, ou ainda se pelo menos 30% do valor,
quantidade ou volume total a ser comprado, utili
zado ou construído por órgão ou entidade da admi
nistração for licitado exclusivamente entre micro.
pequenas e médias empresa5.

Art. 8" O caput do art. 32 do Decreto-Lei n° 2.300.
de 21 de novembro de 1986. passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Ar!. 32. O edital conterá. no preâmbulo.
além de referência expressa à preferência à empre
sa brasileira de capital nacional. o número de 01'

de~ em série anual, o nome da repartição interes
sada, a finalidade da licitação. a menção de que
será regida por este decreto-lei, o local. bem como
para início da abertura dos envelopes. c indicará
o seguinte:

Arl. 9' Revoga-se o § 2" do art. 3'! do Decreto-Lei
n" 2.300, de 21 de novembro de 1986. renumerando-se
o § 3". que passa a ser o § 2" do mesmo artigo.
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Justificação

O ~ 2" do art. 171 da nova Constituiç:lo determina
que "na aquisição de bens e serviços, o poder público
dará tratamento preferencial. nos termos 'da lei, à em
presa brasileira de capital nacional".

A empresa brasileira de capital nacional é definida
como "aquela cujo controle efetivo esteja em carâter
permanente sob a titularidade direta ou indireta de pes
soas físicas domiciliadas e residentes no País ou de enti
dades de direito público interno. entendendo-se por
controle efetivo da empresa a titularidade da maioria
de seu capital votante e O exercício, de fato e de direito,
do poder decisório para gerir suas atividades".

A regra geral nos processos de licitação, nos termos
do Decreto-Lei n" 2.300. de 21 de novembro de 1986,
é a de os agentes públicos não estabelecerem prefe
rencias ou distinções em razão da naturalidade. da sede
ou do domicílio dos licitantes (art. 3", § 1', 11.) Com
efeito. O § 2' do citado artigo estabelccia que "em igual
dade de condições. à vista do critério ou julgamento
estabelecido no instrumento convocatório, será assegu
rada preferencia aos bens e serviços produzidos, no
País, por empresas nacionais".

Esta formulação de princípio. como se constata. não
seria mais compatível COm as definições de empresa
brasileira e empresa brasileira de capital nacional, ex
pressas na Constituição. e carecia de adaptação. No
entanto. tal princípio foi revogado através do Decre
to-Lei n" 2,360. de 16-9-87, que alterou o § 2' do art.
3" do Decreto-Lei n'! 2,3001g6, ao fixar que, "observadas
condições satisfatórias de especificação de desempenho
e de qualidade. de prazo de entrega e de garantia, será
assegurada preferência aos bens e serviços produzidos
no País". Isto é, a prefen,ncia seria para a produç'10
doméstica. independentemente de a origem ser uma
multinacional ou empresa genuinamente nacional.

Avançou-se quanto às condições mínimas a serem
exigidas (satisfat6rias, mas não necessariamente iguali
tárias) - em termos de desempenho. qualidade. prazo
de entrega e de garantia (sem vinculação apreço) 
mas houve um retrocesso com a omissão da expressão
empresas nacionais.

Esse aspecto polêmico, se a preferência deve ser dada
ao produto nacional ou ao fabricante de capital nacio
nal, foi amplamente debatido na Constituinte, quando
da votação do art. 171 da CF, c a tese prevalecente
foi a aprovada por larga maioria de votos a favor. Cabe.
portanto. adaptar a legislaç,in nrdimiria. aliás baixada
por decreto-lei. reabilitando a preferência para a empre
sa controlada de fato por brasileiros.

Tal princípio. a par de constituir importante instru
mento de política inQustrial. para o desenvolvimento
de certos ramos onde a iniciativa majoritariamente na
cional é escassa ou inexistente, está consagrado nas
normas jurídicas de vários países de modo mais ou me
nos explícito. cumprindo destacar a legislação norte-a
mericana que instituiu o "Buy American Ac!" nos idos
de 1933.

Por outro lado, tem sido prática corrente. nas grandes
empresas cstatais, ainda que informalmente adotada,
o direcionamento preferencial de suas compras para
as empresas genuinamente brasileiras. se bem que em
muitas situações esse procedimento tenha sido constes
tado pelas multinacionais aqui sediadas. por falta de
amparo legal. O registro deste princípio na Constituição
veio suprir essa lacuna. legalizando essa política lógica
e racional de canalizar o poder de compra das entidades
governamentais consoante os interesses do empresa
riado nacional que controla efetivamente suas empre
sas.

Por outro lado. na oportunidade em que o Congresso
Nacional está revendo o regulamento das licitações para
compras governamentais. cumpre introduzir inovações
já incorporada ao "Buy American Acr' no sentido de
favores a participação das micro e pequena, empresas
no fornecimento de bens e serviços à Administraç,;o
Pública.

Como se sabe. em não havendo disposições especí
ficas. tendência natural é a de que as micro e pequenas
empresas sejam alijadas do processo de compras gover
namentais. seja por comodidades dos administradores
responsáveis, seja por interesses econ6micos subalter
nos. Exigencias burocráticas absurdas. elevação dema
siada dos requisitos de capital social. dcfiniçáo de com-
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pras de grandes lotes que as micro e pequenas empresas
não podem alcançar (ex: compra de material de consu
mo para 1 ano. de uma só vez), etc .. são exemplos
de manobras inescrupulosas empregadas, consciente,
ou inconscientemente, para marginalizar as firmas de
pequeno porte e cartelizar os fornecimentos aos dife
rentes níveis de governo.

Isso. obviamente. reduz a concorrência e onera O
Erário, através de preços mais altos, compras para esto
ques desnecessários e antieconômicos. etc., além de
favorecer a concentração da oferta em pequeno número
de oligopólios.

O art. 179 da nova Constituição. determinou trata
mento .iurídico difercnciado à microempresas e emprc
sas de pequeno porte. com simplificação. eliminação
ou redução de suas obrigações administrativas. tributá
rias. previdenciárias e creditícias. Tal princípio constitu
cional visa claramente discriminar a favor de tais unida
des de produção. cuja preservação e de,envolvimento
são considerados essenciais para o desempenho econô
mico equilibrado do País.

Essa função essencial das micro e pequenas empresas
foi reconhecidas por inúmeros constituintes. havendo
várias emendas que a consagravam em seus textos. O
compromisso explícito do Estado com o desenvolvi
mento das empresas de pequeno porte só não constou
do art. 179 em virtude do processo de "fusão" de emen
das e simultãnea simplficação da rcdação. Seu reconhe
cimento. porém, é tranqüilo em todos os segmentos
do çongresso Nacional.

E um dos instrumentos básicos de alavancagem das
micro e pequenas empresas é exatamente o acesso ga
rantido às compras governamentais. sem privilégios ou
incentivos especiais. porquanto os que foram instituídos
no pasado revelaram-se insuficientes ou incapazes de
realizar aquele objetivo de democratização e descentra
lização das atividades econõmicas.

O que se propõe a respeito dessa matéria. no projeto
de lei que ora tenho a honra de submeter ao exame
da Càmara dos Deputados, é que, sempre que houver
possihilidade - isto é, as compras não forem de bens
ou serviços indivisíveis, a padronização e uniformidade
não representem exigências bàsica do fornecimento.
não haja problemas pelo fato de haver mais de um
fornecedor. etc. - e for conveniente ao interesse públi
LO, 30Sf do volume das compras seja reservado para
licitação entre médias. pequenas e microemperesas.

E primordial estabeleccr. tão cedo quanto possível.
paràmetros legais que assegurem o cumprimento dos
dispositivos constitucionais relacionados ao desenvol
vimento de urna Ordem Econômica mais equilibrada
e menos dependente do capital estrangeiro sem xenofo
bia. mas com O direcionamento inteligente das forças
do mercado em func{io dos interesses nacionais. Essa
deve ser a essência d~ uma política industrial e comercial
do País. que até hoje não se adotou. Sem o fortaleci
mento da empresa brasileira de capital nacional e de
sua capacidade de competição com as transnacionais.
evidentemente não se podení. cogitar de uma verdadeira
independencia.

O fato não constitui propriamente uma novidade.
Vários países que apregoam o liberalismo econômico
instituíram mecanismos e instrumentos de proteção sufi
cientemente fortes para suas indústrias. que não se con
fundem com as simples barreiras alfandegárias. Disto
são exemplos o "Buy American Act" e a legislação
japonesa. só para citar os casos mais conhecidos.

Confiante no espirito nacionalista sadio deste Con
gresso, tantas vezes testado na Constituinte e sempre
reafirmando. espero que essa propositura venha a rece
ber dos companheiros as contribuições e aperfeiçoa
mentos necessários.

Sala das Sessões, 8 de março de lyg9. - Luiz Salo
mão.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇ/fo DAS
COMISSÓES PERMANENTES

DECRETO-LEI N' 2.300.
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

Dispõe sobre licitação e cnnt.-atos da Adminis·
tração Federal e dâ outras providências.

O Presidente da República. com fundamento nos
arts. 8", item XVII, letra c, e 55. item TI. da Consti
tuição. decreta:
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CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

SEÇÃO I
Dos Princípios

Art. 3' A licitação destina-se a selecionar a pro
posta mais vantajosa para a administração e será proces
sada c julgada em estrita conformidade com os princí
pios básicos da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convoca
tório. do julgamento objetivo e dos que lhe são corre
latos..

§ l' É vedado aos agentes públicos admitir, prever.
incluir. ou tolerar. nos atos de convocação, cláusulas
ou condições que: .

I - comprometam, restrinjam. ou frustrem, o caráter
competitivo do procedimento licitatório;

U - estabeleçam preferências ou distinções em razão
da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes.

§ 2' Observadas condições satisfatórias de especifi
cação de desempenho e de qualidade, de prazo de entre
ga c de garantia, será asscgurada prcferência aos bens
e serviços produzidos no País.

SEÇÃO UI
Das Obras c Serviços

Art. 7' A execução das obras e dos serviços devem
programar-se, sempre em sua totalidade, previstos seus
custos atual e final c considerados os prazos de sua
execução.

§ 1" É proibido o parcelmento da execução de obra
ou de serviço, se existente previsão orçamentãria para
sua execução total, salvo insuficiência de recursos ou
comprovado motivo de ordem técnica.

Art. 11. Nos projctos básicos e projetos executivos
de obras e serviços serão considerados principalmente
os seguintes requisitos:

I - segurança;
U-funcionalidade e adequação ao interesse públi

co;
UI - economia na execução, conservação e opera

ção:
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, ma

teriais, tecnologia e matérias-primas existentes no local
para execução, conservação e operação;

V - facilidade na execução, conservação e opera
ção, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;

VI - adoção das normas técnicas adequadas.

SEÇÃO V
Das Compras

Art. 14. As compras, sempre que possível e conve
niente. deverão:

I - atender ao princípio da padronização, que impo
nha compatibilidade de especificações técnicas e de de
sempenho, observadas, quando for o caso, as condições
de manutenção e assistência têcnica;

Ir - ser processadas através de sistema de registro
de prcços;

1II- submeter-se às condições de aquisição e paga
mento semelhante às do setor privado.

§ l' O registro de preços será precedido de ampla
pesquisa de mercado.

§ 2' Os preços rcgistrados scrão periodicamente
publicados no Diário Oficial da União, para orientação
da administração.

§ 3" O sistema de registro de preços será regula
mentado por decreto.

··························CA..P"i-iULOÚ··················· .
Da Licitação

·····························sEçÁ..ü·ii········ .. ······· .
Do Procedimento e Jnlgamento

Art. 32. O edital conterá, no preâmbulo, o número
de ordem em série anual, o nome da repartição interes-
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sada, a finalidade da licitação, a menção de que será
regida por este decreto-lei, o local, dia e hora para
recebimento da documentação e proposta, bem como
para início da abertura dos envelopes, e indicará o se
guinte:

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

II - prazo e condições para assinatura do contrato
ou retirada do instrumento previsto no art. 54. execução
do contrato e entrega do objeto da licitação;

III - sanções para o caso de inadimplemento;
IV - condiçôes de pagamento, e, quando for o caso,

de reajustamento de preços;
V - condiçôes de recebimento do objeto da licitação;
VI - condiçôes para participação na licitação e forma

de apresentação das propostas;
VII - critério para o julgamento;
VIII - local e horário em que serão fornecidos ele

mentos, informações e esclarecimentos relativos à licita
ção:

IX - outras indicações específicas ou peculiares da
Iicitaçüo.

Art. 36. No julgamento das propostas, a comissão
levará em consideração os seguintcs fatorcs:

I - qualidade;
II - rendimento;
III -preço;
IV -prazo;
V- outros previstos no cdital ou no convite.
§ l' Será obrigatória a justificação escrita da comis

são julgadora ou do responsável pelo convite. quando
não for escolhida a proposta de menor preço.

§ 2' Não se considerará qualquer oferta de vanta
gem não prevista no edital, ou no convite, nem preço
ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

§ 3" Não se admitirá proposta que apresente preços
unitários simbõlicos, irrisórios ou de valor zero, ainda
que o ato convocatõrio da licitação não tenha estabe
lecido limites mínimos.

LEI N" 7.256.
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984

Estabelece normas integrantes do Estatuto da Mi
croempresa, relativas ao tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido, nos campos administra
tivo, tributário, previdenciário, trabalhista, credi
tício e de desenvolvimento empresarial.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
Do Tratamento Favorecido à

Microempresa

Art. I' À microempresa é assegurado tratamento
diferenciado, simplificado e favorecido, nos campos ad
ministrativo. tributário, previdenciário, trabalhista, cre
ditício e de desenvolvimento empresarial, de acordo
com o disposto nesta lei.

Parágrafo único. O tratamento estabelecido nesta
lei não exclui outros benefícios que tenham sido ou
vierem a ser conccdidos às microempresas.

Art. 2" Consideram-se microempresas, para os fins
desta lei, as pessoas jurídicas e as firmas individuais
que tiverem receita bruta anual igualou inferior ao
valor nominal de 10.000 (dez mil) Obrigações Reajus
táveis do Tesouro Nacional (ORTN), tomando-se por
referência o valor desses títulos no mês de janeiro do
ano-base.

§ 1" Para efeito da apuração da receita bruta anual,
será sempre considerado o período dc l' de janeiro
a 31 de dezembro do ano-base.

§ 2" No primeiro ano de atividade. o limite darecei
ta bruta será calculado proporcionalmente ao número
dc meses decorridos entre o mês da constituição da
empresa e 31 de dezembro do mesmo ano.

§ 3' A transformação da empresa, firma individual
ou sociedade mercantil, em microempresa, e vice-versa,
não a implicará em denúncia ou outra restrição de con
tratos, como de locação, de prestação de serviços, entre
outros.
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Art. 3' Não se inclui no regime desta lei a empresa:
I - constituída sob a forma de sociedade por ações;
U - em que o titular ou sócio seja pcssoa jurídica,

ou, ainda, pessoa física domiciliada no exterior;
lU - que participe de capital de outra pessoa jurídica

ressalvados os investimentos provenientes de incentivos
fiscais efetuados antes da vigência desta lei;

IV - cujo titular ou scício participe, com· mais de
5% (cinco por cento), do capital de outra empresa,
desde que a receita bruta anual global das empresas
interligadas ultrapasse o limite fixado no artigo anterior;

V - que realize operaçôcs relativas a:
a) importação de produtos estrangeiros, salvo se esti

ver situada em área da Zona Franca de Manaus ou
da Amazônia ocidental, a que se referem os Decre
tos-Leis n's 288. de 28 de fevereiro de 1967, e 356,
de 15 dc agosto dc 1968;

b) compra e venda, loteamento, incorporação. loca
ção e administração de imóveis;

e) armazenamento e depósito de produtos de ter
ceiros;

d) câmbio. seguro e distribuição de títulos c valores
mobiliários;

e) publicidade e propaganda. excluídos os veículos
de comunicação;

VI - que preste serviços profissionais de médico, en
genheiro, advogado, dentista, vetcrinário. economista,
despachante e outros serviços que se lhes possam asse
melhar.

Parágrafo único. O disposto nos itens IH e IV deste
artigo não se aplica à participação de microempresas
em centrais de compras, bolsas de subcontratação, con
sdrcio de exportação e outras associações assemelhadas.

CAPÍTULO II
Da Dispensa de Obrigações

Burocráticas

Art. 4" Não se aplicam às microempresas as exigên
cias e obrigaçôes de natureza administrativa decorrcntes
da legislação federal, ressalvadas as estabelecidas nesta
lei e as demais obrigações inerentes ao exercício do
poder de polícia, inclusive as referentes à metrologia
legal.

CAPÍTULO III
Do Registro Especial

Art. 5' O registro da microempresa no órgão com
petente observará procedimento especial, na forma des
te capítulo.

Ar!. 6" Tratando-se de emprcsa já constituída, o
rcgistro será realizado mediante simples comunicação,
da qual constarão:

I - o nome e a identificação da empresa individual
ou da pessoa jurídica e de seus sócios;

11 - a indicação do registro anterior da empresa indi
vidual ou do arquivamento dos atos constitutivos da
sociedade.

1lI - a declaração do titular ou de todos os sócios
de que o volume da receita bruta anual da empresa
não excedeu, no ano anterior, o limite fixado no art.
2" e de que a empresa não se· enquadra em qualquer
das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3" desta
lei.

Ar!. 7' Tratando-se de empresa em constituição,
deverá o titular ou sócio, conforme o caso. declarar
que a receita bruta anual nrlo excederá o limite fixado
no art. 2' e que esta não se enquadra em qualquer
das hipóteses de exclusão previstas no art. 3' desta lei.

Parágrafo único. O registro de firma individual ou
sociedade mercantil será feito na forma regulada pela
Lei n" 6.939, dc 9 de setembro de 1981.

Ar!. 8' Feito o registro, independentemente de al
teração dos atos constitutivos, a microempresa adotará,
em seguida à sua denominação ou firma, a expressão
"Micro-Empresa" on abrcviadamente "ME".

Parágrafo único. É privativo das micro-empresas o
uso das expressões de que trata este artigo.

Art. 9' A empresa que deixar de preencher os re
quisitos fixados nesta lei para o seu enquadramento
como microempresa deverá comunicar o fato ao órgão
competente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
respectiva ocorrência.

Parágrafo único. A perda da condição de microem
presa, em decorrência do excesso de receita bruta, só
ocorrerá se o fato se verificar durante 2 (dois) anos
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consecutivos ou 3 (tres) anos alternados, ficando, entre
tanto, suspensa de imediato a isenção fiscal prevista
no art. 11 desta lei.

Art. 10. Os requerimentos e comunicações previ
sos neste capítulo poderão ser feitos pela via postal.

CAPÍTULO IV
Do Regime Fiscal

Art. 11. A microempresa fica isenta dos seguintes
tributos:

I - Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer
natureza~

II - Imposto sobre operação de crédito, câmbio e
seguros ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

III - Imposto sobre Serviços de Transporte e Comu
nicações:

IV - Imposto sobre a Extração, a Circulação, a Dis
tribuição ou Consumo de Minerais do País;

V-(vetado)
VI - contribuições ao Programa de Integração Social

(PIS), sem prejuízo dos direitos dos empregados ainda
não inscritos, e ao Fundo de Investimento Social (Finso
cial);

VII - taxas federais vinculadas exclusivamente ao
exercício do poder de polícia, com exceção das taxas
rodoviária única de controles metrológicos e das contri
buições devidas aos órgãos de fiscalização profissional;

VIll- taxas à emolumentos remuneratórios do re
gistro referido nos arts. 6' e 7' desta lei.

§ I" A isenção a que se refere este artigo não dis
pensa a'microempresa do recolhimento da parcela rela
tiva aos tributos, a que se obriga por lei, devidos por
terceiros.

§ 2" As taxas e emolumentos remuneratórios dos
atos subseqüentes ao registro da microempresa não po
derão exceder ao valor nominal de 2 (duas) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).

§ 3' (vetado).
Art. 12. As microempresas que deixarem de preen

cher as condições para seu enquadramento no regime
desta lei ficarão sujeitas ao pagamento dos tributos inci
dentes sobre o valor da receita que exceder o limite
fixado no art. 2" desta lei, bem como sobre os fatos
geradores que vierem a ocorrer após o fato ou situação
que tiver motivado desenquadramento.

Art. 13. A isenção referida no art. 11 abrange a
dispensa do cumprimento de obrigações tributárias
acessórias, salvo as expressamente previstas nos arts.
14, 15 e 16 desta lei.

Art. 14. O cadastramento fiscal da microempresa
será feito de ofício mediante. intercomunicação entre
o órgão de registro e os órgãos cadastrais competentes.

Art. 15. A microempresa está dispensada de escri
turação (vetado),'fieando obrigada a manter arquivada
a documentação relativa aos atos negociais que praticar
ou em que intervier.

Art. 16. Os documentos fiscais emitidos pelas mi
croempresas obedecerão a modelo simplificado, apro
vado em regulamento, que servirá para todos os fins
previstos na legislação tributária.

CAPÍTULO V
Do Regime Previdenciário

e Trabalhista

Art. 17. Ficam assegurados aos titulares e sócios
das microempresas, bem como a seus empregados, to
dos os direitos previstos na legislação previdenciária
e trabalhista, observado o disposto neste capítulo.

Art. 18. O Poder Executivo deverá estabelecer
procedimentos simplificados, que facilitem o cumpri
mento da legislação trabalhista e previdenciária pelas
microempresas, assim como para eliminar exigências
burocráticas e obrigações acessórias que, mesmo pre
vistas na legislação em vigor, scjam incompatíveis com
o tratamento diferenciado e favorecido previsto nesta
lei.

Art. 19. As microempresas e seus empregados re
colherão as contribuições destinadas ao custeio da Pre
vidência Social de acordo com o previsto na legislação
específica, observado o seguinte:

I - a contribuição do empregado será calculada pelo
percentual mínimo;

II - a contribuição da micrm;mpresa para o custeio
das prestações por acidente do trabalho será igualmente
calculada pelo percentual mínimo';
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IH -o recolhimento das contribuições devidas pelas
microempresas poderá ser efetuado englobadamente,
de acordo com instruções do ministro da Previdência
e Assistência Social.

Art. 20. As microempresas ficam dispensadas de
efetuar as notificações a que se referem os §§ 2" e 3'
do art. 139 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 21. O disposto no art. 18 desa lei não dispensa
a microempresa do cumprimento das seguintes obriga
ções:

I - efetuar as anotações na Carteira de Trabalho e
Previdência Social;

II - apresentar a Relação Anual de Informações So
ciais (Rais);

III - manter arquivados os documentos comproba
tórios dos direitos e obrigações trabalhistas e previden
ciárias, especialmente folhas de pagamentos, recebidos
de salários e remunerações, bem como comprovantes
de descontos efctuados e de recolhimento das contri
buições a que se refere o art. l.9 desta lei.

Art. 22. As microempresas estão sujeitas ao depó
sito para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), na forma da lei.

CAPÍTULO VI
Do Apoio Creditício

Art. 23. Às microempresas serão asseguradas con
dições especialmente favorecidas nas operações que
realizarem com instituições financeiras públicas e priva
das, inclusive bancos de desenvolvimento e cntidades
oficiais de financiamento e fomenro às empresas dc
pequeno porte.

Art. 24. As operações a que se refere o artigo ante
rior, de valor até 5.000 (cinco mil) ORTN, terão taxas
diferenciadas beneficiando a microempresa, enquanto
as garantias exigidas ficarão restritas a fiança e ao aval.

§ l' As operações a que se refere este artigo não
sofrerão condicionamentos na concessão ou liberação
de recursos, nem exigências de saldos médios, aprova
ção de projetos, planos de aplicação, nem comprovação
de cumprimento de obrigações, inclusive fiscais, peran
te qualquer órgão ou entidade da administração pública.

§ 2" (Vetado).
§ 3" (Vetado).
§ 4' Ficam ressalvadas do disposto no § l' deste

artigo as atividades de apoio técnico-gerencial. relativas
às áreas gerencial, tecnológica, mercadológica e finan
ceira, desde que executadas com o consentimcnto do
microempresário, em todas as suas etapas.

§ 5' Compete ao Conselho Monetário Nacional dis
CIplinar a aplicação do disposto neste artigo, podendo
aumentar os limites fixados em seu capnt (vetado). bem
como estabelecer as sanções aplicáveis nos casos de
descumprimento.

§ 6' (Vetado).

CAPÍTULO VII
Das Penalidades

Art. 25. A pessoa jurídica e a firma individual que,
sem observãncia dos requisitos desta lei, pleitear seu
enquadramento ou se mantiver enquadrada como mi
croempresa estará sujeita às seguintes conseqüências
c penalidades:

J - cancelamento de ofício do seu registro corno mi
croempresa;

II - pagamento de todos os tributos e contribuições
devidos, como se insenção alguma houvesse existido,
acrescido de juros moratórios e correção monetária.
contados desde a data em que tais tributos ou contri
buições deveriam ter sido pagos até a data do seu efetivo
pagamento;

UI - multa punitiva equivalente a:
a) 200% (duzcntos por cento) do valor atualizado

do tributo devido, em caso de dolo, fraude ou simulação
e, especialmente, nos casos de falsidade das declarações
ou informações prestadas, por si ou seus sacias, às auto
ridades competentes;
b) 50% (cinqüenta por cento) do valor atualizado do
tributo devido, nos demais casos;

IV - pagamento em dobro dos encargos dos emprés
timos obtidos com base nesta lei.

Parágrafo único. Os recursos que se originarem do
pagamento referido no item IV deste artigo (vetado),
constituirão o Fundo de Assistência a Microempresas,
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a ser regulamentado e gerido pelo Ministério da Indús
tria e do Comércio.

Art. 26. O titular ou sócio da microempresa res
ponderá solidária e ilimitadamente pelas conseqüências
da aplicação do artigo anterior, ficando assim, impedido
de constituir nova microempresa ou participar de outra
já existente, com os favores desta lei.

Art. 27. A falsidade das declarações prestadas pa
ra obtenção dos benefícios desta lei caracteriza o crime
do art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do seu enqua
dramento em outras figuras penais cabíveis.

CAPÍTULO VIII
Da Remissão de Crédito Tributário

Art. 28. (Vetado).
Art. 29. As firmas individuais c sociedades comer

ciais e civis, indentificáveis como microempresa, segun
do e estabelece este Estatuto, que a partir de 1" de
janeiro de 1981 não tenham exercido atividade econô
mica de qualquer espécie, poderão requerer a sua baixa
no registro competente dentro de 180 (cento e oitenta)
dias a contar da data da vigência desta lei, independente
de prova de justificação de tributo e contribuição com
a Fazenda Pública Federal.

Parágrafo único. Os benefícios de que tratam (veta
do) e o caput deste artigo são concedidos sem prejuízo
da aplicação do disposto no art. 25 desta lei.

CAPÍTULO IX
Disposições Gerais

Art. 30. O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 31. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasl1ia, 27 de novembro de 1984; 163' da Indepen

dência e 96' da República. - JOÃO FIGUEIREDO
- Ernane Galvêas - Murilo Badaró - Delfim Netto.

PROJETO DE T"EI
N' 1.644, de 1989

(Do SI. Nelson Sabrá)

Dispõe sobre o tombamento do prédio da Biblio
teca Nacional, o,,, cidade do Rio de Janeiro.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Edu
cação e Cultura.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica incorporado ao Patrimônio Histórico

e Artístieo Nacional, nos termos do Decreto-Lei n' 25,
de 30 de novembro de 1937. o imóvel onde funciona
a Biblioteca Nacional, na cidade do Rio de Janeiro.

Art. 2' O Poder Executivo, através de seu órgão
competente, procederá ao tombamento do bem mencio
nado no artigo anterior no prazo de 60 (sessenta) dias,
a contar da vigência desta lei.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

O Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é repre
sentado, de acordo com a legislação que o instituiu,
"pelo conjunto dos bens móveis c imóveis existentes
no País e cuja conservação seja do interesse público,
quer por sua vinculação a fatos memoráveis da História
do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico
ou etnográfico, bibliográfico ou artístico". Equiparam
se a esses bens e também estão sujeitos a tombamento
"os monumentos naturais, os sítios e paisagens que me
reçam proteção "pela feição notável com que tenham
sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústrb
humana".

Um dos efeitos mais relevantes do tombamento é
a conservação e restauração dos bens de valor eultural
e natural existentes no País, a cargo da Fundação Pró
Memória, no âmbito da União.

Construído na primeira década deste século pelo ar
quiteto militar Francisco Marcelino de Souza Aguiar,
o edifício da Biblioteca Nacional é um dos mais belos
da cidade do Rio de Janeiro, além de um dos mais
representativos de sua época.

Atualmente, com a possibilidade de transferência da
Biblioteca para Brasília, e o desinteresse das autori
dades por sua preservação, teme-se pela sorte do imó-



812 Sexta-feira 10

vel. Receia-se, inclusive, que lhe esteja reservado um
destino ainda pior - a demolição.

O esvaziamento do prédio pode ser o primeiro passo
rumo a sua destruição total, tal como ocorreu com o
Palácio Monroe quando da transferência do Senado
para a Capital Federal.

Leva-se ainda em conta o fato de que o prédio da
Biblioteca Nacional ocupa um dos espaços mais caros
e cobiçados da cidade do Rio de Janeiro, o que o torna
o alvo preferido da especuIação imobiliária.

Se medidas urgentes não forem tomadas, o centro
antigo do Rio de Janeiro, orgulho de todos nós, brasi
leiros, tornar-se-á, breve, uma floresta de espigões de
gosto discutível.

Sala das Sessões, de de 1989. -Nel-
son Sabrá,

LEGISLAÇ4.0 CITADA

DECRETO-LEI N° 25,

DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937

Organiza a proteção do Património Histórico e
Artístico Nacional.

O presidente da República dos Estados dnidos do
Brasil, usando da atribuição que lhe confere o art. 180
da Constituição, decreta:

CAPÍTULO I

Do Património Histórico e Artístico Nacional

Art. l' Constitui O Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional o conjunto dos bens móveis c imovéis existen
tes no País c cuja conservação seja de intere"e público,
quer por sua vinculação a fatos memoráveis da Histcíria
do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico
ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.

§ l' Os bens a que se refere o presente artigo só
serão considerados parte integrante do Patrimônio His
tórico e Artístico Nacional. depois de inscritos separada
ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo,
de que trata o art. 4" dcsta lei.

§ 20 Equiparam-se aos bens a que se refere o pre
sente artigo e são também sujeitos a tombamento os
monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens
que importe conservar e proteger pela feição notável
com que tenham sido dotados pela natureza ou agencia
dos pela indústria humana.

Art. 2" A presente lei se aplica às coisas perten
centes às pessoas naturais, bem como às pessoas jurídi
cas de direito privado e de direito público interno.

Art. 3" Excluem-se do Patrimônio Histórico e Ar
tístico Nacional as obras de origem estrangeira:

I) que pertençam às representações diplomãticas ou
consulares acreditadas no País;

2) que adornem quaisquer veículos pertencentes a
empresas estrangeiras, que façam carreira no País;

3) que se incluam entre os bens referidos no art. 10
da Introdução do Código Civil, e que continuam sujeitas
à lei pessoal do proprietário;

4) pertençam a casas de comércio de objetos histó
ricos ou artísticos;

5) que sejam traduzidas para exposições comemo
rativas, educativas ou comerciais;

6) que sejam importadas por empresas estrangeiras
expressamente para adorno dos respectivos estabele
cimentos.

Parágrafo único. As obras mencionadas nas alíneas
quatro e cinco terão guia de licença para livre trânsito,
fornecida pelo Serviço do Patrimõnio Histõrico e Artís
tico Nacional.

CAPÍTULO II

Do Tombamento

Art. 4" O Serviço do Patrimônio Histórico e Artís
tic0 Nacional possuirá quatro Livros do Tombo, nos
quais serão inscritas as obras a que se refere o art.
1" desta lei, a saber:

I) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico
e Paisagístico, as coisas pertencentes às categorias de
arte arqueológica, etnográfica, amerJndia e popular,
e bem assim as mencionadas no § 2' do citado art.
I";

2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de inte
resse histórico e as obras de arte histórica;
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3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas
de arte erudita, nacional ou estrangeira;

4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas as obras
que se incluírem na categoria das artes aplicadas, nacio
nais ou estrangeiras.

§ l' Cada um dos Livros do Tombo poderá ter vá
rios volumes.

§ 2' Os bens, que se incluem m· ategorias enume
radas nas alíneas 1, 2, 3 e ,1 do f'res. 'te artigo, serão
definidos e especificados no reguiamento que for expe
dido para execução da presente lei.

Ar!. 5" O tombamento dos bens pertencentes à
União, aos estados e aos municípios se fará de ofício,
por ordem do diretor do Serviço do Patrimônio Histó
rico e Artístico Nacional, mas deverá ser notificado
à entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver
a coisa tombada, a fim de produzir os necessários efei
tos.

Art. 6" O tombamento de coisa pertencente à pes
soa natural ou à pessoa jurídica de direito privado se
fará voluntária ou compulsoriamente.

Art. 7" Proceder-se-á ao tombamento voluntário
sempre que o proprietário o pedir e a coisa se revestir
dos requisitos necessários para constituir parte integran
te do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a juízo
do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio His
tórico e Artístico Nacional, ou sempre que o mesmo
proprietário anuir, por escrito, à notificação, que se
lhe fizer, para a inscrição da coisa em qualquer dos
Livros do Tombo.

Art. 8" Proceder-se-á ao tombamento compulsório
quando o proprietário se recusar a anuir à inscrição
da coisa.

Art. 9·' O tombamento compulsório se fará de acor·
do com o seguinte processo:

I) o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Na
cional, por seu órgão competente, notificará o proprie
tário para anuir ao tombamento, dentro do prazo de
quinze dias, a contar do recebimento da notificação,
ou para. se quiser impugnar, oferecer dentro do mesmo
prazo as razões de sua impugnação;

2'·' no caso de não haver impugnação dentro do
prazo assinado, que é fatal, o diretor do Serviço do
Património Histórico e AItístico Nacional mandará por
simples despacho que se proceda à inscrição da coisa
no competente Livro do Tombo;

3) se a impugnação for oferecida dentro do prazo
assinado, far-se-á vista da mesma, dentro de outros
quinze dias fatais, ao órgão de que houver emanado
a iniciativa do tombamento, a fim de sustentá-Ia. Em
seguida. independentemente de custas, será o processo
remetido ao Conselho Consultivo do Serviço do Patri
mônio Histórico e Artístico Nacional, que proferirá de
cisão a respeilo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias,
a contar do seu recebimento. Dessa decisão não cabení
recurso.

Art. 10. O tombamento dos bens, a que se refere
o art. 6' desta lei, será considerado provisório ou defini
tivo. conforme esteja o respectivo processo iniciado pela
notificaç[io ou concluído pela inscrição dos referidos
bens no competente Livro do Tombo.

Parágrafo único. Para todos os efeitos, salvo a dis
posição do art. 13 desta lei, o tombamento provisório
se equiparará ao definitivo.

CAPÍTULO UI
Dos Efeitos do Tombamento

Art. 11. As coisas tombadas, que pertençam à
União, aos estados ou aos municípios, inalienáveis por
natureza, só poderão ser transferidas de uma a outra
das referidas entidades.

Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve
o adquirente dar imediato conhecimento ao Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Art. 12. A alicnabilidade das obras históricas ou ar

tísticas tombadas, de propriedade de pessoas naturais
ou jurídicas de direito privado sofrerá as restrições cons
tantes da presente lei.

Ar!. 13. O tombamento definitivo dos bens de pro
priedade particular será, por iniciativa do órgão com
pentente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, transcrito para os devidos efeitos em livro
a cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbado
ao lado da transcrição do domínio.
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§ L" No caso de transferência de propriedade dos
bens de que trata este artigo, deverá o adquirente, den
tro do· prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa
de 10% (dez por cento) sobre o respectivo valor, fazê-Ia
constar do registro, ainda que se trate de transmissão
judicial ou causa mortis.

§ 2' Na hipótese de deslocação de tais bens, deverá
o propriet[írio, dentro do mesmo prazo e sob pena da
mesma multa, inscrevê-los nos registros do lugar para
que tiverem sido deslocados.

§ 3' A transferência deve ser comunicada pelo ad
quirente, e a desloeação pelo proprietário, ao Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro
do mesmo prazo e sob a mesma pena.

Art. 14. A coisa tombada não poderá sair do País,
senão por curto prazo. sem transfcrência de domínio
e para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho
Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artís
tico Nacional.

Art. 15. Tentada, a não ser no caso previsto no
artigo anterior. a exportação, para fora do País, da
coisa tombada, será esta seqüestrada pela União ou
pelo estado em que se encontrar.

§ I'! Apurada a responsabilidade do proprietário,
ser-lhe-á imposta a multa de 50% (cinqüenta por cento)
do valor da coisa, que permanecerá seqüestrada em
garantia do pagamento, e até que este se faça.

§ 2' No caso de reincidência, a multa será elevada
ao dobro.

§ 3" A pessoa que tentar a exportação de coisa tom
bada, além de incidir na multa a que se referem os
parágrafos anteriores incorrerá nas penas cominadas
no Código Penal para o crime de contrabando.

Art. 16. No caso de extravio ou furto de qualquer
objeto tombado, o respectivo proprietário deverá dar
conhecimento do fato ao Serviço do Patrimônio Histó
rico e Art~tico Nacional, dentro do prazo de cinco
dias, sob pena de muLta de dez por cento sobre o valor
da coisa.

Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso
nenhum ser destruídas~ demolidas ou mutiladas nem,
sem prévia autorização especial do Serviço do Patro
mónio Histórico c Artístico Nacional. ser reparadas,
pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cinqüenta
por cento do dano causado.

Parágrafo único. Tratando-se de bens pertecentes
à União, aos estados ou aos municípios, a autoridade
responsável pela infração do presente artigo incorrerá
pessoalmente na multa.

Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Pa
trimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá,
na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que
lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar
anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir
a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso a
multa de cinqüenta por cento do valor do mesmo objeto.

Art. 19. O proprietário de coisa tombada, que não
dispuzer de recursos para proceder às obras de conser
vação e reparação que a mesma requerer, levará ao
conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional a necessidade das mencionadas
obras, sob pena de multa correspondente ao dobro da
importância em que for avaliado o dano sofrido pela
mesma coisa.

S 1" Recebida a comunicação, e consideradas ne
cessárias as obras, o diretor do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional mandará executá-Ias, a
expersas da União, devendo as mesmas ser iniciada
dentro do prazo de seis meses, ou providenciará para
que seja feita a desapropriação da coisa.

§ 2" A falta de qualquer das providências previstas
no parágrafo anterior, poderá o proprietário requcrer
que seja cancelado o tombamento da ·coisa.

§ 3" Uma vez que verifique haver urgência na reali
zação de obras e conservação ou reparação em qualquer
coisa tombada, podcrá o Serviço do Patrimônio Histó
rico e Artístico Nacional tomar a iniciativa de proje
tá-las e executá-Ias, a expensas da União, independen
temente da comunicação a que alude este artigo, por
parte do proprietário.

Art. 20. As coisas tombadas ficam sujeitas à vigi
lância permanente do Serviço do Patrimônio Histórico
c Artístico 1'<acional, que poderá inspecioná-los sempre
que for .julgado conveniente, não podendo os respee-
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tivos propriettirios ou respons:1vel criar (lbstúculo~ à
impeção. sob pena de multa de cem mil r';;is. elevada
ao dobro em caso de rdncidência.

Art. 21. Os atentados cometidos contra os bens de
que trata o art. 1"' desta lei são equiparados aos come
tidos contra o património nacional.

CAPÍTULO IV

Do Direito de Preferência

Art. 22. Em face da alienação onerosa de bens tom
bados. pertecentes a pessoas naturais ou a pessoas jurí
dicas de direito privado. a União. os estados e os muni
cípios terão. nesta ordem. o direito de preferência.

§ I" Tal alienação não será permitida. sem que pre
viamente sejam os bens oferecidos, pelo mesmo preço.
à União. bem como ao estado e ao município em que
se encontrarem. O proprietário deverá notificar os titu
lares do direito de preferência a usá-lo. dentro de trinta
dias. sob pena de perdê-lo.

§ 2" E nula alienação realizada com violação do
disposto no parágrafo anterior, ficando qualquer dos
titulares do direito de preferência habilitado a seques
trar a coisa e a impor a multa de vinte por ccnto do
seu valor ao transmitente e ao adquirente, que serão
por ela solidariamente responsáveis. A nulidade será
pronunciada, na forma da lei, pelo juiz que conceder
o seqüestro. o qual só será levantado depois de pagar
a multa e se qualquer dos titulares do direito de prefe
rência não tiver adquirido a coisa no prazo de trinta
dias.

~ 3' O direito de preferência não inibe o proprie
tário de gtavar livremente a coisa tombada, de penhor.
anticrise ou hipoteca.

§ 4' Nenhuma venda judicial de bens tombados se
poderá realizar sem que, previamente, os titulares do
direito de preferência sejam disso notificados judicial
mente, não podendo os editais de praça ser expedidos
sob pena de nulidade, antes de feita a notificação.

§ 5' Aos titulares do direito de preferência assistirá
O direito de remissão, se dela não lançarem mão. até
a assinatura do auto de arrematação ou até a sentença
de adjudicação, as pessoas que, na forma da lei. tiverem
a faculdade de remir.

§ 6' O direito de remissão por parte da União, bem
como do estado e do município em que os bens se
encontrarem, poderá ser exercido. dentro de cinco dias
a partir da assinatura do auto de arrematação ou da
sentença de adjudicação. não se podendo extrair a
carta, enquanto não se esgotar este prazo, salvo se o
arrematante ou o adjudicante for qualquer dos titulares

de direito de preferência.

CAPITULO V

Disposições Gerais

Art. 23. O Poder Executivo providênciará a reali
zaçáo de acordo entre a União e os Estados, para melhor
coordenação e desenvolvimento das atividades relativas
à proteção do património histórico e artístico nacional
e para a uniformização da legislação estatadual comple
mentar sobre o mesmo assunto.

Art. 24. A Uniáo manterá. para a conservação e
a exposição de obras históricas e artísticas de sua pro
priedade. além do Museu Histórico Nacional e do Mu
seu Nacional de Belas Artes, tantos outros museus na
cionais quantos se tornarem necessários. devendo ou
trossim, providenciar no sentido de favorecer a institui
ção de museus estaduais e municipais, com finalidades
similares.

Art. 25. O Serviço do Património Histórico e Artís
tico Nacional procurará entendimentos com as autori
dades eclesi,ísticas. instituiçr'ies cientificas, históricas ou
artísticas e pessoas naturais e jurídicas, com o objetivo
de obter a cooperação das mesmas ell]. beneficio do
patrimônio histórico e artístico nacional.

Art. 26. Os negociantes de antiguidade de obras
de arte de qualquer natureza, de manuscritos e livros
antigos ou raros são obrigados a um registro especial
no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio
nal. cumprindo-lhes outrossim, apresentar semestral
mente ao mesmo, relaçóes completas das coisas histó
ricas e artísticas que possuírem.

Art. 27. Sempre que os agentes de leilóes tiverem
de vender objetos de natureza idêntica á dos mencio
nados no artigo anterior. deverão apresentar n respec-
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tiva relação ao órgáo competente do Serviço do Patri
mónio Histórico e Artístico Nacional. sob pena de inci
direm na multa de 50% (cinqüenta por éento) sobre
o valor dos objetos vendidos.

Art. 28. Nenhum objeto dc natureza idêntica c dos
referidos no art. 26 desta lei poderá ser posto à venda
pelos comerciantes ou agentes de leilões. sem que tenha
sido previamente autenticado pelo Serviço do Patri
mônio Histórico c Artístico Nacional, ou por perito
em que o mesmo se louvar. sob pena de multa de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor atribuido ao objeto.

Parágrafo único. A autenticação do mencionado
objeto será feita mediante o pagamento de urna taxa
de peritagem de 5% (cinco por cento) sobre o valor
da coisa. se este for inferior ou equivalente a um conto
de réis. e demais cinco mil réis por conto de réis ou
fração. que exceder.

Art. 29. O titular do direito de preferência goza
de previlégio especial sobre o valor produzido em praça
por bens tombados, quanto ao pagamento de multas
impostas em virtude de infraçóes da presente lei.

Parágrafo único. Só terão prioridade sobre o privi
légio a que se refere este artigo os créditos inscritos
no registro competente. antes do tombamento da coisa
pelo Serviço do Património Histórico e Artístico Nacio
naI.

Art. 30. Revogan-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1937, 116" da

Independência c 49" da República. - GETÚLIO VAR
GAS - Gustavo Capanema.

LEI N'6.292
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975

Dispõe sobre o tombamento de bens no Instituto
do Patrimõnio Histórico e Artístico Nacional
(IPHNI.

O Presidente da República.
Faço saber que O Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei:
Art. 1" O tombamento de bens do Instituto do Pa

trimônio Histt1rico e Artístico Nacional (IPHN). pre
visto no Decreto-Lei n' 25. de 30 de novembro de 1937.
dependerá de homologação do Ministro de Estado da
Educação e Cultura, após parecer do respectivo Conse
lho Consultivo.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo
ao caso de cancelamentD a que se refere o § 2' do
artigo 19 do DecretD-Lei n' 25, de 30 de novembro
de 1937.

Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília 15 de dezembro de 1975; 154" da Indepen
dência e 87' da, República - ERNESTO GAISEL 
Ney Braga.

PROJETO DE LEI
N' 1.646, de 1989

(Do Sr. Carlos Cardinal)

Dispõe sobre a organização de plebiscito para a
aprovação de obras públicas OI! partiClllares ql!e
possam prejudicar a ecologia.

(Às Comissões de Constitl!ição e Justiça e do
Interior.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É proibida a realização de qualquer obra

pública federal, estadual ou municipal. associada ou
não à iniciativa privada. que possa resultar:

I - em inundnção de reservas t1orestais, parques e
santuários ecológicos;

II - em prejuízo irreparável para o desenvolvimento
econômico de qualquer região ou o desaparecimento
de cidades que contenham monumentos tombados pelo
património histórico da União;

!lI - na erradicação de populações indígenas, sem
a sua concordância e do órgão público que as repre
senta.

Art. 2° Para a construção de obras previstas no arti
go anterior, como barragens. eclusas. diques e canais,
impõe-se a realização de plebiscito, nos termos do art.
14.1 e art. 49. XV. da CDnstituição. desde que requerida
a convocacão ao Senado por pelo men01; mil (1.000)
eleitores d; região interess~ada.~
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Parágrafo único. Votarão no plebiscito os maiores
de 16 (dezesseis) anos. inscritos eleitores. facultativo
o voto.

Art. J! Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

O calvário dos índios Yanomami, o assassinato de
ecologistas e as violências sofridas na Amazônia pelos
que se opôem ao desmatamento~mesmo para a constru
ção de hidrelétricas, exige-dentro do espírito e da letra
da Constituição em vigor-uma providência que per
mita à população interessada impedir o atentado ecoló
gico.

Tal [) objetivo do presente projeto, fundamentado
nos arts. 14. I e 49. XV. da Constituição.

Sala das Sessões, 8 de março de 1989. -Carlos Caro
dinal.

LEGlSLAÇ/{O ClTADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMlSSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO Il
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO IV
Dos Direitos Políticos

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. eom
valor igual para todos, e. nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;
. .,:,

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Du Poder Legislativu

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;

PROJETO DE LEI
N' 1.647, de 1989

(Do Sr. Miro Teixeira)

Acrescenta parágrafo único ao artigo 2' do Decre
to-Lei n' 1.910, de 29 de dezembro' de 1981, que
dispõe sobre contribuições para custeio da Previ·
dência Social.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Pre
vidência e Assistência Social e de Finanças)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' O art. 2' Lein' 1.910, de 29 de dezembro

de 1981, passa a viger acrescido do seguinte parágrafo
único:

Art. 2' .
Parágrafo único. A assistência médica da Pre

vidência Social incluirá, obrigatoriamente, a cria
ção e manutenção de clínicaS geriátricas em todo
o País."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

An. 3" Revogam-se ac; disposições em contrttrio.
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Justificação

Os idosos, no Brasil, inclusive os segurados da Previ
dência Social, encontram-se literalmente marginaliza
dos, eis que inexistem, no País, clínicas geriátricas onde
possam submeter-se a tratamento, especialmente de ca
ráter prcventivo.

É justo, portanto, a exemplo do que já ocorre em
muitos outros países, que a instituição previdenciária
crie e mantcnha clínicas geriátricas em todo o território
nacional, a fim de que possa ter assistência médica ade
quada o expressivo contigente de idosos, segurados da
Previdência Social.

J~ esse (1 anelo desta iniciativa que, esperamos. há
de merecer aprovação.

Sala das Scssões. 8 de marco de 1989. - Miro Tei·
;(Cira.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELO AUTOR

DECRETO-LEI N' 1.910,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 1981

Dispõe sobre contribuições para o custeio da Pre
vidência Social e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 55, item Ir, da Constituição. decreta:

Ar!. l' As alíquotas das contribuições dos segura
dos e das empresas em geral. destinadas ao custeio
da Previdência Social, ficam elevadas para:

r -10% (dez por cento) em relação às empresas em
geral, exceto a contribuição destinada ao abono anual.
cujo acréscimo guardará a mesma proporcionalidade:

IT - 8,5% (oito e meio por cento) para os segurados
cujo salário de contribuição for igualou inferior a 3
(três vezes o salário mínimo regional do loeal de traba
lho;

IrI - 8.75 (oito e setenta e cinco centésimos por cen
fo) para os segurados cujo salãrio de contribuição for
superior a 3 (três) vezes e inferior ou igual a 5 (cinco)
vezes o salário mínimo regional do local de trabalho:

IV -9% (nove por cento) para os segurados cujo
salário de contribuição for superior a 5 (cinco) vezes
e inferior ou igual a 10 (dez) vezes o salário mínimo
regional do local de trabalho:

V -9,5 (nove e meio por cento) para os segurados
cujo salário de contribuição for superior alO (dez) vezes
e inferior ou igual a 15 (quinze) vezes o salário mínimo
regional do local de trabalho:

VI-lO% (dez por cento) para os segurados cujo
salário dc contribuição for supcrior a 15 (quinze) vezes
o salário mínimo regional do local de trabalho e inferior
ou igual ao teto de contribuição previdenciária,

§1" Os segurados cujas contribuições venham sendo
calculadas segundo alíquotas diferentes de 8% (oito
por cento) terão suas contribuições majoradas em 20%
(vintc por cento).

§ 2' Ficam mantidas as atuais alíquotas de contri
buição a cargo das empresas em geral, para custeio
do salário-família e do salário-maternidade.

§ 3' Os acréscimos referidos nestes artigos serão
considerados para todos os fins e procedimentos estabe
lecidos em lei, relativos às alíquotas anteriormente vi
gentes. inclusive nas relações entre empregadores e em
pregados, no quc eoncerne à legislação da Previdência
Social.

Ar!. 2' Ficam estabelecidas contribuições dos apo
sentados em geral e dos pensionistas, para custeio da
assistência médica, na forma seguinte.

I - Aposentados:
a) 3% (três por cento) do valor dos respectivos bene

fícios até o equivalente a 3 (três) vezes o salário mínimo
regional;

b) 3,5% (três e meio por cento) do valor dos respec
tivos benefícios superior a 3 (três) c inferior ou igual
a 5 (cinco) vezes o salário mínimo regional;

c) 4% (quatro por cento) do valor dos respectivos
benefícios superior a 5 (cinco) e infe,ior ou igual a
10 (dez) vezes o salário mínimo regional;

d) 4,5% (quatro e meio por cento) do valor dos res
pectivos benefícios superior a 10 (dez) e inferior ou
igual a 15 (quinze) vezes o salário mínimo regional;

e) 5% (cinco por cento) do valor dos respectivos be
,nefícios superior a 15 (quinze) vezes o salário mínimo
regional.
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II - Pensionistas:
3% (três por cento) do valor dos respectivos bene

fícios.
Ar!. 3' O Poder Executivo regulamentará no prazo

de 60 (sesscnta) dias, a contar da data da publicaçáo
deste Decreto-lei, o disposto no artigo 6' da Lei n"
6.439, de I" de setembro de 1977.

Art. 4" Este Decreto-Lei entrará em vigor em I"
de ianeiro de 1982.

.~r!. 5' Ficam rcvogados o artigo 31 da Lei n" 6.439,
de I" de setembro de 1977. e demais disposições em
contrário.

Brasília. 29 de dezembro de 1981; 160" da Indepen
dência c 93" da República. - JOÃO FIGUEIREDO
- Jair Soares- Delfim Netto,

PROJETO DE LEI
N" 1.648. de 1989

(Do Sr. Miro Teixeira)

Introduz alterações na Lei n' 1.493, de 13 de de
zcmbro de 1951, que dispõe sobre o pagamento de
auxIlios e subvenções.

(As Comissóes de Constituição C Justiça e de
Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' A Lei n" 1.493. de 13 de dezembro de 1951.

passa a viger com as seguintes alteraçõe\':

"Ar!. 5'

IV - promover a prática de esporte ama
dor. em qualquer modalidade.

An.6" .
1- ..

c) tcnha finalidades precipuamente recreativas,
comerciais ou desportivas de caráter profissional."

Ar!. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Ar!. ,'i Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O art. 5" da Lei n' 1.493, de 13 de dezembro de
1951. que dispõe sobre o pagamento de auxl1ios e ,ub
vençõcs. especifica as entidades que poderão ser benefi
ciadas, ou seja. as que promovem a educação e cultura.
a defesa da saúde e assistência-medico·social. assim co
mo o amparo social à coletividade.

Já o art. 6·" indica os casos em que não se concederá
subvenção. registrando, na letra c do item I as institui
çóes que tenham finalidades precipuante recreativas.
esportivas nu comerciais.

Com isso. foi excluída a possibilidade de algumas
entidades usualmente promotoras de atividades exclusi
vamente amadorísticas sc beneficiarem com qualquer
auxílio ou subvenção oficial, o que se nos afigura in
justo.

Assinl~ preconizamos as necessúrias alterações no tex
to legal, a fim de que as instituições "m questão também
possam se beneficiar, eis que prestam relevante serviço
à comunidade. especialmente ao desporto amador.

Sala das Sessões, 8 de março de 1989. - Miro Teixeira.

LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELO AUTOR

LEI N' 1.493,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 1951

Dispõe sobre o pagamento de auxílios e subven·
ções.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
Da Cooperação Financeira da União

Ar!. l' A cooperação financeira proporcionada pe
la União a instituiçôes-púb1icas, autárquicas, semi-es
tatais ou privadas far-se-á mediante auxílios e subven-
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çôes, para o que haverá consignação própria no Orça
mento Geral da República.

Ar!. 2" Os auxílios serào concedidos em virtude de
lei, decreto. tratado ou convênio, para atender a ônus
ou encargos assumidos pela União para com instituiçôes
públicam, autárquicas ou semi-estatais.

Ar!. 3' As subvenções. ordinárias ou extraordiná
rias, serão concedidas independente de legislação espe
cial a instituições privadas de carãter assistencial ou
cultural, regularmente organizadas.

§ l' As subvenções ordinárias que serão concedidas
anualmente, em caráter continuado, terão por fim aju
dar as instituições no custeio normal de seus serviços.

§ 2' As subvenções extraordinárias. que terão cará
ter eventual e serão concedidas sem prejuízo das sub
vençóes ordinárias porventura atnbuídas às respectivas
instituições. destimir-se-ão a realizações de naturcza cs
pecial e temporária, principalmente execução de obras.
melhoramentos e adaptações. aquisiçóes de imóveis,
instalaçôes e equipamentos.

CAPÍTULO rr
Normas Orçamentárias

Art. 4" Para atender à despesa com o pagamento
de subvenções ordinárias e extraordinárias. o Orçamen
to Geral da República, no Anexo do Ministério da Edu
cacão e Saúde', destinará. anualmente. sob a consig
naZ;áo "Auxílios e Subvcnçócs", importância nào infe
rior à estimativa da renda de loterias especificadas no
anexo da Receita.

§ l' A dotação correspondente à subconsignação
"Subvenções Ordinárias" n-ão poderá ser inferior a 20%
(vinte por cento) do total estabelecido com base neste
artigo e será discriminada, por unidades federativas e
por instituiçôes.

§ 2'-' A dotação correspondente à subconsignação
"Subvcnçóes Extraordinárias" será dividida em duas
partes: urna atribuída ao Conselho Nacional de Serviço
Social e não infcrior a 4% (quatro por cento) do total
a que se refere o parágrafo anterior, para atender a
necessidades ocorrentes, mediante solicitação de enti
dades não contcmpladas na discriminação orçamentá
ria; outra, discrimiímda por unidades federativas e por
instituições, para atender, a juízo do legislador, ao dis
posto no § 2' do art. 30

§ 3" Excepcionalmente e para atender a necessi
dade inadiável, poderá ser beneficiada pela cota atri
buída no § 2" ao C.N.S.S cntidadc já contemplada na
discriminação do Orçamento.

§ 4' Vetado.
§ 5'" Vetado.

CAPÍTULO fII
Das Entidades que podem ser beneficiadas

Art. 5" Somente poderão ser beneficiadas com sub
venções entidades Que visem especificadamente aos se-
guintes fins: '
- I - promover a cducação e desenvolver a cultura:

ll- promover a defesa da saúde e a assistência médi-
co-social:

IH - promover o amparo social da coletividade.

/III. 6' Não se concederá subvenção:
I - A instituição que:
a) vise a distribuição de lucros ou dividendos a seus

participantes;
b) constitua patrimônio dc indivíduo ou de sociedade

sem caráter filantrópico;
c) tenha finalidades precipuamente recreativas, es

portivas ou comerciais;
d) distribua benefícios apenas aos próprios membros

ou proprietários e respectivas famílias;
e) não tenha sido fundada até 31 de dezembro do

ano anterior ao da elaboração da lei orçamentária;
f) não esteja regularmente organizada até 31 de de

zembro do ano da elaboração da lei orçamentária;
g) não tenha pedido registro no Conselho Nacional

de Serviço Social ou cujo registro tenha sido negado
definitivamente.

TT - A caixa de aposentadoria e pensão. sociedade
e montepio e congêneres.

CAPÍTULO IV
Do Registro das Instituições

Art. 7" O registro das instituições, no Conselho Na
cional de Serviço Social, será feito mediante requeri
mento, instruído com os seguintes elementos:



Março de 1989

I - certidão do inteiro teor dos cstatutos, regulamen
tos ou compromissos da instituição, fornecida pelo Re
gistro Público das Pessoas Jurídicas;

II - prova do mandato da diretoria em exercício:
lU - preenchimento do questionário adotado pelo

C.N.S.S.
Art. 8' O Conselho Nacional de Serviço Social, à

vista da documentação apresentada, concederá ou não
o regIstro, de cujo indeferimento haverá recurso para
o Ministro da Educação e Saúde.

Parágrafo único. Se o requerimento de registro não
for despachado dentro de 3 (três) meses de sua apresen
tação, considerar-se-á como registrada a instituição,
provisoriamente, até que se dê o despacho.

Art. 9' Sempre que for feita qualquer alteração aos
estatutos, regulamentos ou compromissos das entidades
registradas, deve ser comunicada ao C.N.S.S com a
remessa da certidão do respectivo registro.

Art. 10. Terá seu registro cancelado e perderá o
direito ao recebimento de subvenção a instituição:

I - que infringir qualquer disposição desta lei;
U -que não possua diretoria com mandato rc~ular;

UI - cujo funcionamento tenha sofrido soluça0 de
continuidade;

IV - cuja prestação de contas contenha vício insa
nável.

§ l' Do cancelamento do registro pelo C.N.S.S ca
berá recurso para o Ministro da Educação e Saúde.

§ 2' No caso previsto no n' UI deste artigo, restabe
lecendo o funcionamento da entidade, poderá esta re
querer a renovação do registro.

CAPíTULO V
Do Pagamento de Subvenções

Art. 11. e seus parágrafos - Vetado.
Art. 12. O pagamento de subvenção ordinária não

depende de requerimento, mas na ocasião de recebê-la
a entidade interessada deverá fazer, perante a repar
tição pagadora, prova do mandato de sua diretoria e
do seu regular funcionamento, em atendimento à sua
finalidade, atestado este pelo juiz da Comarca, promo
tor público, coletor federal da respectiva jurisdição,
prefeito ou coletor estadual.

Art. 13. O pagamento de subvenção extraordinária
consignada no Orçamento depende de requerimento
da instituição ao Ministério da Educação e Saúde, ins
truído com os seguintes documentos:

I -prova do mandato de sua diretoria;
U - plano de aplicação da subvenção extraordinária;
UI - projeto, especificações e orçamentos dos servi-

ços a serem re~lizados, se se tratar de início de obras;
IV - prova do estado em que se encontram as obras

se se tratar de prosseguimento ou conclusão de serviços;
V - relação do material a ser adquirido se se tratar

de equipamento.
§ l' Na ocasião do recebimento de subvenção ex

traordinária, à entidade interessada deverá fazer, pe
rante a agência do Banco do Brasil, as mesmas provas
a que se refere o art. 12.

§ 2' O pagamento de subvenção extraordinária
concedida por conta da dotação atribuída ao Conselho
Nacional de Serviço Social, a que se refere o § 2' do
art. 4' "obedecerá ao disposto nas Instruções que forem
baixadas a respeito e que deverão observar, no que
for aplicável, as exigências e disposições deste Capítulo.

CAPíTULO VI
Da Prestação de Contas

Art. 14. As instituições contempladas com subven
ções extraordinárias são obrigadas a remeter ao Minis
tério da Educação e Saúde os comprovantes das despe
sas efetuadas por conta' das mesmas, devidamente au
tenticados.

§ l' A prestação de contas será examinada pelo
órgão competente do Ministério, que julgando-a com
vício ou defeito sanável, providenciará, junto à entida
de, para que a mesma promova sua regularização.

§ 2' Após o seu pronunciamento sobre a prestação
de contas, o órgão
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PROJETO DE LEI
N'1.649, de 1989

(Do Sr. Costa Ferreira)

Regula o arrendamento de propriedade rural por
estrangeiros (art. 190 da Constitnição).

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.208188)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Pessoas estrangeiras. naturais e jurídicas.

poderão arrendar propriedades rurais cujas áreas soma
das não excedam, por município, o limite modular re
gional. estabelecido em decreto do Poder Executivo
Federal, respeitado o máximo de 30.000 (trinta mil)
hectares, salvo prévia aprovação do Congresso Nacio
nal. para as áreas maiores.

Art. 2' As prefeituras manterão serviço de controle
de áreas arrendadas a estrangeiros, coligindo informa
ções dos cartórios competentes, obrigados estes a conlU
nicar àquelas a movimentação de contratos que lavra
rem ou registros a que procederem.

Art. 3" A situa,ão existente na data de publicação
do decreto mencionado no art. l' será levantada no
prazo de 6 (seis) meses, pelas prefeituras. .

Parágrafo único. Os cartórios de notas ou mIstos
notificarão o serviço municipal de controle de áreas
arrendadas sempre que efetuarem reconhecimento de
firmas nos contratos da espécie, encaminhando-lhe có
pia destes ou extrato resumido que contenha a identifi
cação do arrendatário e as dimensões das superfícies
arrendadas.

Art. 4' Para oS fins desta lei, o comodato e todas
as fOI1Ilas de ocupação consentida na área rural equiva
lem ao arrendamento.

Art. 5' O Poder Executivo federal fixará prazos
máximos, que não poderão ultrapassar 10 (dez) anos,
para a regularização dos arrendamernbs que estiverem
em desacordo com as presentes disposições.

Art. 6' Na faixa de fronteiras, os estrangeiros ar
rendatários de propriedades rurais ficarão sujeitos a
limitações idênticas às dos proprietários rurais estran
geiros.

Art. 7' Cláusulas testamentárias não terão validade
quando infringentes destes dispositivos.

Art. 8' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 9' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Dispositivo da Constituição de 5 de outubro de 1988
determina que a lei regulará a aquisição ou o arrenda
mento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica
estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de
autorizaçãq do Congresso Nacional.

Tive, na sugestão ora submetida aos ilustres pares.
tratando somente dos arrendamentos a pessoas e em
presas de outros países, preocupação igual a dos casos
de aquisição de terras rurais por estrangeiros.

Vale diz:;r, centrei a formulação de minha propo
situra no aspecto de limitação das áreas arrendadas.

Pareceu-me razoável permitir, nos arrendamentos,
áreas maiores do que nas aquisições, exceto na faixa
de fronteiras internacionais, por óbvias razões de segu
rança.

Saia das Sessões, 8 de março de 1989. -Costa Fer
reira.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULOVU
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO III
Da Política Agrícola e Fnndiária

e da Reforma Agrária
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Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou
o arrendamento de propriedade rural por pessoa física
ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que de
penderão de autorização do Congresso Nacional.

PROJETO DE LEI
N' 1.650, de 1989

(Do Sr. Costa Ferreira)

Dispõe sobre requisitos para preenchimento de
cargos, empregos e funções públicas.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.559189.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os cargos, empregos e funções públicas são

acessíveis aos brasileiros que preencham os seguintes
rcquisitos:

I - idade superior a dezesseis e inferior a cinqüenta
anos;

II - capacidade intelectual, moral c física iner~nte

ao cargo, emprego ou função;
III - capacidade técnica, científica ou profissional,

exigíveis em razão do cargo, emprego ou função.
Art. 2' A investidura em cargo ou emprego público

depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre no
meação e exoneração, para as quais não se aplica o
Iimitc superior de idaqe fixado no item I do art. 1"

Parágrafo único. A primeira investidura em cargo
ou emprego público precederá inspeção médica.

Art. 3' O prazo de validade do concurso público
a que se refere o artigo anterior será de até dois anos,
prorrogável, uma vez, por igual período.

Parágrafo único. Durante o prazo improrrogável
previsto no edital o aprovado em concurso público de
provas ou de provas e títulos será convocado com priori
dade sobre novos concursados para assumir cargo ou
emprego na carreira.

Art. 4' Os cargos em comissão e as funções de con
fiança serão exercidas, preferencialmente, por servi
dores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profis
sional, nos seguintes casos e condições:

I - nos cargos de direção c asscssoramento superio
res, observada a correlação entre a capacidade técnica,
profissional ou científica e as especificações do cargo;

U - nos cargos de direção e assistência intermediá
rias, quando comprovada a capacidade têcnica ou pro
fissional e outros requisitos de adequação ao cargo.

§ l' Em qualquer dos casos, observada igualdade
de condiçôes satisfatórias de desempenho e qualidade,
dar-se-á preferéncia ao servidor de maior antigüidade
no cargo ou no serviço público.

§ 2' A JUÍzo da Administração, o preenchimento
do cargo ou funçáo poderá ocorrer mediante a compro
vação da capacidade do servidor através de verificação
de desempenho, precedida de treinamento específico
e intensivo.

Art. 5' Fica reservado um percentual de dois por
cento dos cargos e empregos públicos, por órgão,.~~ra

serem preenchidos por pessoas portadoras de deflclen
cia física, cujo recrutamento será feito através de con
curso público de provas ou de provas e títulos.

Parágrafo único. A Administração providenciará,
antes da efetivação do concurso, um exame de pré-qua
lificação dos interessados, com vistas a selecionar e ins
crever os candidatos por área de atividade, em obe
diência aos requisitos instituídos no art. 1ç desta lei,
deles desconsiderado o atinente à capacidade física.

Art. 6' Poderá haver contratação de pessoal, por
período não superi.or a seis meses, renovável por i)lual
período uma única vez, nos casos de excepCiOnal mte
resse público:

f - para execução de obras e serviços, como tais defi
nidos nos itens I e II do art. 5 do Decteto-Lei n" 2.300,
de 21 de novembro de 1986, nos casos de dispensa
ou inexigência de licitação;

II - para funções de natureza técnica especializada,
quando comprovada a inexistência de pessoal disponível
em atividade ou concursado.

Parágrafo único. A contratação dar-se-á nos termos
da legislação trabalhista aplicável, e a rescisão operar
se-á ao final do período de contratação.
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Ar!. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O Capítulo VII "Da Administração Pública", do Tí
tulo II "dos Direitos e Garantias Individuais" da Consti
tuição, no art. 37, incisos I, lI, III, IV, VIII e IX,
contém princípios atinentes à legalidade, impessoali
dade e moralidade no recrutamento de servidores públi
cos que estão a merecer uma rápida regulamentação
em lei para quc tenham aplicação imediata.

No presente projeto, procurou-se definir e situar,
em harmonia com os princípios constitucionais, os insti
tutos e medidas alvitradas em toda a sua força social,
já que o sentimento de igualdade dos indivíduos, como
já anunciava Jéze, na França, muitos anos atrás, é in
compatível com o favoritismo, peculiar ao sistema de
nomeação direta.

Visualizados no seu conjunto, os princípios ora defini
dos poderão ensejar que os recrutamentos c nomeações
de candidatos se fixem objetivamente nos graus de apti
dões práticas para o serviço público, num procedimento
em que necessariamente deva imperar a seriedade e
a imparcialidade.

Esperando, pois, o apoio dos companheiros para a
transformação rápida desta propositura em lei, dcscja
mos declarar que a mesma encontra-se aberta às contri
buições e aperfeiçoamentos necessários.

Sala das Sessões, 8 de março de 1989. - Deputa
doCosta Ferreira.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA CqORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO III

Da Organização do Estado

........................................................................
CAPíTULO VII

Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Ar!. 37. A administração pública direta, indireta
ou fundacional. de qualquer dos Poderes da União.
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obede
cerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, mo
ralidade, publicidade, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessí
veis aos brasileiros que preencham os requisitos estabe
lecidos em lei:

II - a investidura em cargo ou emprego público de
pende de aprovação prévia em concurso público de pro
vas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre no
meação e exoneração.

III - o prazo de validade do concurso público será
de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual pe
ríodo;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edi
tal de convocação, aqucle aprovado em concurso públi
co de provas ou de provas e títulos será convocado
com prioridade sobre novos concursados para assumir
cargo ou emprego. na carreira;

V - os cargos em comissão e as funções de confiança
serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocu
pantes de cargo dc carreira técnica ou profissional, nos
casos e condições previstos em lei;

VI -é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em lei complementar;

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empre
gos públicos para as pessoas portadoras de deficiência
c definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade tempo
rária de excepcional interesse público:
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DECRETO-LEI N' 2.300
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

Dispõe sobrc licitações e contratos da Adminis·
tração Federal e dá outras providências.

O Presidente da República. com fundamento nos arti
gos 8", item XVII, letra c, c 55, item lI, da Constituição.
decreta:

CAPíTULO I
Das Disposições Gerais

........................................................................
SEÇÃO II

Das Defmições

Art. 5' Para os fins deste decreto-lei, considera-se:
I - Obra - toda construção, reforma ou ampliação,

realizada por execução direta ou indireta;
II - Serviço - toda atividade realizada direta ou

indiretamente, tais como demolição, fabricação, con
serto, instalação, montagem, operação, conservação,
reparação, manutenção, transporte, comunicação ou
trabalhos técnicos profissionais;

DECRETO-LEI N' 2.348
DE 24 DE JULHO DE 1987

Altera o Decreto-Lei n' 2.300, de 21 de novembro
de 1986, que dispõe sobre licitações e contratos da
Administração Federal.

O Presidente da Repúhlica, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 55, item lI, da Constituição,
decreta:

Ar!. l' As disposições adiante indicadas no Decre
to-Lei n" 2.300, de 21 de novembro de 1986, passam
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1" Este decreto-lei institui o estatuto ju
rídico das licitações e contratos administrativos per
tinentes a obras, serviços, compras, alienações,
concessões e locações, no âmbito da Administração
Federal centralizada e autárquica" .

"Art. 2' As obras, serviços, compras e aliena
ções da Administração, quando contratadas com
terceiros, serão necessariamente precedidas de lici
tação, ressalvadas as hipóteses previstas neste de
creto-lei."

Ar!. 5"

TI - Serviço: toda atividade destinada a obter
determinada utilidade concreta de interesse para
a Administrçaão, tais como demolição, fabricação,
conserto, instalação, montagem, operação, conser
vação, reparação, manutenção, transporte, comu
nicação ou trabalhos têcnicos profissionais;

PROJETO DE LEI
N' 1.651, de 1989
(Do Sr. Hélio Rosas)

Acrescenta parágrafo ao art. 389 da Consolidação
das Leis do Trabalho.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Trabalho.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1" O art. 389, da ConsoIldação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de l'
de maio de 1943, passa a viger acrescido do seguinte
§ J':

"Ar!. 389.

§ J" A inobservância do disposto nos §§ l' e
2" deste artigo sujeitará a empresa infratora a multa
correspondente a 500 OTN (quinhentas Obriga
ções do Tesouro Nacional), aplicável em dobro
no caso de reincidência."
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Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Ar!. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Os §§ 1" e 2' do ar!. 389, da Consolidação das Leis
do Trabalho, determina que as empresas com mais de
trinta mulheres com idade superior a 16 anos mante
nham creches destinadas à guarda, vigilância e amamen
tação dos filhos dessas trabalhadoras.

Conquanto se trate de disposição do mais amplo al
cance social. inexiste, na CLT. norma específica impon
do sanções às empresas que descumprirem essa obri
gação.

Por tal motivo, preconizamos, nesta proposição, o
acréscimo de disposição ao art. 389 do texto consoli
dado, impondo penalidade específica às empresas que
infringirem referida obrigação.

Sala das Sessões, - Hélio Rosas.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

(Aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452,
de l' de maio de 1943)

TÍTULOIlI
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho

CAPÍTULO III
Da Proteção do Trabalho da Mulher

........................................................................
SEÇÀOIV

Dos Métodos e Locais de Trabalho

Art. 389. Toda empresa é obrigada:

§ l' Os estahe1ecimentos em que trabalharem pelo
menos 30 (trinta) mulheres, com mais de 16 (dezesseis)
anos de idade. terão local apropriado onde seja penDi
tido às empregadas guardar sob vigilância e assistência
os seus filhos no período da amamentação.

§ 2" A exigência do § 1" poderá ser suprida por
meio de creches distritais mantidas. diretamente ou me
diante convênio. com outras entidades públicas ou pri
vadas. pelas próprias empresas, em regime comunitário,
ou a cargo do Sesi, do Sesc, da LBA ou de entidades
sindicais.

PROJETO DE LEI
N\' 1.653, de 1989
(Do SI. Hélio Rosas)

Dá nova redação ao art. 278 do Código Civil de
Processo Civil.

(À Comissão de Constituição e Justiça.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1" O caput do ar!. 278, do Código de Processo

Civil (Lei n" 5.869. de 11 de janeiro de 1973). passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Ar!. 278. O réu será' citado para comparecer
à audiência, que não se realizará em prazo inferior
a 15 (quinze) dias, contados da citação. A contes
tação. devidamente instruída, será apreciada até
5 (cinco) dias antes d<j audiência. "

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Ar!. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O caput do art. 278 estabelece que o réu será citado
para comparecer a audiência. que não se realizará em
prazo inferior a dez dias contados da citação, nela ofere
cendo defesa escrita ou oral c produzindo prova.

Devido a essa redação, o autor, não raras vêzes, ê
surpreendido com as alegações da defesa, não podendo,
em tempo hábil, fazer prova em contrário.

Pela redação ora alvitrada, apresentando o réu a defe
sa cinco dias antes da audiência, o autor poderá manifes-
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tar-se sobre a documentação juntada, e o juiz terá opor
tunidade de firmar sua convicção, prolatando a setença
em tempo hábil, o que, inclusive, aumentará a transpa
rência processual.

Será, ainda, eliminada a defesa oral na audiência,
abreviando seu tempo de duração e dando maior viabili
dade ao rito sumaríssimo.

Sala das sessões, - Hélio Rosas,

LEGISLAÇÃO CiTADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN

TES

LEI N' 5.869, DE II DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil

TÍTULOVlI
Do Processo e do Procedimento

CAPÍTULO III
Do Procedimento Sumaríssimo

Art. 278. O réu será citado para comparecer à au
diência que não se realizará em prazo inferior a dez
(lO) dias contados da citação, nela oferecendo defesa
escrita ou oral e produzindo prova.

§ l' 1a audiência, antes de iniciada a instrução.
O juiz te tará conciliar as partes, observando-se o dis
posto no .. rI. 448.

§ 2' Se o réu pretender produzir prova testemu
nhal, depositará em cartório, quarenta e oito horas an
tes da audiência, o rol respectivo.

PROJETO DE LEI
N' 1.654, de 1989
(Do Sr. Hélio Rosas)

Regulamenta o disposto no inciso X do art. 7'
da Constituição.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 999, de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É considerada crime de apropriação indé

bita a retenção dolosa de salários.
Art. 2' Quando a retenção dolosa de salários for

praticada por pessoa jurídica, a responsabilidade crimi
nal recairá sobre quem tiver determinado a retenção.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Prescreve o item X do art. 7' da Constituição de
1988:

"Art. 7' São direitos dos trabalhadores urba
nos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social:

X - proteção do salário na forma da lei, consti
tuindo crime sua retenção dolosa'~.

Em verdade. a retenção dolosa de salários tem todas
as características de crime de apropriação indébita e
como tal deve ser considerada, na forma da presente
proposição que torna efetiva uma clara determinação
constitucional.

Sala das Sessões, - Hélio Rosas.

PROJETO DE LEI
N° 1.655, de 1989
(Do SI. Hélio Rosas)

Regulamenta o inciso Vdo art. 7' da Constituição.
(Anexe-se ao Projeto de Lci n' 952, de 1988.)

b Congresso Nacional decreta:
Art. l' A todas as categorias profissionais cadas

tradas será assegurado Piso Salarial fixado pelo Minis-
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tério do Trabalho nos termos do item V do art. 7' da
Constituição.

Art. 2' Entrará esta lei em vigor na data de sua
publicação revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Uma das mais significativas conquistas da Constitui
ção que nos coube, como integrante da Assembléia
Nacional Constituinte, elaborar é a seguinte:

"Art. 7' São direitos dos trabalhadores urba
nos e rurais, além de outros que visem à melhoria
dC sua condição social:

V - piso salarial proporcional à extensão e a
complexidade do trabalho;"

Para que tal conquista, entretanto. se efetive em favor
dos trabalhadores de todas as categorias profissionais
é indispensável seja, como faz o presente projeto, disci
plinado o referido dispositivo constitucional.

Sala das Sessões, Hélio Rosas.

PROJETO DE LEI
N' 1.656, de 1989
(Do SI. Hélio Rosas)

Regulamenta o inciso XXI do artigo 7' da Consti
tuição.
(Anexa-se ao Projeto de Lei n' \.014/88.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Será variávc1 o aviso prévio de qúe trata

a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nl' 5.452, de l' de maio de 1943. na propor
ção de um mês por ano de serviço prestado pelo empre
gado.

Art. 2' Entrará em vigor esta lei na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O declarado objetivo da presente proposição, con
soante sua ementa, é disciplinar, prontamente, o direito
instituído pelo item XXI do art. 7' da Constituição,
nestes termos:

"Art. 7" São direitos dos trabalhadores urba
nos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social:

XXI - aviso proporcional ao tempo de serviço,
sendo no mínimo de trinta dias. nos termos da
lei."

É o que faz o presenJ:e projeto ao estabelecer que
o aviso prévio variará na proporção de um mês por
ano de serviço prestado pelo empregado.

Sala das sessões, - Hélio Rosas.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO 1\
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

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

CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

Art. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de servi
ço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
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PROJETO DE LEI
N' 1.657, de 1989
(Do SI. Hélio Rosas)

Regulamenta o disposto no item XI do artigo 7'
da Constituição.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.383, de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É assegurado aos empregados participação

em vinte por cento do lucro das empresas.
Art. 2" Os critérios de participação nos lucros serão

fixados em contratos coletivos e, na sua falta, mediante
decreto do presidente da República.

Art. 3' Entrará em vigor esta lei na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A participação dos trabalhadores nos lucros das em
presas instituída, pela primeira vez, pela Constituição
de 1946, confirmada pelas Cartas outorgadas de 1961
e 1969 consta, novamente, da Constituição democrática
que elaboramos na honrosa c elevada função de inte
grantes da Assembléia Nacional Constituinte.

De fato prescreve a Constituição:

"Art. 7' São direitos dos trabalhadores urba
nos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social:

XI -participação nos lucros, ou resultados, des
vinculada da remuneração, e, excepcionalmente,
na gestão da empresa, conforme definido em lei."

Não é admissível, portanto, que o legislador se omita
e deixe de conceder aos trabalhadores um direito asse
gurado, reiteradamente, pelas Constituições brasileiras
durante quase meio século.

Daí a razão do presente projeto.
Sala das Sessões, - Hélio Rosas,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO II

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO II

Dos Direitos Sociais

Art. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvin
culada da remuneração, e, excepcionalmnte, partici..
pação na gestão da empresa, conforme definido em
lei;

PROJETO DE LEI
N' 1.658, de 1989

(Do SI. Michel Temer)

Institui o Dia Nacional do Vendedor.
(Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Eco

nomia, Indústria e Comércio e de Trabalho.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica instituído o Dia Nacional do Vende

dor, pracista ou viajante, a ser comemorado no dia
l' de outubro.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação

A profissão dos veudedores, viajantes ou pracistas,
teve sua atividade regulamentada em 1975, pela Lei
n' 3.207, de 1.8 de julho de 1957.

A função de venda, entretanto, remonta à própria
história da moeda e das trocas, nas diferentes civili
zações.

No Brasil, o papel dos viajantes e pracistas está asso
ciado à própria consolidação e ampliação das fronteiras
do País. Entre empregados e representantes comerciais
autônomos, a categoria possui, hoje, aproximadamente
seiscentos mil integrantes.

Elo de ligação entre produtor e consumidor - o
viajante e o pracista, assim como as demais atividades
interligadas ou correlatas, dos auxiliares de vendas, veu
dedores juniores, ou substitutos, assistentes de vendas,
ou, em níveis superiores, os supervisores, chefes ou
gerentes de vendas, promotores, provadores de produ
dos, repositores e outros constituem um todo impres
cindível para a existência e o crescimento da atividade
econômica.

Desde a instalação do l' Congresso Panamerieano
de viajantes, pracistas c representantes comerciais, rea
lizado em setembro de 1937, em Buenos Aires. o dia
do vendedor vem sendo oficiosamente comemorado no
País, na data proposta neste projeto, coincidindo com
o "Dia Panamericano do Vendedor".

À semelhança de outras categorias profissionais que
merecem homenagem análoga desta Casa, julgamos da
mais lídima justiça conferir, aos vendedores, viajantes
ou pracistas, empregados ou representantes comerciais
autônomos, o reconhecimento legal de seu valor e im
portância, pela fixação de sua data comemorativa.

Sala das sessões, . - Michel Temer

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

VIAJANTES, VENDEDORES OU PRACISTAS
LEI N'" 3.i07,

DE 18 DE JULHO DE 1957

Regulamenta as atividades dos empregados ven·
dedores, viajantes ou pracistas.

Art. l' As atividades dos empregados vendedores,
viajantes ou pracistas serão reguladas pelos preceitos
desta lei, sem prejuízo das normas estabelecidas na Con
solidação das Leis do Trabalho - Decreto-Lei n' 5.452,
de l' de maio de 1943 - no que lhes for aplicável.

,Art. 2' O empregado vendedor terá direito à comis
são avançada sobre as vendas que realizar. No caso
de lhe ter sido reservada, expressamente, com exclusi
vidade, uma zona de trabalho, terá esse direito sobre
as vendas ali realizadas diretamente pela empresa ou
por um preposto desta.

§ 1" A zona de trabalho do empregado poderá ser
ampliada ou restringida de acordo com a necessidade
da empresa, respeitados os dispositivos desta lei quanto
à irredutibilidade da remuneração.

§ 2' Sempre que, por conveniência da empresa em
pregadora, for o empregado viajante transferido da zo
na de trabalho com redução de vantagens, ser-Ihe-á
assegurado, como mínimo de remuneração, um salário
correspondente à média dos 12 (doze) últimos meses
anteriores à transferência.

Art. 3' A transação será considerada aceita se o
empregador não a recusar por escrito, dentro de 10
(dez) dias, contados da data da proposta. Tratando-se
de transação a ser concluída com comerciante ou empre
sa cstabelecida noutro estado ou no estrangeiro, o prazo
para aceitação ou recusa da proposta de venda será
de 90 (noventa) dias, podendo, ainda, ser prorrogada,
por tempo determinado, mediante comunicação escrita
feita ao empregado.

Art. 4" O pagamento de comissões e percentagens
deverá ser feito mensalmente, expedindo a empresa,
no fim de cada mês, a conta respectiva com as cópias
das faturas correspondentes aos negócios concluídos.

Parágrafo único. Ressalva-se às partes interessadas
fixar outra época para o pagamento dc comissões c
percentagens, o que, no entanto, não poderá exceder
a um trimestre, contado da aceitação do negócio, sendo
sempre obrigatória <t expedição, pela empresa, da conta
referida neste artigo.
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Art. 50 Nas transações em que a empresa se obri
gar, por prestações sucessivas, o pagamento das comis
sões e percentagens será exigível de acordo com a ordem
de recebimento das mesmas.

Art. 6' A cessação das relações de trabalho, ou a
inexecução voluntária do negócio pelo empregador, não
prejudicará a percepção das comissões e percentagens
devidas.

Art. 7" Verificada a insolvência do comprador, ca
be ao empregador o direito de estornar a comissão que
houver pago.

Art. 8" Quando for prestado serviço de inspeção
e fiscalização pelo empregado vendedor, ficará a cmpre
sa vendedora obrigada ao pagamento adicional de 1110
(um décimo) da remuneração atribuída ao mesmo.

Art. 9" O empregado vendedor viajante não pode
rá permanecer em viagem por tempo superior a 6 (seis)
meses consecutivos. Em seguida a cada viagem haverá
um intervalo para descanso, calculado na base de 3
(três) dias por mês da viagem realizada. não podendo,
porém, ultrapassar o limite de 15 (quinze) dias.

Art. 10. Caracterizada a relação de emprego, apli
ca-se os preceitos dcsta lei a quantos exercerem funções
iguais, semelhantes ou equivalentes aos empregados
viajantes, embora sob outras designações.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE I~EI

N' 1.660, de 1989
(Do Sr. José Camargo)

Dispõe sobre a contratação por tempo indeter·
minado para atender a necessidade temporária de
servidores, de excepcional interesse público (art.
37, inciso IX, da Constituição).

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Serviço Público.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. l' O poder público, diante de nceessidade e
interesse urgente e excepcional do serviço, poderá con
tratar servidores, temporariamente, declarado no ato
nomeatório o tempo de permanência do contratado.

Parágrafo único. A contrataçáo de que trata o pre
sente artigo, fora os cargos de confiança, não poderá
importar na convocação dc parentes da autoridade con
tratante, tanto o cônjuge, como os ascendentes c os
colaterais até segundo grau.

Art. 2' Só será válida a nomeação se a autoridade
que pretende promovê-la comprovar a necessidade c
a urgência da contratação, claramente especificada, nes
sa justificação, a quantidade dos funcionários neces
sários.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

Pode, eventualmente, ocorrer, no serviço público,
a necessidade urgente de contratar servidores, daí o
permissivo contido no item IX do art. 37 da Consti
tuição.

Mas é preciso que se comprovem a necessidade e
a urgência dessa medida, prevenindo-se, ao mesmo tem
po, o nepotismo, verdadeira praga no serviço público
brasileiro.

O projeto se aplica a toda a administração, direta
e indireta, fedcral, estadual e municipal.

Sala das Sessões, - José Camar·
go.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

····························iiiiiio·iú.. ················ .
Da Organização do Estado

Março de 1989

CAPíTULO VII
Da Administração Pública

. .
SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 37. A administraçáo pública direta. indireta
ou fundacional, de qualquer do Poderes da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios obedeccrá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, morali
dade, publicidade e, também ao seguinte:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo detcrmindado para atcndcr a necessidade tempo
rária de excepcional interesse público;

PROJETO DE LEI
N° 1.662, de 1989
(Do Sr. Samir Achôa)

Determina a aplicação da Lei n' 1.533, de 31 de
dezembro de 1951, ao mandado de injunção e dá
outras providências.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 998, de' 1988.)

O Congresso Nacional deercta:
Art. l' Aplica-se ao 'mandado de injunção, insti

tuído no art. 5', item LXXI, da Constituição, naquilo
que for compatível, à Lei n' 1.533, de 31 de dczembro
de 1951, com exceção do disposto no art. 18.

Art. 2' Esta lei entrará cm vigor na data de sua
publicação.

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

Justificação

Enquanto n Congresso Nacional não elaborar lei es
pecífica acerca do mandado de injunção, instituído no
art. 5', item LXXI, da Constituição, o que demandará
tempo, à vista da uecessidade de consulta aos segmentos
mais autorizados da comunidade jurídica, impõe-se
aprovar lei, em caráter de urgência, que viabilize o
seu exercício pelos cidadãos interessados.

Outra alternativa não resta, pois, senão cogitar da
aplicação da Lei n' 1.533, de 31-12-51, que regula o
mandado de segurança, ao novo instituto. ,

Tal aplicação ficará evidentemente condicionada à
compatibilidade das normas da lei referida com a natu
reza do mandado de injunção.

Impõe-se, contudo, estabelecer exceção quanto à
aplicação do art. 18 da Lei n' 1.533151, uma vez que
a decadência de direito ali prevista não se eompatibiliza
com o novo wril, cujo exercício jamais poderá deixar
de vingar em face da vigência do preceito constitucional
que o consagra.

Sala das Sessões, - Samir Achôa.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N° 1.533,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1951

(Com as alterações já incorporadas ao texto)

Altera as disposições do Código de Processo Civil,
relativas ao mandado de segurança.

Art. 1" Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo. não amparados por
habeas corpus, sempre que, i1egabnente ou com abuso
do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio
de sofrê-Ia por parte de autoridade, seja de que catego
ria for ou sejam quais forem as funções que exerça.

§ l' Consideram-se autoridade, para os efeitos des
te lei, os representantes ou órgãos dos partidos políticos
e os represeutantes ou administradores das entidades
autárquicas e das pessoas naturais ou jurídicas com fun
ções delegadas do poder público, somente no que enten
der com essas funções.

§ 2' Quando o direito ameaçado ou violado couber
a várias pessoas, qualquer delas poderá requcrer o man
dado de segurança.

Art. 2' Considerar-se-á federal a autoridade coato
ra se as conseqüências de ordem patrimonial do ato,
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contra o qual se requer o mandado houverem de ser
suportadas pela União Federal ou pelas enridades autár
quicas federais.

Art. 3" O titular de direito líquido c certo decor
rente de direito. em condições idênticas. de terceiro.
poderá impetrar mandado de segurança a favor do direi
to originário. se o seu titular não afizer. en1 prazo
razoável. apesar de para isso notificado judicialmente.

Art. 4' Em caso de urgência. é permitido. obser
vados os requisitos desta lei. impetrar o mandado de
segurança por telegrama ou radio'grama ao juiz compe
tente, que podení determinar seja feito pela mesma
forma a notificação à autoridade coatora..

Art. 5" Não se dará mandado de segurança quando
se tratar:

I - de ato de que caiba recurso administrativo com
efeito suspensivo. independentemente de caução;

II -de despacho ou decisão judicial. quando haja
recurso previsto nas leis processuais ou possa ser modifi
cado por via de correição;

III -de ato disciplinar, salvo quando praticado por
autoridade incompetente ou com inobservãncia de for
malidade essencial.

Art. 6' A petição inicial. que deverá preencher os
requisitos dos art. 158 e 159 do Código "de Processo
Civil, será apresentada em duas vias e os documentos.
que instruírem a primeira, deverão ser reproduzidos
ror cópia. na segunda. -

Parágrafo único. No caso em que o documento ne
cessário ÍI prova do alegado se ache em repartição ou
estabelecimento público. ou em poder de anroridade
que recusa fornecê-lo por certidãp. o juiz ordenará.
preliminarmente por ofício. a exibição desse documento
em original ou em cópia autêntica e marcará para o
cumprimento da ordem o prazo de dez dias. Se a autori
dade que tiver procedido dessa maueira for a prôpria
coatora. a ordem far-se-á no próprio instrumento da
notificação. O escrivão extrairá cópias do documento
para juntá·las à segunda via da petição.

Art. 7' Ao despachar a inicial, o juiz ordenad:
I - que se notifique o coator do conteúdo da petição.

entregando·lhe a segunda via apresentada pelo reque
rente com as cópias dos documentos a fim de que. no
prazo de dez dias, preste as informações que achar ne
cessárias.

II - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido
quando for relevante o fundamento e do ato impugnado
puder resultar a ineficácia da medida, caso seja defe
rida.

Art. 8" A inicial será desde logo indeferida quando
não for caso de mandado de segurança ou lhe faltar
algum dos requisitos desta lei.

Parágrafo único." De despacho de indeferimento ca
berá o recurso previsto no art. 12.

Art. 9' Feita a notificação. o serveutuário em cujo
cartório corra o feito juntará aos autos cópia autêntica
do ofício endereçado ao coator. belTI como n prova
da entrega a este ou da sua recusa em aceita-lo ou
dar recibo.

Art. 10. Findo o prazo a que se refcre o item 1
do art. 7" e ouvido o representante do Ministério Públim
dentro de cinco dias, os autos serão conclusos ao juiz.
independente de solicitação da parte. para a decisão,
a qual deverá ser proferida em cinco dias. tenham s,ido
ou não prestadas as informações pela autoridade coa
tora.

Art. 11. Julgado procedente o pedido. o juiz trans
mitirá em ofício, por mão do oficial do juízo ou pelo
correio, mediante registro com recibo de volta. ou por
telegrama. radiograma. ou telefonema. conforme o re
querer o peticionário, o inteiro teor da sentença à auto
ridade coatora.

Parágrafo único. Os originais, no caso de transmis
são telegráfica, radiofônica ou telefônica, deverão ser
apresentados à agência com a firma do juiz devidamente
reconhecida.

Art. 12. Da sentença do juiz, negando ou conce
dendo mandado, cabe apelação.

Parágrafo único. A sentença, que conceder o man
dado, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, podendo,
entretanto. ser executada provisoriamente.

Art. 13. Quando o mandado for concedido e o Pre
sidente do Tribunal, ao qual competir o conhecimento
do recurso, ordenar ao juiz a suspensão da execução
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da sentcnça. desse seu ato caberá agravo para o Tribunal
a que presida.

Art. 14. Nos casos de competência do Supremo
Tribunal Federal e dos demais tribunais. cabení ao rela
tor a instrução do processo.

Art. J5. A decisão do mandado de segurança não
impedirá que o requerente, por açáo própria, pleiteie
os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais.

Art. 16. O pedido de mandado de segurança pode
ni ser reuovado se a decisão denegatória não lhe houver
apreciado o mérito.

Art. 17. Os processos de mandado dc segurança
terão prioridade sobre todos os atos judiciais. salvo
habeas corpus. Na instância superior deverão ser leva
dos a julgamento na primeira sessão que se seguir à
data em que. feita a distribuição. forem conclusos ao
relator.

Panigrafo único. O prazo para a conclusão não po
derá exceder de vinte e quatro horas. a contar da distri
buição.

Art. 18. O direito de requerer mandado de segu
rança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias
contados da ciência. pelo interessado, do ato impug
nado.

Art. 19. Aplicam-se ao processo de mandado de
segurança os arrigos do Código de Processo Civil que
regulam o litisconsórcio.

Art. 20. Revogam-se os dispositivos do Código de
Processo Civil sobre o assunto e mais disposições em
contrário.

Art. 21. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
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Dos Direitos e Garantias Fundame.,tais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5" Todos são iguais perante a lei, sem distinção
dc qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do
direito à vida. ã liberdade, à igualdade. à segurança
e à propriedade. nos termos seguintes:

LX"XI - conceder-se-á mandado de injunção sempre
que a falta dc norma regulamentadora tornc invitível
o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e
das prerrogativas inereutes à nacionalidade. à soberania
"' à cidadania;

PROJETO DE LEI
N' 1.663, de 1989

(Do Sr. Iturival Nascimento)

Introduz alteração no art. 5' da Lei n' 4.440,
de 27 de outubro de 1964, que instituiu o salário·e·
ducação.

(Anexe-se ao Projeto de Lei nO' 1.590, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 5" da Lei n' 4.440, de 27 de outubro

de 1964. passa a vigorar com o acréscimo do seguinte
dispositivo:

"Art. 5' .

c) as organizações sindicais de qualquer grau. ,.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

Em conformidade com as disposições consubstancia
das na Lei n' 4.440, de 27 de outubro de 1964, que

Sexta-feira 10 819

instituiu O salário-educação, algumas entidades já estão
isentas do recolhimento da contribuição devida. tais
como as empresas com mais de cem empregados que
mantiverem serviço próprio de ensino primário e as
instituições de ensino e educação, assim como os hospi
tais e demais organizações assistenciais sem fins lucra
tivos.

Ora, as entidades sindicais são organizações sem fins
lucrativos, e que prestam serviços assistenciais aos seus
associados e dependentes, não raro. também, servindo
à comunidade em geral através dos mais diversos seto
res.

É justo, por conseguinte. sejam elas exoneradas do
encargo em questão - providência C[ue alvitramos nesta
propositura.

Sala das sessões. - Itarival NasGÍn1w!lo
to.

LEGISLAÇ/iO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COi'vllSSÕES PERMANENTES

LEI N' 4.440,
DE 27 DE OUTUBRO DE 1964

Institui o salário-educação e dá outras providên
cias.

O Presidente ela República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei:
Art. J' É instituído o salário-educação devido pelas

empresas vinculadas à Previdência Social, representado
pela importância correspondente ao custo do ensino
primário dos filhos dos seus empregados em idade de
escolarização obrigatória e destinado a suplementar as
despesas públicas com a educação elementar.

Art. 2" O custo atuarial do ensino primário, para
os cfeiros do art. l' desta lei. será calculado sob a forma
de quota percentual, com base no salário mínimo local,
arredondado este para múltiplo de mil seguinte.

Art. 3' O salário-educação será estipulado pelo sis
tema de compensação do custo atuarial, cabendo a todas
as empresas recolher, para este fim, ao Instituto ou
Instituições de Aposentadoria e Pensões a que estive
rem vinculados, em relação a cada empregado. qualquer
que seja o seu estado civil e o número de seus filhos,
a contribuição que for fixada em correspondência com
o valor da quota percentual referida no art. 2'

§ 1c A contribuição de que trata este artigo corres
ponderá à percentagem incidente sobre o valor do salá
rio mínimo multiplicado pelo número total de empre
gados da empresa, observados os mesmos prazos de
recolhimento, sanções administrativas e peuais e demais
dados estabelecidos com relação às contribuições desti
nadas ao custeio da Previdencia Social.

§ 2' O salário-educação não tem carâter remune
ratório na relaç:io de emprego e mio se vincula, para
nenhum efeito. ao salário ou à remuneração percebida
pelos empregados das empresas compreendidas por esta
lei. -

§ 3" É vedado aos Institutos de Aposentadoria e
Pensões receber das empresas quaisquer contribuições
relativas à Previdência Social, que, ressalvado o dispos
to nos arts. 5' e 6''. não incluam as parcelas que forem
devidas nos termos desta lei.

Art. 4' As contribuições recolhidas nos estados, no
Distrito Federal e nos terr\tórios. deduzida a parcela
de meio por cento relativa às despesas de arrecadação,
serão depositadas dentro de 60 (sessenta) dias, sob pena
de responsabilidade civil e penal, pelos Institutos de
Aposentadoria e Pensões no Banco do Brasil S.A. em
duas contas distintas:

a) 50% a crédito do Fundo Estadual de Ensino Pri
mário ou, na inexistência deste_ em conta vinculada
ao "desenvolvimento do ensino primário", a crédito
do respectivo governo, para aplicação no próprio esta
do, de conformidade com o § l' deste artigo;

b) 50% em conta vinculada ao Fundo Nacional de
Ensino Primário. como reforço de seus recursos e para
aplicação em todo o território nacional, na conformi
dade e segundo os mesmos critérios de distribuição esta
belecidos pelo Conselho Federal de Educação (§ 2' do
art. 92 da Lei n' 4.024, de 20 de dezembro de 1961),
o qual levará em conta sobretudo a razão direta dos
índices de analfabetismo.
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§ 1" Os recursos de que trata a letra a deste artigo
serão aplicados nos estados e no Distrito Federal de
acordo com planos estabelecidos pelos respectivos Cem
selhos Estaduais de Educação. e nos territórios de con
formidade com os critérios que forem fixados pelo Con
selho Federal de Educação.

§ 2" Durante os três primeiros anos de vigência des
ta lei. 40%, 50% e 60%. respectivamente, dos recursos
do salário-educação serão obrigatoriamente aplicados
em despesas de custeio e o resrante em construções
e equipamento de salas de aula. Nos anos seguintes.
a percentagem atribuída a construções e equipamentos
será fixada pelo Conselho Federal de Educação.

Ar!. 5' Ficarão isentos de recolhimento da contri
buição de que trata o ar!. 3':

a) as empresas que. com mais de 100 (cem) empre
gados mantiverem serviço próprio de ensino primário
(ar!. 168. m, da Constituição Federal) ou que instituí
rem, inclusive mediante convênio, sistema de bolsas
de estudo no mesmo grau de ensino um e outro, em
termos julgados satisfatórios por ato da administração
estadual do ensino. aprovado pelo Conselho Estadual
de Educação, na forma da regulamentação desta lei;

b) as instituições de ensino e educação de qualquer
tipo ou grau, bem assim os hospitais e demais organi
zações de assistência que não tenham fins lucrativos.

Parágrafo único. A isenção de que trata a letra a
deste artigo, concedida pelo prazo de um ano, será
renovada mediante comprovação da regularidade das
providências realizadas. dos resultados obtidos e das
despesas efetivamente feitas em importância não infe
rior às contribuições que seriam devidas na forma do
art.3'"

Ar!. 6' (Vetado).
Parágrafo único. (Vetado).
Ar!. 7' Com'o recolhimento do salário-educação,

instituído por esta lei. ou por ato da autoridade compe
tente da administração estadual do ensino, baixado nos
termos do art. 5'. considerar-se-á atendido pela empresa
em relação aos filhos de seus empregados, o estatuído
no art. 168, m, da Constituição Federal.

Parágrafo único. O disposto no ar!. 168, UI, da
Constituição Federal, será cumprido pelas empresas em
relação aos seus próprios servidores, na forma da legis
lação estadual.

Ar!. 8' Ficam assim fixados, pelo período de três
anos, as idades e os valores relativos a esta lei:

I -7 a 11 anos de idade a escolarização obrigatória,
a que se refere o art. I':

lI-sete por cento do salário mínimo para a quota
percentual referida no art. 2';

III - dois por cento para a contribuição devida pelas
empresas nos termos do art. 3', § l'

§ l' Se, findo o período previsto neste artigo, não
forem, por decreto do Governo Federal, revistas as
idades e valores nele fixados, estes continuarão em vigor
até novo decreto.

§ 2' A qualquer alteração das idades ou das percen
tagens referidas nos incisos I, II e III deste artigo deverá
corresponder proporcionalmente as das outras, a fim
de que seja assegurado o equilíbrio do sistema de cus
teio.

Art. 9" O Ministério da Educação e Cultura fiscali
zará a aplicação de todos os recursos provenientes do
salário-educação, de conformidade com as instruções
que forem faixadas para esse fim e nos termos dos con
vênios gerais que deverão ser firmados com os governos
estaduais.

Ar!. 10. Esta lei entrará em vigor a partir do mês
que se seguir ao decurso de trinta dias. contados da
data de sua publicação.

Parágrafo único. Dentro do prazo estabelecido nes
te artigo, o Poder Executivo expedirá o regulamento
desta lei.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de outubro de 1964; 143' da Indepen

dência e 76' da República. - H. CASTELLO BRANCO
- Flávio Suplicy de Lacerda - Arnaldo Susseking.

DECRETO-LEI N' 1.422
DE 23 DE OUTUBRO DE 1975

Dispõe sobre o salário-educação.

O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 55, inciso lI, da Constituição,
decreta:
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Art. I' O salário-educaç,io. previsto no art. 178 da
Consiiwição, será calculado com base em alíquota inci
dente sobre a folha do salário de contribuição, como
definido no ar!. 76 da Lei n" 3.807, de 26 de agosto
de 196U, com as modificações introduzidas pelo Decre
to-Lei n" 66 de 21 de novem bro de 1966 e pela Lei
n' 5.890, de 8 de junho de 1973. não se aplicando ao
salário-educação o disposto no ar!. 14 ill filie dessa lei,
relativo à limitação da base de cálculo da contribuição.

§ I'! O salário-educação será estipulado pelo siste
ma de compensação do custo atuarial. cabendo a todas
empresas recolher. para este fim, em relação aos scus
titulares, sócios e diretores e aos empregados indepen
dentemente da idade. do estado civil e do número de
filhos, a contribuição que for fixada em correspondência
com o valor da quota respectiva.

§ 2' A alíquota prevista neste artigo, será fixada
por ato do Poder Executivo, que poderá alterá-la me
diante demonstração pelo Ministério da Educação e
Cultura, da efetiva variação do custo real unitário do
ensino de l' grau.

§ 3" A contribuição'da empresa obedecerá aos mes
mos prazos de recolhimento e estará sujeita as mesmas
sanções administrativas, penais e demais normas relati
vas ás contribuições destinadas ã previdência social.

§ 4" o salário-educação não tem caráter remune
ratório na relação de emprego e não se vincula, para
nenhum efeito ao -;ulárlo ou à remuneração pen~ebida

pelos empregados das empresas compreendidas por este
decreto-lei.

§ 5' Entende-se por empresa para os fins deste de
creto-lei, o empregador como tal definido no art. 2"
da Consolidação das Leis do Trabalho e no art. 4" da
Lei n" 3.807, de 25 de agosto de 1960, com a redação
dada pelo art. I' da Lei n" 5.890, de 8 de junho de
1973. bem como as empresas e demais entidades públi
cas ou privadas vinculadas a Previdência Social, ressal
vadas as exceções previstas na legislação específica e
excluídos os órgãos da Administração Direta.

Art. 2" O montante da arrecadação do salário-e
ducação. em cada estado e território e no Distrito Fede
ral. depois de feita a dedução prevista no § 3" deste
artigo. será creditado pelo Banco do Brasil S.A em
duas contas distintas:

a) 2/3 (dois terços) em favor dos programas de ensino
de I" grau, regular c supletivo, no respectivo estado,
território ou Distrito Federal;

b) 113 (um terço) em favor do Fundo Nacional de
Desenvolvimento' da Educação.

§ 111 Os recursos de que trata a alínea "a" deste
artigo serão empregados nos estados e no Distrito Fede
ral, de acordo com planos de aplicação aprovados pelos
respectivos Canselhos de Educação e nos territórios
de conformidade com o Plano Setorial de Educação
e Cultura.

§ 2" O terço destinado ao Fundo Nacional de De
senvolvim,ento da Educação será aplicado:

a) em programas de iniciativa própria do Ministério
da Edueaçáo e Cultura. de pesquisa, planejamento, cur
rículos, material escolar, formação e aperfeiçoamento
de pessoal docente e outros programas especiais relacio
nados com o ensino de I' grau;

b) na concessão de auxílios. na forma do disposto
nos arts. 43 e 54, e seus parágrafos da Lei n" 5.692,
de 11 de agosto de 1971, sempre respeitando critérios
que leveJ11 em conta o grau de desenvolvimento econó
mico e soqial relativo, tal como especificados em Regu
lamento ej especialmente, os "deficits" de escolarização
da população na faixa et!íria entre os sete e os catorze
anos, em cada estado e território e no Distrito Federal,
de modo a contemplar os mais necessitados.

§ 3' O INPS reterá, do montante recolhido, a título
de taxa de administração, a importância equivalente
ai % (um por cento), depositando o restante no Banco
do Brasil, para os fins previstos neste artigo.

Art_ 3" Ficam isentas do recolhimento do salário-e
ducação;

I - As empresas que obedecidas as normas que fo
rem estabelecidas em Regulamento mantenham direta
mente e às suas expensas, instituições de ensino de
I' grau ou programas de bolsas para seus empregados
e os filhos destes;

U - As instituições públicas de ensino de qualquer
grau, e as particulares, devidamente registradas e reco
nhecidas pela administração estadual de ensino;
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111 - As organizações hospitalares e de assistência
social, .desde que comprovem enquadrar-se nos bene
fícios da Lei n" 3.577. de 2 de julho de 1959:

IV - As organizações de fins culturais que. para este
fim, vierem a ser definidas no Regulamento.

Art. 4" O Ministério da Educação e Cultura fiscali
zará a aplicação de todos os recursos provenientes do
salário-educação, na forma do Regulamento e das ins
truções que para esse fim, forem baixadas pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Art. 5" O Poder Executivo baixará decreto apro
vando Regulamento deste decreto-lei. no prazo de 60
dias a contar de sua publicação.

Art_ 6' Este Decreto-lei entrará em vigor ai" de
janeiro de 1976, revogadas a Lei n' 4.440, de 27 de
outubro de 1964, e demais disposições em contrário.

Brasília, 23 de outubro de 1975; 154' da Indepen
dência e 87" da República. - ERNESTO GEISEL 
Ney Braga - João Paulo dos Reis Veloso.

DECRETO N' 87.043.
DE 22 DE MARÇO DE 1982

Regulamenta o Decreto-Lei n' 1.422, de 23 de outn
bro de 1975, que dispõe sobre o cumprimento do
art, 178 da Constituição por empresas e emprega
dores de toda natureza, mediante a manutenção
do ensino de l' grau gratuito ou recolhimento da
contribuição do salário-educação.

O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere o art. 81, item lI!, da Constituição,
decreta:

Art. 1" As empresas comerciais. industriais e agrí
colas são obrigadas a manter o ensino de 1" grau gratuito
para seus empregados e para os filhos destes, entre
os sete e quatorze anos, ou a concorrer para esse fim,
mediante a contribuição do salário-educação.

Art. 2" O salário-educação, previsto no art, 178 da
Constituição, instituído pela Lei n' 4.440, de 27 de outu
bro de 1964, c reestruturado pelo Decreto-Lei n" 1.442,
de 23 de outubro de 1975, é uma contribuição patronal
devida pelas empresas comerciais, industriais e agrícolas
e destinada ao financiamento do ensino de I' grau dos
empregados de qualquer idade, e dos filhos destes, na
faixa etária dos sete aos quatorze anos, suplementando
os recursos públicos destinados à manutenção e ao de
senvolvimento desse grau de ensino.

Parágrafo único. Considera-se empresas, para os
efeitos desta regulamentação, em relação à Previdência
Social, urbana e rural, respectivamente;

I - o empregador, como tal definido no art. 2' da
Consolidação das Leis do Trabalho e no art. 4" da Lei
n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, com redação dada
pelo art. l' da Lei n' 5,890, de 8 de junho de 1973;
Il- a empresa, o empregador e o produtor rurais,

como tal definidos no Estatuto da Terra, item VI do
arl. 4" da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964,
no parágrafo primeiro do art. l' da Lei n'! 6.260, de
6de novembro de 1975 e no item b do parágrafo primei
ro do ar!. 3' da Lei Complementar n' 11, de 25 de
maio de 1971. dos quais se origine o produto rural men
cionado no parágrafo l'do art. 15 daLei Complementar
n' 11, de 25 de maio de 1971;

III - todas as demais empresas e entidades públicas,
sociedades de economia mista e empresas privadas, vin
·culadas à Previdência Social.

Art. 3" O salário-educação é estipulado com base
no custo de ensino de l' grau, cabendo a todas as empre
sas vinculadas à Previdência Social, Urbana e Rural,
respectivamente, recolher;

1-2,5% (dois e meio por cento) sobre a folha de
salário de contribuição, definido na legislação previden
ciária, e sobre a soma dos salários-base dos titulares.
sócios e diretores, constantes dos carnês de contribuin
tes individuais;

Il- 0,8% (oito décimos por cento) sobre o valor
comercial dos produtos rurais defiIÚdos no § l' do art.
15 da Lei Complementar n' li, de 25 de maio de 1971.

§ 1" A incidência do salário-educação sobre os valo
res dos salários-base de titulares, sócios c diretores so
mente ocorrerá quando houver contribuições para o
Instituto de Administração Financeira da Previdência
e Assistência Social, em virtude de pagamentos pelas
empresas e-empregados ou autônomos.

§ 2' O cálculo da contribuição mencionada no item
I deste artigo incidirá sobre os valores da folha de salário
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de contribuição somados aos dos salários-base lançados
nos carnês de contribuintes individuais, até o limite
máximo de exigência das contribuições previdenciárias.

§ 3· A contribuição de 0,8% (oito décimos por cen
to) mencionada no item II deste artigo será adicional
à fixada no item I do art. 15 da Lei Complementar
n" 11, de 25 de maio de 1971, e deverá ser recolhida
na mesma guia, nas mesmas condições e sob as mesmas
sanções.

§ 4' As alíquotas da contribuição a que se refere
este artigo poderão ser alteradas, mediant~ demons
tração pelo Fundo Nacional de DesenvolvImento da
Educação, da variação do custo efetivo do ensino de
l' grau.

§ 5' Integramn a receita do salário-educação as
multas, a correção monetária e os juros de mora a que
estão sujeitos os contribuintes em atraso com o paga
mento da contribuição.

Art. 4' O crédito mensal do montante da arreca
dação do salário-educação será efetuado, após o trânsito
automático pelo Tesouro das Unidades da Federação,
às respectivas Secretarias de Educação, através do Mi
nistério da Educação e Cultura e ao Fundo NaCIOnal
de Desenvolvimento da Educação, diretamente pelo
Banco do Brasil S.A., obedecido o disposto no art.
3" do Decerto-Lei n' 1.755, de 31 de dezembro de 1979
e no art. 8" do Decreto-Lei n' 1.805, de 1· de outubro
de 1980 sob a forma de do décimos anualmentc fixados
pelo Mi~istério da Educação e Cultura, mediante pro
posta do Fundo Nacional de ?e~envol,,!men,to da Edu
cação, com a devida concordancla do Mlmsteno da Pre
vidência e Assistência Social.

§ 1" O Banco do Brasil S.A. apartará até o dia
20 de cada mês, da conta "FPAS - Arrecadação a
Transferir" o montante correspondente ao valor legal
do duodéci~o para trânsito na conta do Tesouro Nacio
naL cabendo ao Instituto de Administração Financeira
da Previdência e Assistência Social 1% (um por cento)
a título de taxa de administração.

§ 2' As diferenças, para mais ou para menos, nos
valores creditados, serão apuradas, ao final de cada
exercício, e compensadas, ou pelo Fundo J;'acional de
Desenvolvimento da Educação ou pelo Instituto de Ad
ministração Financeira da Previdência e Assistência So
cial, até '31 de março do exercício seguinte,

§ 3' O Instituto de Administração Financeira d~

Previdência c Assistência Social e o Banco do Brasl!
S.A. enviarão, mensalmente, ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, todas as informações
estatísticas e contábeis relativas à arrecadação e à trans
ferência dos recursos do salário-educação, inclusive sua
participação na Dívida Ativa, por Unidade da Fede-
ração. .

Art. 5' Do crédito mencionado no art. 4',213 (dOIs
terços) do recolhimento em cada Unidade da Federaç~o
serão creditados à respectiva Secretana de Educaçao
e 1/3 (um terço). ao Fundo Nacional de DesenvolvI
mento da Educaçã\.).

Art. 6' Os recursos transferidos às Secretarias de
Educação dos Estados, Distrito Federal e Territórios
serão por elas aplicados na educação de l' grau, quer
regular, quer supletiva, de acordo com planos aprova
dos pelos respectivos Conselhos de Ecuação, obede
cidas as diretrizes do Plano Setorial de Educação, Cultu
ra e Desportos.

Art. 7' Os recursos destinados ao Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação serão aplicados:

a) em programas de iniciativa própria do Ministério
da Educação e Cultura, de pesquisa, planejamento, cur
rículos, material escolar, treinamento e aperfeiçoamen
to de pessoal doccnte c técnico, cm exercício no ensino
de l' grau e outros programas especiais que assegurem
aos alunos condições de eficiência escolar e formação
integral neste grau de ensino.

b) na concessão de auxl1ios, na forma d? disposto
nos arts. 43 e 54, e seus parágrafos, da Lei n' 5.692,
de 11 de agosto de 1971, levando em conta, especial
mente os déficits de escolarização da população na
faixa ;tária de sete aos quatorze anos e a necessidade
de suprir a escolarização regular de adolescentes e adul
tos.

§ l' Para os fins expressos nas alíneas a. e b deste
artigo, o Fundo Nacional de Desen~~lvimentoda E~u

caç.ão manterá levantamentos estatlsllcos e estudos tec-
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nicos atualizados que caracterizem os esforços quanti
tativos e qualitativos dos sistemas de.e,nsino das Uni~a

des da Federação, de modo a propiciar-lhes os meIOs
adicionais de que neccssitem. .

§ 2' Em combinação com os critérios estabeleCIdos
nos arts. 43 e 54, e seus parágrafos, da Lei n' 5.692,
de 11 de agosto de 1971, o Fundo Nacional deDe~en~ol
vimento da Educação levará em conta outros mdlca
dores que permitam o mais racional ajustamento dos
programas e projetos aOs objetivos do salário-educação,
envolvendo necessariamente:

a) o grau de desenvolvimento econômico e social
relativo das Unidades da Federação;

b) os aspectos permanentes da realidade nacional.
regional e local; . .

c) os aspectos transitórios ou circunstanciaIs dessa
realidade:

d) os aspectos específicos relacionados com a natu-
reza do próprio programa ou projeto. , .

§ 3' A programação dos recursos Citados neste artI
go desenvolver-se-á sob a forma ~e projetos e ativi~ades

constantes do Orçamento Própno do Fundo NaelOnal
de Desenvolvimento da Educação.

Art. 8' Estão. respectivamente, excluídas ou isen
tas do recolhimento da contribuição do salário-educa
~: .

I - A União, os estados, o Distrito Feder~\, os tern
tórios e os municípios, bem como suas respectivas autar
quias;

II - As instituições oficiais de ensino de qualquer
grau;

1I1 - As instituições particulares de ensino de qual
quer grau, devidamente autorizadas ou reconhecid.as,
mediante apresentação dos atos de registro nos órgaos
próprios dos sistemas de ensin~; . , .

IV - As organizações hospitalares ~ ,de aSSlSten~la

social, desde que portadoras do Certificado de Fms
Filantrópicos expedido pelo órgão competente, na for
ma do disposto no Decreto-Lei n' 1.572, de l' de setem
bro de 1977;

V - As organizações de fins culturais que, através
de portaria do Ministro da Educação e Cultura, venham
a ser reconhecidas como de significação relevante para
o desenvolvimento cultural do País.

Art. 9' As empresas poderão deixa~ de recolher ~

contribuição do salário-educação ao Inslltuto de AdmI
nistração Financeira da Previdência e A~sist~ncia S~

cial, se optarem pelo cumprimento da obngaçao consll
tucional, sob a forma de manutenção do ensino de l'
grau, quer regular, quer supletivo, através de:

a) escola própria gratuita para os seus empregados
ou filhos destes, ou pelo sistema de compcnsação, para
quaisquer adultos ou crianças;

b) programa de bolsas, me~iante recolhimen~o ao
Fundo Nacional de DesenvolVimento da Educaçao do
valor mensal devido. para a finalidade de aquisição de
vagas da rede de ensino particular des.tinadas a seus
empregados e aos filhos destes ou, pelo ~Istema de com
pensação, para quaisquer adultos ou cnanças; _

e) indenização das despesas de aut.?prepara~~o de
seus empregados, mediante apresentaçao do certificado
de conclusão do ensino de 1" grau, via de exames suple
tivos, fixada nos limites estabelecidos neste decreto;

d) indenização para os filhos menor.e~ d~ seus empre
gados, mediante co~provante.de.frequen~la em est~be:
lecimentos pagos, fIXada nos hmltes da ahnea antenor,

e) esquema misto, usando combinações das alterna
tivas anteriores.

§ l' As operações concernentes à receita e despesa
com o recolhimento do salário-educação e com a manu
tenção direta ou indireta de ensino, previs~as n~ a~.

30 e neste artigo, deverão ser lançadas sob o titulo sala
rio-educação", na escrituração da empresa e da escola,
e estão sujeitas à fiscalização, nos termos deste decreto
e demais normas aplicáveis.

§ 2' Não poderão participar da forma ?e opçã~pr~

vista na alínea b entidades de ensino mantidas por mstl
tuições criadas pelo Poder Público.

Ar!. 10. São condições para a opção a que se refere
o artigo anterior:

I - responsabilidade integral pela e.mprcsa, .da~ des
pesas com a manutenção do ensmo, dueta ou mdlreta
mente; .

II - equivalência dessas despesas ao total da contn
buição correspondente ao salário-educação respecllvo;
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111 - oferta de vagas, prefixadas, em número equiva
lentc ao quociente da divisão da importância correspon
dente a 2,5% (dois e meio por cento) da folha mensal
do salário de contribuição pelo preço da vaga de ensino
de l' grau a ser fixado. anualmente. pelo Fundo Nacio
nal de Desenvolvimento da Educação.

§ I" O preço fixado passa a ser, para os benefi
ciários do sistema, o valor da anuidade, não sendo o
aluno obrigado a nenhuma complementação para tal,
cabendo ainda à empresa, à escola e à família zelar,
solidariamente, por sua freqüência e aproveitamento.

§ 2" As variações para menos. decorrentes da ma
trícula efetiva ou de alterações nas folhas do salário-de
contribuição serão compensadas mediante o recolhi
mento da diferença à conta do Fundo Nacional de De
senvolvimento da Educação, no Banco do Brasil S.A.,
para distribuição na forma do artigo 5' dete decreto.

Art. lI. A cobertura financeira necessária ao cum
primento do disposto no artigo 9' será efetuada:

1-no caso da alínea a, mensalmente, pela empresa,
à sua eescola;

11- no caso da alínea b, trimestralmente e direta
mente à escola, pelo Fundo Nacional de Desenvolvi
mento da Educação;

11I-no caso das alíneas c e d, semestralmente e
diretamente aos beneficüirios ou responsáveis pelos
mesmos, pela empresa.

§ l' As empresas optantes deverão efetuar. mensal
mente. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu
cação, o recolhimento da diferença referida no. § 2'
do artigo 10, entre o valor gerado e o valor apltcado
nas formas de opção previstas nas alíneas a, c, d e
e do artigo 9'. para distribuição na forma do artlgo

5' deste decreto.
§ 2' Quando se tratar da forma de opção prevista

na alínea b do artigo 9", o recolhimento da diferença
entre o valor gerado e o valor aplicado no programa
de bolsas será~efetuado, trimestralmente, pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Tesouro
Nacional. para distribuição na forma do artigo 5' deste
decreto.

ArL 12. A autorização para a forma alternativa de
cumprimento da obrigação patronal, referida no artigo
9° deste decreto. será o documento mediante o qual
a empresa faz a opção prevista no art. 178 da Consti
tuição. devidamente protocolado no Ministério da Edu
cação e Cultura, tudo de conformidade com as instru
ções que, para tal fim, forem baixadas pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação.

§ I' O documento a que se refere este artigo com
provará, perante os órgãos fiscalizadores. o cumpri
mento formal da obrigação fixada no artigo I' deste
decreto.

§ 2' Compete ~o Fundo Nacional de Desenvolvi
mento da Educação comunicar ao Instituto de Adminis
tração Financeira da Previdência e As.sistência Social
quais as empresas optantes pelo cumpnmento_da obn
gação constitucional sob a forma de manutençao dueta
ou indireta de ensino.

Art. 13. Cabe ao Instituto de Administração Finan
ceira da Previdência e Assistência Social a arrecadação
bem como a fiscalização do salário-educação e da manu
tenção direta ou indireta de ensino pelas empresas, obe
decido os mesmos prazos e mesmas sanções adminis
trativas e penais. e as demais normas das contribuições
destinadas ao custeio da Previdência Social.

Parágrafo único. A fiscali~ação a ser exerci~a pelo
Fundo Nacional de DesenvolVImento da Edueaçao, sem
prejuízo das atribuiçõe~ d?s Tribunais de Contas ~a

União, dos estados e Dlstnto Federal, das Secret~nas

de Educação das Unidades da Federação e do Instituto
de Administração Financeira da Previdência.e A.ssi~

tência Social este na forma do caput deste artigo, mCI
dirá sobre todas as fases de arreeadação, transferência
e manutenção direta ou indireta de ensino, conforme
disposto neste decreto.

Art. 14. Fica suspensa, até ulterior deliberação, a
cobrança da contribuição do salário-educação sobre a
soma dos salários-base dos titulares, sócios e diretores
e sobre o valor comercial dos produtos rurais, prevista
nos itens l, in fine, e 11 do artigo 3' deste decreto.

Ar!. 15. Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogados o Decreto n' 76.923, de 26
de dezembro de 1975, e demais disposições em con
trário.
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Brasília. 22 de março de 1982; 161' da Independência
e 94" da República. - JOÃO FIGUEIREDO - Rubem
Ludwig.

DECRETO N' 88.374.
DE 7 DE JUNHO DE 1983

Altera dispositivos do Decreto n' 87.043, de 22
de março de 1982, que regulamenta o Decreto-Lei
n' 1.422, de 23·10.75, o qual dispõe sobre o cumpri.
mento do art. 178, caput. da Constituição por em
presas e empregadores de toda natureza, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere o art. 81, item III, da Constituição,
decreta:

Art. l' Os arts. 5".7".9' e 10 do Decreto n' 87.043.
de 22 de março de 1982. passam a vigorar. respectiva
mente, com a seguinte redação:

"Art. 5' Do crédito mencionado no art. 4', 2/3
(dois terços) do recolhimento em cada Unidade
da Federação e nos territórios serão creditados à
respectiva Secretaria de Educação. 113 (um terço)
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu
cação.

Parágrafo único. Todos os recursos do salário
educação, mesmo os transferidos às Unidades da
Federação e aos territórios, serão mantidos em de
pósito no Banco do Brasil S.A., de onde só poderão
ser retirados para serem aplicados na forma do
disposto neste decreto.

Art. 7° Os recursos destinados ao Fundo Na
cional de Desenvolvimento da Educação serão apli
cados:

a) em programas de iniciativa própria do Minis
tério da Educação e Cultura que envolvam pesqui
sa. planejamento. currículos, material escolar, for
mação. aperfeiçoamento de pessoal docente e ou
tros programas especiais, relacionados com o ensi·
no de 1" grau, visando sempre assegurar aos alunos
condições de eficiência escolar e formação integral
nesse grau de ensino.

b) na concessão dc auxI1ios. na forma do dispos
to nos arts. 43 e 54. e seus parágrafos. na Lei n'
5.692, de 11 de agosto de 1971. levando em conta.
especialmente, os déficits de escolarização da po
pulação na faixa etária de sete aos quatorze anos
em cada estado ,)U território e no Distrito Federal.
de modo a contemplar. eutre estes, os mais neces
sitados.

§ 1" Para os fins expressos nas alíneas a e b
do artigo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação manterá levantamentos estatísrico~

e estudos técnicos atualizados que demonstrem.
quantitativa e qualitativamente, os esforços dos sis
temas de ensino das Unidades da Federação e dos
territórios. de modo a propiciar-lhes os recursos
adicionais de que neeessitem.

§ 20 Em combinação com os critérios estabe
lecidos nos arts. 43 e 54. e seus parágrafos, da
Lei n' 5.692, de 11 de agosto de 1971, o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação levará
em conta outros indicadores que permitam o mais
racional ajustamento dos programas e projetos aos
objetivos do salário-educação. envolvendo neces
sariamente:

a) os aspectos peculiares da realidade nacional.
regional ou local, quer permanentes, quer transi
tórios ou círcunstanciais~

b) o grau de desenvolvimento econômico e so
cial relativo das Unidades da Federação e dos Terri
tórios;

e) os aspectos específicos relacionados com a na·
tureza dos programas ou projetos objeto do auxflio.

§ 3° A aplicação dos recursos previstos neste
artigo desdobrar-se-á em projetos e atividades que
constaráo do Orçamento Próprio do FNDE. desti
nando-se, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cen
to) para apoiar programas municipais ou intermu
nicipais de desenvolvimento do ensino de l' grau.

Art. 9° As empresas. poderão deixar de reco
lher a contribuição do salário-educação ao Instituto
de Administração Fiuanceira da Previdência e As
sistência Social' quando optarem pela manutenção
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do ensino de l' grau. quer regular, quer supletivo.
através de:

a) escola própria gratuita para os seus empre
gados ou para os filhos destes. e, havendo vaga.
para quaisquer crianças, adolescentes e adultos;

b) programa de bolsas tendo em vista a aquisição
de vagas na rede de ensino particular de l' grau
para seus empregados e os filhos destes. recolhen
do. para esse feito. no FNDE. a importância corres
pondente ao valor mensal devido a título de salário
educação.

c) indenização das despesas realizadas pelo pró
prio empregado com sua educação de l° grau. pela
via supletiva, fixada nos limites estabelecidos no
§ l' do art. 10 deste decreto, e comprovada por
meio de apresentação do respectivo certificado;

d) indenização para os filhos dc seus emprega
dos. entre sete e quatorze anos. mediante compro
vação de freqüência em estabelecimentos pagos,
fixada nos mesmos limites da alínea anterior;

e) esquema misto. usando combinações das al
ternativas anteriores.

Parágrafo único. As operações concernentes à
receita e à despesa com o recolhimento do salário
educação e com a manutenção direta ou indireta
do ensino. previstas no art. 3" e neste artigo, deve
rão ser lançadas sob o título "salário-educação",
na escrituração tanto da empresa quanto da escola,
ficando sujeitas à fiscalização. nos termos do art.
3° deste decreto e demais normas aplicáveis.

Art. 10. São condições para a opção a que se
refer o artigo anterior:

1-responsabilidade integral. pela empresa, das
despesas com a manutençáo do ensino. direta ou
indiretamente;

II - equivalência dessas despesas ao total da
contribuição correspondente ao salário·educação
respectivo:

111 - prefixação de vagas em número equiva
lente ao quociente da divisão da importância eor
rcspondente a 2,5% (dois e meio por cento) da
folha mensal do salário de contribuição pelo preço
da vaga de ensino de l' grau a ser fixado anual
mente pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação.

§ 1° O preço fixado passa a ser, para os benefi
ciários do sistema. o valor da anuidade, não sendo
o aluno obrigado a efetivar qualquer complemen
tação. cabendo ainda à empresa, à escola e à famt1ia
zelar. solidariamente. por sua freqüência e aprovei
tamento.

S 2' As variações para menos, decorrentes da
matrícula-efetiva ou de alterações nas folhas do
sahirio de coutribuição serâo compensadas. me
diante o recolhimento da diferença no Banco do
Brasil S.A.. à eonta do Fundo Nacional de Desen
volvimento da Educaçáo. para distribuição na for
ma do art. 5° deste decreto."

Art. 2" Os alunos que houverem sido regularmente
beneficiados até o ano de 1983, com o sistema de manu
tenção de ensino - Programa de Bolsas. mencionado
no art. 9". alínea b. do Decreto n" 87.043. de 22 de
março de 1982, terão garantida sua condição de bolsistas
até 31 de dezembro de 1984, ficando a cargo dos órgãos
competentes do Ministério da Educação e Cultura veri
ficar os casos em que haja ou não ocorrido essa regula
ridade.

Parágrafo único. As empresas optantcs por csse sis
tema, em 1983. e responsáveis pela indicação dos cita
dos alunos continuarão recolhendo, ao Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação. o salário-educação
devido em razão desse encargo. até a data prevista no
caput deste artigo.

Art. 3° Os sistemas de ensino poderão oferecer bol
sas de estudo. mediante aquisição de vagas em escolas
particulares de l° Grau. a candidatos que não se achem
enquadrados no programa de bolsas mencionado no
art. 3''. inciso I, in fine, do Decreto·Lei u" 1.422. de
23 de outubro de 1975, e no art. 9', alínea a. do Decreto
nO 87.043, de 1982, na redação dada por este decreto.
fazendo-o com respeito à regra fixada no artigo 43 da
Lei n" 5.692. de 11 de agosto de 1971, segundo a qual
os recursos públicos destinados à educação deverão ser
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aplicados, prefereneialmente. no ensino oficial. tendo
em viMa. entre outros objetivos. assegurar o maior nú
mero possível de oportunidades educacionais.

Art. 4" O Miuistério da Educação e Cultura fiscali
zará a aplicação de todos os recursos provenientes do
Salário-Educação indicados nos art. 6" e 7" do Decreto
nO 87.043, de 1982, por este alterado. na forma fixada
em instruções que para esse fim forem baixadas pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Art. 5° Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação. rcvogadas as disposições em contrário.

Brast1ia: 7 de junho de 1983: 162° da Independência
e 95" da República. - JOÁO FIGUEIREDO - Estber
de Figueiredo Ferraz.

DECRETO N" 91.781
DE 15 DE OUTUBRO DE 1985

A.crescente parágrafo ao art. 7' do Decreto n'
87.043, de 22 de março de 1982. que dispõe sobre
a aplicação dos recursos do salário-educação.

O Presidente da República. no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 81, item lU. da Constituição. e

Considerando os própositos governamentais de digni
ficação social e valorizaçâo profissional do magistério,
contidos na proposta "Educação para Todos";

Considerando necessidade de assegurar ao magistério
municipal perspectivas de carreira e de aperfeiçoamento
funcional, mediante normas estatutárias específicas,
Decreta:

Art. l' O art. 7', do Decreto n" 87.043. de 22 de
março de 1982. alterado pelo Decreto n" 88.374. de
7 de junho de 1983. fica acrescido dos seguintes pará
grafos:

"Art. 7' .
§ 4' A habilitação dos municípios para a obten

ção dos recursos de que trata o parágrafo anterior
fica condicionada. eutre outros requisitos, à apro
vação. por lei. do Estatuto do Magistério Muni
cipal.

§ 5' A medida estabelecida no § 4' deste arti
go deverá entrar em vigor até 31 de dezembro de
19~6.'·

Art. 2" Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília. 15 d~ outubro de 1985; 164' da Indepen

dência e 97' da República. - JOSÉ SARNEY - Marcu
Maciel.

PROJETO DE LEI
N~ 1,665, de 1989

(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre o reajuste de SE rio e dá outras
providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça. de Tra
balho e de Serviço Público.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Os salários, vencimentos, soldos. pensões

e remunerações serão reajustados mensalmente pela
variação do índice utilizado para se aferir a taxa de
inflação. inclusive no mês da data-base.

Parágrafo único. A incorporação dos reajustes pelos
estipêndios a que se refere o "caput" deste artigo, se
dará acumulativamente, independente de qualquer dis·
posição legal.

Art. 2" Ao final do prazo estipulado para o congela
mento do que trata o art. 8' da Lei n" 7.730. de 31
de janeiro de 1989. os estipêndios referidos no art. I'
desta lei serão reajustados, a títnlo de perdas salariais,
em uma única vez, pelos índices a seguir discriminados,
considerados as respectivas datas-base:

l-Janeiro·70,28%
II - Fevereiro· 81,24%
III - Março - 85.86%
IV -Abril- 92.63%
V - Maio - 99.66%
VI -Junho - 99,64%
VIl- .Julho - 91,44%
VIII - Agosto - 86,47%
IX-Setembro - 87.60%
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X-Outubro - 83,64%
XI - Novembro - 75,18%
XlI - Dezembro - 73,98%
§ l' Aos índices discriminados nos incisos deste ar

tigo, serão adicionadas as perdas acumuladas no perío
do compreendido entre o mês de fevereiro de 1989
até o mês da concessão do reajuste, inclusive;.

§ 2' Serão compensados, para os efeitos deste arti
go, os reajustcs concedidos por força do art. l' da Lei
n' 7.737, de 28 de fevereiro de 1989, ou os obtidos
por livre negociação entre as partes.

Art. 3' Aos proventos da aposentadoria scrão apli
cados os dispositivos desta lei, sendo que as perdas
acumuladas pelo advento da Lei n' 7.730, de 31 de
janeiro de 1989, serão calculadas pelo Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a eles incorpo
rados no prazo máximo de 30 (trinta) dias da promul
gação desta lei.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação.

Justificação

A questão salarial necessita, urgentemente de uma
política definida. A nossa proposição, que é uma contri
buição inicial ao debate sobre este tema, pretende que
o tema seja tratado com a maior brevidade possível,
pois assim a Nação inteira o exige. Os dados que apre
sentamos neste projeto foram fornecidos pelo Dieese
e, no que se refere as perdas salariais, eles consideram
uma situllÇão em que os salários não obtiveram nenhum
aumentos rcaL sendo somentc reajustados pela URP
e tendo zeradas, nas suas datas-base, as perdas da infla
ção. - Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 7.730.
DE 31 DE JANEIRO DE 1989

Institui o cruzado novo, determina congelamento
de preços, 'estabelcce regras de desindexação da eco
nomia e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou
a Medida Provisória n? 32, de 1989, que o Congresso
Nacional aprovou. e cu, Humberto Lucena, Presidente
do Senado Federal. para os efeitos dos disposto no
parágrafo único do ar!. 62 da Constituição federal, pro
mulgo a seguinte lei:

Art. I' Passa a denominar-se cruzado novo a unida
de do sistema monetário brasileiro, mantido o centavo
para designar a cefl'lésima parte da nova moeda.

§ l' O cruzado novo corresponde a um mil cru
zados.

§ 2' As importâncias em dinheiro escrever-se-ão
precedidas do símbolo NCz$.

Art. 2' Fica o Banco Central do Brasil incumbido
de providenciar a aquisição de cédulas e moedas em
cruzados. bem assim a impressão das novas cédulas
e a cunhagem das moedas em cruzados novos. nas quan
tidades indispensáveis à substituição do meio circulante.

§ 1" As cédulas e as moedas em cruzados circularão
concomitantemente com o cruzado novo e seu valor
paritário será de mil cruzados por cruzado novo.

§ 2" As cédulas impre~sas em cruzeiros e em cruza
dos e as moedas cunhadas em cruzados perderão o po
der liberatório e não mais terão curto legal, nos prazos
estabelecidos em regulamento.

§ 3' O Banco Central do Brasil, enquanto não im
pressas as novas cédulas e cunhadas as novas moedas.
colocará em circulação cédulas com as mesmas caracte
rísticas das atualmente em poder do público, marcadas
com carimbo de equivalência aos valores em crüzados
novos.

Art. 3' Serão expressos em cruzados novos, a partir
da data da publicação desta lei. todos os valores cons
tantes de demonstraçôes contábeis e financeiras. balan
ços, cheques. títulos, preços. precatórios. contratos e
todas as expressõcs pecuniárias que se possam traduzir
em moeda nacional.

§ I' Dentro de trinta (30) dias-da publicação desta
lei, não serão compensados e perderão a eficácia execu
tiva os cheques que, anteriormente emitidos em cruza-
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dos, não tenham sido. naquele prazo, objeto de apre
sentação, protesto ou processo judicial.

§ 2' As pessoas jurídicas farão o levantamento de
demonstrações contábeis e financeiras extraordinárias,
para se adaptarem aos preceitos desta lei.

§ 3' O Poder Executivo expedirá instrução sobre
os critérios e métodos a serem utilizados nesse levanta
mento, podendo especificar as pessoas jurídicas que
ficarão dispensadas desta obrigação.

Ar!. 4' Observado o disposto no § l' do ar!. 1',
são convertidos em cruzados novos, na data da publi
cação desta lei. os depósitos ou aplicações em dinheiro
em instituições financeiras, os saldos das contas do Fun
do de Garantia por Tempo de Serviço, do Fundo de
Participação Pis-Pasep, as contas-correntes, bem assim
todas as obrigações vencidas. inclusive salários relativos
as mês de janeiro de 1989, desprezando-as as frações
inferiores a um centavo de cruzado novo para todos
os efeitos legais.

§ l' Até 31 de julho de 1989, as instituições finan
ceiras recolherão ao Tesouro Nacional, como receita
da Unirio, nos termos do disposto no Decreto-Lei n°
1.755. de 31 de dezembro de 1979. as importâncias
correspondentes às parcelas desprezadas, cnja soma ex
ceder ao valor de um salário mínimo de referência.

§ 2' Os Ministros da Fazenda e do Planejamento,
no âmbito de suas atribuições. expedirão as instruçôes
necessárias ao cumprimento do disposto no parágrafo
anterior.

Ar!. 5' Os salários, vencimentos, soldos, proven
tos, aposentadorias. e demais remunerações de assala
riados, bem como pensões relativos ao mês de fevereiro
de 1989. se inferiores ao respectivo valor médio real
de 1988. calculado de acordo com o Anexo 1. serão
para estes valores aumentados.

§ 1'.' Os estipêndios que forem superiores ao valor
médio serão mantidos nos níveis atuais.

§ 2" Não serão considerados no cálculo do valor
médio real:

a) o décimo-terceiro salário ou gratificação equiva
lente;

b) as parcelas de natureza não habitual;
c) as parcelas percentuais incidentes sobre os estipên

dios referidos neste artigo.
§ 3' As parcelas referidas na alínea "c" do pará

grafo anterior serão aplicadas após a apuração do valor
médio real do salário.

§ 4' Em caso de pensões distribuídas entre vários
beneficiários, considerar-se-á a totalidade da pensão.

Ar!. 6' Os salários, vencimentos. soldos. aposenta
dorias, proventos, e demais remunerações dos empre
gados admitidos, após janeiro de 1988. terão o reajuste
a que se refere o artigo anterior calculado mediante
a aplicação de critérios que preservem a isonomia sala
rial.

Art. 7'.- Frustrada a negociação coletiva, não poderá
ser incluída em laudo arbitral, convenção ou em acordo
decorrentes em dissidio coletivo cláusula de reposição
salarial baseada em índice de preços anteriores a feve
reiro de 1989.

Parágrafo único. A inobservância desta vedação im
porta na nulidade da cláusula.

Art. 8' Ficam congelados. por prazo indetermina
do, todos os preços, inclusive os referentes a merca
dorias, prestação de serviços e tarifas, nos níveis dos
preços já autorizados pelos órgãos oficiais competentes
ou dos preços efetivamente praticados no dia 14 de
janeiro de 1989.

§ l' O congelamento de preços equipara-se, para
todos os efeitos. ao tabelamento oficial.

§ 2' No caso de produtos sujeitos a controle oficial,
os níveis de preços congelados são os autorizados pelos
órgãos competentes, constantes das listas de preços ofi
ciais homologadas pelos referidos órgãos.

§ 3' Os preços efetivamente praticados em 14 de
janeiro oeJ~89, para venda a prazo, deverão ser ajusta
dos de forma a eliminar a expectativa inflacionária neles
contida, conforme dispuser o regulamento.

Art. 9' A taxa de variação do IPC será calculada
comparando-se:

I - no mês de janeiro de 1989, os preços vigentes
no dia 15 do mesmo mês, ou, em sua impossibilidade,
os valores resultantes da melhor aproximação estatística
possível. com a média dos preços constatados no perío
do de 15 de novembro de 15 de dezembro de 1988;
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n -no mês de fevereiro de 1989, a média dos preços
observados de 16 de janeiro a 15 de fevereiro de 1989,
com os vigentes em 15 de janeiro de 1989, apurados
consoante o disposto neste artigo.

Parágrafo único. O cálculo da taxa de variação do
IPC, no que se refere ao mês de fevereiro de 1989,
efetuar-se-á de modo que as variações de preços. ocor
ridas antes do início do congelamento, não afetem o
índice dos meses posteriores ao do congelamento.

Art. 10. O IPC, a partir de março de 1989, será
calculado com base na média dos preços apurados entre
o início da segunda quinzena do mês anterior e o térmi
no da primeira quinzena do mês de referência.

Art. n. A norma de congelamento a que se refere
o art. 8' aplica-se:

I - aos contratos cujo objeto seja a venda dc bens
para entrega futura:

n- aos contratos de prestação de serviços contínuos
ou futuros; e

lI! - aos contratos cujo objeto seja a realização
de obras.

§ l' O preço dos serviços, obras ou fornecimentos
realizados durante o mês de janeiro de 1989. relativos
aos contratos de que trata este artigo, será reajustado
de acordo com as cláusulas contratuais pertinentes.

§ 2' Nos contratos de que trata este artigo, a cláu
sula de reajuste com base na OTN. adotará o IPC como
índice substitutivo, observado o critério do § 2' do ar!.
14 desta lei. .

Art. 12. O Ministro da Fazenda podenl:
I - suspender ou rever, total ou parcialmente, o

congelamento de preços. DuvidDs os representantes das
classes empresariais e dos trabalhadores;

II - adotar as providências, necessárias à implemen
tação e execução das disposições desta lei.

Art. 13. As obrigações pecuniárias, constituídas no
período de l' de janeiro de 1988 a 15 de janeiro de
1989, sem cláusula de correção monetária ou com cláu
sula de correção monetária prefixada, serão conver
tidas, no vencimento. mediante a divisão do correspon
dente valor em cruzados, pelo fator que trata o § l'
deste artigo, com a finalidade de:

I - expressar o valor da obrigação em cruzados no
vos;

II - eliminar o excesso de expectativa inflacionária
e de custos financeiros embutidos.

§ 1" O fator de conversão será diário e calculado
pela multiplicação cumulativa de 1,004249 para cada
dia decorrido a partir de .16 de .ianeiro de 1989.

§ 2' O Ministro da Fazenda poderá alterar o fator
de conversão. visando adequá-Ia às condições vigentes
no mercado financeiro. sempre que necessário.

§ 3' O disposto neste artigo não se aplica às obriga
ções tributárias, às decorrentes de prestação de serviços
públicos de telefonia e de água, esgoto, luz e gás, e
às mensalidades escolares e de clubes. associações ou
sociedades sem fins lucrativos e às despesas condomi
niais.

Art. 14. O valor dos aluguéis residenciais, a partir
de l' de fevereiro de 1989. será calculado mediante
multiplicação do valor em cruzados novos referentes
a jaoeiro de 1989, pelo fator constante do Anexo n.

§ l' Na vigência do congelamento de preços, não
serão aplicados os reajustes previstos nos contratos,
re§.alvadas a~revi~es judiciais.

§ 2' Encerrado o período de congelamento; os alu
guéis serão reajustados nos meses determinados no con
trato. sem efeito retroativo. considerando-se as varia
ções do IPC. acumuladas a partir de fevereiro de 1989.

Art. 15. Ficam extintas:
I -em 16 de janeiro de 1989, a Obrigação do Tesou

ro Nacional com variação diária divulgada diariamente
pela Secretaria da Receita Federal - "OTN fiscal'"

H - em l' de fevereiro de 1989, a Obrigação do Te
souro Nacional de que trata o art. 6' do Decreto-Lei
n' 2.284~ de 10 de março de 1986, assegurada a liquida
ção dos títulos em circulação.

§ l' Para a liquidação das obrigações decorrentes
de ml1tuo, financiamento em geral e quaisquer outros
contratos relativos a aplicações, inclusive no mercado
financeiro, assumidas antes desta lei e que se vencerem
durante o período dc congelamento, a correção mone
tária será calculada com base nos seguintes valores:

ai NCz$ 6,92 (seis cruzados novos e noventa e dois
centavos) no caso de OTN fiscal;
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b) NCz$ 6,17 (seis cruzados novos e dezessete centa
vos) no caso de OTN.

§ 2' Nas obrigações, de que trata o parágrafo ante
rior, que se vencerem após aperíoda de c5mgelamento,
o cálculo da correção monetana observara aqueles mes
mos valores, a elcs se aplicando atualização pelo IPC
a partir de l' de fevereiro de 1989. .

§ 3' Na bipótese de pagamento antecipado durante
O período de congelamento, o cred~r poderá e~igir o
reajuste. pelo IPC acumulado a partIr de fevcrelro de
1989,

§ 4' A partir da vigência desta lei é vedado estipu
lar. nos contratos da espécie a que se refere o § 1\'
deste artigo, cláusula de correção monetária qua~do
celebrados pelo prazo igualou inferior a noventa dias,

§ 5' A estipulação de cláusula de correç~o mOl;e
tária nas operações realizadas no mercado fmancelro
sujeitar-se-á às normas estabelecidas pelo Banco Cen
traI do Brasil.

Art. 16, Os saldos devedores dos contratos celebra
dos com entidades do Sistema Financeiro de Habitaçáo
- SFH e os relativos ao crédito rural, lastreados pelos
recursos das rcspectivas cadernetas de poupanças, serão
corrigidos de acordo com os critérios gerais previstos
no artigo 17 desta lei, observando-se:. ..

I - o princípio da equivalênCIa salanal na prunelra
hipótese;

11 - critérios próprios para cada espécie de contrato.
Parágrafo único. O disposto neste artigo será regu

lamentado pelo Poder Executivo.
Art. 17. Os saldos das cadernetas de poupança se

rão atualizados:
I - no mês de fevereiro de 1989, com base no rendi

mento acumulado da Letra Financeira do Tesouro Na
cional - LFT verificado no mês de janeiro de 1989,
deduzido o percentual fixo de 0,5% (meio por cento);

II - nos meses de março e abril de 1989, com base
no rendimento acumulado da Letra Financeira do Te
sourO - LFT deduzido o percentual fixo de 0,5% (meio
por cento), ou da variação do IPC, verificados no mês
anterior. prevalecendo o maior; . ~

111 -A partir de maio de 1989, com base na vanaçao
do IPC verificada no mês anterior.

Art. 18. Os orçamentos públicos expressos em cr,:
zados serão convertidos para cruzados novos depOIS
de efetuados os cálculos necessários sohre o saldo das
despesas e remanescentes r~ceitas, em ~ada caso, de
forma a adaptá-los aos preceitos desta lei.

§ l' Os salários, vencimentos, soldos, proventos e
demais remunerações dos servidores civis e militares
da União e dos órgãos do Distrito Federal, mantidos
por esta, inclusive das autarquias e fundações públicas,
inclusive pensões serão reajustadas de acordo eom o
desempenho das receitas líquidas da União, exceto
aquelas decorrentes de operações de crédit?, observado
o disposto no art. 38 dos Atos das DISposlçoes Constitu
cionais Transitórias e demais disposições constitucio
nais.

~ 2" A partir do mês de fevereiro de 1989, o desem
penho de recurso à conta do Tesouro Nacional, para
atendimento de despesas com Pessoal e Encargos So
ciais", exceto diárias, será realizado até o décimo dia
do mês subseqüente, ressalvado o disposto no art. 168
da Constituição.

§ 3" O desembolso de recursos à conta do Tesouro
Nacional, no exercício financeiro de 1989, fica limitado
ao montante das receitas efetivamente arrecadadas,
acrescido das disponibilidades financeiras existentes em
31 de dezembro de 1988, sendo efetuado, prioritaria
mente, para o atendimento de despesas relativas a:

a) pessoal e encargos sociais;
b) serviço da dívida pública federal;
c) programas e projetos de caráter nitidamente so

cial.

§ 4' A emissão de títulos da Dívida Pública Mobi
liária Federal, no exercício financeiro de 1989, fica limi
tada ao valor do respectivo principal e encargos finan
ceiros dos títulos, vcncíveis no período.

§ 5" Os Ministros da Fazenda e do Planejamento,
no âmbito de suas atribuições, expedirão as intruções
necessárias à execução deste artigo.

Art. 19. O art. 10 da Lei n" 4.595, de 31 de dezem
bro de 1964, fica acrescido do seguintc inciso TIl, renu
merando-se os demais:
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"111- determinar o recolhimento de até cem
por cento do total dos depósit?so à vista.e de até
sessenta por cento de outros tItulas contabels. d~s
instituições financeiras, seja na forma de subscnçao
de Letras ou Obrigações do Tesouro NaCIOnal ~u
compra de títulos da Dívida Pública Federal, seja
através de recolhimento em espécie, em ambos os
casos entregues ao Banco Central do Brasil, a for
ma e condições por ele determinadas, podendo:

a) adotar percentagens diferentes em função:
l-das regiães geoeconômicas; ._
2 - das prioridades que atribuir às aph~açoes;

3 - da natureza das instituições fmancelfas.
b) determinar percentuais que não serão recolhi

dos, desde que tenham sido reaplicados cm .finan
ciamentos à agricultura, sob JUros favoreCidos e
outras condições por ele fixadas."

Art. 20. O inciso IV do art. 10 da Lei n' 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, renumerado na forma do
artigo anterior, passa a vigorar com a seguinte redação:

"IV - rcceber os recolhimentos compulsórios
de que trata o inciso anterior ~,_ainda, os depósitos
vaI untários à vista das mstltuIçoes fmancelfas, nos
termos do inciso III e § 2" do art. 19."

Art. 21. Os Ministérios da Justiça, da Fazenda e
do Trabalho, no âmbito de suas atribuições, através
de todos seus órgãos, exercerão vigihlncia sobre a esta
bilidade de todos os preços incluídos, ou não, no sistema
oficial de controle.

§ l' À Secretaria Especial de abastecimento e Pre
ços - SEAP c a Superintendência Nacio~IaI de Abaste
cimento - SUNAB. é facultado reqUiSItar servidores
de órgãos da administração federal d~e~a, de fUl;dações
públicas, bem assim de empresas publIcas, soclCda?es
de economia mista e demais entidades controladas dire
ta ou indiretamente pela União, necessários ao exer
cício das atividades previstas neste artigo.

§ 2" Aos servidores requisistados na forma do pará
grafo anterior não se aplica o disposto no art. 4" .do
Decreto-Lei n' 2.355, de 27 de agosto de 1987, modifi
cado pelo Decreto-Lei n" 2.410, de 15 de janeiro de
1988.

Art. 22. Os débitos de qualquer natureza para com
a Fazenda Nacional, para com o fundo de Participação
PISIPASEP e com o Fundo de investimento Social cujos
fatos geradores tenham ocorrido anteriormente à vigên
cia desta lei serão atualizados monetariamente, na data
de seu pagamento, observadas as normas da legislação
viaente aplicável em cada caso.

"Parágrafo unico. Os valores da OTN para efeitos
deste artigo serão os seguintes: .

a) NCz$ 6,92 (seis cruzados novos e noventa e dOIS
centavos), no caso de tributos e contribuições indexados
com base no valor diário da OTN divulgado pela Secre
taria da Receita Federal;

b) NCz$ 6,.17 (seis cruzados novos e dezessete centa
vos). nos demais casos.

Ar. 23. A base dc cálculo e o imposto de renda
das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
presumindo ou arbitrado, correspondente ao pe~íodo

base encerrado em 31 de dezembro de 1988. serao ex
pressos em numeros de OTN. observada a legislação
então vigente.

Art. 24. Os tributos e contribuições expressos em
números de OTN, cUias fatos geradores tenham ocor
rido anteriormentc à' vigência dcsta lei. serão conver
tidos em cruzados novos tomando-se por base os valores
da OTN de que trata o parágrafo único do art. 22 desta
lei.

Art. 25. A conversão do imposto de renda devido
pelas pessoas jurídicas, pago a partir de 17 de janeiro
de 1989 será efetuada tomando-se por base o valor da
OTN de NCz$ 6,17 (seis cruzados novos e dezessete
centavos),

Art. 26. O imposto de renda devido pelas pes;'oas
físicas, correspondente ao ano base de 198.8 se~a e~

pressa em cruzados novos, observada a legislaçao VI

gente.

Art. 27. Os valores da legislação tributária, expres
sos em númcro de OTN, serão convertidos em cruzados
novo tomando-se por base o valor da ~TN de NCz$
6,92 (seis cruzados novos e noventa e dOIS centavos).

Março de 1989.
Art. 28. O lucro inflacionário acumulado, até 31

de dezembro de 1987, das pcssoas jurídicas abrangidas
pelo disposto no art. 2' da Lei n'7.714, de 29 de dezem
bro de 1988 será tributado à alíquota a que estava
sujeita a pe;soa jurídica de 1988, no exercício finan
ceiro de 1988.

Art. 29. A partir de I' de fevereiro de 1989 fica
revogado o art. .1.85 da lei n" 6.404, de 15 de dezem?~o

de .1.976, bem como as normas de correção monetana
de balanço previstas no Decreto-Lei n' 2.341. de 29
de junho de 1987, ressalvado o disposto no artigo se-
guinte . ,.

Art. 30, No período-base de 1989 a pessoa Jundlca
deverá efetuar a correção monetária das demonstrações
financeiras de modo a refletir os efeitos da desvalo
rização da moeda observada anteriormente à vigência
desta lei. ,

~ 1" Na correção monetária de que trata este artigo
a pessoa jurídica deverá utilizar a ~TN de NCz$ 6,92
(seis cruzados novos e noventa e dOIS centavos).

§ 2' A partir do exercício fina~ceiro de 1990 s~r,á

considerado realizado, em cada penado-base, no mm!
mo vinte e cinco por cento do lucro inflacionário de
que trata o § 2' do art. 21 do Decreto-Lei n' 2.341,
de 29 de junho de 1987, mais a correção monetária
do período, de forma que, no máximo em quatro anos
consecutivos, o lucro inflacionário seja integralmente
tributado.

§ 3' O disposto no parágrafo anterior é aplicável
também ao lucro inflacionário de que trata o art, 28.

§ 4" Nos casos de incorporação, fusão ou cisão total
considerar-se-á realizado o total do lucro inflacionário
acumulado. Tratando-se de cisáo parcial será conside
rada realizada a parcela correspondente ao patrimônio
vertido se snperior a 25% (vinte e cinc? por ce~to), .

§ 5' As disposições deste a~tigo aphcam-se as so~~
dadcs civis de que trata o art. I" do Decreto-Lei n"
2.397, de 21 de dezembro de 1987.. ,

Art. 31. O limite de isenção previsto no § 1", do
art. 45 da Lei n' 7.713, de 22 de dezembro dc 1988,
é aplicáveI~ exclusivamente, aos rendimentos auferidos'
por pessoas físicas. , .... .

Parágrafo único, Para fms de mCldencla do Imposto
de renda na fonte, o rendimento real proporcionado
pelos depôsitos em caderneta de poupança seni consti-
tuído pelo valor dos juros pagos ou creditado~, .

Art. 32. Os rendimentos e ganhos de capital aufe
ridos a partir de 1" de fevereiro de 19R9, pelos fundos
em condomínio referidos no art. 50 da Lei n' 4.728,
de 14 de julho de 1965 ou clubes de investimento consti
tuídos na forma da legislação pertinente, exceto os Fun
dos de Aplicações de Curto prazo". ficam sujeitos à
incidencia de imposto de rcnda na fonte, de acordo
com a legislação aplicável' a estes rendimentos ou ga
nhos de capital, quando percebidos por I?esso~s física~,

Parágrafo único. O disposto neste artigo nao se aph
ca aos fundos em condomínio de que trata o art. 1"
do Decreto-Lei n° 2.285, de 23 de julho de 19R6, que
continuam sujeitos à tributação nos termos previstos
no Decreto-Lei n' 2.469, de 1" de setembro de 1988.

Art. 33. Os dispositivos abaixo enumerados?a Lei
n' 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passam a vigorar
com a seguinte redação:

I-o § 5°do art. 35:

"~5" É dispensada a retenção na fonte do im
posto a que se refere este artigo sO,bre a. ~arce!a
do lucro líquido que corresponder a part,clpaçao
de pessoa jurídica imune ou isenta do imposto de
renda.

11 - O § 2" do art. 40:

"§ 2' o ganho líquido será constituído:.
a) no caso dos mercados à vista, pela diferença

positiva entre o valor de transmissão do ativo
e o custo de aquisição do mesmo;

b) no caso do mercado de opções:
I-nas operações tendo por objeto a opção, ~

diferença positiva apurada entre o ,valor d~s POSI
ções encerradas ou não exerCIdas ate I) vencImento

~~~ .
l-nas operaçôes de exercício, a diferença POSI

tiva apurada entre o valor de venda à ~i~ta ou
o preço médio à vista na data do exerClCIO e o
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TABELA DOS VALORES DAS OTN VIGENTES NO DIA
10. DO MÊS SEGUINTE AD DE COMPETÊNCIA DOS SALÁRIOS

ANEXO I

O valor médio real a que se refere o art. 5' será
obtido da seguinte forma;

a) dividem-se os salários, pensões, proventos, venci
mentos, soldos e demais remunerações dos assalariados
relativos aos meses dc janeiro e dezembro de 1988 pelo
respectivo valor da Obrigação do Tesouro Nacional
(OTN) vigente no dia l' do mês seguinte de competência
dos salários, utilizando-se da tabela abaixo;

b) somam-se os doze valores obtidos na forma da
alínea anteior e divide-se por doze;

c) multiplica-se a média de acordo com a alínea ante
rior pelo valor da Obrigação do Tesouro Nacional
(OTN) vigente em 1" de janeiro de 1989 (Cz$ 6.170,
19); e

d) multiplica-se o valor obtido na alínea anterior por
1,2605. e em segUIda obtem-se o resultado em cruzados
novos dividindo-se por mil.

§ 2' A comissão será presidida por um servidor de
signado pelo Ministro da Fazenda e composta por um
representante de cada um dos seguintes órgãos:

1-Gabinente Civil da Presidência da República;
II - Secretaria do Planejamento e Coordenação;

IH - Ministério da Agricultura;
IV - Ministério do Trabalho;

V -Ministério do Desenvolvimento Industrial,
Ciência e Tecnologia;

VI -Banco Central do Brasil;

VII - Secretaria do Tesouro Nacional;
VIII - Secretaria da Receita Federal;

IX-Secretana Especial de Assuntos Econômicos
do Ministério da Fazenda; e

X - Secretaria Especial de Abastecimento e Preços.

Art. 37. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Ar!. 38. Revogam-se o Decreto-Lei n° 2.335 de
12 de junho de 1987; o art. 2' do Decreto-Lei n' 2.462,
de 30 de agosto de 1988; o § 5' e a letra "a" do §
6' do art. 43; O ar!. 46 e seu § único. ambos da Lei
n' 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e demais dispo
sições em contrário.

Senado Federal, 31 de janeiro de 1980 168' da Inde
pendência e 101' da República. - Senador Humberto
Lucena, Presidente.

Fatores de Conversão Aplicáveis a Contratos
Com Reajus te Semestra I

Fator

0,4859
0,6311
0,8050
1.0318
1.3066
1,6057
1,9841
2,6266
2,6264
3.0744
3,6180
4.2438

janeiro/89
dezembro/88
novembro/88
outubro/88
setembro/88
agosto/88
julhO/88
junho/88
ma io/88
abril/88
março/88
fevereiro/88

Fatores de Conversão Apl icáveis a Contratos
Com Reajuste Semestra 1

Na forma do disposto no art. 44, da Lei Orglinica
da Previdência Social. o auxt1io-funeral é devido apenas
em virtude da morte do segurado.

É sabido, todavia, que são invariavelmente elevadas
as despesas com o funeral de qualquer membro da famí
lia. sacrificando substancialmente o orçamento familiar.

PROJETO DE J,EI
N~ 1.667, de 1989

(Do Sr. lturival Nascimento)

TABELA B

Estabelece critério para a concessão do auxílio
funeral.

(Às Comissões de Constituiç'lO e .rusti,;a e Reda
ção; de Saúde. Previdência e Assistência Social
e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'· O § 2' do art. 44 da Lei n° 3.807, de 26

de agosto de 1960, passa a vigorar acrescido do seguinte
§ 2'. renumerado como § l' o único existente:

"Art. 44 ..
§ 1'" ..
§ 2" O aUXilio-funeral será devido pela morte

do segurado. de cõnjuge, companheiro ou compa
nheira desse e de dependente".

Art. 2' Os encargos decorrentes desta lei onerarão
as fontes de receita de que trata o ar!. 69, da Lei n'
3.807, de 26 de agosto de 1960.

Art. 3\' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

LEI N? 7.737,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1989

Dispõe sobre o reajuste compensatório dos estipên
dios de que trata o art. 5' da Lei n' 7.730, de 31
de janeiro de 1989, e dá outrs providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a
Medida Provisória n" 37, de 1989, que o Congresso
Nacional aprovou, e eu. Nelson Carneiro, Presidente
do Senado Federei, para os efeitos do disposto no pará
grafo único do art. 62 da Constituição Federal, pro
mul-go a seguinte lei:

Art. 1" Se o valor dos estipêndios calculados con
forme estabelecido no art. 5' da Lei n' 7.730, de 31
e janeiro de 1989 for menor que o valor médio real
efetivo de 1988, fica assegurado reajuste conpensatório
no mês de março de 1989. a ser incorporado em três
parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Parágrafo único. O valor médio real efetivo de 1988
referido neste artigo será calculado conforme estabe
leciôo no Anexo I da Lei n' 7.730, de 31 de janeiro
de 1989, substituindo-se a parte decimal do coeficiente
constante da alínea d (1,2605). pelo percentual relativo
à variação referente ao mês de janeiro de 1989, do
INPC - Indice Nacional de Preços ao Consumidor
- faixa de renda restrita, calculado pela Fundação Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

(*'*) Para contratas assinados após janeiro de 1988,
considerar o mês da respectiva celebração.

Mês do Último Reajuste (")

Fator

0,6367
0,8213
1.0459
1,3048
1,6136
1,9696

695.49
820,42
951,77

1. 1,35. ~7
1.337,12
1.598,26
1.982,48
2.392.06
2.966,38
3.774.73
4.790,69
6.170,19

OTN a ser Ut 11 izada
Cz$

ANEXO I I

TABELA A

janeiro/89
dezembro/88
novembro/88
outubro/88
setembro/88
agosto/88

janeiro/88
feverefro/88
março/88
abri 1/88
maio/88
junho/88
julho/88
agosto/88
setembro/88
outubro/88
novembro/88
dezembro/88

Mês de Competência
Do Salário

(') Para contratos assinados após julho de 1988,
considerar o mês da respectiva celebrar;ão.

Mês do Último Reajuste (')

preço fixado para o exercício, ou a diferença posi
tiva entre o preço do exercício acrescido do prêmio
e o custo de aquisição;

c) .
d) .

UI -o § 3' do art. 40:

"§ 3' Se o contribuinte apurar resultado nega
tivo no mês será admitida a sua apropriação nos
mcses subseqüentes."

IV - a alínea b, do § 2" do art. 43:

"b - em operações financeiras de curto prazo
.assim consideradas as de prazo inferior a noventa
dias, que serão tributadas às seguintes alíquotas.
sobre o rendimento bruto:

1- des por cento quanto o beneficiário do rendi
mento se identificar;

2 - trinta por cento quando o bencficiário não
se identificar."

V -o § 3' do art. 43:

"§ 3' As operações compromissadas de curto
prazo que tenham por objeto Letras Financeiras
do Tesouro - LFT e títulos estaduais e municipais
do tipo LFT, serão tributadas pela alíquota de qua
renta por cento incidente sobre o rendimento que
ultrapassar da taxa referencial acumulada da LFT,
divulgada pelo Banco Central do Brasil."

VI - O § 4' do art. 43:

§ 4' Considera-se rendimento real:
a) nas operações prefixadas e com taxas flu

tuantes, o rendimento que exceder da variação
do IPC-Índice de Preço ao Consumidor, verifi
cado entre a data da aplicação e do resgate;

b) no caso das operações com cláusula de cor
reção monetária. a parcela do rendimento que
exceder da variação do índice pactuado, verifi
cado entre a 4ata da aplicação e do resgate."

Art. 34. Nas operações de que tratam os arts. 40
e 43 da Lei n' 7.713. de 22 de dezembro de 1988. com
a nova redação dada pelo artigo anterior, iniciadas antes
e encerradas a partir da vigência desta lei será admitida
a correção monetária do valor aplicado.

Parágrafo único. A correção monetária de que trata
este artigo será efetuada tomando-se por base o coefi
ciente da divisão do valor da OTN de NCz$ 6.92 (seis
cruzados novos e noventa e dois centavos) pelo valor
diário da OTN. divulgado pela Secretaria da Receita
Federal eorrcspondente ao dia da aplicação. convertido
em cruzados novos.

Art. 35. Fica o Poder Executivo autorizado a elevar
os limites de dedução para fins de apuração da base
de cá1culo para cobrança do Imposto de Renda das
pessoas físicas. de que trata a Lei n" 7.713. de 22 de
dezembro de 1988.

Art. 36. Fica instituída a Comissão dc Controle de
Programa de Estabilização Econômica, com a finali
dade de coordenar e promover as medidas necessárias
para garalltir a eficiente execução do programa e das
demais disposições desta lei.

§ l' Compete à comissão:
I - sugerir às autoridades competentes as medidas

que se fizerem necessárias à boa execução do programa;
II - comunicar às autoridades administrativas

competentes as denúncias de irregularidades oferecidas
por entidades de classe dos empresários, trabalhadores,
associações de donas-de-casa e entidades assemelhadas;

III - expedir. após prévia manifestação dos órgãos
competentes, pareceres e notas técnicas, de caráter ge
ralou específico, para dirimir dúvidas decorrentes da
execução desta lei;

IV - sugerir aos órgãos de representação judicial da
União e de suas autarquias. a adoção de medidas. provi
~ncias ou ações com o objetivo de restabeleccr a estrita
observância do presellte Programa dc Estabi Iização
Econômica;

V - fixar o seu Regimento Interno e o de sua Secreta
ria-Executiva; e

VI - atender a outros encargos que lhe forem atri
buídos pelo Ministro da Fazenda.
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Nesse contexto, afigura-se-nos de justiça que o auxí
lio-funeral seja devido também pela morte do cônjuge
e do companheiro aLI companheira do segurado e de
pendentes.

Assinale-se que, em obediência a mandamento cons
titucional, a proposição indica a fonte de custeio total
da benesse previdenciária a ser ampliada.

Esperamos, destarte. que a iniciativa venha a merecer
acolhimento.

Sala das Sessões, Iturival Nascimento.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 3.807.
DE 26 DE AGOSTO DE 1960

LEI ORGÂNICA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

TÍTULO III
Das Prestações

...................."CAPíruio xii····· .... ·.. ··· ...... ·..·
Do Auxílio-funeral

Art. 44. O aUX11io-funeral garantirá aos dependen
tes do segurado falecido uma importãncia em dinheiro
igual ao dobro do salário mínimo de adulto, vigente
na localidade onde se realizar o enterramento.

Parágrafo único. Quando não houver dependentes.
seráo indenizadas ao executor do funeral as despesas
feitas para esse fim e devidamente comprovadas, até
o máximo previsto neste artigo.

TÍTULO IV
Do Custeio

CAPÍTULO I
Das Fontes de Receita

Art. 69. O custeio da Previdência Social será aten
dido pelas contribuições:

I - dos segurados empregados, avulsos. temporários
e domésticos, na base de 8% (oito por cento) do respec
tivo salário-de-contribuição, nele intcgradas todas as
importâncias recebidas a qualquer título;

II - dos segurados de que trata o § 2' do artigo 22,
e?1 percentagem do respectivo vencimento igual à que
vIgorar para o Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, com o acréscimo de I% (um
por cento), para o custeio dos demais benefícios a que
fazem jus, e de 2% (dois por cento) para a assistência
patronal;

lU - dos segurados autônomos, dos segurados facul
tativos e dos que se encontrem na situação do art. 9',
na base de 16% (dezesseis por cento) do respectivo
salário-de-contribuição;

IV - dos servidores de que trata o parágrafo único
do art. 3'. na base de 4% (quatro por cento) do respec
tivo salário-de-contribuição;

V - das empresas, em quantia igual à que for devida
pelos segurados a seu serviço, inclusive os de que tratam
os itens II e lU do art. 5', obedecida, quanto aos autôno
mos, a regra a eles pertinente;

VI - dos Estados e dos Municípios. em quantia igual
à que for devida pelos servidores de que trata o item
IV deste artigo;

VII - da União, em quantia destinada a custear as
despesas de pessoal e de administração geral do Insti
tuto Nacional de Previdência Social, (INPS), do Insti
tuto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social (INAMPS) e do Instituto de Administração Fi
nanceira da Previdência c Assistência Social (lAPAS),
bem como a cobrir eventuais insuficiências financeiras
verificadas na execução das atividades a cargo do Siste
ma Nacional de Previdência e Assistência Social (SIN
PAS).

§ l' A empresa que se utilizar de serviços de traba
lhador autônomo fica obrigada a reembolsá-lo, por oca-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

sião do respectivo pagamento no valor correspondente
a 8% (oito por cento) da retribuição a cle devida até
o limite do seu salário-de-contribuição, de acordo com
as normas previstas no item I deste artigo.

§ 2' Caso a remuneração paga seja superior na va
lor do salário-de-contribuição. fica a empresa obrigada
a recolher no Instituto Nacional dc Previdência Social
a contribuição de 8% (oito por cento) sobre a diferença
entre aqueles dos valores.

§ 3" Na hipótese de prestação de serviços de traba
lhador autônomo a uma só empresa mais de uma vez,
durante o mesmo mês, correspondente assjm a várias
faturas ou recibos, deverá a empresa entregar ao segu
rado apenas o valor correspondente a 8% (oito por
cento) do seu salário-de-contribuição, uma só vez. A
contribuição de 8% (oito por cento), correspondente
ao excesso será recolhida integralmente ao Instituto
Nacional de Previdência Social pela empresa.

§ 4' Sobre o valor da remuneração de que tratam
os parágrafos anteriores não será devida nenhuma outra
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional
de Previdência Social.

§ 5" Para os efeitos dos § 2' e 3', a remuneração
total paga em cada mês só será considerada até vinte
vezes o maior salário mínimo vigente no País".

§ 6' Equiparam-se a empresa. para fins de previ
dência social, o trabalhador autônomo que remunere
serviços a ele prestados por outro trabalhador autôno
mo, a cooperativa de trabalho e a sociedade civil, de
direito ou de fato, prestadora de serviços. o empregador
doméstico. bem como a missão diplomática estrangeira
no Brasil c o membro desta missão, em relação aos
empregados admitidos a seu serviço.

PROJETO DE LEI
N- 1.668, de 1989

(Do Sr. Adhemar de Barros Filho)

Dá nova redação ao art. 192 e parãgrafo l' do
artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalbo,
aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio
de 1943.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.165. de 1989)

O Con~resso Nacional decreta:
Art. I' Oart.192e§I"doart.193daConsolidação

das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei n"
5.452. de 1" de maio de 1943. passam a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 192. O exercício de trabalho em condi
ções penosas ou insalubres. acima dos limites de
tolerância estabelecidos pelo Ministério do Traba
lho, assegura a percepção de adicional respecti
vamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte
por cento) e 10% (dez por cento) do sal ária efetiva
mente recebido pelos trabalhadores. segundo se
classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Art. 193. .. ..
§ I' O trabalho em condições de periculosi

dade assegura ao empregado um adicional de 30%
(trinta por cento) sobre o salário efetivamente rece
bido."

Art. 2'! Esta lei entra em vigor na data de sua
publicaçâo.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrá
rio.

Justificação

Este projeto de lei objetiva definir com clareza os
adicionais de insalubridade, periculosidade e. também.
de serviços penoso como complementos de remune
ração do trabalbador, a serem calculados sobre o salário
efetivamente recebido pelos trabalhadores.

Esta matéria está regulada nos artigos 192 c 193 da
CLT e no Decreto·Lei n' 389, de 26 de dezembro de
1968, que "dispõe sobre a verificação judicial de insalu
bridadc e periculosidade e dá outras providências" , bem
como na Lei n' 2.573, dc 15 de agosto de 1955. que
"institui salário adicional para os trabalhadores que
prestam serviços em contato permanente com inflamá
veis em condições de periculosidade" e na Lei n' 5.880,
de 24 de maio dc 1973, que "estende o adicional de
periculosidade nestes termos".
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isto se deve ao fato de que determinadas categorias
profissionais, cujo exercício se revele penoso, perigoso
ou insalubre, merecem tratamento legal especial, no
tocante à percepção de adicionais ao seu salário.

No tocante à aposentadoria, também. a legislação
previdenciária leva em consideração a sobrecarga que
o exercício daquelas atividades produz no trabalhdor,
a ponto de reduzir-lhe a capacidade física mental antes
do tempo previsto para que isso ocorra.

Para essas atividades, o tempo de serviço necessário
à obtenção da aposentadoria é reduzido de dez, quinze
ou vinte anos, conforme o caso.

Por essas razões de profundo alcance social, contamos
com o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste
projeto de lei.

Sala das Sessões 9 de março de 1989. - Adhemar
de Barros Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N' 5.452,
DE l' DE MAIO DE 1943

Aprova a Cousolidação das Leis do Trahalho.

TÍTULO U

Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

CAPÍTULO V

(De acordo com a Lei 6.514, de 22-12-77)

Da Segurança e da Madicina do Trabalho

SEÇÃO XIII

Das Atividades Insalubres ou Perigosas

Art. 192. O exercício de trabalho em condições in
salubres. acima dos linútes de tolerância estabelecidos
pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de
adicional respectivamente de 40% (quarenta por cen
to), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do
salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos
graus máximo, médio e mínimo.

Art. 193. São consideradas atividades ou o opera
ções perigosas, na forma da regulamt:ntação aprovada
pelo Ministério do Trabalho. aquelas que, por sua natu
reza ou métodos de trabalho, impliquem o contato per
manente com inflamáveis ou explosivos em condições
de risco acentuado.

§ l' O trabalho em condições de periculosidade as
segura ao empregado um adicional de 30% (trinta por
cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes
de gratificações, prêmios ou participações nos lucros
da empresa.

DECRETO-LEI N" 389
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1968

Dispõe sobre a Verificação Judicial de Insalu
bridade e Pericnlosidade e dá ontras providências

Art. l' Argüída, perante juízo competente, insalu
bridade ou periculosidade de atividades ou operações
ligadas à execuçáo do trabalho, proceder-se-á a perícia
técnica para os efeitos do dispostos na art. 187 da conso
lidação das Leis do Trabalho e no art. 2, da Lei n'
2.573, de 15 de agosto de 1955.

Art. 2' A caracterização da periculosidade e da in
salubridade bem como a classificação desta serão feitas
por médico ou engenheiro devidamente habilitados em
questões de higiene e segurança do trabalho designados
pelas autoridades judiciárias.

Art. 3' Somente a partir do despacho judicial ho
mologatório do laudo pericial serão devidos os efeitos
pecuniários, inclusive adicionais. decorrentes do traba
lho em condições da insalubridade ou da periculosidade'
atestadas.
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§ I"~ Enquanto não se verificar haverem sido elimi
nadas as suas causas. o exercício de atividades ou opera
ções insalubres assegura a percepção de adicionais res
pectivamente de 40%. 20% e 10% segundo nos graus
máximo, médio e mínimo.

§ 2' O adicional para a prestação de serviço em
contato permanente com inflamáveis em condições de
periculosidade é o previsto na Lei n' 2.573. de 15 de
agosto de 1957.
" Art. 4" Os princípios estatuídos no presente decre
to-lei aplicam-se aos procedimentos judiciais em curso.
cujas sentenças não tenham sido executadas.

Ar!. 5" O disposto neste decreto-lei não obriga a
restituição de importâncias que. até à data de sua pro
mulgação. tenham sido pagas a trabalhadores com fun
damento em critérios de virificação e classificação de
insalubridade e periculosidade. diversos dos ora fixa
dos.

Art. 6' Ficam revogadas a Lei n" 5.431, de 3 de
maio de 1968, e as dispoçõcs em contrário.

Art. 7' Este decreto-lei entra em vigor na data da
sua publicação.

LEI N' 2.573
DE 15 DE AGOSTO DE 1955

Instituto Salário Adicional para os Trabalhadores
que prestem serviço em contato permanente com
Inflamáveis em condições de perieulosidade (1)

Ar!. l' Os trabalhadores que exercerem suas ativi
dades em contato permanente com inflamáveis, em con
dições de periculosidade. terão direito a uma remune
ração adicional de 30% (trinta por cento) sobre os salá
rios que perceberem.

Art. 2' Consideram-se para os efeitos desta lei, co
mo condições de periculosidade. os riscos a que estão
cxposros os trabalhadores decorrentes do transporte.
da carga c descarga de inflamáveis. do reabastecimento
de aviões ou de caminhões-tanques e postos de serviços,
enchimento de latas e tambores. dos serviços de manu
tenção e operação em que o trabalhador os encontre
sempre em contato com inflamáveis. em recíntos onde
estes são armazenados e manipulados ou em veículos
em que são transportados.

LEI N'5.880
DE 24 DE MAIO DE [973

Estende o Adicional de Periculosidade nestes ter
mos

Ar!. l' Os trabalhadores que exercerem suas ativi
dades cm contato pcrmancnte com explosivos. em con
dições de periculosidade. terão direito à remuneração
adicional de que trata a Lei n' 2.573. de 15 de agosto
de 1955.

Art. 2" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação. revogadas as disposições em contrário.

Art. 3' A remuneração adicional a que se refere
a presente lei só será devida enquanto perdurar a execu
ção de serviços pelo trabalhador nas condições previstas
no art. 2"

Ar!. 4" Poderá o Ministério do Trabalho. Indústria
e do Comércio incluir outras atividades profissionais
para os efeitos desta lei.

Art. 5' Os trabalhadores beneficiados pela presen
te lei poderão optar pela quota dc insalubridade que
porventura lhes seja devida.

Ar!. 6" Para instrução de processo judicial. a verifi
cação e a caracterização de periculosidade, observadas
as normas legais vigentes. serão feitas exclusivamente
por engenheiro-perito próprio designado pela autori
dadc judiciária. (la)

Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI
NÇ 1.670, de 1989

(Do Sr. Paulo Delgado)

Dispõe Sobre a Organização dos partid!'s polí
ticos.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É livre a organização e funcionamento de

partidos políticos de caráter nacional, nos tcrmos do
art. 17 da Constituição.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

~ 1" O funcionamento parlamentar de partido polí
tico será regulamentado pelos Regimentos Internos do
Congresso Nacíonal, da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal.

§ 2" O caráter nacional de partidos políticos provar
se-á junto a Justiça Eleitoral após a filiação de O, I%
(um décimo por cento) dos eleitores do País distribuida
em pelo menos 9 (nove) estados e no Distrito Federal.

Art. 2" Os partidos pólíticos prestarão contas à Jus
tiça Eleitoral. anualmente. das contribuições de qual
quer natureza. recebidas de seus filiados ou de outras
pessoas físicas e do fundo partidário.

§ I' Somente pessoas físicas poderão contribuir pa
ra partidos políticos.

§ 2" As contribuições financeiras poderão ser dedu
zidas da renda bruta, para fins de cálculo do Imposto
de Rcnda, até o limite máximo de 220 salários mínimos.

Art. 3' Os fundos financeiros dos partidos políticos
serão, obrigatoriamente. depositados e movimentados
em estabelecimentos bancários.

Art. 4' O fundo partidário será constituído:
I - das multas c pcnalidades aplicadas nos termos

do Código Eleitoral e leis conexas;
ll- dos recursos, ile qualquer natureza que lhe fo

rem destinados por lei, em caráter permanente ou even
tual;

IIl-de dotação orçamentária da União.
Parágrafo único. 50% (cinqüenta por cento) dos

recursos do fundo partidário serão distribuídos igual
mente entre os partidos e 50% (cinqüenta por cento)
serão distribuídos proporcionalmente às bancadas no
Congresso Nacional.

Art. 5' Fica assegurada a cada um dos partidos polí
ticos, a transmissão gratuita pelas empresas de rádio
e televisão dos congressos ou sesSÕes públicas, em rede
e anualmente, uma de 60 (sessenta) minutos em cada
estado ou território e duas em ãmbito nacional, por
iniciativa e sob a responsabilidade dos partidos.

Art. 6" O Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de
30 dias, baixará normas para execução desta lei.

Art. 7' Revogam-se as Leis 5.682 de 21 de julho
de 1971 e respectivas alterações; Lei n" 7.454. de
31-12-85; Lei n' 7.379. de 7-10-85; Lei n' 7.607, de
28-5-87; Lei n" 6.989, de 5-5-82; Lei 6.341, de 5-7-76;
Lei n" 6.402. de 10-12-76, Lei n' 6.414 de 16-5-77; Lei
n' 6.448, de 11-10-77; Lei n" 6.817, de 5-9-80; Lei n"
6.957, de 23-11-81; Lci n" 6.988, de 13-4-82; Lei n'
7.160, de 7-12-83; e outras disposições em contrário.

.Justificação

O art. 17 da Constituição Federal é claro nos seus
propósitos de assgurar a livre organização e funciona
mento dos partidos políticos. Este projeto dc lei. obje
tiva tão-somente conceituar partido de caráter nacional,
definir funcionamento parlamentar e regulamentar o
que é fundo partidário, sua distribuição e o acesso gra
tuito ao rádio c televisão.

A renovação expressa em Lei Orgânica dos pa11idos
políticos (Lei n" 5.682. de 21-5-71) e legislação correlata
se faz necessária para que não pairem dúvidas quanto
ao princípio da mais ampla libcrdade para os partidos,
que norteou o Constituinte.

Sala das Sessões, 9 de março de 1989. - Paulo Del.
gado.

LEGISLAÇÃO CTTADA, ANEXADA

PELA COORDENAÇÂO DAS

COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

1988

..·.... ···· .... ·.... ·.. ·····TiTüio·ú··········· .... ·.. ·.. ·......
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO V
DOS PARTIDOS POLÍTICOS

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e
extinção de partidos políticos, resguardados a soberania
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo,
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os direitos fundamentais da pessoa humana e obser
vados os seguintes preceitos;

I - caráter nacional;
11 - proibição de recebimento de recursos financei

ros de entidade ou governo estrangeiros de subordi
nação a estes;

lI! -prestações de contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a

lei.
§ 1" É assegurada aos partidqs políticos autonomia

para definir sua estrutura interna, organização e funcio
namento. devendo seus estatutos estabelccer normas
de fidelidade e disciplina partidárias.

§ 2' Os partidos políticos, após adquirirem perso
nalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus
cstatutos no tribunal Superior Eleitoral.

§ 3' Os partidos políticos têm direito a recursos do
fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e a televisão,
na forma da lei.

§ 4' É vedada a utilização pelos partidos políticos
de organização paramilitar.

LEI N' 5.682.

DE 21 DE JULHO DE 1971

(Texto Consolidado)

LEI ORGÂNICA DOS PARTlDOS

POLÍTICOS

LEI N' 7.454,

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1985

Altera dispositivo da J~ei n' 4.737, de 15 de
jnlho de 1965, e dá outras providências.

LEI N' 7.379,

DE 7 DE OUTUBRO DE 1985

Altera dispositivos da Lei n' 5.682, de 21 de julho
de 1971 modificada pela leis n" 5.697, de 27 de
agosto de 1971, 5.7S1, de:; de junho de 1972, 6.444,
de 3 de outubro de 1977, e 6.767. de 20 de dezembro
de 1979, e dá outras p~ovidências.

LEI N' 7.607

DE 28 DE MAIO DE 1987

Faculta às Comissões Executivas Nacionais dos
Partidos Políticos decidir sobre a realização de coo
venções e dá outras providências.

LEI N" 6.989.
DE 15 DE MAIO DE 1982

Dispõe sobre filiação partidária em caso de incor
poração de Partidos Políticos, e dá outras provi·
dências.

LEI N'6.341

DE 5 DE JULHO DE 1976

Dispõe sobre a organização e o funcionamento
de Movimentos Trabalhista e Estudantil nos Parti
dos Políticos, e dá outras providências.
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LEI N' 6.402

DE 10 DE DEZEMBRO DE 1976

Dá nova redação ao art.S' da Lei n' 6.341, de
5 de julho de 1976, que dispõe sobre a organização
e o funcionamento de Movimentos Trabalhista e
Estudantil nos Partidos Politicos, e dá outras provi
dências.

LEI N' 6.414

DE 16 DE MAIO DE 1977

Amplia o número de membros dos Diretórios Mu
nicipais dos Partidos Políticos.

LEI N'6.448

DE 11 DE.OUTUBRO DE 1977

Dispõe sobre a organização política e adminis
trativa dos Municípios dos Territórios Federais, e
dá outras providências.

LEI N' 6.817

DE 5 DE SETEMBRO DE 1980

Dispõe sobre a organi7.ação dos Diretórios Muui
clpais dos Partidos Políticos em formação, e dá ou
tras providências.

LEIN' 6.957

DE 23 DE NOVEMBRO DE 1981

Dispõe sobre Convenções Municipais para a esco
lha de Diretórios Municipais, e dá outras provi
dências

LEI N'6.988

DE 13 DE ABRIL DE 1982

Altera a redação do parágrafo único do art. 17
da Lei n' 6.448, de 11 de outubro de 1977, que
dispõe sobre a organização politica e administrativa
dos municípios dos territórios federais, e dá outras
providências"•

LEI N' 7.160,

DE 7 DE DEZEMBRO DE 1983

Dá nova redação ao inciso I do art. 22 da Lei
n' 6.448, de 11 de outubro de 1977, que dispõe
sobre a orgauização política e administrativa dos
Municípios dos Territórios Federais e dá outras pro
vidências.

PROJETO DE LEI
N9 1.671, de 1989
(Do Sr. Ney Lopes)

Institui o incentivo à escola comunitária, para cons
truções, reforma de prédio escolares, aquisição de
equipamentos e suplementação do salário do profes
sor, e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Educação, Cultura, Esporte e Turismo;
e de Finanças,)

O Congresso Naeional deereta:
ArL I' Fica criado o incentivo à escola comunitária

como meio de estimular e incentivar as comunidades

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

na organização e manutenção, com recursOs próprios,
suplementados pelo poder público, de unidades esco
lares de níveis pré-escolar e de ensino fundamental,

§ 1" O incentivo de que trata e,te artigo, será repre
sentado pelo rateio com os municípios dos recursos ori
ginários de contribuições específicas instituídas em lei
eom aplicação na educação e dotaç{ ,orçamentárias,
tudo eonforme regulamentação.

§ 2' Entende-se por escol COlUuD1' iria aquela que
preencha os requisitos a serem estabelecidos pelo Minis
tério da Educação.

ArL 2' A destinação do incentivo à escola comuni
tária será feita em razão da capacidade de organização
comunitária municipal, demonstrada na construção e
conservação de prédios escolares, utilização c manu
tenção dos seus equipamentos, seleção e treinamento
do corpo docente.

§ l' O Ministério da Educação, diretamente ou por
convênios com os municípios, fará acompanhamento
criterioso das escolas beneficiadas pela presente lei fi
xando normas para ajustã-las ao disposto neste artigo.

§ 2,' Além dos requisitos enumerados neste artigo,
a distribuição dos incentivos levará em conta a razão
direta dos índices de analfabetismo,

Ar!' 3" O Conselho Federal de Educação fixará as
percentagens, a título de incentivo, atribuídas aos muni
cípios. com base nas informações fornecidas pelo Minis
tério da Edueação quanto ao funcionamento regular
das escolas comunitárias.

Art. 4' Os recursos originários do incentivo à eseola
comunitária poderão ser utilizados em construções, re
formas de prédios escolares, equipamentos e suplemen
tação do salário de docentes de níveis pré-escolar e
ensino fundamental.

Parágrafo único. A suplemantação salarial somente
ocorrerá nas regiões consideradas carentes, assim defi
nidas em Regulamento,

ArL 5" O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei 90 (noventa) dias, após a sua publicação.

ArL 6' Esta lei entra cm vigor na data de sua publi
cação.

Ar!. 7" Revogam-se as disposições em eontrário

Justificação

O presente projeto de lei tem por objetivo enfrentar
situações desafiadoras, do ponto de vista da progra
mação educacional brasileira, sobretudo nas áreas ca
rentes do país. Trata-se do eritério de distribuição de
recursos públicos com os municípios, visando a constru
ção de prédios c compra de equipamentos para as unida
des escolares.

Como preliminar da presente justificativa, chamamos
a atenção para o fato de que não pleiteamos desvirtuar,
com paternalismo ou irracionalidade, a destinação de
recursos vinculados a educação brasileira: Todavia, en
tendemos que a sistemática de distribuição dos recursos,
limitando a aplicação de construções e equipamentos,
em que pese a intenção teoricamente válida, vem, na
prática, criando dificuldades para o proeesso educa
cional, sobretudo de nível pré-cscolar e de I' grau. Isto
porque estabelece verdadeiro círculo vicioso, onde o
Governo Federal não suplementa salário de professores
(salvo nos treinamentos), para obrigar o município a
fazê-lo, enquanto estes deixam dc melhorar a qualidade
do ensino, pela razão de não disporem de meios finan
eeiros. A situação torna-se ainda mais grave, com maior
ênfase no nordestc brasileiro, no que se refere a reparos
e até reconstruções de prédios escolares. O argumento
técnico, com arrimo na sistemática legal positiva, é o
de que cabe à comunidade zelar pelo próprio público,
e, na hipótese de danificação, cabe à edilidade prcceder
às reformas, Por questões de educação e falta de um
mecanismo coercitivo adaptável às realidades munici
pais, o que se nota é a multiplicação de prédios cons
truídos c no espaço de doisltrês anos imprestáveis para
a continuidade de práticas edncativas, pela deterioração
física e dos seus equipamentos.

O presente projeto de lei, tem por finalidade estabe
leeer um mecanismO de competição nos municípios que
se organizarem comnnitariamente, no âmbito educa
cional. Será, talvez o meio prático de incentivo à organi
zação comunitária dos municípios, fazendo com que
da administração de grupos e escolas participem as figu
Ias representativas da comunidade rnclusive das corren-
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tes políticas antagônicas, Tal fato, além de somar forças
e recursos, à base de doações, para manutenção de
escàla, evitará que, por questões pessoais Ou de grupos,
continuem a proliferar as práticas criminosas de danifi
cação dos prédios e equipamentos públicos, como meio
de vindita política. Por outro lado, na proporção em
que eslas escolas comunitárias. a screm definidas pelo
Ministério da Educação, quanto a sua organização e
funcionamento, tiverem atuação eficaz, farão jus extras
não somente para conservação e reparos de prédios
e equipamentos, mas também para suplementação do
salário dos professores, criando um estímulo ao docente
e, em consequência, elevando o nível do ensino.

Infere-se do exposto, que a criação do incentivo à
escola comunitária visa estimular as organizações comu
nitárias. no âmbito dos municípios, através de um pro
cesso competitivo, capaz de premiar as que melhores
resnltados atinjam, Evidentemente, que o controle des
se mecanismo é complexo, daí prevermos a regulamen
tação da lei. que terá maiores especificações, além do
MEC definir os eritérios do que se entende por escola
comunitária e o Conselho Federal de Educaçáo fixar
as percentagens atribuídas aos municípios, na forma
do art. 3' do projeto de leI,

Com efeito, a aprovação do presente projeto de lei
poderá significar a estruturação em todo o Brasil de
escolas comunitárias, engajando responsavelmente as
comunidades, ao esforço governamental de multiplicar
oportunidade de ensino no País. Nas ,íreas pobres, eomo
o nordeste, o sistema sugerido dará oportunidade de
reparos em prédios considerados imprestáveis e permi
tirá uma melhor remuneração ao professor, sobretudo
o de nível primário,

Isto posto e diante dos propósitos manifestados e
da constitucionalidade e juridicidade evidenciadas, es
peramos que o projeto de lei anexo receba a aprovaSão
das casas do Congresso Nacional, para, afinal, transfor
mar-se em lei.

Sala das Sessóes, 9 de março de 1989. - Ney Lopes.

PROJETO DE LEI
Nu 1.672, de 1989

(Do SL Nilson Gibson)

Inslitui critério para o fornecimento de energia
elétrica as indústrias rurais.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e reda
ção; de Minas e Energia; e de Agricultura e Política
Rural,)

O Congresso Nacional Decreta:

Art. l' O Fornecimento de energia elétrica a consu
midores que se de.dicam a atividades agroindustriais
obedecerá ao disposto neste lei.

Art. 2' Para efeito desta lei, entende-se por indús
tria rural a unidade de produção localizada em área
rural dedicada, prioritariamente, à transformação e be
neficiamento de argila ou produtos advindos diretamen
te da agropecuária, voltada principalmente para o mer
cado local, utilizadora de mão-de-obra intensiva, e cnja
capacidade nominal dos seus transformadores não ultra
passe a 112,5k WA,

Art. 3' A demanda de potência faturável será a
maior potência demandada, verificada por medição du
rante o mês de faturamento, não podendo, porém, o
seu valor exceder a 5 (cinco) vezes o do consumo real.

Ar!. 4' O Poder Executivo regulamentará a pre
sente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
de sua publicação.

Art. 5" Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 6' Revogam-se as disposiçóes contrárias.
Justificaçãl!

Normalmente, se caracteriza o processo de industria
lização como algo que se contradiz com o desenvol
vimento da agrieultura.

A industrialização, no caso, se afirmaria, quando fos
se possível estabelecer uma raptura com O setor agrí
cola.

Entendemos, porém, que esta visão dualista não se
adapta aos países subdesenvolvidos, principalmente o
Brasil que teve sen suporte econômico inicial, exata
ment.. na integração entre agrieultura e indústria:
Aitroindústria Açueareira do Nordestc,
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Ê salutar que os pn{!,es de estrutura econômica ainda
predominantemente agrícola incentivem () surgimento
de um processo de industrialização onde se estabeleça
uma íntima associação entre a tecnologia empregada
c a estrutura rural.

Neste sentido, seria realmente contraproducente a
implementaçlÍo de indústrias altamente sofisticadas, uti
Iizadoras de capital intensivo, quando se sabe que a
nossa estrutura econômica tem por base a unidade fami
liar. seja na exploração agrícola ou na exploraç~lo arte
sanal.

Não queremos ser partid[írios de comunidades auto
suficientes\ sem relacionamento algum com o exterior.
mas sim, defender a idéia de que a atividade produtiva
seja desenvolvida com recursos locais para as necessi
dades locais.

Depender da importação da maior parte dos insumos
e equipamentos, bem como se estruturar tecnicamente
para atender, somente exigéncias de exportação, torna
se altamente antieconómico, e facilmente fugirá ao con
trole da comunidade local, prescindindo, inc!usivem do
exercício da criatividade humana.

E a própria história comprova que "a prioridade à
industrialização dos centros urbanos contribuirá muito
para a solução dos problemas básicos dos países do
Terciro Mundo".

A adoção de medidas sem levar em consideração
uma real integração do meio rural no processo de desen
volvimento econômico, inevitavelmente, provocará
graves disparidades regionais, acentuando o processo
migratório c trazendo sérias consequências para a eco
nomia da cidade.

Somos partidários, então, de uma integração efetiva
entre os diversos setores econêmicos - agricultuw,
indústria e serviços - na própria zona rural.

A dicotomia entre campo e cidade não tem razão
de ser, dado que essas duas realidades são conlluentes.
A separação, campo-cidade s6 se dará dentro do contex
to de uma divisão social do trabalho em que interesse
estranhos à Nação se envolvem no seu processo de de
senvolvimento e o campo passa a ser identificado como
aquele que produz e a cidade como aquela que se apro
pria da distribuição do excedente.

Entedemos que o processo de desenvolvimento na
cional exigirá, como condição básica, que haja uma
integração efetiva entre campo e cidade. E um dos me
canismos conhecidos de maior eficiência é a industria
lização de comunidades rurais, criando, assim, oportu
nidades de emprego para a força do trabalho aí residen
te, elevando o nível da renda da população aí radicada,
ampliando e fortalecendo o mercado para produtos agrí
colas, gerando maior volume de valor agregado, redu
zindo os custos de produção, evitando os "passeios"
desnecessáriso dos produtos agrícolas.

No caso, objeto deste Projeto de Lei, propomos uma
nova definição de indútria rural, mais abrangente e vol
tada à nossa realidade local, principalmente das regiões
mais carentes do Norte e Nordeste, bem como uma
nova sistemática de cálculo de tarifa de energia elétrica,
levando em consideração um ingrediente social quando
de sua fixação e cobrança,

Não queremos, por outro lado, fazer diminuir a recei
ta das empresas distribuidores de energia, onerando
assim 05 seus orçamentos, em face de um nova sistema
de cálculo. O subsídio embutido na nova tarifa para
agroindústria poderá ser compensado pela majoração
da tarifa residencial das áreas nobres dos grandcs cen
tros urbanos. Esperamos contar com o apoio dos nobrcs
Parlament~res no cxame, apreciação e aprovação de
nossa proposta.

Sala das Sessões, 8 de março de 1985, - Nilson .Gib
son,

PROJETO DE LEI
N' 1.673, De 1989

(Do Sr. Geovani Borges)

Acrescenta parágrafo único ao artigo 490 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
(Às Comissões de Constituições e Justiça e Reda
ção; e de Trabalho.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' o artigo 490 da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n'5.452, de l' de

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

maio de 1943, passa a viger acrescido do seguinte pará
grafo único:

"Art. 490 ..
Parágrafo único. As obrigações trabalhistas que
couberem ao empregador terão de ser cumpridas
até 10 (dez) dias após expirado o prazo do aviso
prévio, sob pena de pagamento em dàbro até a
data de seu efetivo cumprimento."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

Não raras vezes, empregadores inescrupulosos prati
cam abusos que prejudicam substancialmente os traba
lhadores, pois estes, além de serem despedidos, sofrem
absurdo atraso no recebimento das verbas trabalhistas
a que têm direito.

Para evitar tal situação, preconizamos o acréscimo
de parágrafo único ao arl. 490 da Consolidação das
Leis do Trabalho, estabelecendo que caso o empregador
não pague as obrigações trabalhistas até dez dias após
expirado o prazo do aviso prévio, passará a devê-las
em dobro, até a data de seu efetivo pagamento.

Sala das Sessões, de 1989. - Geovani Borges

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados:
O pagamento dos débitos trabalhistas pelos emprega

dores deve ser imediato, em qualquer circunstância,
principalmente diante de pronunciamento da Justiça.

Acontece que patrões inescrupulosos costumam pra
ticar abusos que prejudicam substancialmente os seus
empregados que, depois de despedidos ~em justa causa,
têm que enfrentar o atraso do recebimento das indeni
zações e verbas legalmente previstas.

No intuito de coibir esse abuso, acabamos de apre
sentar projeto de lei, acrescentando parágrafo único
ao artigo 499 da Consolidação das Leis do trabalho,
com a seguinte redação:

"Parágrafo único. As obrigações trabalhistas
que couberem ao empregador terão de ser cumpri
das até dez (10) dias após expirado o prazo do
aviso prévio, sob pena de pagamento em dobro
até a data do seu efetivo cumprimento."

Devemos lembrar que a Legislação Trabalhista brasi
leira, a partir de 1930 e consolidada em 1943, instituiu
a chamada justiça paritária, quando representantes dos
patrões e dos trabalhadores participam da composição
das Juntas de Consiliação e Julgamento, na primeira
instância, como dos tribunais superiores.

Também ela se caracteriza por ser necessariamente
protecionista da parte mais fraca, do empregado, que
não pode contar apenas com a força da sua organização
sindical, lUas precisa do aÍnparo da própria justiça, con
tra os arreganhos do poder econômico, representado
pelos patrões,

Esses dois fatos - a justiça paritária e a proteção
da parte mais frágil - é que nos inspiraram o projeto
em questão, visando a evitar a procrastinação, pelos
patrões, daquelas indenizações que a lei e a justiça lhe
deferiram.

Era o que tínhamos a dizer, Senhor Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

(Aprovado pelo Decreto-Lei n' 5.452,
De l' De Maio de 1943)

TÍTULO IV

Contrato Individual do Trabalho

CAPÍTULO VI

Do Aviso Prévio

Arl. 490. O empregador que, durante o prazo do
aviso prévio dado ao empregado, praticar ato que justi-

Sexta-feira 'Ifr 829

fique a r~seisão imediata ào contrato, sujeita-se ao paga
mento da remuneração correspondente ao prazo do re
ferido aviso, sem prejuízo de indenização que for de
vida.
.......................................................................

PROJETO DE LEI
N' 1.675, de 1989

(Do Sr. Geovani Borges)

Dá nova redaçáo ao parágrafo único do art, 513
da Consolidação das Leis do Trabalho,

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.528, de 1989,)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O parágrafo único do art. 513 da Conso

lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n" 5.452, de l' de maio de 1943, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 513, ... , ...... " ........ " ......... , ........ "."

Parágrafo único. Os sindicatos de empregados
terão, outrossim, as prerrogativas de:

a) fundar e manter agências de colocação; e
b) credenciar representantes junto às empresas

empregadoras. aos quais é assegurado livre acesso
às suas dependências, para distribuição de material
do sindicato."

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Jnstificação

O propósito desta iniciativa é proporcionar nova
prerrogativa aos sindicatos de empregados, no sentido
de credenciarem representante junto às empresas em
pregadoras, para distribuição de material sindical.

Trata-se dc medida indispensável à liberdade sindical,
eis que, cm não raras empresas, os representantes dos
sindieatos são impedidos de distribuir material, sofren
do constantes constrangimentos.

Sala das Sessões, - Geovani Borges.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N° 5.452,
DE 1" DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho,

,·····················'··l-'i-iüiü··y·······,······,···,·.
Da Organização Sindical

CAPÍTULO I
Da Instituição Sindical

SEÇÃO I
Da Associação em Sindicato

Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:

Parágrafo único. Os sindicatos de empregados te
rão, outrossim, a prerrogativa de fundar c manter agên
cias de colocação.

PROJETO DE LEI
N' 1.677, de 1989

(Do Sr. Geovani Borges)

Acrescenta parágrafo ao art. l' da Lei n° 6,260,
de 6 de novembro de 1975, que institni benefício
previdenciário em favor dos empregadores rurais
e seus dependentes.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Saúde, Previdência e Assistência Social
e de Finanças)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. l' O art. l' da Lei n' 6.260, de 6 de novembro

de 1975, passa a viger acrescido do seguinte § 4':
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Art. l'
........................................................................

§ 4° Equipara-se ao empregador rural. para os
efeitos desta lei. o filho maior de dezoito anos e
a filha maior de vinte e um. desde que continuem
trabalhando em colaboração mútua e em regime
de economia familiar.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

J usliticaçào

Nos termos da legislação previdenciária. os filhos de
pendentes do segurado. ao completarem 18 anos. se
do sexo masculino, e 21 anos. se do femenino. perdem
a qualidade de dependentes.

No contexto rural. todavia, a situação é distinta. pois,
mesmo no caso do empregador rural. é comum que
os filhos permaneçam. após atingirem a maioridade.
junto aos pais. compondo o grupo familiar e traba·
lhando em regime de economia comum.

Em virtude dessa situação. é alvitrado. nesta propo
sição. peculiar ao contexto rural. que é equiparado ao
empregador rural o filho maior de dezoito anos c a
mha maior de vinte e um. desde que continuem traba
lhando em colaboração mútua e em regime de economia
fmniliar.

Sala das Sessões. - Geovani Borges.

Senhor Presidente.
Senhoras e Senhores Deputados:

A legislação previdenciária em vigor. prevê que os
filhos dependentes de segurado, completados os [8
anos. se do sexo masculino e os 21 anos, quando mulhe
res, perdem aquela qualidade.

Entretanto. no âmbito rural, a situação é distinta.
pois, mesmo no caso de empregador rural. é comum
que os filhos permaneçam, depois da maioridade. junto
aos pais. compondo o grupo familiar e trabalhando em
regime de economia comum.

Para equalizar a situação. em nome da eqüidade e
do principio da isonomia legal, apresentamos projeto
de lei. acrescentando um § 4" ao Art. 1" da Lei n" 6.260.
de 6 de novembro de 1975. do segundo teor:

"§ 4" Equipara-se ao empregador rural, para
os efeiios desta lei. o filho maior de dezoito anos
c a filha maior de vinte e um, desde que continuem
trabalhando em colaboração mútua e em regime
de economia familiar.'·

Pretendemos que essa pecualiaridade do contexto ru
ral seja contemplada na lei. equiparado ao trabalhador
rural o filha maior de dezoito anos e a filha maior
de vinte c um anos, desde que continuem inseridos
no grupo de trabalho familiar. num regime de economia
integrada.

Outro alcance da nO:.isa proposição se prcm.k à neces
sidade de evitar-se o êxodo rural, com os lOVem", deixan
do O campo em busca da cidade, na il,;sõria procura
da melhoria de condiç6es econômicas.

É preciso fixar ao campo não apenas o trabalhador,
mas toda a sua família. como suscede nOs países de
agricultura mais adiantada. em que os filhos. permane
cendo no cultivo do solo, introduzem novas técnicas
para o incremento da produtividade. mantendo a inte
gridade da famt1ia no "seu habitat". em proveito do
equilíbrio social c do desenvolvimento nacional.

Era o que tínha a dizer. Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.

LEGISLAÇÃO ClTADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N° 6.260
DE 6 DE NOVEMBRO DE [975

Institui Benefícios de Previdência e Assistência
Social em Favor dos Empregadores Rnrais e Seus
Dependentes, e dá outras providências.

O Presidente da República.
Faço saber que O Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei:
A~t. l' São instituídos em favor dos empregadores

rur~ls e seus dependentes os beneficíos de previdência
socml. na forma estabelecida nesta lei.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

§ l' Considera-se empregador rural, para os efeitos
desta Lei. a pessoa fisíca. proprietário ou não. que.
em estabelecimento rural ou prédio rústico explore,
com () concurso de empregados. em caráter permanen
te. diretamente ou através de prepostos. atividades
agroecon6micas, assim entendi.das as atividades agríco
las. pastoris. hortigranJeiras Ou a indústria rural. bem
como a extração de produtos primários. vegetais ou
animais.

§ 2" 1'1<10 será considerada. para os efeitos desta
lei. a equiparaçáo prevista no artigo 4' da Lei n" 5.889.
de 3 de julho de 1Cl73.

§ 3'" Respeitada a situação dos empregadores rurais
que. na data desta lei. satisfaçam as condições estabe
1ecidas no li 1''. não serão admitidos em seu regime
os maiores de 60 anos que-. após a sua vigência. se
tornarem empregadores rurais por con1pra ou Hrr'~nda

mento.

PROJETO DE LEI
N? 1.680, de 1989

(Do Sr. Geovani Borges)

Dá nova redação á letra "b" do art. 16 ria Lei
n' 7.729, de 16 de janeiro de 198'1, qne cr;<ltl S.ml,,,'"
de Conciliação" Julgamento.

(Às Comissões de Constituição e Justiça b Reda
ção: e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1" A letra "o" do ar!. 16 da Lei n" 7.729. de

16 de janeiro de 1989. passa a viger com a seguinte
redação:

"Art. 16. .. ..

bl No Estado do Amapá:
1-Maeapá: o respectivo município e os de Ma

zagão, Ferreira Gomes, Laranjal do Jari. Santana
e Tartarugalzinho, e. no Estado do Pará. os de
Afuá. Chaves e Anajás;

11 - Amapá: o respectivo município e os de Cal·
çoene c Oiapoque."

Art. 2" A instalação da Junta de Conciliação e Julga
mcnto de Amapá é subordinada às disponibilidades or
,;amentárias da Justiça do Trabalho.

Ar!. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caç,§o,

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

Justificação

Em consonância com as disposições consubstanciadas
na letra "b" do ar!. 16 da Lei n" 7.729. de 16 de janeiro
de 1989. foi criada Junta de Conciliação e Julgàmento
em Macnpâ. no Estado do Amapá. com jurisdição sobre
v;irios municípios 1 indusive os de Amapá, Calçocne
e Oiapoque.

Ocone que referido ()rg~10 da Justiqa do Trahalhn,
fatalmente. iem seus trabalhos congestionados devido
ao grande nJÍmero de feitos de natureza trabalhista em
andamento nos vários municípios que integram sua ju
risdição.

Temos para nós que o Município de Amap'., acompa
nhado dos de Calçoene e Oiapoqae, reúne plenamente
os requisitos para abrigar uma Junta de Conciliação
e Julgamento.

Tal é o propósito desta iniciativa. que preconiza. den
tre outras disposições. que a JCJ em tela será instalada
dentro das disponibilidades financeiras da Justiça do
Trabalho.

Sala das Sessões. - Geovani Borges.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMiSSÕES PERMANENTES

LEI N' 7.729.
DE 16 DE JANEIRO DE 1989

Cria Junta de Conciliação e Julgamento nas Re
giões da Justiça do Trabalho, def'me jnrisdições,
e dá outras providências.

O Presidente da República.
Faço saber que. o Congresso Nacional deereta e eu

sanciono a seguinte lei:

Março de 198;

Art. 16. Ficam assim definidas as áreas de jUJis
dição das Juntas de Conciliação de Julgamento. locali
zadas nas cidades abaixo pertencentes à 8' Região:

bl No Estado do Amapá:
1-Macapá: o respectivo municipio e os de Amapá.

Calçoene. Oiapoque. Mazagão, Ferreira Gomes, La
ranjal do Jari. Santana e TartarugalzinllO. c. no Estado
do Pará. os de Afmi. Chaves e Anajús.

PROJETO DE LEI
N° 1.682. de 1989

(Do Sr. Geovani Borges)

Considera a carteira profissional de radialista co"
mo "rova de identidade. para todos os efeitos legais.

(As Comi"ões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Trabalho.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. [o E a cartcira profissional de radialista. expe

dida pelo sindicato da categoria. considerada como pro
va de identidade. pum todos os efeitos legais.

Arí. 2" Esta lei entra em vigor na date} de sua publi
carjão.

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

Justificação

Os integrantes de várias profissões têm, na carteira
profissional expedida pelo sindicato da categoria ou pe
lo órgtio fiscalizador do exercicio profissional. o docu
mento de identidade, para todos os fins legais.

É o caso. por exemplo. dos advogados, póis a carteira
expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil tem
o carâter de prova de identidade. para todos os efeitos
legais. na forma do dispoto no § P dn art. 63. da Lei
n'~ 4.215. de 27 de abril de 1963.

Tratamento análogo. a nosso ver. deve ser consa
grado aos radialistas. cuja carteira profissional. expe
dida pelo sindicato da categoria. contém todos os ele
mentos identificadores,

Este é o anelo desta proposição que. esperamos. me
rccerá acolhimento.

Sala das Sessões. - Geovani Borges.

LEGISLAÇ.40 CITADA. 4NEXADA
PELA COORDENAÇ/io DAS
COMISSÕES PERlvlANENTES

LEI N" 4.2[5. DE 27 DE ABRIL DE 1963
Dispõe sobre o Estatuto da Ordtm dos Advogados

do Brasil
TÍTULO 1

Da Ordem dos Advogados do Brasil
•••• G •••••••••••• G .

CAPÍTULO X
Da Inscrição na Ordem

Art. 63. Efetuada a inscrição. e pre,tado o compro
misso, seni expedida a respectiva carteira de identidade.
de uso obrigatório no exercfeio da profis"io.

§ 1" A carteira expedida aos inscritos na Ordem.
assinada pelo Presidente

PROJETO DE LEI
N9 1.683, de 1989

(Do Sr. Geovani Borges)

Altera a redação do art. 82 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.413, de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 82. da Consolidação das Leis do Tra

balho. aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452. de l' de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 82. Quando o empregador fornecer.in
natura,uma ou mais das pareelas do salário míni
mo. o salãrio em dinheiro será determinado pela
fórmula Sd =Sm-P, em que Sd representa o salário
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em dinheiro, Sm o salário mínimo e P a soma dos
valores daquelas parcelas.

Parágrafo único. O salário mínimo pago em
dinheiro não será inferior a 30% (tlinta por cento)
do salário mínimo."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contriírio.

Justificação

Confirmando orientação anterior. a Carta Política
de 1988, no inciso IV de seu art. 79 , refere-se ao salário
mínimo nacionalmente unificado.

Nesse contexto, ficou superada a referência do art.
82, da Consolidação das Leis do Trabalho ao salário
I1lÚ1imo de região ou sub-região.

O anelo desta proposição, por conseguinte, é sinto
nizar o mencionado dispositivo da legislação trabalhista
à nova ordem constitucional.

Sala das Sessões. -Geovani Borges.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

.. ·.. ·· .... ···· .. ······· .. ··ytTüiOú· .. ·....·........·· .. ···· .. ·
Dós Direitos e Garantias Fundamentais

··· .. ·.. ·.. ·· .... ·....·.. ·CAP·tTüi,OÚ·_······· .. ·· .... ·.. ··· ..
Dos Direitos Sociais

Art. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
....................................................., .

IV -salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais
blÍsicas e às de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte
e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vincu
lação para qualquer fim;

···· .... ·.. ···· .. ····· .... ··yfTüi:Oú· ..·.... ·........·........ ··
Das Normas Gerais de Tutela

do Trabalho

.......................................................................
CAPÍTULO III

Do Salário Miuimo

·..·.. ··· .. · ·.. ·..··· .. ·SE·ÇACli· .
Do Conceito

Art. 82. Quando o empregador fornecer,in natu
ra,uma ou mais das parcelas do salário mínimo, o salário
em dinheiro será determinado pela fórmula Sd = Sm
- P, em que Sd representa o salário em dinheiro, Sm
o salário mínimo e P a soma dos valores daquelas parce
las na região, zona ou subzona (atualmente região ou
sub-região) .

Parágrafo único. O salário mínimo pago em dinhei
ro não serã inferior a 30% (trinta por cento) do salário
mínimo fixado para a região, zona ou subzona (atual
mente região Ou sub-região).

PROJETO DE LEI
N~ 1.685, de 1989

(Do Sr. Paulo Macarini)

Autoriza a União a conceder empréstimos e dá
outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção, de Economia, Indústria e Comércio e de Fi
nanças.)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica a União, através do Banco Nacional

de Desenvolvimeuto Econômico e Social (BNDES),
autorizado a conceder aos Estados do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Paraná, o empréstimo especial
de NCz$ 850 milhões, a preços de fevereiro de 1989.

§ 1- O empréstimo de que trata o capn! deste artigo
será concedido na seguinte proporção:

Rio Grande do Sul: NCi$ 450 milhões;
Santa Catarina: NCz$ 330 milhões e
Paraná: NCzf70 milhões.
§ 2' ·0 empréstimo será amortizado em quinze par

celas anuais, iguais e sucessivas, com carência de dois
anos.

§ 3" O empréstimo obedecerá as normas do BN
DES, notadamente quanto aos custos financeiros e res
pectivas garantias.

§ 4' O empréstimo será concedido com a precípua
e exclusiva finalidade de saldar a dívida destes estados,
perante o Banco Regional de Desenvolvimento do Ex-
tremo Sul (BRDE). _

§ 5' A concessão do empréstimo fica condicionada
ao cumprimento pelos estados tomadores, das condi
ções estabelecidas no artigo seguinte.

Art. 2' A concessão do empréstimo fica condicio
nada a transformação do BRDE, em sociedade anônima
de eapital aberto, observados, pelo menos, os seguintes
princípios:

a) o capital social será composto de 50% de ações
ordinárias com direito a voto e 50% de ações prefe
renciais;

b) a maioria das ações ordinárias pertencerá eqüitati
vamente aos três estados;

c) poderão adquirir e subscrever ações do BRDE
os seus funcionários e respectivas associações regionais,
as prefeituras municipais interessadas e pessoas físicas

. e jurídicas de todo o País;
d) o Conseiho de Administração do BRDE será com

posto também por um representante de seus funcio
nários e um representante de cada Federação das Indús
trias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná,
eleitos pela Assembléia Geral, mediante lista tríplice
escolhida adredemente pela respectiva entidade, por
voto direto e secreto.

Art. 3' Fica sem efeito a liquidação extrajudicia]
decretada pelo Banco Central, para o imediato reinício
das atividades do BRDE, obedecidas as condições desta
lei, da lei das sociedades anônimas c das normas e instru
ções federais atinentes ao mercado financeiro.

Art. 4' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

Visa o presente projeto:
a) suspender a liquidação extrajudicial decretada pe

lo BACEN, contra o BRDE;
b) conceder empréstimo da ordem de NCz$ 850 mi

lhões, aos preços de fevereiro de 1989, para que os
Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná,
saldem seus compromissos perante o BRDE;

c) transformar a autarquia em sociedade anônima
de capital aberto;

d) manter o BRDE como instrumento de promoção
de riqueza e de bem-estar social da Região Sul.

Esta proposta não tem o condão de ferir suscepti
bilidades da área econômica do Governo federal, nem
mesmo constitui-se em desmoralização para o BACEN,
assim como não representa perda de credibilidade para
levar adiante a luta contra a inflação, através do Plano
Verão.

A rigor, não haverá injeção de novos recursos, eis
que, segundo declarações atribuídas ao BACEN, o Ban
co do Brasil já assumiu todas as dívidas dos três estados
e as rs:escalonará por 15 anos, com um e meio de carên
cia. E portanto, mera operação contábil.

Ademais, a transfonnação de autarquia para socie
dade anônima de capital aberto permitirá ao BRDE
maior flexibilidade que, aliada a participação dos fun
cionários e das Federações das Indústrias, tornará uma
adminIstração mais democrática e totalmente transpa
rente.

Finalmente, não se privará a região Sul do segundo
maior banco de desenvolvimento do País, com elevados
níveis de desempenho ni' captação de recursos, na reali-
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zação de milhares de operações de financiamento a in
vestimentos e geração, só em 1988, de mais de 9.800
empregos diretos.

E uma conquista que merece ser preservada.
Sala das Sessões, 9 de março de 1989. - Paulo Maca

rini - Walmor de Luca.

PROJETO DE LEI
N~ 1.687, de 1989

(Do Sr. Doreto Campanari)

Discipliua a carreira e o magistério no ensino
púb~co. (Arts. 206, inciso V. e 207 da Constituiçãn.)

(As Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Educação. Cultura, Esporte e Turismo;
e de Serviço Público.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O ensino público, visando à eficiência c dig

nificação do magistério, obedecerá a planos de carreira,
com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente
por concurso de provas e títulos, com regime jurídico
único para as instituições federais.

Parágrafo úuico. A autonomia didática, científica
e administrativa das universidades, que disporão do pró
prio patrimônio, obedecerá à indissolubilidade entre
ensino, pesquisa e extensão.

Art. 2' O candidato ao magistério superior oficial
deverá ser detentor de título universitário há menos
2 (dois) anos, importando, na classificação dos candi
datos, o tempo de experiência didática.

Art. 3'; Os professores do ensino superior, com
tempo integral de cinco horas, receberão em dobro as
horas-extras, na pesquisa, no ensino e na extensão didá
tica.

Ar!. 4' Suprimida uma cátedra, seu titular ficará
em disponibilidade remunerada, se não quiser assumir
outra disciplina análoga.

Art. 5' No início de cada período letivo, a direção
das universidades, de acordo com os catedráticos, apro
vará propostas de contéudos mínimos letivos, à decisão
do respectivo conselho, presididô pelo Reitor ou'Dire
tor.

Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A disciplina da carreira de magistério no serviço pú
blico não se esgota no presente projeto, que apenas
busca regulamentar os arts. 206 e 207 do texto consti
tucional.

Evidentemente, vários outros dispositivos, referin
do-se ao servidor público em geral e em particular ao
professor - que, inclusive, tem direito à acumulação
- têm estreita vinculação com a temática aqui abor
dada, mas podem, melhormente. ser objeto de outros
projetos.

Sala das Sessões, 9 de março de 1989. - Doreto
Campanari.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASiL'

1988

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

...' .
CAPÍTULO III

Da Educação, da Cultura e dos Desportos
SEÇÃO I

Da Educação

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:

V - valorização dos profissionais do ensino, garan
tido, na forma da lei, planos de carreira para o magis·
Virio público, com piso salarial profissional e ingresso,
exclusivamente por concurso público de provas e títulos,
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assegurado regime jurídico único para todas as institui
ções mantidas pela União;

Art. 207. As universidades gozam de autonomia di
dático-científica, administrativa e de gestão financeira
e patrimonial, c obedecerão ao princípio de indissocia
bilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

PROJETO DE LEI
NÇ 1.688, De 1989
(Do Sr. Luiz Soyer)

Dispõe que a coudenação criminal não pode ter
pena cumulativa que leve o criminoso a ficar na
prisão além dos cem anos de idade.

(À Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' Se algum delinqüente, por diversos crimes,

tiver somadas as penas, o resultado de tal cominação
não poderá ultrapassar O tempo que lhe falta para com
pletar cem anos de idade.

Art. 2' Os condenados a penas superiores à pre
vista neste artigo terão, em seus assentamentos penais,
comutado o tempo excedente ao previsto no artigo ante
rior, podendo beneficiar-se das comutações por boa
conduta carcerária.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

A Constituição brasileira não permitc a prisão perpé
tua, mas outra coisa não resulta sc o suspeito pelo come
timento de vários homicídios, com agravantes, vai a
julgamento, com a dosimetria penal atualmente adota
da, quando chega a ser condenado a centenas de anos
de çadeia, significando que morrerá na prisão.

E O caso do criminoso Mainha, preso recentemente
no Nordeste, sob a acusação de delitos, que irá a julga
mento por esses crimes, individualmente, supondo-se
uma condenação superior a 1 (um) século, quando,
pela sua idade, não superará mais poucas décadas dc
vida.

Com isso, agrava-se a situação carcerária, pois os
pensionistas perpétuos encarecem o sistema peniten
ciário.

Enquanto isso, o julgamento sucessivo dos reiterados
delitos, somente empcrra a justiça, e onera o Estado.

Adotado o nosso projeto, quando o delinqüente tives
se somadas as penas equivalentes ao previsto no art.
l' não precisaria mais ser julgado.

Sala das Sessões, - Luiz Soyer.

PROJETO DE LEI
N9 1.689, de 1989

(Do SI. Miro Teixeira)

Acrescenta § 6' ao art. 69 da Lei n' 3.807, de
26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência
Social.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Saúde, Previdência e Assistência SOCial;
e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 69 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto

de 1960, passa a viger acrescido do seguinte § 6':

"Art. 69. . .

§" 6;" Nã~ ·~~·~~~~ieÍ~;~;;; ~~p~~~;~: p~~:~. ~.~ ~i~;:
tos do encargo previsto neste artigo, os sindicatos
de trabalhadores, que recolherão à Previdê.ncia So
cial apenas as contribuições descontadas aos em
pregados que mantiverem a seu serviço,"

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

Em consonância com as disposições consubstanciadas
no art. 69 e seu inciso IH da Lei n' 3.807, de 26 de

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

agosto de 1960, é atribuído às empresas em geral o
dever de contribuir à instituição previdenciária, em
quantia igual à que for devida pelos respectivos empre
gados, segurados obrigatórios.

Em que pese o fato dessa igualdadc não mais existir,
em decorrência do disposto no art. 1', inciso I, l!o Decre
to-Lei n' 1.910, de 28 de dezembro de 1981, que deter
minou às empresas percentual contributivo maior do
que o de seus empregados, o § 5' do art. 69 da Lei
Orgânica da Previdência Social estatui que ficam equi
parados às empresas, para fins previdenciários, o traba
lhador autônomo, a cooperativa de trabalho e a socie
dade civil, de direito ou de fato, prestadora de serviços.

Isto, a rigor, deveria excluir do dever de contribuir
para a Previdência, na parte do empregador, as entida
des sindicais, que não se confundem com as empresas,
não tendo finalidades lucrativas e nem qualquer merca
doria a vender, em cujo preço possam repassar os dis
pêndios com encargos sociais.

É mais do que justo. por conseguinte, que os sindi
catos de trabalhadores, que se defrontam com tantas
dificuldades financeiras, fiquem isentos do recolhimen
to da contribuição previdenciária, na parte do empre
gador.

Tal o objetivo desta proposição que, esperamos, há
de merecer acolhimento.

Sala das Sessões, l' de março de 1989. - Miro Tei·
xeira.

LEGISLAÇ},O CITÃDA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO

DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEIN'3.807
DE 26 DE AGOSTO DE 1966

Lei Orgânica da Previdência Social

TÍTULO IV
Do Custeio

CAPíTULO I
Das Fontes de Receita

Art. 69. O custeio da Pre.vidência Social será aten
dida pelas contribuições:

I - dos segurados empregados, avulsos, temporários
e domésticos, na base de 8% (oito por cento) do respec
tivo salário-de-contribuição, nele integrados todas as
importâncias recebidas a qualquer título;

II - dos scgurados de que trata o § 2' do art. 22,
em percentagem do respectivo vencimento igual à que
vigorar para o Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, com o acréscimo de 1% (um
por cento), para o custeio dos demais benefícios a que
fazem jus. e de 2% (dois por cento) para a assitência
patronal;

IH - dos segurados autônomos, dos segurados facul
tativos e dos que se encontrem na situação do art. 9',
na base de 16% (dezesseis por cento) do respectivo
salário-de-contribuição;

IV - dos servidores de que trata o parágrafo único
do ar!. 3' na base de 4% (quatro por cento) do respectivo
salário-de-contribuição;

V - das empresas, em quantia iguaI à que for devida
pelos segurados a seu serviço. inclusive os de que tratam
os itens H e III do art. 5', obedecida. quanto aos autôno
mos, n regra a eles pertinente;

VI - dos Estados e dos Municípios. em quantia igual
à que for devida pelos servidores de que trata o item
IV deste artigo;

VII - da união, em quantia destinada a custear as
despcsas de pessoal e de administração geral do Insti
tuto Nacional de Previdência Social - INPS, do Insti
tuto Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social - Inamps e do Instituto de Administração Finan
ceira da Previdência e Assistência Social - lapas, bem
como a cobrir eventuais insuficiências financeiras verifi
cadas na execução das atividades a cargo do Sistema
Nacional de Previdência e Assistência Social - Sinpas.

~ I' A empresa que se utiliza de serviços de traba
lhador autônomo fica obrigada a reembolsá-lo, por oca
sião do respectivo pagamento no valor correspondente
a 8% (oito por cento) da retribuição a ele devida até
o limite do seu salário-de-contribuição, de acordo com
as normas previstas no item I deste artigo.

§ 2' Caso a remuneraçáo paga seja snperior ao va
lor do salário-se-contribuição. fica a empresa obrigada
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a recolher ao Instituto Nacional de PreVidência Social
a contribuição de 8% (oito por cento) sobre a diferença
entre aqueles dois valores.

§ 3' Na hipótese de prestação de serviços de traba
lhador autônomo a uma só empresa mais de uma vez
durante o mesmo mês correspondendo assim a várias
faturas ou recibos, deverá a empresa cntregar ao segu
rado apenas o valor correspondente a 8% (oito por
cento) do seu salário-de-contribuição, uma só vez. A
contribuição de 8% (oito por cento) correspondente
ao excesso será recolhida integralmente ao Instituto
Nacional de Previdência Social pela empresa.

§ 4" Sobre o valor da remuneração de que tratam
os parágrafos a,:teriores não será devida nenhuma outra
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional
de Previdência Social.

§ 5' Para os efeitos dos § 2' e 3' a remuneração
total paga em cada mês s6 será considerada até vinte
vezes o maior salário mínimo vigente no País."

§ 6' Equiparam-se a empresa, para fins de previ
dência social, o trabalhar autônomo que remunere ser·
viços a ele prestados por outro trabalhador autônomo,
a cooperativa dc trabalho e a sociedade civil, de direito
ou de fato, prestadora de serviços, o empregador do
méstico, bem como a missão diplomática estrangeira
no Brasil e o membro desta missão, em relação aos
empregados admitidos a seu serviço.

PROJETO DE LEI
N9 1.690, de 1989

(Do Sr. Victor Faccioni)

Altera a redação do "caput" do artigo 7' da Lei
n' 6.696, de 8 de outubro de 1979, para permitir,
o cômputo de tempo de formação vocacional passa·
do em i.nstituição religiosa, para efeito de previ.
dência social.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.056, de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O caput do art. 7' da Lei n' 6.696, de 8

de outubro de 1979, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 7" É assegurado aos ministros e ex-mi
nistros de confissão religiosa ou aos membros e
ex-membros de institutos de vida consagrada, con
gregação ou ordem religiosa o direito de computar
o tempo de formação vocacional passado em insti
tuições religiosas. para efeito de previdência social,
mediante indenização ao 6rgão previdenciário das
contribuições não recolhidas no período correspon
dente. na forma já esta~elecida em regulamento,
-cii~Pe;;-s;d; ;;-';~it.;~~tomática." -

Art. 2' As pessoas de que trata o caput-do art.
7' da Lei n'·' 6.696, de 8 de outubro de 1979, terão
o prazo de 180 dias, a contar da vigência desta lei,
para requercrem à Previdência Social a averbação do
tempo de formação vocacional referido no artigo acima
especificado.

Art. 3' Esta Iei entrará em vigor na data de sua
publicação.

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

Justificação

Desejoso de atender o antigo e reiterado reclamo
dos religiosos em geral, o Governo patrocinou a edição
da Lei n' 6.696, de 8 outubro de 1979, a fim de lhes
conferir o direito de computar, para efeito de aposenta
doria, o tempo de formaçllo vocacional passado em
suas respectivas instituições.

Ao elaborar o projeto de lei, entretanto, o governo,'
em vez de falar em "tempo de formação vocacional",
utilizou-se da expressão "tempo de serviço anterior",
e. com isso, conduziu inúmeras entidades religiosas a
expedirem dcclaração de tempo de seminário ou de
congregação de forma assaz conflitante. Com efeito,
algumas ordens religiosas fornecem documentos a partir
do início do seminãrio, outras a partir da 4' série gina
sial, outras a partir da recepção dos hábitos talares,
outras da filosofia e, finalmente. alguns bispos dioce
sanos com~aram a entender que somente após a recep
ção da tonsura (hoj~ já abolida) é que poderiam forne
cer tal documento.
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Nessa discrepância toda, tratamentos os mais diversos
foram dispensados aos religiosos, vez que existem ex-se
minaristas que, mesmo tendo chegado ao 4' ano de
Teologia, não conseguiram qualquer averbação de tem
po de seminário, enquanto que outros, que somente
chegaram até à 4' série ginasial ou, então, até à Filosofia,
tiveram scus tcmpos de instituição religiosa integral
mente computados.

Devemos observar, também, que as instituições que
compõem cada confissão religiosa apresentam peculia
ridades estruturais bem distintas, fato que contribui,
ainda mais, para incrementar as discrcpâncias retroco
mentadas.

Assim, a averbação de tempo de instituição religiosa
não deve, realmente, basear-se em critério como o que
vem prevalecendo, mas, sim, num critério mais justo
e uniforme, capaz de evitar os subjetivismos que ora
se observam.

Nossa proposta, portanto, é a de estender o conceito
de religioso a todo aquele que, um dia, ingressou num
seminário ou instituto religioso de qualquer denomi
nação e que esteve sob as suas regras, durante certo
período. É que a maioria dos religiosos que destinam
suas vidas ao sacerdócio ou a suas confissões de fé in
gressam em suas instituições e lá, náo só estudam, mas
exercitam práticas religiosas diuturnas, tendo, ainda
que provisoriamente, de algum modo professado votos
temporários de obediência, pobreza e castidade. Enten
demos, pois, que não existe motivo plausível, quer de
ordem jurídica civil, quer de ordem jurídica canônica,
para se discriminar o período de formação de determi
nado seminarista ou religioso.

A nosso ver, a redação que ora sugerimos ao caput
do art. 7' da Lei n' 6.696 ostentará a condição de promo
ver a consecução dos objetivos que acabamos de comen
tar, razão pela qual elaboramos o presente projeto e
o oferecemos à análise dos ilustres pares, solicitando
lhes não apenas o apoiamento necessário ao êxito desta
proposição mas, principalmente, uma colaboração efe
tiva, no sentido do aperfeiçoamento de nossa proposta
inicial.

Sala das Sessões, 9 de março de 1989. - Victor Fac
cioni.

LEGlSLAÇÃO ClTADA, ANEXADA
PELA CQORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

LEI N' 6.696, DE 8 DE OUTUBRO DE 1979

Equipara, no tocante à previdência social urbana,
os ministros de confissão religiosa e os membros
de institutos de vida consagrada, congregação ou
ordem religiosa aos trabalhadores autônomos e dá
outras providências.

Art. 7" Fica assegurado aos ministros e ex-ministros
de confissão religiosa ou aos membros e ex-membros
de institutos de vida consagrada. congregação ou ordem
religiosa, de que trata o item TI do § l' do artigo 5"
da Lei n' 3.807, se o requererem no prazo de 180 dias
da vigência desta lei, o direito de computar o tempo
de serviço anterior, prestado às respectivas instituições
religiosas, para efeito da Previdência Social, mediante
indenização ao órgão previdenciário das contribuições
não recolhidas no período correspondente, na forma
já estabelecida em regulamento, dispensada a multa
automática.

PROJETO DE LEI
N9 1.693, de 1989

(Do Sr. Luiz Henrique)

Isenta da cobrança de pedágio nas rodovias fede·
rais os veículos de serviço de táxi.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção, Transportes e Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica o art. 2' da Lei n' 7.712, de 22 de

dezembro de 1988, acrescido do seguinte parágrafo úni
co:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

"Parágrafo único. Ficam isentos do pedágio de
que trata este artigo os vcículos de serviço de táxi."

Art. 2" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

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

Justificação

A presente proposição tem por objetivo impedir que
recaia sobre os motoristas de táxi mais esse ônus do
pedágio nas rodovias federais.

Os motoristas desses veículos já vêm, de há muito,
enfrentando todo o tipo de dificuldades, ora com o
aumento do preço dos combustíveis, ora com o aumento
do preço das autopeças.

Tanto isso é reconhecido. que eles já contam com
a isenção do IPI, na aquisição de seus veículos.

Diante dessas razões de nítido conteúdo social, sub
meto a esta Casa o presente projeto de lei, visando
isentar do pedágio os veículos de serviço de táxi.

Sala das Sessões, de de 1989. -
Luiz Henrique

LEI N' 7.712,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

(Diário Oficial de 21 de dezembro de 1988)

Dispõe sobre a cobrança de pedágio nas rodovias
federais e dá outras providências.

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional deercta e eu

sanciono a seguinte lei:
Art. 1" Esta lei disciplina a cobrança de pedágio

pela utilização de rodovias federais, pontes e obras de
arte especias que as integram.

Art. 2' Contribuinte do pedágio é o usuário de ro
dovia federal sob jurisdição do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem (DNER).

Art. 3' O montante calculado para ser arrecadado
com o pedágio não poderá ultrapassar ao necessário
para conservar as rodovias federais, tendo em vista o
desgaste que 05 veículos automotores, utilizados no trá
fego, nelas provocam, bem como a adequação dessas
rodovias às necessidades de segurança do trânsito.

Parágrafo único. Fica aprovado a tabela anexa de
valorcs do pedágio, para o exercício de 1989, que será
anualmente ajustado na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 4" A forma de cobrança será disciplinada em
regulamento da presente lei, nos termos do inciso IV
do art. 84 da Constituição.

Parágrafo único. Os postos vendedores de combus
tíveis poderão ser utilizados como pontos de venda dos
bilhetes de pedágio.

Art. 5" Quando o veículo for encontrado trafegan
do em rodovias federal sem o comprovante do paga
mento do pedágio ou fora do período de tolerância
de três dias de sua validade, o usuário sujeitar-se-á
ao recolhimento de seu valor, acrescido de muita equi
valente a 100% (cem por cento), calculado sobre o
valor atualizado.

§ l' O disposto neste artigo não será aplicável em
trecho de rodovia federal em que se encontre sob juris
dição do estado ou do município, ou em trecho situado
no perímetro urbano do município onde o veículo esteja
licenciado.

§ 2" (Vetado.)
Art. 6- O produto da arrecadação somente poderá

ser aplicado no custeio de despesas com a execução
dos serviços de que trata o art. 3' supra, previstos nos
orçamentos anuais ou em créditos adicionais.

§ 1" No exercício de 1989 e até o montante dispo-
nível. a aplicação atenderá aos seguintes programas:

- Conservação 22%
- Restauração/Melhoramento 50%
- Adequação de capacidade . 20%
-Operação do sistema 8%
§ 2" Em qualquer hipótese, é vedade a aplicação

dos recursos provenientes do pedágio em despesas com
pessoal.

Art. 7" A implantação, pelo Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagem, do pedágio instituído nes
ta lei, implicará suspenção do atualmente exigido em
praças ou barreiras instaladas ao longo das rodovias
federais.

Art. 8' Os recursos provenientes do pedágio serão
recolhidos através do Tesouro Nacional, como receita
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orçamentária da União, nos termos do Decreto-Lei n'
t.755, de 31 de dezembro de 1979.

Art. 9- O Poder Executivo baixará as normas que
se façam necessárias à execução desta lei.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1988j 167' da Indepen

dência e JOO" da República. - JOSE SARNEY - José
Reinaldo Carneiro Tavares.

PROJETO DE LEI
N' 1.694, de 1989

(Do Sr. Fausto Rocha)

Regulamenta o uso do fumo nas aeronaves comer
ciais brasileiras.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 875, de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É vedado fumar uas aeronaves comerciais

brasileiras nos vôos domésticos inferiores a 2 (duas)
horas.

Art. 2' Nos vôos superiores a 2 (duas horas) será
permitido o uso de cigarros, scndo reservado aos não
fumantes no mínimo 50% dos assentos da parte anterior
das aeronaves.

Ar!. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

As autoridades médicas têm reiterado suas categó
ricas afirmações científicas, de que 30% dos maléficos
do fumo são absorvidos pelos não fumantes.

Se o ambiente for fechado e o ar condicionado estiver
ligado, esse percentual cresce.

A liberdade de um termina onde começa a de outrem.
Dessa forma pode-se conciliar o interesse de todos.

- Fausto Rocha.

PROJETO DE LEI
N' 1.695, de 1989

(Do Sr. José Serra)

Faculta a concessão, aos maiores de dezesseis
anos, de habilitação para conduzir veieulos auto
motores.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 477, de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. i' Aos maiores de dezesseis anos poderá ser
concedida, mediante autorização dos pais, e sem pre
juízo da responsabilidade civil destes. habilitação para
conduzir veículos automotores, respeitadas as demais
normas da legislação de. trânsito.

§ 1" Constitui condição para a obtenção de habili
tação para conduzir veículos automotores na forma des
te artigo:

I -prova de alistamento eleitoral;
ll- atestado de bons antecedentes.
§ 2' Completados 18 (dezoito anos) de idade, a au

torização de que trata este artigo transformar-se-á em
Carteira Nacional de Habilitação. desde que o interes
sado precncha os requisitos legais.

Art. 2" Esta lei entra em vigor a partir de sua publi
cação.

Art. 3' Revogam-se as disposiçôes em contrário.

Justificação

No atual contexto social brasileiro, os maiores de
dezesscis anos contam, em geral, com maturidade para
conduzir, com as cautelas próprias de pessoas pruden
tes, veículos automotores. Os meios de comunicação
e a generalizada utilização desses veículos transforma
ram a condução de veículos em ato corriqueiro entre
os setores urbanos de rendimentos médios e elevados.
Ao lado disso, os jovens. por se encontrarem em plena
época de aprendizagem, são aqueles que mais se benefi
ciam da rápida assimilação de conhecimentos que carac
teriza a sociedade atnal, além de serem portadores de
reflexos adequados para o exercício da atividade de
condutor de veículos.
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Nessas condições, é imperioso corresponder às exi
gências do meio social, facultando aos maiores de dezes
seis anos a obtenção de habilitação para conduzir veícu
los. Mas, em nome da prudência e ciente de que o
veículo não usado adequadamente pode representar
uma arma mortífera, torna-se imprescindível não só
observar os antecedentes do habilitado, senão ainda
e principalmente a opinião dos seus pais a propósito
do assunto, pois são eles que conhecem de perto o
seu desenvolvimento psíquico e emocional. Na medida
em que se mantém a responsabilidade civil dos pais,
é fora de dúvida que a autorização que venham a conce
der será fruto muito mais de uma análise racional da
situação do filho do que urna concessão exclusiva do
afeto. No caso, a referência a pais incorpora, no discipli
namento da matéria, a orientação consagrada na Consti
tuição (art, 226, § 5") e no Estatuto da Mulher Casada
(Lei n' 4.121, de 17-8-62), tratando em iguais condições
o homem e a mulher na sociedade conjugal.

Afinal, convém recordar que não se faz referência
à responsabilidade penal, porque a Constituição já con
sagra a respeito o princípio segundo o qual são pen al
mente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujei
tos às normas da legislação especial (art. 228). E as
normas da legislação especial são as medidas aplicáveis
aos menores, que, sem deixar de contemplar o aspecto
pessoal da pena, procuram tratar a matéria segundo
a especificidade da situação. Assim, do mesmo modo
que os menores de dezoito e maiores de dezesseis anos
podem votar, também às pessoas dessa faixa etária é
atribuída a faculdade para conduzir veículo automotor.
Aliás, como a condução de veículo automotor exige
consciência da cidadania, dos direitos e deveres de cada
nm, condiciona-se o exercício da atividade ao alista
mento eleitoral, ato pelo qual o cidadão assume concre
tamente consciência cívica pela participação política na
escolha dos representantes do povo, tornando-se social
mente responsável.

Em face de todo o exposto, espero que o anexo proje
to seja convertido em lei, numa demonstração de que
esta Casa é sensível aos reclamos da sociedade brasileira
e capaz de trabalhar efetivamente no sentido de se fazer
real intérprete de suas reivindicações.

Sala das Sessões, 9 de março de 1989. - José Serra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
Pelo Autor

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

................... ·····ifTÜLO·vúi· .
Da Ordem Social

......................CÚtTÜLO ·viI" .. ··········· .. ···· .. ···
Da Família, da Criança,

do Adolescente e do Idoso

Art. 226. A família. base da sociedade, tem espe
:ial proteção do Estado.

§' .5~' .. O~· di;~it~~· ~. d;~~;~~' ';~f~;;~i~~ .à'~~~;;ci~d~
:onjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela
mulher.

Ar·t.· .22S·.··· 'Sã~' ~~~~i;;;~~~~· i;,I;;;~~~á~~i~ ~~.~~~~~~~
de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação espe
cial.

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

LEI N'4.121
DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Dispõe sobre a situação jurídica da mulher casada

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sancÍono a seguinte lei: .
Art. l' Os artigos 6", 233, 240, 242, 246, 248, 263,

269,273, 326, 380, 393, 1.579 e 1.611 do Código Civil
e 469 do Código do Processo Civil, passam a vigorar
com a seguinte redação:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

I - Código Civil
"Art. 6' São incapazes relativamente a certos atos

(art. 147. n" I), ou à maneira de os exercer:
- Os maiores de 16 e os menores de 21 anos (arts.

154 c 156).
II - Os pródigos
UI - Os silvícolas
Parágrafo único. Os silvícolas ficarão sujeitos ao

regime tutelar, estabelecido em lei e regulamentos espe
ciais, o qual cessará à medida que se forem adaptando
à civilização do País.

II

Art. 233. O marido é o chefe da sociedade conju
gaI, função que exerce com a colaboração da mulher,
no interesse comum do casal e dos filhos (arts. 240
e 251).

Compete-lhe:
I - A representação legal da família;
H - a administração dos bens comuns e dos particu

lares da mulher que ao marido incumbir administrar.
em virtude do regime matrimonial adotado, ou de pacto
antenupcial (arts. 178, § 9", n' I, c, 289, n' I e 311);

UI - o direito de fixar o domicilio da família ressal
vada a possibilidade de recorrer a mulher ao juiz, no
caso de deliberação que a prejudique;

IV - provar a manutenção da família, guardadas as ,
disposições dos arts. 275 e 277.

III

Art. 240 A mulher assume com o casamento. os
apelidos do marido e a condição de sua companheira
consorte e colaboradora dos encargos da família, cum
prindo-lhe velar pcla direção matcrial e moral desta

IV

"Art. 242. A mulher não pode. sem autorização
do marido (art. 251):

I - praticar os atos que ele não poderia sem consenti
mento da mulher (art. 235);

II - Alienar ou gravar de ônus real, os imóveis de
seu domínio particular, qualquer que seja o regime dos
bens (arts. 263, n. Il, III e VIII, 269, 275 e 310);

III - Alienar os seus direitos reais sôbre imóveis de
outrem;

IV - Contrair obrigações que possuem importar em
alheação de bens do casal";

V

"Art. 246. A mulher que exercer profissão lucra
tiva, distinta da do marido terá de praticar todos os
atos inerentes ao seu exercício e à sua defesa. O produto
do seu trabalho assim auferido, e os bens com ele adqui
ridos constitt:em, salvo estipulação diversa em pacto
antenupcial, bens reservados, dos quais poderia dispor
livremente com abserváncia, porém do preceituado na
parte final do art. 240 e nos n's. II e IH, do artigo
242.

Parágrafo único. Não responde o produto do traba
lho da mulher, nem os bens a que se refere êste artigo
pelas dívidas do marido, exceto as contraídas em bene
fício da família."

VI

"Art. 248 a mulher casada pode livremente:
I - Exercer o direito que lhc competir sobre as pes

soas e os bens dos filhos de leite anterior (art. 393);
Il-Desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal

que o marido tenha gravado ou alegado sem sua outorga
ou suprimento do juíz(art. 235, número 1);

IH - Anular as fianças ou doações feitas pelo marido
com infração do disposto nos números In e IV do art.
285;

IV -Reivindicar os bcns comuns, móveis ou imó
veis, doados ou transferidos pelo marido à concubina
(art. 1.177).

Parágrafo único. Este direito prevalece. esteja ou
não a mulher em companhia do marido, e ainda que
a doação se dissimule em venda ou outro contrato;

V - Dispor dos bens adquiridos na conformidade do
número anterior e de quaisquer outros que possua, li
vres da administração do marido, não sendo imóveis;
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VI - Promover os meios assecuratórios e as ações

que, em razão do dote ou de outros bens seus sujeitos
à administração do marido, contra este lhe competirem;

VII - Praticar quaiquer outros atos não vedados por
~" .

VII

"Art. 263. São excluídos da comunhão:
I - as pensões, meios soldos, montepios, tenças, e

outras rendas semelhantes;

II - Os bens doados ou legados com a cláusula de
incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar;

III - Os bens gravados de fideicomisso e o direito
do herdeiro fideicomissário, antes de realizar a condição
suspensiva;

IV - O dote prometido ou constituído a filhos de
outro leito;

V - O dote prometido ou constituído expressamente
por um só cônjuge a filhos comum;

VI - As obrigações provenientes de atos ilícitos (art.
1.518 e 1.532);

VII - As dívidas anteriores ao casamento, salvo se
provierem de despesas com seus aprestos, ou rever
terem em proveito comum;

VIII - As doações antenupciais feitas por um dos
cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade _
(art. 312);

IX - As roupas de uso pessoal, as jóias esponsalícias
dadas antes do casamento pelo esposo, os livros e instru
mentos de profissão e os retratos da família;

X - A fiança prestada pelo marido sem outorga da
mulher (artigos 178, § 9", n' I alíena b, e 235 n" III);

XI - Os bens da herança necessária, a que se impuser
a cláusula de incomunicabilidade (art. 1.723);

XlI - Os bens reservados (art. 246, parágrafo úni
co);

XlII - Os frutos civis do trabalho ou indústria de
cada cônjuge ou de ambos."

VIII

"Arl. 269. No regime de comunhão limitada ou
parcial. excluem-se da comunhão:

I - Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e
os que lhe sobrevierem, na constância do matrimônio
por doação ou por sucessão;

II - Os adquiridos com valores exclusivamente per
tencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens
particulares;

IH - Os rendimentos de bens de fillhos anteriores
ao matrimônio, a que tenha direito qualquer dos cônju
ges em conseqüência do pátrio poder;

IV - Os demais bens que se consideram também ex
cluídos da comunhão universal."

IX

"Art. 273. No regime da comunhão parcial presu
me-se adquiridos na constância do casamento os imó
veis, quando não se provar com documento autêntico,
que o foram em data anterior."

X

"Art. 326. Sendo desquite judicial, ficarão os filhos
menores com o cônjuge inocente.

§ l' Se ambos os cônjuges forem culpados ficarão
em poder da mãe os filhos menores salvo se o juíz
verificar que de tal solução possa advir prejuízo de or
dem moral para eles.

§ 2' Verificado que não devem os filhos permane
cer em poder da mãc nem do pai deferirá o juiz a
sua guarda a pessoa notoriamente idônea da família
de qualquer dos cônjuges ainda que não mantenha rela
ções sociais com o outro a quem, entretanto, será asse
gurado o direito de visita. "

Xl

"Art. 380. Durante o casamento compete o pátrio
poder aos pais, exercendo-o o marido com a colabo
ração da mulher. Na falta ou impedimento de um dos
progenitores. passará o outro a exercê-o com exclusi
vidade.
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Parágrafo único. Divergindo os progenitores quan
to ao exercício do pátrio poder, prevalecerá a decisão
do pai, ressalvado à mãe o direito de recorrer ao juiz,
para solução da divergência".

XII

"ar!. 393. A mãe que contrai novas núpcias não per
der, quanto aos filhos de leito anterior os direitos ao
pátrio poder, exercendo-os sem qualquer interferência
do marido.

XIll

"Art. 1.579. Ao Cônjuge sobrevivente, celebrado
sobre regime da comunhão de bens cabe continuar até
a partilha na posse da herança com o cargo de cabeça
do casal.

§ I' Se porém o cônjuge sobrevivo for a mulher,
será mister, para isso que estivesse vivendo com o mari
do ao tempo de sua morte, salvo prova de que essa
convivência se tornou impossível sem culpa dela.

§ 2' Na falta de cônjuge sobrevivente, a nomeação
de inventariante, recairá no co-herdeiro que se achar
na possc corporal e na administração dos bens entre
co-hcrdeiros a preferência se graduará pela idon~idade.

§ 3' Na falta de cônjuge ou de herdeiro, será inven
tariante o testamenteiro."

XIV

"Art 1.611. Em falta de descendentes e ascenden
tes, será" deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente,
se, ao tempo da morte do outro, não estavam desqui
tados.

§ 1° O cônjuge viúvo se o regime de bens do casa
mento não era o da comunhão universal, terá direito,
enquanto durar a viuvez, ao usufruto da quarta partc
dos bens do cônjuge falecido, se houver filhos deste
ou do casal, e à metade sc não houver filhos embora
sobrevivam ascendentes do "de cujus".

§ 2' Ao cônjuge sobrevivente, casado sob o regime
da comunhão universal, enquanto viver e pennanecer
viúva será assegurada, sem prejuizo da participação que

. lhe caiba na herança, o direito real de habilitação relati
vamente ao imóvel destinado à residência da família,
desde que seja o único bem daquela natureza' a inven
tariar. "

II - Código do Processo Civil.

XV

"Art. 469 Revogado pelaLein'5.869, de 11.1.73
(ver art. 990 do novo CPC).

A nomeação de inventariante recairá:
I - No cônjugc>6obrevivente quando da comunhão

o rcgime do casamento, salvo se, sendo a mulher não
estivesse por culpa sua, convivendo com o marido ao
tempo da morte deste;

II - No herdeiro que se acha na posse de adminis
tração dos bens, na falta de cônjuge sobrevivente ou
quando este não puder ser nomeado;

III - No herdeiro mais idôneo, se nenhum estiver
na posse dos bens;

IV - No testamenteiro quando não houver cônjuge
ou herdeiro, ou quando o testador lhe conceder a posse
e a administração da herança por não haver cônjuge
ou herdeiro necessário;

V - Em pessoa estranha na falta de cônjuge, her
deito ou testamenteiro onde não houver inventariante
judicial."

Ar!. 2' A mulher, tendo bens ou rendimentos pró
prios, serã obrigada, como no regime da separação de
bens (art. 277 do C6digo Civil), a contribuir para as
despesas comuns, se os bens comuns forem insufucien
tes para atendê-Ias.

Art. 3" Pelos títulos de dívida de qualquer natu
reza, firmados por um só dos cônjuges, ainda que casa
dos pelo regime de comunhão universal, somente res
ponderão os bens particulares do signatário c os co
mums até o limite de sua meação.

Ar!. 4" Esta lei entrará em vigor 45 (quarenta e
cinco) dias após a sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Brasília, 27 de agosto de 1962; f41' da Independência
e 74' da República. - JOÃO GOULART, - Francisco
Brochado da Rocha, - Cândido de Oliveira Neto.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PROJETO DE LEI
N" 1.697, de 1989

(Do Sr. Nilso Sguarezi)

Permite a habilitação à carteira de motorista ama
dor para maiores de dezesseis anos.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 477 . de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É permitida a habilitação provisória à car

teira de motorista amador para maiores de dezesseis
anos de idade.

§ 1\' São condições para a habilitação:
I - aprovação em exames na forma prevista pelo

Conselho Nacional de Trânsito;
II - a apresentação dos seguintes documentos:
a) carteira de identidade;
b) certidão negativa de antecedentes criminais;
c) comprovante de autorização do pai ou respon

sável:
d) apólice de seguro de responsabilidade civil;
e) atestado de conclusão do curSD de escolaridade

civil;
f) atestado de conclusão do curso de escolaridade

fundamental; e
g) título de eleitor
§ 2" A carteira de habilitação será provisória até

os dezoito anos, quando passará, automaticamente, a
ter validade dcfinitiva.

Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação. revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A Constituição, mui judiciosamente, acompanhou a
evolução social dos nossos tempos ao conferir aos maio
res de dezesseis anos o direito ao voto. A permissão
oficial de dirigi_r autoveículos, na modalidade de ama
dor, nada mais representa do que a extensão do direito
reconhecido pelo texto constitucional. Está visto, cum
pre liberar a habilitação com as devidas cautelas. Sob
o ponto de vista psicossocial se reconhece ao adolecente
amadurecimento suficiente para conduzir automóveis
dc forma responsável, sob a co-responsabilidade pater
na. No que respeita às condições biomotoras ninguém
desconhece a capacidade de coordcnação necessária pa
ra um perfeito domínio do veículo sem riscos para a
própria integridade e a alheia. Por último, semelhante
medida virá sanar ocorrência de fato, já que é sabido
que representativa parcela de jovens nessa faixa etária
se encontra ao volante de veículos. não sendo rara causa
de acidentes a tentativa de evadir-se da vigilância poli
ciaI. As restrições que se estabelecem no inciso II do
parágrafo primeiro se constituem em salvaguarda bas
tante, a fim de que se obste seja a faculdade ora criada
antregue a mãos imaturas ou irresponsáveis.

Sala do Congresso, 1989. - Nilso Sguarezi.

PROJETO DE LEI
N9 1.701, de 1989

(Do Sr. Amaral Netto)

Esclarece a maioridade penal aos dezesseis anos,
e dá ontras providências.

(À Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção.)

O Congrcsso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 27, do Decreto-Lei n' 2.848, de 7

de dezembro de 1940, que instituiu o Código Penal,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 27. Os menores de 16 anos são penal
mente inimputáveis, ficando sujeitos às normas es
tabelecidas na legislaçáo especial."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

Depois que a Constituição Federal, em seu art. 14,
inciso lI, letra c, passou a permitir o voto aos maiores
de dezesseis anos, vejo-me obrigado a trazer ao Con
gresso Nacional, o presente projeto de lei, estabele
cendo a maioridade penal nessa mesma idade.
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Tenho também conhecimento de que já existem, nes
ta Casa, propostas alterando a legislação, a fim de per
mitir que O cidadão, a partir dessa idade, possa receber
sua carteira de habilitação para dirigir veículos.

Se ao maior de dezesseis anos é permitido votar e
dirigir veículos em via pública, também a ele deve-se
atribuir a responsabilidade penal. Atualmente, ainda
que pratique um fato típico e ilícito, jamais poderá
ser responsabilizado na esfera penal. pois lhe falta a
imputabilidade, que é pressuposto de culpabilidade.

Sala das Sessões, 13 de março de 1989. - Amaral
Netto, Líder do POSo

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

... " l'j88 .

··············TfTVLÜ i·i····························

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO IV
Dos Direitos Políticos

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e. nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;
li -referendo;
III - iniciativa popular.
§ l' O alistamento eleitoral e o voto são:
1-obrigat6rios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2" Não podem alistar-se éomo eleitores os estran-

geirús e, durante o período do serviço militar obriga
t6rio, os conscritos.

§ 3" S,io condições de elegibilidade, na forma da
lei:

I - a nacionalidade brasileira:
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
JII - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
aI trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Pre

sidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador

de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado

Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de
paz;

d) dezoito anos para Vereador.
§ 4' São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5" São inelegíveis para os mesmos cargos, no pe-

ríodo subseqüente, o Presidente da República, os Go
vernadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos
e quem os houver sucedido, ou substituído nos seis
meses anteriores ao pleito.

§ 6' Para concorrerem a outros cargos, o Presidente
da República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos
mandatos até seis mcses antes do pleito.

§ 7' São inelegíveis, no território de jurisdição do
titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins,
até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da
República, de Governador de Estado ou Território,
do Distrito Federal. de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito,
salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à
reeleição.

§ 8" O militar alistável é elegível, atendidas as se
guintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá
afastar-se da atividade;

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agre
gado pela autoridade superior e, se eleito, passará auto
maticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
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§ 9' Lei complementar estabeleceni outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de
proteger a nonnalidade e legitimidade das eleições con
tra a influência do poder econômico ou o abuso do
exercício de função, cargo ou emprego na administração
direta ou indireta.

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado an
te a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados
da diplomação, instituída a ação com provas de abuso
do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará
em segredo de justiça. respondendo o autor, na forma
da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

CÓDIGO PENAL
DECRETO-LEI N' 2.848,

DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte
lei:

PARTE GERAL

TÍTULO IV
Da Co-Autoria

Casos de Impunibilidade

Art. 27. O ajuste, a determinação ou instigação e
O amemo, salvo disposição expressa em contrário, não
são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser
tentado (art. 76, parágrafo único).

PROJETO DE LEI
N' 1.709, de 1989
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N' 101/89

Altera o art. 8' da Lei n' 5.809, de 10 de outubro
de 1972, que dispõe sobre a retribnição e direitos
do pessoal civil e militar em serviço da União no
exterior.

(Às Comissões de Constituição e Justiça c Reda
ção, de Serviço Público e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 8" da Lei n" 5.809, de 10 de outubro

de 1972, passa a vigorar acrescido de dois itens, defini
dos pelos n's IV e V, c um parágrafo único:

"IV - décimo terceiro salário com base na retri
buição integral;

V - acréscimo de 1/3 (um terço) da retribuição
na remunera~ãodo mês em que gozar férias.

Parágrafo único. Aplica-se, no caso dos itens
IV e V, a legislação específica, no Brasil, para
o pagamento daqueles valores."

Ar!. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caç,lo, revogadas as disposiçües em contrário.

Brasma, de de 1989.

LEI N' 5.809,
DE 10 DE OUTUBRO DE 1972

Dispõe sobre a retribuição e direitos do pessoal
civil e militar em serviço da União no elL1erior, e
dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
Disposições Prelimbiares

Art. l' Esta lei regula a retribuição no exterior e
dispõe sobre outros direitos dos funcionários públicos
'" dos militares, em serviço da União no exterior.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

§ 1" Para os efeitos desta lei. considera-se servidor
público O funcionário ou empregado público e o militar.

§ 2" O disposto nesta lei se aplica:
a) aos servidores da Administração Federal Direta,

regidos pela legislação trabalhista, da Administração
Federal Indireta e das Fundações sob supervisão minis
terial:

b) ~os servidores do Poder Legislativo, do Poder Ju
diciário e do Tribunal de Contas da União;

c) no que couber, aos servidores do Distrito Federal,
dos Estados e dos Municípios, bem como as pessoas
sem vínculo com o serviço público designados pelo Pre
sidente da República.

§ 3" Os servidores de Empresa Pública ou de Socie
dade de Economia Mista, são excluídos das disposições
do § 2', quando em serviço específico do órgão no exte
rior.

§ 4' É vedado ao pessoal referido nos §§ 1" e 2'
deste artigo O pagamento, pelos cofres públicos, por
motivo de serviço da União no exterior, de qualquer
forma de retribuição, remuneração e outras vantagens
ou indenizações não previstas nesta lei.

Art. 2' Considera-se sede no exterior:
I - no caso dos servidores do Ministério das Relações

Exteriores, diplomatas ou não, e dos Adidos Militares
e seus Adjuntos ou Auxiliares a cidade onde está locali
zada a sede da missão diplomática ou da repartição
consular de sua lotação;

II - nas comissões exercidas a bordo, o navio; e
UI - nos demais casos, a cidade, o município ou a

unidade correspondente da divisão territorial.político
administrativa do país em que se situa a organização
para a qual haja sido nomeado ou designado o servidor.

Ar!. 3' O servidor em serviço no exterior - assim
considerado aquele que se encontra em missão fora
do País por ter sido nomeado ou designado para o de
sempenho ou exercício de cargo, função ou atividade
no exterior - pode ser enquadrado em uma das seguin
tes missões ou atividades:

1-quanto ao tipo:
a) missão permanente;
b) missão transitória; e
c) missão eventual.
II - quanto à natureza:
a) diplomática;
b) militar; e
c) administrativa.
Art. 4" Considera-se permanente a missão na qual

o servidor deve pennanecer em serviço, no exterior,
por prazo igualou superior a 2 (dois) anos, em missão
diplomática, em repartição consular ou em outra organi
zação militar ou civil, no desempenho ou exercício de
cargo, função ou atividade, considerados permanentes
em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. A designação para o exercício de
misSlio permanente detennina:

a) a mudança de sede, do País para o exterior, ou
de uma para outra sede no exterior: e

b) para o servidor do Ministério das Relações Exte
riores, também a alteração de sua lotação.

Art. se Reputa-se transitória a missão na qual o
servidor tem de permanecer em serviço no exterior,
com ou sem mudança de sede, em uma das seguintes
situações:

I - designado para o exercício, em caráter provisório
de missão considerada permanente;

n - professor, assessor, instrutor ou monitor, por
prazo inferior a 2 (dois) anos, em estabelecimento de
ensino ou técnico-científico e, por qualquer prazo, esta
giário ou aluno naqueles estabelecimentos ou organi
zações industriais;

III - participante de viagem ou cruzeiro de instru
ção:

IV - em missão de representação, de observação ou
em orçamento ou reuniões internacionais;

V -comandante ou·integrante de tripulação,comi
gente ou força, em missão operativa ou de adestra
mento, em país estrangeiro; e

VI - em encargos especiais.
§ -1' A missão transitória com mudança de sede,

pode ser:
a) igualou superior a 6 (seis) meses; e
b) inferior a 6 (seis) meses e superior ou igual a

3 (três) meses; e
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c) inferior a 3 (trés) meses.
§ 2" As missôes traositórias, sem mudança de sede,

têm duração variável e, em princípio, inferior a 1 (um)
ano.

Ar!. 6" É eventual a missão na qual o servidor tem
de permanecer em serviço, uo exterior, em uma das
seguintes situaçÇíes, por período limitado a 90 (noventa)
dias sem mudança de sede ou alteração de sua lotação,
sejam estas em território nacional, no exterior ou em
navio:

I - designado para o exercício, em caráter provisó
rio, de missão considerada pennanente ou transitória;

II - membro de delegação de comitiva ou de repre
sentação oficial;

III - em missão de representação, de observação ou
em organismo ou reuniões internacionais;

IV - comandante ou integrante de tripulação, con
tingente ou força, em missão operativa ou de adestra
mento em país estrangeiro;

V - em serviço especial de natureza diplomática, ad
ministrativa Ou militar; e

VI - em encargos especiais.

CAPÍTULO II
Da Retribuição no Exterior

SEÇÃO I
Da Constituição e do Pagamento da Retribuição no Exte·
rior

Art. 7' Considera-se Retribuição no Exterior o
vencimento de cargo efetivo para o funcionário público
ou o soldo para o militar, acrescido da gratificação e
das indenizações, previstas nesta lei.

§ 1" No caso de servidor regido pela legislação tra
balhista, considera-se retribuição no exterior o salário,
acrescido das indenizações e, se for o caso, da gratifi
cação. previstas nesta lei.

§ 2' Salvo os casos previstos nesta lei, a retribuição
no exterior:

a) é fuada e paga em moeda estrangeira;
b) elimina o direito do servidor a percepção de venci

mento salário ou soldo, c quaisquer indenização ou
vantagens, em moeda nacional, que lhe possam ser devi
dos o período em que fizer jus aquela retribuição.

Ar!. 8" A retribuição ao exterior é constituída de:
I - Retribuição Básica: vencimento ou salário, no

exterior, para o servidor civil, e soldo no exterior, para
o militar:

II - Gratificação: Gratificação no exterior por tem-
po de serviço;

III -Indenizaçües:
a) indenização de representação no exterior;
b) auxílio-familiar;
c) ajuda de custo de exterior;
d) diárias no exterior; e'
e) auxI1io-funeral no exterior.
Art. 9' A soma dos fatores da retribuição básica

e da indenização de representação nO exterior recebida
por qualquer servidor, salvo os Embaixadores Chefes
de Missão Diplomática brasileira junto a organismo in
ternacionais, não pode ultrapassar 90% (noventa por
cento) da importância que, a igual título, é atribuída
ao Chefe de Missão Diplomática brasileira acreditado
junto ao governo do país em quc o servidor estiver
em serviço no exterior.

Art. 10. O direito do servidor à retribuição no exte
rior se inicia na data do embarque para o exterior e
cessa na data do desligamento de sua sede no exterior
ou da partida da última localidade no exterior, relacio
nada com sua missão.

§ 1" As datas de partida e de desligamento são de
terminadas ou aprovadas, conforme O caso, pela autori
dade competente. .

§ 2" O pagamento da retribuição no exterior uão
se interrompe:

a) quando se tratar de missão permanente, em virtu
de de viagem ao Brasil a serviço, em férias, por motivo
de núpcias, luto ou de licença para tratamento de saúde
alé 90 (noventa) dias e, para a funcionária pública,
licença para gestante; e

b) quando se tratar de missão transitória, em virtude
de viagem ao Brasil a serviço.

Art. 11 O servidor em serviço no exterior, em mis
são evenetlal continua a perceber a retribuição ou remu
neração a que faz jus, em moeda nacional ou estran-
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geira, conforme o caso.na organização civil ou militar
a que pertencc.

Parágrafo único. Cabe, ainda, ao servidor, o direito
ao transporte e a diárias no exterior. na forma desta
lei.

Art 12 Em casos especiais o scrvidor pode ser de
signado para missão transitória. sem mudança da sede
para o exterior. de duração até 60 (scssenta) dias, sem
direito à retribuição no exterior.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo. o servidor
recebe em moeda nacional:

a) retribuição ou remuneração e demais vantagens
a que faz jns:

b) indenização diária em valor equivalente ao de uma
diária de alimcntação devida no País, além da alimen
tação e pousada que for assegurada pela União;

c) ajuda de custo correspondente a 1 (um) mês de
vencimento salário ou soldo, no País, quando em missão
dc representação decorrente do compromissos interna
cionais.

SEÇÃO II
Do Vencimento ou Salário,

e do Soldo, no Exterior

Art. 13 Vencimento, salário ou soldo. no b.<terior.
é a retribuição básica mensal devida ao servidor em
serviço no extcrior. em missão permanentc. ou transi
tória, obedecendo seu nível ou grau hierárquico.

Parágrafo único. Aplicam-se ao vencimento e ao sol
do no exterior as disposições legais e peculiares ao servi
dor quanto à penhora, seqüestro e arresto. suspensão
tcmporária ou cessação de direito previstas para o venci
mento ou soldo. no País.

Art. 14. O vencimento dos salários e o soldo. no
exterior, são pagos de acordo com a Tabelas de Escalo
namento Vertical que acompanham esta lei.

Parágrafo único. O fator de conversão dos índices
de retribuição, básica é o quantitativo em cruzeiros
equivalente a 20 (vinte) unidades da moeda-padrão uti
lizadas nas transações financeiras internacionais do go
verno brasileiro.

SEÇÃO UI
Da Gratificação no Exterior

por Tempo de Serviço

Art. 15 Gratificação no cxterior por tempo de ser
viço é o quantitativo devido ao servidor em serviço
no exterior, em missão permanente ou transitória, por
anos de cfetivo serviço prestado .iá computados na for
ma da legislação pertinente.

SEÇÃO IV
Da Indenização de Representação

no Exterior

Art. 16 Indenização de representação no exterior
é o quantitativo devido ao servidor em serviço no exte
rior, em missão permanente ou transitória, destinado
a compensar as despesas inerentes a missão de forma
compatível coms suas responsabilidades e encargos.

§ l' O valor dessa indenização é calculado com base
em índices e fatores de conversão variáveis, estabe
lecidos em razão:

a) do grau de representatividade da missão;
b) do tipo e natureza da missão;
c) da correspondência entre cargos, missões e fun

ções;
d) da hierarquia funcional ou militar;
e) do custo de vida local.

f) das condições peculiares de vida da sede no exte
rior; e

g) do desempenho cumulativo de cargos.
§ 2' Para as missões a bordo de navios ou aeronaves

miliatres, são considerados fatores de conversão regio
nais, com base nos estabelccidos para as localidades
sede ou localidades visitadas.

Art. 17 Ocorrendo afastamento igualou superior
a 30 (trinta) dias do Chefe efetivo da Missão Diplo
mática do Adido Militar, do Chefe da Repartição consu
lar e do Delegado do Tesouro Brasileiro no Exterior
os respectivos substitutos têm direito a um suplemento
mensal equivalente a 30% (trinta por cento) da indeni
zação da representação no exterior atribuída ao titular.
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Art. 18 O servidor perde o direito à indenização
de representação no exterior quando:

I - passa o cargo ou encerra suas atividades, por
término de missão;

11- ultrapassa 30 (trinta) dias afastado ·do desem
penho do exercício do cargo, função ou atividade, res
salvados os casos previstos no parágrafo 2' do art. 10;

UI - entra em licença especial; e
IV - cessa on é suspenso seu direito ao vencimento

ou ao soldo, nos casos previstos na parte final do pará
grafo único do art. 13.

Art. 19. Os índices da indenização de representa
ção no exterior e seus fatores de conversão serão estabe
lecidos em tabelas, na regulamentação desta lei.

§ l' Os fatores de conversão serão expressos em
unidades da moeda-padrão utilizada nas transações fi
nanceiras internacionais do governo brasileiro.

§ 2' O Poder Executivo, em decreto aplicável a to
dos os servidores abrangidos por esta lei, modificará
as tabelas a que se refere este artigo quando se verifi
carem alterações dos elemcntos de fixação dos índices
de seus fatores de conversão.

SEÇÁOV

Do Auxílio Familiar

Ar!. 2D. Auxílio familiar é o quantitativo mensal
devido ao servidor, em serviço no exterior, a título
de indenização para atender, em parte, a manuntenção
às despesas de educação e assistência, no exterior a
seus dependentes.

Art. 21. O auxílio-familiar é calculado em função
da indenização de representação no extedor e recebida
pelo servidor a razão de:

1-10% (dez por cento) de seu valor para a esposa;
e

1I-5% (cinco por cento) de seu valor, para cada
um dos seguintes dependentes:

a) filho, menor de 21 (vinte e um) anos ou estudante
menor de 24 (vinte e quatro) anos que não receba remu
neração ou inválido ou interdito;

b) filha solteira, que não receba remuneração;
c) mãe viúva, que não receba remuneração;
d) enteados. adotivos, tutelados e curatelados, nas

mesmas condições das letras anteriores; e
e) a mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva,

no mínimo há cinco anos, sob a dependência econômica
do servidor solteiro, desquitado ou viúvo, e enquanto
persistir o impedimento legal de qualquer das partes
para se casar.

§ I' O auxílio-familiar será acrescido de um quanti
tativo igual a 1/30 (um trinta avos) do maior valor de
indenização de representasão no exterior atribuído a
Chefe de Missão Diplomática quando o servidor tiver
de educar, fora do país onde estiver em serviço, os
dependentes referidos nas letras a, b,e d do item lI.

§ 2' O Poder Executivo, na regulamentação desta
lei, estabelecerá:

a) o limite mínimo por dependente a ser observado
no pagamento do auxílio-familiar; e

b) os casos especiais que justifiquem o quantitativo
referido no parágrafo l' e a forma de seu pagamento.

SEÇÃO VI

Da Ajuda de Cnsto de Exterior

Art, 22. Ajuda de Custo de Exterior é a idenização
paga adiantadamente ao servidor para custeio das des
pesas de viagem, de mudança e.da nova instalação.

Art. 23. O servidor tem dircito à ajuda de custo
de exterior:

I-em inissão permanente: quando a remoção ou
a movimentação importarem em mudança de sede con
comitante ao desligamento da organização onde exerce
suas atividadcs.

II - em missão permanente ou transit6ria:. quando
dcslocado com a sua organização ao ser essa transferida
de sede, desde que não seja em caráter peri6dico; e

IH - em missão transitória; quando a remoção ou
a movimcntação importarem em mudança de sede:

a) com desligamento de sua organização, por prazo
igualou superior a 6 (seis) meses:

b) com ou sem desligamento de sua organização, por
prazo inferior a 6 (seis) meses e superior ou igual a
3 (três) meses; e
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c) com ou sem desligamento de sua organização, por
prazo inferior a 3 (três) meses.

§ 1" O servidor em serviço no exterior que, por
motivo alheio a sua vontade. for afastado definitiva
mente da missão para a qual foi designado sem decorrer
o prazo previsto de sua duração, tem direito à ajuda
de custo de exterior, no valor estabelecido para aquela
missão.

§ 20 Os dependentes do servidor falecido cm servi
ço no exterior com direito à ajuda de custo fazem jus
a scu recebimento para regresso ao Brasil nos valores
previstos no art. 25.

Art. 24. A ajuda de custo de exterior tem o valor
de 2 (duas) vezes a retribuição básica e 2 (duas) vezes
o auxílio-familiar, acrescido o total de 1 (uma) indeni
zação de reprcsentação no exterior a que o servidor
tiver direito na nova sede no exterior, observados os
valores em vigor à data determinada para a partida.

Parágrafo único. Na remoção ou movimentação pa
ra o Brasil, a ajuda de custo é calculada, na forma
deste artigo, com base nos valores relativos à sede no
exterior.

Art. 25. A ajuda de custo de exterior é paga:
I - integralmente, nos casos dos itens I; H e letra

a, do item IH, do artigo 23;
H - pela metadc de seu valor, no início da missão,

e pela quarta parte de seu valor no término, nos casos:
a) do item I do artigo 23, quando .iá tiver recebido

ajuda de custo de cxterior cm seu valor integral há
menos de 2 (dois) anos; e

b) da letra b, do item m, do artigo 23;
IH - pela quarta parte de seu valoir, no início da

missão, e pela oitava parte de seu valor, no término
nos casos da letra c, do item UI, do artigo 23.

Art. 26. Não tem direito à ajuda de custo de exte-
rior o servidor:

I - removido ou movimentado:
a) a pedido; c
b) de sede no exterior para o Brasil a fim de entrar

em licença, a qualquer título; e
lI'- desligado dc curso ou estabclecimento de ensino

por trancamento voluntário de matrícula.
Art. 27. O servidor restitui, de uma s6 vez a ajuda

de custo de exterior:
I - integralmente quando deixar de seguir destino,

a pedido;
II - com redução das despesas que comprove já ter

realizado, quando dcixar de seguir destino por motivo
independente de sua vontade; e

lU-pela metade do valor recebido, quando, até
6 (seis) meses após ter seguido destino, for, a pedido
dispensado, exonerado. demitido, aposentado ou trans
ferido para a rescrva.

Parágrafo único.. A ajuda de custo de exterior não
é restituída:

a) pelo servidor se após ter seguido destino for man
dado regressar; e

b) pelos herdeiros do servidor quando ocorrer seu
falecimento, ap6s tê-la recebido.

SEÇÃO VII
Do Transporte

Art. 28. O sCÍVidor designado para serviço no exte
rior tem direito a transporte por conta do Estado.

Parágrafo único. O transporte compreende a passa
gem e. conforme o caso, translação da bagagem do
servidor e dos seus dependentes.

Art. 29. O transporte é assegurado na forma e con
dições que se seguem:

I - passagem via aérea, para o servidor e seus depen
dentes, e translação da bagagem, quando designado
para: . __ _

a) missão permancnte ou, missão transitória de dura
ção superior a 6 (seis) meses, com mudança de sede;
e

b) missão transit6ria, com mudança de sede, de dura
ção inferior a 6 (seis) mcses e igualou superior a 3
(três) meses, com dependentes;

II - passagem via aérea para o servidor, sua esposa
e dependentes menores quando for designado para o
exercício, em caráter provis6rio, de missão considerada
permanente e cuja duração seja superior a 30 (trinta)
dias; e
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III - passagem via aérea para o servidor, quando
designado para:

a) missão transitória. com mudança de sede, de dura
ção inferior a 6 (seis) meses e igualou superior a 3
(três) meses, sem dependentes;

b) DÚssão transitória, sem mudança de sede e de du
ração igualou superior a 3 (três) meses;

c) missão transitória. com ou sem mudança da sede,
de duração inferior a 3 (três) meses; e

d) missão eventual.
§ l' O transporte é assegurado, ainda, na forma

e condições que se seguem:
a) de acordo com a regulamentação desta lei, para

um empregado doméstico, quando designado o servidor
para missão permanente ou transitória com mudança
de sede; _ _

b) anualmente, no período mais longo de férias esco-
- lares, passagens via aérea que possibilitem aos depen
dentes reunirem-se à família na sede no exterior onde
o servidor se encontrar em missão pennanente ou transi
tória, quando estiver amparado pelo § l' do artigo 21;

c) passagens via aérea, para o servidor e seus depen
dentes, quando:

1) em área de condições peculiares, tiver direito. na
forma da legislação aplicável, à vinda periódica ao Bra
sil; e

2) diplomata da classe final ou semifinal da carreira,
vier ao Brasil em gozo de férias extraordinárias:

d) 2 (duas) passagens via aérea, quando a sede no
exterior não dispuser de assistência médico-hospitalar
apropriada e, comprovadamente. dela necessitar, em
caráter urgente, o servidor ou seus dependentes; e

e) passagens via aérea para o servidor, quando cha
mado a serviço ao Brasil.

§ 2' Caso seja necessário utilizar transporte dife
rente do aéreo, no todo ou em parte, para alcançar
o local de destino, são fornecidas as correspondentes
passagens por ferrovia, rodovia ou aquavia.

§ 3' No caso da letra a, do item l, o servidor pode
optar por outro meio de transporte, desde que o valor
das passagens não ultrapasse o das por via aérea.

§ 4" O transporte só é assegurado àqueles que cons
tarem da declaração de dependentes do servidor.

§ 5' Falecendo o servidor, os dependentes a que
se refere o parágrafo anterior fazem jus a transporte
para regresso ao Brasil, na forma da regulamentação
desta lei.

Art. 30. Não tem direito a transporte o servidor:
I -removido ou movimentado:
a) a pedido; e
b) de sede no exterior para o Brasil, a fim de entrar

de licença, a qualquer título; e
II -compreendido nos itens IH e V do artigo 5',

e item IV do artigo 6".
Art. 31. O Ministério a que pertence o servidor

designado para missão no exterior providencia as passa
gens e translação da bagagem:

I - de ida e de volta, com pagamento em moeda
nacional, se a missão é de duração igualou inferior
a 6 (seis) meses;

II - de ida, com pagamento em moeda nacional, e
de volta, em moeda estrangeira, se a missão é de dura
ção superior a 6 (seis) meses;

UI - com pagamento em moeda estrangeira, quando
já se encontra o servidor em outra missão no exterior.

Art. 32. O Poder Executivo estabelecerá os limites
de cubagem e de peso da bagagem do servidor que
podem ser compreendidos no transporte.

SEÇÃO VIII
Das Diárias no Exterior

Art. 33. Diária no Exterior é a indenização paga
adiantadamente ao servidor para custeio das despesas
de alimentação, de pousada e outras decorrentes do
afastamento de sua sede, por motivo de serviço no exte
rior.

Parágrafo único. As diárias no exterior são devidas,
na forma da regulamentação desta lei, computando-se,
também; os dias de partida e de chegada.

Art. 34. O servidor não tem direito à diária no exte
rior:

l-quando a alimentação e a pousada forem assegu
radas pelo Estado;
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II~ cumulativamente com a ajuda de custo de exte
rior.

Parágrafo único. Em serviço no exterior. percebe
o servidor diárias em moeda nacional, na forma da
legislação específica, no período em que permanecer
no Brasil em objeto de serviço.

Art. 35. O servidor restitui as diárias no exterior:
I - integralmente, quando não ocorrer o afastamen

to da sede; e
H - correspondente aos dias:
a) que ultrapassarem o período de afastamento da

sede, a serviço, quando este afastamento for menor
que o previsto; c

b) em que a alimentação e a pousada forem assegu
radas pelo Estado.

Parágrafo único. As diárias no exterior não são res
tituídas pelos herdeiros do servidor falecido.

Art. 36. O Poder Executivo fixará o valor das diá
rias no exterior, em decreto aplicável a todos os servi
dores abrangidos por esta lei.

SEÇÃO IX
Do Funeral no Exterior

Art. 37. É assegurado sepultamento condigno ao
servidor em serviço no exterior.

Parágrafo único. São responsáveis pelas providên
cias para sepultamento. pagamento de auxílio-funeral
no exterior e traslado do corpo, conforme o caso e
na seqüência a seguir:

a) a organização brasileira em que estava em serviço
o servidor;

b) a repartição consular em cuja jurisdição ocorrer
o óbito; ou

c) a Missão Diplomática no país, na inexistência das
outras duas responsáveis.

Art. 38. O auxílio-funeral no Exterior é o quanti
tativo destinado a atender às despesas com o funeral
do servidor em serviço no exterior, em missão perma
nente ou transitória.

Art. 39. O auxílio-funeral no exterior tem o valor
retribuição mensal que o servidor recebia normalmente.
no exterior.

Art. 40. O auxílio-funeral no exterior é pago, ime
diatamente, a quem de direito, mediante siroples apre
sentação do atestado de óbito.

Parágrafo único. Decorrido o prazo de 30 (trinta)
dias sem reclamação do auxI1io-funeral no exterior por
quem haja custeado o sepultamento do servidor. o amá
lio será pago aos beneficiários da pensão, mediante
requerimento à autoridade competente.

Ar!. 41. No caso de falecimento de servidor em
serviço no exterior, em missáo eventual, a União custeia
e promove o sepultamento ou traslada o corpo para
o Brasil.

Parágrafo único. Transladando-se o corpo para o
Brasil. o auxílio-funeral, devido no País. é pago em
moeda nacional observadas as disposições legais apli
cáveis.

Art. 42. Em casos especiais, a critério do Poder
Executivo. a União pode custear diretamente o sepulta
mento do servidor falecido em serviço no exterior.

Parágrafo único. Nesta hipótese, não cabe direito
a qualquer tipo de auxílio-funeral por parte dos benefi
ciários do falecido.

Art. 43. Ocorrendo o falecimento do servidor em
serviço no exterior, que não esteja acompanhado do
cônjuge ou de parente adulto, é assegurado a um mem
bro de sua família o transporte de ida e volta até o
local onde se encontra o corpo. _

Art. 44. Falecendo, no exterior, dependentes ou
empregado doméstico do servidor. cujo transporte haja
sido pago pela União. o traslado do corpo para o Brasil
é custeado pelo órgão a que está vinculado o servidor.

Art. 45. Os dependentes do servidor, falecido
quando em serviço no exterior, têm direito ao mesmo
tratamento aduaneiro para desembaraço de bagagem
que lhe era assegurado ao término de sua missão.

CAPÍTULO III
Disposições Gerais

Ar!. 46. Os proventos de aposentadoria do funcio
nário público e os de inatividade do militar continuam
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a ser calculados de acordo com a respectiva legislação
específica, baseados unicamente na retribuição ou re
muneração do País, neles não devendo ser computadas
as somas recebidas, a qualquer título. quando em servi
ço no exterior.

§ l' As contribuições para benefício de família con
tinuarão a ser calculadas de acordo com a legislação
específica, considerando-se, para esse fim. os valores
dos descontos efetuados no País.

§ 2' As pens6es devidas aos beneficiários dos ser
vidores que prestem ou hajam prestado serviço no exte
rior são calculadas de acordo com as normas estabe
lecidas neste artigo.

Art. 47. Os descontos ou consignações, obrigat6
rios ou facultativos, que incidam sobre a retribuição
do servidor em serviço no exterior, em missão perma
nente ou transitória, são processados na forma estabe
!edda na regulamentação.

Art. 48. São asseguradas. de acordo com a Lei Re
muneração dos Militares:

I - ao militar em serviço no exterior que realizar
exercícios ou cumprir missões previstas, no todo ou
em parte, nos planos de provas das atividades especiais
de vôo em aeronave militar, salto em para quedas, Imer
são em submarino ou mergulho com escafandro ou com
aparelho o registro e a apreciação, 'par~ fins de homolo
gação, de percepção ou de atuah,;açao de quotas. de
indenização de compensação orgâmca a serem conSide
radas para pagamento. em moeda nacional, a partir
da data de regresso ao território nacional; e

ll- ao militar em campanha no exterior, a remune
ração e demais direitos previstos naquela lei.

Art. 49. A retribuição básica dos Embaixadores
não integrantes da carreira diplomática, dos Ministros
para Assuntos Comerciais de primeira e segunda classes
e Cônsules Privativos é fixada de acordo com os índices
da Tabela de Escalonamento Vertical- Servidores Ci
vis, que acompanha esta lei.

§ I' A retribuição básica das pessoas sem vínculo
com o serviço público, designadas pelo Presidente da
República, é fixada, dentro dos índices da Tabela a
que se refere este artigo, observando-se os fatores esta
belecidos, para a indenização de representação no exte
rior, nas letras a, b, c, e d do § l' do artigo 16.

§ 2' Aplica-se o disposto no parágrafo anterior ao
funcionário público, cujo cargo não tenha nível de ven
cimento previsto no atual Sistema de Classificação de
Cargos do Serviço Civil do Poder Executivo, bem assiro
ao empregado público.

Art. 50. É assegurada ao servido~ público em servi
ço no exterior, enquanto pennaneceT na atual missão~

retribuição mensal. no mínimo, igual à retribuição ou
remuneração a que tinha direito na data da entrada
em vigor desta lei.

Art. 51. A despesa decorrente da aplicação desta
lei correrá à conta dos recursos previstos na Lei de
Orçamento para 1973. •

Art. 52. São revogados os Decretos-leis n' 7.410,
de 23 de março de 1945; n' 995, de 21 de outubro
de 1969 e n" 1.227 de 28 de junho de 1972; os §§ 2'
e 3' do artigo 15 c os artigos 17, 18 e 19 do Decreto-lei

.n' 9.202, de 26 de abril de 1946; o artigo 43 da Lei
n" 488, de 15 de novembro de 1948; o parágrafo único
do artigo 120 da Lei' l.711. de 28 de ontuhro de 1952;
o artigo 40 o parágrafo único do artigo 41 e o artigo
50, da Lei n" 3.917, de 14 de julho de 1961; o artigo
19 c seus parágrafos, da Lei n" 4.242. de 17 de julho
de 1963 e o artigo 9" e seu parágrafo único do Decreto-lei
n' 310. de 28 de fevereiro de 1967 e demais dispositivos
legais que contrariem a matéria regulada nesta lei.

Art. 53. Esta Lei entra em vigor em l' de janeiro
de 1973.

Brasília. 10 de outubro de 1972; 151' da Indepen
dência e 84' da República. - EMÍLIO G. MÉDICI
- Alfredo Buzaid - Adalberto de Barros Nunes 
Orlando Geisel - Mário Gibson Barboza - Antônio
Delfim Netto - Mário David Andreazza - L. F. Cirne
Lima - Jarbas G. Passarinho - Júlio Barata - J.
Araripe Macêdo - Walter Joaquim dos Santos - Mar
cus Vinicius Pratini de Moraes - Antônio Dias Leite
Júnior - João Paulo dos Reis Velloso - José Costa
Cavalcanti - Hygino C. Corsetti.
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ANEXO À LEI DE REMUNERAÇÃO NO EXTERIOR

TABELA DE ESCALONAMENTO VERTICAL
(Retribuição básica - Artigo 14)

I - Servidor~s Civis

Cargo, função ou emprego
Ministro exercendo o cargo de Embaixador
Embaixador não integrante da carreira diplomática .
Ministro de l' Classe e Ministro para Assuntos Comerciais de l' Classe
Ministro de 2' Classe e Ministro para Assuntos Comerciais de 2' Classe ...
Delegado do Tesouro Brasileiro na Extcrior
Primeiro Secretário
Assistente do Delegado, Chefes de Assessoria, da Contadoria Seccional
e da Tesouraria, da Delegacia do Tesouro Brasileiro na Exterior .
Segun.do Secret,á~io .
TerceIro Secretano .
Cônsul Privativo .
Nível 22 .

21 .
20 .
19 .
18 .
17 .
16 .
15 .
14 .

Cargo, fnnção ou emprego

13 .
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Índice

100
94
88

76
72
64
46
40

37.5
35
34
33
32
29
26
24

Índice

23
21.5

21.
20.5

20
19.5

19
18.5

18
17,5

17
16.5

16

ANEXO À LEI Im REMUNERAÇÃO NO EXTERIOR

TABELA DE ESCALONAMENTO VERTICAL
(Retribuição básica - Artigo 14)

ll- Militares

Posto de Gradnação
Almirante-de-Esquadra. General-de-Exército, Tenente-Brigadeiro
Vice-Almirante, General-de-Divisão. Major-Brigadeiro .
Contra-Almirante, General-de-Brigada, Brigadeiro .
Capitão-de-Mar-e-Guerra. Coronel .
Capitão-de-fragata. Tenente-Corouel .
Capitão·de-Corveta, Major .
Capitão-Tenente, Capitão .
Primeiro Tenente .
Segundo Tenente .
Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial, Suboficial. Subtenente .
Primeiro Sargento .

Posto ou Graduação

Segundo Sargento .
Terceiro Sargento .
Taifeiro-Mor .
Taifeiro de Primeira Classe .
Taifeiro de Segunda Classe .
Cabo (engajado) .
Marinheiro. Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de 1.' Classe (especia
lizados, cursados e engajados); Soldado Clarim ou Corneteiro, de l'
Classe .
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de l' Classe e (não espe-
cializados) .
Aspirante e Cadete (Último ano) .
Soldado Clarim ou Corneteiro, de 2' Classe .
Soldado do Exército e Soldado de 2' Classe (engajados); Soldado Clarim
ou Corneteiro. de 3' Classe .
Aspirante e Cadete (demais anos). Aluno do Centro de Formação de
Pilotos Militares. Aluno de Órgãos de Formação de Oficiais de Reserva ..
Cabo (não engajado) .
Aluno de Escola de Formação de Sargentos .
Aluno de Colégio Naval e Escola Preparatória de Cadetes (Último ano),
Grumete .

Aluno de Colégio Naval e Escola Preparatória de Cadetes (demais anos),
Marinheiro-Recruta, Recruta, Soldado-Recruta e Soldado de 2' Classe
(não engajados) , .
Aprendiz-Marinheiro , .

Índice
100
94
88
80
76
72
64
55
50
46
43

Índice

37
34
28
26
25
24

17

14
1.3
12

9

8
7
6

5

4
2

MENSAGEM N'lOl, DE 1989,
DO PODER EXECUTIVO

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:

Nos termos do §.oI' do art. 64da Constituição Federal.
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanbado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe.do Esta
do-Maior das Forças Armadas, o anexo projeto de lei
qne "altera o art. 8' da Lei n' 5.809, de 10 de outubro
de 1972. que dispõe sobre a retribuição e direitos do
pessoal civil e militar em serviço da União no exterior".

Brasília, em 13 de março de 1989. - José Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 0324/SC-5. DE 13
DE FEVEREIRO DE 1989, DO SENHOR MINIS
TRO DE ESTADO CHEFE DO ESTADO-MAIOR
DAS FORÇAS ARMADAS.

Excelentissimo Senhor Prcsidente da República:
1. Com o advento da nova Constituição, foi assegu

rado aos servidores públicos civis e militares. dentre
outros,. o direito ao décimo terceiro salário com base
na remuneração integral e gozo de férias remuneradas
com, pelo menos. um terço a mais do que o salário
normal.

2. Tais direitos foram considerados auto-aplicáveis,
aos servidores públicos, no 'País, já estando, inclusive,
disciplinadas as formas de seu pagamento, por medidas
administrativas.

3. No que se refere aos servidores em serviço na
exterior, a Consultoria Geral da República, através do
Parecer SR-76/88, reconheceu que aqueles servidores,
também. fazem jus à percepção de um terço de férias,
mas não ao décimo terceiro salário, por falta de lei
autorizadora.

4. Como é do conhecimento de Vossa Excelência.
a Lei n' 5.809. de 10 de outubro de 1972, que dispõe
sobre a retribuição nO exterior. através do seu art. 4\',
veda ao pessoal a serviço da União no exterior, qualquer
forma de retribuição, remuneração e outras vantagens
nela não previstas.

5. O Ministério da Aeronáutica, conforme Aviso
n'OOI-GM 006/009, de 10 de janeiro de 1989. e o Minis
tério da Marinha através do Aviso n' 01.8, de 20 de
janeiro de 1988, são de opinião que os direitos constitu
cionais são aplicáveis inclusive aos servidores em exer
cicio no exterior.

6. Assim, com o objetivo de suprir a falta na lei
específica regulamentando o pagamento de um terço
de férias e décimo terceiro salário na exterior, tenho
a honra de submeter à consideração de Vossa Exce
lência o anteprojeto de lei e minuta de mensagem ane
xos.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência. Senhor Presidente, os protestos do meu mais
profundo respeito. - Almirante-de-Esquadra Valbert
Usiellx Medeiros de Figueiredo, Ministro de Estado
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

AVISO N' 115-SAP.

Em 13 de março de 1989

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a

Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da Re
pública, acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas, relativa a projeto de lei que "altera

o art. 8' da Lei n' 5.809, de 10 de outubro de 1972,
que dispõe sobre a retribuição e direitos do pessoal
civil e militar em serviço da União nO exterior".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto. Ministro Chefe do Gabinete
Civil.

O SR. PRESIDENTE (Ioocêncio Oliveira) - Está
finda a leitura do expediente.

Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o SI. Nilson Gibson

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia
Oseguinte discurso.) -SI. Presidente. Sr" e Srs. Depu
tados, quero hoje chamar a atenção de V. Ex" para
o brilhante editorial escrito pelo Presidente das Organi
zações Globo, DI. Roberto Marinho. na edição de on
tem, 8 de março, de seu jornal. entitulado "A Amazônia
e o Mundo". No momento em que o Governo brasileiro
sofre as ingerências norte-americanas, sob a alegação
de defender o que ao Brasil pertence, palavras esclare
cedoras como a desse brilhante homem da imprensa
demonstram a disposição de todos ós segmentos sociais
em associar-se a essa luta.

De fato, a Amazônia é património do Brasil, que
não deve abrir mão de incorporá-la à sua economia.
A exploração racional desse cobiçado espaço é que irá
dar sustento aos planos governamentais.

Diz Roberto Marinho em seu texto opinativo:

" ... nada impede o desenvolvimento na região
de políticas agrícolas e de produção energética e
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aproveitamento do subsolo. Ter acesso ao Pacífico
por rodovia, a partir da Amazônia, é não apenas
um direito do Brasil, mas também um imperativo
econômico de facilitar o ingresso e a saída de produ
tos pelo oceano em cujas margens encontram-se
países que no próximo século estarão entre os mais
prósperos da terra".

Cumpre registrar, ainda, as manifestações solidárias
que temos recebido por parte dos presidentes dos oito
países que compõem o Tratado de Cooperação Amazô
nica. Em reunião ocorrida em Quito, o Embaixador
Paulo Flexa de Lima relatou aos chanceleres dos outros
sete países as pressões que o Brasil vem recebendo.
Ao desabafo, o Chanceler do Equador, Diego Cordo
vés, respondeu, dizendo que será discutida uma estra
tégia comum para fazer frente às pressões.

Mas as vozes amigas não se restrigem ao DL Roberto
Marinho e aos presidentes de países vizinhos ao nosso.
Igualmente os ministros militares não aceitam qualquer
tipo de interferéncia externa na Amazônia e rechaçam
as pressões internacionais sobre o governo brasileiro
em relação à questão ecológica na região. O ministro
do Exército afirmou que "os militares consideram ina
ceitáveis também as propostas de vinculação da dívida
externa a investimentos para a preservação da Amazô
nia. A região Amazônica é uma área estratégica, que
dispõe de inesgotáveis recursos naturais, e o Brasil,
país em desenvolvimento, necessita desses recursos para
o benefício da própria região e de todos os brasileiros.

Paralelamente a essa solidariedade, encontramos po
rém algumas vozes destoantes. O Presidente Nacional
do Partido Verde, escritor Fernando Gabeira, protesta
contra a não-participação do Presidente José Sarney
na Conferência Internacional de Defesa do Meio Am
biente, a realizar-se no próximo dia 11, em Haia, na
Holanda. Esqu.ece-se o escritor de que a desistência
do presidente se deve aos argumentos procedentes apre
sentados pelos setores diplomáticos, que entendem que
o Presidente Sarney ficaria muito exposto às pressões
e a novas criticas, por parte das correntes que tentam
impingir ao Brasil a imagem dc vilão da ecologia.

É prcciso pôr um fim a essa hipocrisia. A solidarie
dade internacional é bem-vinda, mas não de forma a
ferir nossa soberania.

Para melhor concluir meu pronunciamento. volto a
reportar-me ao Editorial do Jornal O Globo, de ontem,
assinado por Roberto Marinho, pedindo que seu teor
seja incorporado a este discurso. Sem dúvida, está certo
o DL Roberto Marinho. "Uma política inaceitável de
convivência com o meio ambiente (... ) dará ao Brasil
autoridade moral para discutir nos foros internacionais,
o que se está fazendo e dcixando de fazer ..." .

MA TÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:

Qualquer discussão sobre o futuro da Amazônia, que
tenha como limites a própria região e o momento pre
sente estará condenada a não chegar a conclusão algu
ma. O problema da poluição e do equilíhrio ecológico
teIll dimensão mundial- e nó-l0 se iniciou com a primei
ra ~rvore abatida na floresta equatorial.

E preciso começar do começo e olhar além das fron
teiras de qualquer país ou continente, para alcançar
uma visão objetiva do perigo real que cxiste para a
terra em futuro terrivelmente próximo, e para saber
qual é o dever de cada um e de todos os países.

A ameaça tem nome: efeito-estufa. Em outras pala
vras, aquecimento. Até algum tempo atrás, o assunto
era província de especialistas. Hoje, a simples leitura
dos jornais, acompanhada de informações colhidas jun
to aos estudiosos, permite até a jornalistas leigos discutir
a questão.

O efeito-estufa, como nos ensinam, não é o calor
que consideramos normal para o plaueta -uma tempe
ratura média pouco abaixo dos 30 graus - porque é
a ele que se deve a sustentação da vida. Mas o aqueci
mento artificialmente acelerado, que cabe ao homem
deter nas próximas décadas, sob pena de que as condi
ções de vida venham a se aproximar perigosamente
do insuportável.

A inclinação do eixo da terra varia periodicamente,
e o clima acompanha essas variações' que se processam
com enorme lentidão, ao longo de milênios. A última
Idade do Gelo não pertence à memória coletiva do
homo sapiens sapiens: todas as nossas diferentes formas
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dc civilização ocorreram dentro do mais recente ciclo
dc calor progressivo, iniciado há cerca de dez mil anos.

Ocorre que o aquecimento, neste ciclo, sofreu acele
ração que pode ser definida, em termos planetários,
como brusca: do começo do século passado, até os dias
de hoje, a temperatura ambiente média vem subindo
numa aceleração que toma os índices da última década
equiparáveis aos de milhares de anos no período ante
rior à Revolução Industrial.

O atual desequilíbrio ocorre exclusivamente por cul
pa do homem.

Nossa atmosfera retém os raios infravermelhos do
sol - o que é ótimo, pois caso contrário não haveria
vida. O problema está na retenção excessiva e progres
siva. Esse é o efeito-estufa, que tem as seguintes causas
principais, todas ligadas à ação do homem:

Lançamento à atmosfera de dióxido de earbooo pro
duzido pela queima dc combustível fóssil (gasolina e
outros derivados de petróleo, carvão etc.). Estima-se
que isso esteja ocorrendo em média anual de cinco
a seis bilhões de toneladas; para se ter idéia do que
significa. os mares, que constituem o maior fator isolado
de absorção do gás, dão conta, por ano, de dois bilhões
de toneladas. E a queima de combustível não tem para
do de crescer: aumenta numa proporção anual entre
dois e quatro por cento.

Redução das florestas - porque o ciclo da vida vege
tal inclui a absorção de dióxido de carbono e a sua
análise biológica, por meio da qual o carbono é absor
vido e o oxigênio devolvido à atmosfera.

Diminuição da capa de ozõoio na atmosfera. Isto
se deve, entre outras causas, ao clorofluorcarbono, um
produto industrial que se encontra, por exemplo, nos
sprays. O ozônio bloqueia parcialmente os raios ultra
violetas do sol, e os "buracos" causados pela ação do
homem não só aumentam o risco de câncer de pelc
como, entre outros danos, diminucm a capacidade dos
oceanos de absorverem o dióxido de carbono.

Produção de outros gases que têm efeito semelhante
ao dióxido de carbono, como óxido de nitrogênio (ema
nado por adubos químicos e pelo querosene queimado
pelos aviões a jato) e metano, produzido, por exemplo,
pelas plantações de arroz. Ironicamcnte, verifica-se que
a chamada "revolução v~rde" que multiplicou os arro
zais asiáticos e afugentou o fantasma da fome de muitos
países contribuiu, embora em pequeoa escala, para o
agravamento do efeito-estufa.

A comunidade científica internacional é unânime em
apontar as terrívcis conseqüências do fenômeno. Pre
vé-se que, à falta de providências heróicas, em meados
do próximo século a temperatura média da terra terá
aumentado entre três e oito graus.

Parece pouco, mas será suficiente para profundas al
terações. Haverá ampliação dos mares c degelo nas
regiões polares produzindo uma elevação mêdia de um
metro ou até bem mais no nível do mar - o suficiente
para submergir imensas áreas do litoral em todos os
continentes. Calcula-se que alguns países do Oriente
perderão até 40 por cento de seu território; no Brasil,
as conseqüências, na foz do Amazonas e no extremo
sul, serão catastróficas.

O clima sofrerá muito: secas mais fortes e mais fre
qüentes, maiores índices de chuvas nas regiõcs tropicais,
acarretando inundaçõcs diluviais. Espêcics animais e
vegetais desaparecerão. Parasitas e insetos, resistentes
a variações climáticas, prosperarão. Doenças tropicais
-como a do sono, causada pela mosca tsé-tsé -invadi
rão regiões temperadas. Prevé-se, ainda, quc já nas
próximas décadas começarão a surgir problemas na pro
dução de alimentos e no abastecimento de água.

Não é de admirar, portanto, que em todo o mundo
civilizado o efeito-estufa seja visto com preocupação
ou mesmo pãnico.

A maioria dos cientistas concorda que para deter
o efeito-estufa impõe-se atacar o problema em todas
as frcntes. Deter a devastação da Amazônia e de outras
florestas do Terceiro Mundo? Certamente -entre outras
razões porque as do Primeiro .já cederam lugar ao pro
gresso há muito tempo.

Mas cobra-se também das nações industrializadas a
sua parte: por exemplo, criar impostos restritivos ao
uso de combustíveis fósseis, investir nas fontes de enrgia
não poluentes (como a eólica ou a solar) e elevar os
índices de produtivklade das que poluem.
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Neste capítulo, a propósito, os Estados Unidos prati·
cam no momento política delinqüente: os índices de
produtividade na queima de petróleo c carvão cstacio
naram em 1987 e regrediram em 1988.

Em suma, a estratégia recomendada pela comunidade
científica tem duas linhas principais: tanto ê preciso
aumentar a absorção de dióxido de carbono (e por isto
é importante preservar a Amazônia e reflorestar inten
samente em outras partes) como reduzir a produção
dcsse gás c de outros também polucntes. Quem defende
só uma parte da solução está se recusando a ver o proble
ma globalmente -e está, de fato, fugindo ao enfrenta
mento realista de uma das mais graves ameaças com
que a humanidade já se deparou.

Em face destc quadro, como deve sc comportar o
Brasil?

Em primeiro lugar, cabe-lhe repelir a pecha de prin
cipal responsável pelo agravamento do efeito-estufa e
a chantagem que a acompanha. Países ricos e organi
zações internacionais nos ameaçam com punições no
campo econômico caso não adotemos atitudes drásticas
em relação ao controle ambicntal na Amazônia. E isso
não é apenas chantagem, mas chantagem baseada em
premissa deturpada.

É preciso destacar, a propósito, que não há Amazônia
só no Brasil (embora só se fale na nossa); que as denún
cias e o debate ignoram a diferença entre a Amazônia
física e a Amazônia legal.

Por outro lado. refugiar-se na posição defensiva para
usá-la como desculpa para a inação seria hipocrisia,
e um desserviço que o Brasil de hoje estaria prestando
ao Brasil do próximo século. Devemos reconhecer que
há, de fato, desmatamento indiscriminado, até mesmo
com subsídios oficiais; que não policiamos devidamente
uma região de enormc importância estratégica; que,
enfim, não executamos e sequer formulamos adequada"
mente uma política coerente de proteção da Amazônia.

Cabe ao Brasil-porque se preocupa com as gerações
que virão. e não por estar aguilhoado pela pressão exter
na - dar ao Mundo um excmplo dc correta preocu
pação com o equilíhrio ecológico, reconhecendo que
este não é território de visionários, mas campo de ação
prioritário para o País.

Explorar a Amazônia, sim - mas racionalmente.
Nada impede o desenvolvimcnto na região de políticas
agrícolas e de produção energética e aproveitamento
do subsolo. Ter acesso ao Pacífico por rodovia, a partir
da Amazônia, é não apenas um direito do Brasil, mas
também um imperativo econômico de facilitar o ingres
so e a saída de produtos pelo oceano em cujas margens
se encontram países que no próximo século estarão en
tre os mais prósperos da Terra.

Dar alimento e trabalho a. milhiies de brasileiros não
entra obrigatoriamente em conflito com o respeito às
lcis da Natureza - desde que o governo e o empresário
atuem harmoniosamcnte com o cicntista e a- comuni
dade.

Uma política inatacável de convivência com o meio
ambiente. além do mais, dará ao Brasil autoridade mo
raI para discutir nos foros internacionais o que se está
fazendo e deixando de fazer no resto do Mundo sobre
a ameaça que se avizinha de todos.

Nestes tempos de debates incessante e agitação por
vezes irracional da questão, plenários não faltam. Só
esta semana, o Brasil comparece a dois: a reunião em
Quito do Tratado de Cooperação Amazônica e o con
gresso mundial em Haia, convocado por países euro
peus. Ao primeiro, levamos proposta com dois objeti
vos: articular os oito países da região numa frente de
combatc ao lobby da desinformação e promover planos
concrctos de desenvolvimento integrado.

Não deve ser diferente nossa estratégia em Haia:
apoio integral a medidas legítimas de preservação do
equilíbrio ecológico em todos os continentes, e repúdio
a tentativas de acuar o Brasil, transformando-o 00 gran
de :éu da questão.

E certo, devemos insistir, que, desacompanhada de
medidas concretas de preservação, veremos diminuída
a nossa capacidade de resistir à pressão internacional
- principalmente tendo-se em conta o nível de histeria
que atingiu. Essa advertência não deve ser dirigida ape
nas ao GQverno brasileiro. mas a todos, no Mundo
todo.
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A final, o espectro do aquecimcnto insuportável paira
sobre a humanidade inteira. Para exorcizá-lo. a humani
dade inteira precisa de muito mais ação racional. e mui
to menos retórica.

o SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revisão
do orador.) Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados. há
necessidade urgente de regulamentarmos o art. 17 da
Constituição Federal. que dispõe sobre a livre criaçl0.
fusão. incorporação e extinção de partidos políticos para
que evitemos que o Tribunal Superior Eleitoral inter
prete a Constituição nos termos de leis que foram revo
gadas pelo espírito do COllstituinte quando elaborou
esse artigo.

Sabemos que dos quatro incisos e quatro parágrafos
que ele apresenta. somente dois necessitam de regula
mentação pela legislação ordinária. Trata-se daquele
que diz que os partidos políticos têm direito aos recursos
do fundo partidário e ao acesso gratuito ao rádio e
à televisão.

Entendemos que o assunto deve ser regulamentado
pelo regimento do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados. Estamos apresentando um projeto de lei
que dispõe sobre a organização dos partidos políticos
e para evitar confusão. revoga todas as leis derivadas
da Lei n' 5.682 de 21 de julho de 1971- a lei Orgânica
dos Partidos Políticos. Entendemos que. em assim agin
do estamos interpretando o espírito do Constituinte;
ampla liberdade de organização partidária. Não tere
mos uma sociedade democrática. livre e justa se o pre
ceito constitucional da ampla liberdade de organização
não for respeitado integralmente. Esse é o espírito do
projeto de lei que apresentamos em nome do Partido
dos Trabalhadores.

O SR. ISMAEL WANDERLEY (PMDB - RN) 
Sr. Presidente, Srs. Deputados. ocupo a tribuna para
deixar registrado nos Anais da Casa o resultado da
votação em que o Senado homologou o nome de Aluízio
Alves como Ministro do Superior Tribunal Militar. de
pois de uma campanha bem orquestrada. atribuída a
vários setores inclusive a alguns membros militares do
Superior Tribunal Militar - como se a anistia não tives
se ocorrido no País - numa demonstração de inequí
voco reconh~cimento a um homem que foi Constituinte
aos 23 anos. durante 19 anos foi Deputado. por 5 anos
foi Governador de Estado. e Ministro de Estado recen
temente.

Estas minhas palavras fazem-se necessárias. porque
tivemos alguns momentos de tensão. quando adver
sários políticos nossos no Estado. num ato pequeno.
mesquinho e memor tentaram por todos os meios torpe
dear essa indicação. que era uma vitória do nosso Esta
do. de alguém que é indicado para o Superior Tribunal
Militar.

Essa manifestação partida de adversários nossos no
Senado. procurando por todos os meios evitar essa indi
cação, foi. finalmente. derrubada pela maioria expres
siva de 43 Senadores.

Não estava em julgamento. naquele instante. o Go
verno Sarney por aqueles que lhe são adversários. Não
estavam em causa fatores locais, como quiseram fazer
crer os Senadores pelo Rio Grande do Norte. O que
estava em julgamento era a história de um homem de
40 anos de vida pública. em muitos dos quais afastado
por cassação.

Registro, na Câmara dos Deputados, a certeza de
que em determinados momentos a classe política tem
a responsabilidade de se unir e reconhecer aqueles que
lhe prestaram serviços ao longo dos anos.

Portanto. Sr. Presidente. Srs. Deputados, este ê o
registro que faço. hoje, desta tribuna - uma palavra
sobre a atitude dos Senadores. que por maioria não
se deixaram levar pela mesquinhez e pequenez de Sena
dores provincianos que procuram, usando de artifícios.
artimanhas. e calúnias. para modificar a decisão daquela
Casa.

Foi uma vitória. sobretudo. da classe política ao reco
nhecimento do homem cuja trajetória de vida o País
conhece.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente. Srs. Deputados. por oca
sião dos trabalhos constituintes. fixou-se. no art. 19
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
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a estabilidade paraos servidores públicos que contassem
pelo menos cinco anos de serviço à data da promulgaç.ão
da Constituição. Mas O § 3" desse dispositivo criou uma
exceção ao estabelecer sua inaplicabilidade aos profes
sores de nível superior. professores universitários.
transferindo para a lei ordimiria a respectiva a regula
mentação.

Recentemente. apresentei projeto de lei regulamen
tando o § 3" do art. 19. tomando por base a idéia da
proteção científica do docente.

Dispõe o projeto de lei que a eles se aplicará o dispos
to na cabeça do art. 19. ou seja, estabilidade para os
que já tenham cinco anos de trabalho na universidade
se tiverem. no mínimo, o título de mestre, uma vez
que hoje as carreiras universitárias são organizadas me
diante titulação específica.

Recordo que. durante os trabalhos da Constituinte.
a grande preocupação foi não conferir estabilidade a
todos os professores que estivessem na escola superior.
porque isso poderia causar a estagnação ou mesmo a
mumificação da universidade.

Sr. Presidente, ao fazer este registro. acredito estar
em consonância com o sentido que o § 3" do art. 19
imprimiu aos professores universitários.

Ainda hoje. para nossa satisfação. tivemos oportu
nidade de colher as assinaturas das lideranças nesta
Casa. pedindo o regime de urgência para apreciação
do projeto. Essa urgéncia é indispensável, tendo em
vista que em vários Estados a tentativa de demissão
em massa poderá atingir eventual e injustificadamente
os professores que já iniciaram sua produção científica.
São mestres. doutores, livre-docentes com mais de cinco
anos na universidade e que. portanto. devem agregar-se
à colaboração científica que já vêm dando.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (P] -SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados. com muita satisfação informamos aos apo
sentados c pensionistas que fomos eleito Vice-Presi
dente da Comissão de Saúde e Previdência Social.

Essa comissão é de extrema importância para a legis
lação ordinária da Previdência Social. E aí estaremos
na condição de vice-presidente para lutarmos pela im
plementação dos direitos obtidos na fase constituinte.

Nessa comissão teremos força para cobrar do Minis
tério da Previdência. além do próprio ministro. que
terá que prestar contas das exigências que fizermos.
Uma das primeiras providências será exigir do minis
tério explicações a respeito de como se está processando
a obrigação prevista no art. 58 das Disposições Constitu
cionais Transitórias, que garante a atualização das apo
sentadorias e pensões em número de salário mínimos.
a partir de maio de 1989.

Apesar de. pela representação partidária. não ter di
reito a participar da comissão. fomos ao desafio de
pleitear a vice-presidência. pois sabíamos a importância
desse cargo. E. como não medimos esforços na luta
insana. fomos ao desafio e obtivemos éxito. Não é méri
to, não é glória, mas. sim, a resposta a quem acreditou
neste humilde parlamentar.

A vitória é dos aposentados e pensionistas. mas conti
nuamos a buscar a vitória maior. que vai ocorrer me
maio. custe o que custar.

O SR. PAULO ROBERTO (PMDB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nobres Deputados,
o Governador Hélio Gueiros vem desenvolvendo um
dos mais desastrosos governos do Estado do Pará. Fa
zendo um retrospecto dos dois anos em que S. Ex'
está no comando daquele Estado, podemos citar fatos
aberrantes, como o caso da chacina de Marabá. os assa
sinatos do ex-Deputado Paulo FonteIlcs e do Deputado
João Batista. Ainda este ano, durante as manifestações
ocorridas na cidade de São Miguel do Guamá. a popu
lação resolveu fazer justiça com as próprias mãos. expul
sando a juíza da comarca e ateando fogo no forum
e na delegacia de polícia locais.

Sr. Presidente. este é realmente o quadro que se
verifica na administração do Governador Hélio Guei
ros. no Esado do Pará. Como se não bastasse. S. Ex'
resolveu. na vigência do Plano Verão, proposto pelo
Governo José Sarney. criar um grande impasse. princi
palmente no Oeste do Estado, praticando terrorismo
com relação à cobrança de impostos.
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Pelas peculiaridades da região - distância dos gran
des centros e dificuldade de acesso - já se torna quase
impossível obedecer às determinações do malfadado
Plano Verão. Mas nem por isso a classe empresarial
tem dado a sua parcela de colaboração, para a viabili
zação do plano. Em contrapartida. os microempresários
de Santarém e de todo o Baixo Amazonas e Tapajós
não tém condições de atender à comunidade. O que
se tem verificado é que, no momento. já há escassez
de grande número de produtos necessários à subsis
tência da população.

Sr. Presidente, e nobres Deputados. era este o regis
tro que queria fazer. apelando para que as autoridades
responsáveis pelo congelamento de preços tomem ime
diatamente uma decisão a respeito do assunto. porque
o Oeste do Pará está sofrendo com as deliberações do
Governador do Estado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Roberto o Sr.
Inocêncio Oliveira, Primeira Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que ê ocupada pelo Sr.
Arnaldo Faria de Sá, Stlplente de Secretário

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Tem
a palavra o Sr. Santos Neves. (Pausa.)

O SR. SANTOS NEVES (PMDB -ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados, enca
minho à Mesa projeto de lei que institui salário adicional
para os trabalhadores que prestam serviços nas condi
ções que especifica.

A justificação é a seguinte:

"A Constituição promulgada em 5 de outubro
(le 1988 contém dois princípios relacionados com
riscos inerentes ao trabalho prestado em condições
de periculosidade. O primeiro é o constante do
Inciso XXII do art. 7' e conduz ao objetivo maior.
que é a redução dos riscos inerentes ao trabalho
por meio de normas de saúde. higiene e segurança.
O segundo é o constante do Inciso XXIII do mesmo
artigo. que prevê a obrigatoriedade de pagamento
de adicional de remuneração para as atividades
penosas. insalubres ou perigosas. na forma da lei.

O adicional de periculosidade para trabalhadores
em energia elétrica foi constituído pela Lei n' 7.369,
de 20 de setembro de 1985. Aquela lei. no entanto,
em face do seu caráter vago e abrangente, trouxe
uma série de dificuldades de interpretação, que
prevalecem até hoje e nem mesmo os seus vários
regulamentos foram capazes de afastar. Pretendeu
se. então. a presente proposta estender o adicional
de periculosidade a um sem-número de trabalha
dores por menor que fosse o seu contato com ener
gia elétrica.

Ora. é necessário. para evitar controvérsias sem
pre indesejáveis. que se edite uma norma clara
a respeito. revogando expressamente a lei vigente.
Não se trata de retirar o adicional daqueles traba
lhadores que a ele fazem jus. mas de não estendê-lo
de forma indiscriminada aos que a ele não têm
direito. Por encerrar os mais altos propósitos no
interesse dos trabalhadores e da tranqüilidade so
cial esperamos que a iniciativa mereça acolhimen
to."

O SR. RAUL FERRAZ (PMDB - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
a extinçáo de nove diretorias do Banco do Brasil, inse
rida entre as medidas de contenção de despesas do Go
verno Federal, trouxe em seu bojo a extinção das Supe
rintendências instaladas no interior de vários Estados.
com enorme prejuízo para as economias locais, notada
mente em regiões como a Bahia.

A Superintendência sediada em Vitória da Conquista
foi também extinta, ou se acha em vias de extinção.
Há menos de um ano instalada, são enormes os efeitos
em sua área de jurisdição. Nesse período. os investi
mentos foram elevados em 1.053 por cento. isto é, de
NCz$19 milhões para NCz$ 219 milhões, o que demons
tra o acerto da criação do órgáo.

Não atende às necessidades da região a concentração
das Superintendências nas Capitais, pois que a descen
tralização sinalizou os efeitos benéficos para a nossa
vasta região.

Indiscutivelmente. o desempenho da Superintendên
cia Regional sediada em Vitória da Conquista apontou



842 Sexta-feira 10

para a necessidade de continuarem os ·investimentos
no processo de diversificação da economia regional.
Além do setor agropecuário, com o notório predomínio
das pecuárias intensivas de corte e leite, e ainda o café
e o algodão, a região vive a expectativa das nascentes
culturas de soja, de dendê, da seringueira, do urucum,
dos citros e hortifrutigranjeiros, hem como da ovino
cultura e a suinocultura.

Mas não é só no campo que podemos festejar o êxito
c o despertar de novas perspectivas para aqueles que
labutam em nossa região.

As atividades comerciais e de serviços e bem assim
a indústria vêm-se desenvolvendo na região, e é unã
nime o reconhecimento da importância da ação exercida
pela Superintendência sobrc o pcqucno produtor rural,
o microempresário urbano e o desenvolvimento da agri
cultura irrigada. Contudo, o maior benefício conquis
tado pela região foi o despertar da consciência de suas
possibilidades.

Outras rcgiõcs do Brasil encontram-se cm idênticas
dificuldades ao perderem suas prerrogativas dc melhor
serem assistidas por meio das Superintendências. Minas
Gerais extingue suas Superintendências de Montes Cla
ros e de Uberlândia; Paraná perde a de Londrina; São
Paulo fica sem as Superintendências de Ribeirão Preto
e de Bauru; e o Rio Grande do Sul, sem a de Pelotas.

Estamos nos reunindo com os Parlamentares dessas
regiões para rcagir organizadamente contra cssa mcdida
prejudicial aos mais diversos setores da economia, em
nossas várias regiões,

No dia de hoje, a Câmara dc Vcrcadores de Vitória
da Conquista está promovendo uma reunião com todos
os setores da sociedades civil organizada. na defesa do
direito da região cm manter a Superintendência. Temos
sugerido aos colegas das regiões atingidas que, a exem
plo do Legislativo conquistense. acioncm as Câmaras
Municipais para que, em conjunto, possamos reverter
a situação e atingir o objetivo comum.

o SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
preocupa-nos. profundamente, os destinos do Plano
Verão. adotado pelo Presidente José Sarney.

Queremos ressaltar, inicialmente. que a medida. a
nosso juízo. foi oportuna. corajosa e tecnicamente bem
conduzida até aqui.

A inflação atingia, com efeito. níveis alarmantes, cor
roendo os salários dos trabalhadores. desestabilizando
a economia e inviabiJizando quaisquer políticas que bus
cassem, por meios ditos ortodoxos. reverter esse qua
dro.

A inflação desenfreada acarretava, ainda, desestímu
lo à produção, fazendo cair tanto nossa receita cxtcrna
quanto a arrecadação interna, colocando o País em si
tuação difícil perante seus compromissos internacionais
e deixando o Governo sem rccursos para uma atuação
social mais eficiente junto às populações carentes.

Por todas essas razões, aplaudimos a atitude do Go
verno federal de cnfrcntar o problema com medidas
duras e profundas, amargas, por vezes. mas terapia
necessária à recuperação nacional.

Todavia, o Plano Verão atinge agora um momento
crítico, anuncia-se o descongelamento de algumas tari
fas do Governo e cogita-se da flexibilização, vale dizer,
do aumento de alguns preços de produtos básicos. Ora.
num período de salários congelados e de expectativas
de rápida escalada inflacionária após a liberação dos
preços, tais mcdidas podem provocar uma descstabi
lização descontrolada da economia. com a formação
de estoques especulativos. problemas no abastecimento
e, o que é muito pior, a perda do fio de esperança
que ainda mantém de pé o povo brasileiro.
que ainda mantém de pé o povo brasileiro.

O Governo federal precisa preservar e fortalecer a
confiança e a credibilidade junto à Naçáo, levando a
bom termo a atual política econõmica.

O Plano Verão tem, a nosso ver, todas as condições
de dar ccrto, desde que o presidente da República e
seus ministros mantenham as mãos firmes nas rédeas,
evitando com equilíbrio e espírito público a voracidade
de alguns setores que, em sua avidez por lucros fáceis
e exorbitantes, pressionam o governo de todos os mo
dos.

Ê preciso resistir a, tais pressões e continjlar cami
nhando firme no caminho traçado. pois o nosso povo
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saberá contribuir com sua parcela de trabalho e sacri
fício em prol de um Brasil melhor, mais rico e, sobre
tudo, mais justo.

Ninguém podc. ncste momento, furtar-se ,de dar sua
cota de contribuição em benefício de todos. E um dever
cívico que a atual conjuntura nos impõe e, mais ainda,
uma questão de sobrevivência.

O Governo federal deve estar atento para agir como
coordenador desses esforços, não permitindo que o abu
so de alguns importem em perda para todos.

O SR. NELSON SABRÁ (PFL - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs, Deputados. aprescn
tamos, ontem. um projeto de lei que dispõe sobre o
tombamento do prédio onde funciona a Biblioteca Na
cional do Rio dc Janciro, meu Estado. E o fiz obvia
mente arrimado "m convicções pessoais e tam bém em
decorrência de matéria recém-publicada pelo jornal Tri
bUDa da Imprensa, também daquele estado.

Quando da leitura daquela matéria, pude voltar a
um passado recente, quando ainda consultor de enge
nharia do meu Estado acompanhava as obras do Metro
politano. Um dos problemas cruciais de então foi a
forma pcla qual prescrvaríamos o antigo Palácio Mon
roe. onde funcionou o Senado da República, nosso Se
nado Federal. Na época. tivemos de fazer diversas in
vestigações técnicas. Encontramos, cntão, uma solução.
Esta, muito embora encarecesse a execução das obras
do metrô, possibilitou. naquele tempo, a preservação
do Palácio Monroe. Todavia. foi tudo vão.

Por questões estritamente pessoais. de um passado
que nem é meu, remonta aos anos 30, início dos anos
40, tiveram uma divergência familiar o Presidente da
República daquela época. o Gen. Geisel, e o engenheiro
responsável pelo projeto do Palácio Monroe. Isso fez
com que a Presidência da República se desinteressasse,
o governo do Estado, governo servil. se calasse. e o
prédio. náo obstantc toda a engenharia ali praticada.
fosse derrubado.

Agora. preocupa-nos mais essa perspectiva de desca
racterização cultural do Estado do Rio de Janeiro, quan
do a Biblioteca Nacional. segundo estamos informados,
está para vir para Brasília. trazendo todo o seu accrvo.

Ora. aquela é uma das áreas mais valorizadas do
Rio de Janeiro, e neste momento não me poderia furtar
dc prcstar essa homenagem aos mcus antepassados,
meu Estado e meu Município. fazendo com que pelo
menos culturalmente não se esvazie. já que. sob o aspec
to cconômico. o Estado do Rio dc Janeiro está em
um plano inclinado e ensaboado há pelo menos duas
décadas. desde que se inaugurou neste País a ditadura.

O Estado do Rio de Janeiro foi um bastião do PMDB,
não desse PMDB da última década, o do Dr. Ulysses.
mas um PMDB servil. que estava ali sempre funcio
nando como linha acessória dos quartéis. E. mais do
que isso, politicamente passamos também a sofrer um
processo de dcsgaste. Há o cpisódio reccntc de um
político que veio do Piauí para o Rio de Janeiro e se
fez governador. discutindo com o político gaúcho que
também foi governador. E lá está a comunidade Ilumi
nense assistindo a essas desavenças e a esses desatinos
praticados por pessoas que não têm tradição c preocu
pação com a história do meu estado.

Então, enquanto não pudermos reverter econômia
e politicamente o quadro do Estado do Rio de Janeiro,
preservaremos pelo menos o seu acervo cultural.

Muito obrigado.

O SR. GENÉSIO BERNARDINO (PMDB - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, de acordo com os dados internacionais so
bre qualidade de vida das populações, o Brasil se classi
fica em 3' lugar quanto ao item fome e desnutrição.
Estamos cntrc os povos mais famintos do mundo, en
quanto, paradoxalmente. noS destacamos como grande
exportador de alimentos e ocupamos uma das maiores
áreas de tcrras agricultáveis do mundo.

Essa vergonhosa classificação quanto à fome foi con
quistada pelo País através da combinação da expulsão
do homem do campo para as cidades e do arrocho sala
ria!. Com isso, reduzimos o potencial físico c mcntal
de uma grande parcela do povo, aproximadamente a
metade. o que permite a manutençaõ de estruturas ar
caicas de dominação.
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Completa-se o quadro com a ineficiência do sistema
de ensino, também classificado entre os de mais baixo
rendimento no mundo, ineficiência maior quc a de mui
tos paíscs mais pobres. Pois esse nível de desempenho
do sistema de ensino. no primeiro grau, só foi possível
graças à complementação alimentar proporcionada pela
merenda cscolar. Sem ela certamente conquistaremos,
com facilidade. o primeiro lugar.

E é essa, exatamente, a ameaça que pesa sobre nós.
O Presidentc da República. ao vetar. na Lei Orçamen
tária. a destinação de recursos para a mercnda escolar,
condenou à mais cruel desnutrição 26 milhões de crian
ças da rede escolar, além de 7 milhões de irmãozinhos
desses escolares.

Os recursos da Fundação de Assistência ao Estudante
estarão esgotados. na melhor das hipóteses, dentro de
um mês. A partir daí a fomc volta a rondar as escolas,
impedindo o processo de aprendizagem. tornando mes
mo impossível a permanência da criança na sala de
aula.

Como a perspectiva de solução. via crédito especial,
demanda muito tempo. é provável que apenas no 2'
semestre a mcrenda escolar volte a ser distribuída. As
conseqüências serão graves. Quanto mais pobre o Esta
do da Federação, pior a situação.

Ê do conhecimento público a contribuição da me
renda escolar para garantir a presença do aluno na sala
de aula. Se, com a merenda escolar. o absenteismo
e a reprovação já atingem taxas alarmantes, sem ela.
na população de baixa renda, o caos será completo.

A solução a ser aprcsentada no 2' semestre já não
terá mais qualquer significadO para o ano letivo, pois
as perdas do início são irreversíveis. Quem saiu, dificil
mente volta. E, mesmo voltando, do ponto de vista
escolar. o ano estará perdido.

O problema é grave e precisa ser resolvido com urgên
cia. Não sc pode mais ser conivente com o descaso
e a indiferença da administração para com as futuras
geraçõcs.

A fome e a ignorância não sustentam o desenvol
vimento de nenhum país e, sem desenvolvimento. não
há nação soberana. Precisamos da merenda escolar não
para amanhã. mas. sim. para hoje. agora.

O SR. JOSÉ EGREJA(PTB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Prcsidente. Sr" e Srs. Dcputados, assu
mo a tribuna para trazer uma reclamação e efetuar
uma denúncia de graves conseqüências para o sistema
sindical brasileiro. Todos sabcmos que o Imposto Tcrti
torial Rural traz, não em seu bojo. mas paralelamente
à cobrança do imposto sindical, parcelas destinadas aos
sindicatos dos trabalhadores rurais e aos sindicatos pa
tronais rurais.

Pois, Sr. Prcsidente, O indigitado cx-Mirad. que fazia
os lançamentos do Imposto Sindical até o ano passado
o fez com atraso de 3, 4. 5 e até 6 meses, provocando
atraso idênticos no reccbimento dcsse imposto pclos
Sindicatos de Trabalhadores Rurais e Sindicatos Patro
nais Rurais. Ora, em um regime de crise. inflacionária,
como o que tivcmos até alguns dias atrás um atraso
desses significa. no mínimo. completo c total desastre
para as fiuanças sindicais. Recebimentos corresponden
tes a cem cruzados, por exemplo passam a ter valor
real de cinqüenta, quarenta e até de dez. São prejuízos
com os quais os sindicatos não podem arcar. porque
elcs têm obrigaçõcs pcrante scus associados, prccisam
cumpri-las e necessitam manter-se à testa das reivindi
cações dos trabalhadores e dos patrões rurais.

Portanto, Sr. Presidentc, faço aqui uma reclamação
e um apelo ao Sr. Ministro da Agricultura. !ris Rezende,
autoridade máxima sobre o que remanesceu do Mirad,
no que se refere aos casos de lançamentos e repasses
aos sindicatos do Imposto Sindical, no sentido de que
empregue toda a sua atenção para que não venham
os sindicatos sofrer colapso total nas suas atividades,
pela absoluta falta dos recursos que deveriam ter sido
a eles repassados há mais tempo. Trago aqui as reclama
ções do Sindicato dos Trabalhadores Rurais dc Pená
polis c dc Araçatuba, assim como também dos sindi
catos patronais de Penápolis. de Araçatuba e de outras
cidades da minha região.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, creio que o
fato não se refere apenas à região Noroeste do Estado
de São Paulo. mas deve cstar aconteccndo com os sindi-
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catas de todo País, razão por que a situação fica mais
grave.

Por isso, faço essa denúncia.
Muito obrigado a V. Ex"

O SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, anteontem falqva desta
tribuna sobre minha preocupação com a extinção do
BRDE, ainda na esperança de que tal fato não se consu
masse em face das gestões do Governador do Estado
do Rio Grande do Sul junto ao Presidente da República.
Mas a decisão foi tomada com data retroativa a 6 de
março, o que equivale dizer que de nada adiantou a
interferência do Governo, que, até por razões que des
conheço, não teve qualquer tipo de contato com os
Deputados Federais aqui em Brasfiia, como costumeI
ramente se faz no momento em que os interesses do
Rio Grande do Sul estão em jogo. Mais uma etapa
nessa campanha de destruição do Rio Grande ~o Sul
foi vencida pelo Governo federal. Tudo ISSO, hOJe, ;~I

gerando um clima de revolta, a ponto de, na Assemblela
Legislativa gaúcha, ter sido proposto por um Deput~do
do PMDB - se não me falha a memória - ser conSIde
rado persona non grata ao Rio Grande do Sul o Sr.
Presidente da República.

Isto é muito triste. Há pouco tempo foi tentada a
extinção da Sudesul, onde não ocorreram escândalos
como os da Sudam c da Sudene, que permaneceram
intocáveis. Mas a Sudesul deveria ser extinta, porque
nós do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Cata
rind, não temos um representante do primeiro escal.ão
- o Rio Grande do Sul, acho eu, nem no tercelfo
escalão - talvez tenhamos um ajudante de porteiro,
em algum Ministério. Não existimos mais perante o
Governo, o que, de certa forma, nos dá a tranqüilidade
de não participarmos desse caos que se instalou no Bra
sil e o infelicita.

Mas no meio de tudo isso, Sr. Presidente, quero regis
trar um acontecimento que me parece importante e
positivo.

Por iniciativa dos gaúchos, principalmentc o Dr. Hen
rique Anawatt, Presidente da Companhia Brasileira de
Cobre, foi proposta a privatização dessa empresa e suas
minas de cobre, situadas em Camacuã, Município de
Caçapava, e que pertencia ao Grupo Pignata<i. Foram
depois transferidas para o Governo federal, vIa BN
DES.

Ontem, tive oportundiade de particip~r de uma sole
nidade no Banco Nacional de DesenvolVimento Econô
mico e Social, em Brasília, onde estiveram presentes
representantes do Governo federal, entre os quais o
Prcsidente do BNDES, Dr. Márcio Fortes, a Ministra
do Trabalho, Dorotéia Werneck, o Ministro Vicente
Fialho das Mina~ e Energia, o representante do Go
verno 'do Rio Grande do Sul, Secretário de Energia
Alcides Saldanha, o Prefeito de Caçapava, Jorge Abda
la, e o representante dos funcionários daqu~la mina.

Por iniciativa do Rio Grande do Sul, repilo, houve
negociação junto aos Ministérios, e o BNDES está fa
zendo algo novo em termos de privatizaç_ão, Estão-se
transferindo as ações das minas de Camacua, da Compa
nhia Brasileira de Cobre, aos seus funcionários. Haven\
uma espécie de autogestáo, em qne os funcionários assu
mirão a empresa e pagarão ao BNDES com s~u Fund?
de Garantia,e através de um esquema, que estao exami
nando, acessível a eles.

No meio de toda essa incompetência. desacertos e
loucuras que se estão cometendo, parece-me que o Rio
Grande do Sul dá um exemplo que poderá ser seguido
por outras áreas. Espero que essa decisão seja bem
sucedida, Ninguém melhor do que os funcionários terão
interesse no êxito daqnela empresa dc extração de ri
qnezas minerais.

Era este o registro que aqui se impunha, ao lado
desse pesar que experimentamos hoje por mais um ato
de traição de parte de um Governo que só tem sugado
O Sul, sem qualquer contrapartida. Não existe no Rio
Grandc do Sul uma obra deste Governo para chamar
a atenção dos seus visitantes. O Governo federal lá
não cxistc. Por isto, votei pelos 4 anos dc mandato
para o Presidente. A partir do dia 15 de março, se
a tragédia continuar, será de responsabilidade de quem
votou pelo mandato de 5 anos. Graças a Deus, votei
pelos 4 anos, repito.

Muito obrigado.
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o SR: RUY NEDEL (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
consta do "Correio do Povo", página n' 2 - e é fato
público e notório - que o Deputado Hélio MusskopL
do PMDB do Rio Grande do sul, propõe na Consti
tuinte Estadual a separação daquele Estado, do Brasil.

Vai mais adiante S. Ex'. Nas disposições Transitórias.
pede que seja legitimado um plebiscito popular.

Por este Rio Grande do Sul, cuja história ouso dizer
que conhcço, perambnlaram tantos viandantes, botâ
nicos e historiadores do século passado! E todos eles
realçando as opniões de Saint Hilaire, Arsene Isabélle
e Dreyfus; todos disseram que o Rio Grande do Sul
bastava-se a si mesmo. E esses três, especificamente,
disseram ainda que o Brasil não se bastaria sem o Rio
Grande.

Esse Estado tem, na sua história, um passado de
muitas lutas. Foi ele que, o casco de cavalo e ponta
de lança, defendeu as fronteiras do Brasil. E o Brasil
hoje existcnte na geografia deve-se â tenacidade e luta
permanentes, durante séculos. daquela ponta do mapa,
defendida à ponta de lança. Morrendo sens pov<;s, dizi
mando-os muitas vezes, mas garantindo as fronteiras
para a Pátria maior. As tropeadas de mula, de gado,
de couros. de patas e chifres, o caminho do charque
alimentaram o Nordeste e Minas Gerais, quando nas
Minas Gerais estavam-se comendo os ratos, porque os
gatos c os cachorros já haviam sidos devorados pela
fome hnmana.

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, isso é de
corrência de uma animosidade que existe e com a qual
o povo se consagraça. E, agora, até nesta Casa já
há estímulo para esse tipo de posição. Onvimos, ontem,
no Grande Expedicnte, apartes dc amazoninos chaman
do-nos de estrangeiros, denegrindo-nos a todos. Aliás,
foram bem mais longe: a nós todos, do Rio de Janeiro
ao Rio Grande do Sul. chamando-nos de inimigos do
Brasil, imagiJiando que a Amazônia é o epicentro do
mundo e da Pátria.

Não queremos questionar a importância da Amazô
nia, mas somos contra esse tipo de prepotência, de
agressão mesmo, como a que ocorrera aqui, na Assem
bléia Nacional Constituinte, quando rasgaram o mapa
do Brasil. Fizeram um mapa geográfico, considerando
o Brasil apenas com as Regiões Nordeste e Centro
Oeste. E disseram: somos maioria e vamos impor. Im
puseram matéria constitucional para os bancos de de
senvolvimento regional. Está lá na Constitnição. Impu
seram, como matéria constitucional a Zona Franca de
Manaus. Impuseram uma série de direitos. Uma maio
ria que não é de força econômica e muito menos de
força populacional. Mas as agressões de ontem. essas
só dão alimento para que se acabe mesmo, no Rio
de Janeiro, São Paulo e o Rio Grande do Sul, tomando
uma posição mais drástica.

Este sul do País efetivamente paga um boi para não
entrar numa briga; mas, depois de nela haver entrado,
seguramente paga uma boiada para não sair.

Sr. Presidente, pretendo aproveitar o período do
Grande Expediente, que me é reservado para sexta
feira, 31 de março, para aprofundar o assunto. Então
discutirei este processo histórico sob uma ontra ética
e moral, eis que alguns povos desenvolvidos, como tam
bém grupos de aqui dentro, dizem coisas qne não agra
dalll. Existem elementos na Amazônia que crêem que
somos estrangeiros, que somos um peso para o Brasil.
Pois não se diga que o Sul é um peso para o nossa
Pátria: o ônus tem sido exatamente o mesmo para todos.
E não se diga isso, porque é provocação, c como tal
acaba exigindo resposta.

O SR, ALCENI GUERRA (PFL - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, eumpre
me a agradável tarefa de fazer coro a duas afirmações
do Deputado Adylson Motta. A primeira diz :e~peito

ao sistema de privatização da CompanhIa BrasIleIra do
Cobre, que tem ativos e passivos muito interessantes.
Com esse processo exemplar, ficamos a imaginar o que
pode acontecer no Brasil, de agora em diante, em maté
ria de privatização de estatais.

Parece-me que o reconhecimento e o prestígio dos
funcionários e trabalhadores da Companhia Brasileira
de Cobre bem apontam um caminho a ser seguido no
processo de privatização das empresas estatais brasi·
leiras. .
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Em segundo lugar, quero associar-me ao Deputado
Adylson Motta. quando se queixa do abandono que
sofre o Sui do País por este Governo, pelos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário. De repente, assim
me parece, somos olhados até com alguma repelência.
Parece que ser sulista neste País é desdouro. Os três
estados do Sul. que juntos produzem mais de 50% dos
grãos do Brasil, são tratados hoje como se não fizessem
parte da Pátria brasileira. .

Esse último episódio do Banco RegIOnal de Desen
volvimento do Extremo Sul tcm características preocu
pantes, pois que o Governo da Repúb~i:a trata ~s três
estados como se aquela fosse uma reglao que nao lhe
interessa, uma região de párias desta Pátria.

Li, estarrecido, hoje pela manhã, que o Governador
do Estado do Paraná concordou com os argumentos
do Sr. Presidente da República para a extinção de um
banco que há muitos e muitos anos promove o progresso
do Estado do Paraná. Sou testemunha viva do muito
que esse banco já fez pelo nosso estado. E, se quiserem
arrolar alguma testemunha, que ouçam as cooperalIvas
agropecuárias do Estado do Paraná, hoje talvez a maior
mola de desenvolvimento do nosso estado.

Não entendo por que devamos perder. neste mome~
to, um agente econômico tão importante. Com o respei
to que merece o nosso governador, S. Ex" nos deIXOU
a todos, representantes do Estado do Paraná nesta Ca
sa, pasmos por sua atitude,

OSR. AMAURY MÜLLER (PDT -RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
a falta de capilaridade entre o Governo federal, as admi
nistrações estaduais do PMDB e a sociedade brasileira
leva a impasses gravíssimos, como, por exemplo, o de
plorável episódio da liquidação extrajudicial do Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BR
DE, e determina, de forma inequívoca, a perda de pres
tígio político, sistemática e inexorável das lideranças
do PMDB no Rio Grande do Sul junto ao Governo
federal. .

Quando a decisão dos ministros da área econômica
parecia já acertada no sentido de, após a intervenção,
determinar-se a liquidação extrajudicial do BRDE, o
Governador do Rio Grande do Sul Pedro Simon, fazen
do coro com as aspirações, aos interesses e os próprios
direitos da sociedade gaúcha. compareceu a Brasília
para uma audiência de última hora com o Presidente
José Sarney. Até aí tudo bem. Acontece, Sr. Presidente,
que o Governador Pedro Simon não é um ente isolado
no universo político deste País c, muito menos, do sen
estado. Na audiência que manteve com o Chefe desta
Nação, S. Ex' deveria, na pior das hipóteses, estar acom
panhado da bancada do PMDB, especialmente do Líder
do PMDB na Câmara, Deputado Ibsen Pinheiro. E,
se nada fosse possível fazer para evitar a liquidação
extrajudicial do BRDE, pelo menos o Deputado Ibsen
Pinhéiro e outros parlamentares de sua bancada pod",·
riam suavizar essa solnção traumática propondo alterna
tivas capazes de evitar o calapso total da economia do
mais meridional dos estados da Federação. Mas, Sé' o
governador não convidou sequer o Líder do PMDB
na Câmara, certamente não iria convidar os demais
integrantes da bancada federal.

Sr. Presidente, continuamos achando que as questões
que envolvem os interesses e os direitos do Rio Grande
do Sul estão acima de partidos. E nos disporíamos,
na medida das nossas limitações, até a comparecer ao
ambiente empestado do Palácio do Planalto, para fazer
reivindicações em nome dos interesses do Rio Grande
do Sul. Infelizmente. Sr. Presidente, isso não aconte
ceu. Espero que a dnra lição que o Sr. Pedro Simol1
recolheu deste episódio não permita que mais adiante
essa falta de atenção e de cortesia, essa verdadeira gros
seria para com os representantes mais legítimos do seu
estado volte a acontecer.

Por fim, além de deplorar esse episódio, von insistir
enfaticamente na forma desrespeitosa com que o Go
verno federal vem tratando o texto constitucional pro
mulgado a 5 de outubro. Centenas e centenas de aposen
tados e pensionistas que deveriam ter recebido uma
gratificação natalina igual aos proventos de dezembro,
conforme estabelece explicitamente o *6' do art. 201
da Constituição, foram violentados e penalizados dura
mente porque muitos deles, aposentados, e muitas dc-
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las, pensionistas, acabaram recebendo a gratificação
equivalente a 30 ou 35% do que deveriam receber.

Ontem, ao ensejo do Dia Internacional da Mulher,
reuniram-se em Porto Alegre, no Ginásio de Esportes
do Esporte Clube Internacional. cerca de 20.000 agricul
tores gaúchos, em sua maioria mulheres camponesas.
Nos seus pleitos justos e legítimos, amparados no texto
constitucional que todos nós aprovamos, está incluído
o direito à aposentadoria da mulher aos 55 anos. longa
luta que eu, pessoalmente. travei nesta Casa desde 1972
e que se materializou no dia 5 de outubro, quando
foi promulgada a Constituição.

Mas, até agora, nenhuma providência foi adotada
no sentido de regulamentar o texto constitucional e,
afinal de contas, permitir que a camponesa, a mulher
trabalhadora e a assalariada rural possam ter, final
mente, esse benefício previdenciário. Espero que esse
manifesto tirado do encontro, ontem realizado em Porto
Alegre, repercuta no Congresso Nacional, para que os
parlamentares das duas Casas assumam o seu mandato
e possam dar conseqüência e sentido prático àquilo que,
hoje, constitui apenas letra morta na Lei Maior.

Fica mais este registro, para que saibamos que este
mandato não foi conquistado graciosamente, mas tam
bém não serve para que nos omitamos criminosamente
nem tentemos construir a sociedade dos nossos sonhos
sem fome, sem miséria, sem analfabetismo, sem doença
e, sobretudo, sem amanh1i.

o SR. ANTERO DE BARROS (PMDB - MT. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. De
putados, preocupa-nos bastante a grave crise energética
que se abate sobre o Estado do Mato Grosso. Todos
sabemos o quanto Mato Grosso tem-se desenvolvido
nesses últimos anos. São cidades inteiras que surgem
da noite para o ç!ia, tocadas por brasileiros que se deslo
cam dos mais diversos rincões para participar do surto
desenvolvimentista que se processa no estado. Nós, ma
to grossenses, temos muito o que agradecer aos gaú
chos, paranaenses, paulistas, nordestinos, enfim, a to
dos aqueles que juntos elevaram Mato Grosso à condi
ção de 3' produtor de grãos do Brasil. Breve, seremos
os primeiros. Mas, para crescer, precisamos, de insumos
básicos, superar o déficit energético com a máxima ur
gência. A energia é fundamental para garantir condi
ções condignas de vida aos trabalhadores, para o povo
que, com o maior estoicismo, vem sustentando cidades
como Colíder. Porto dos Gaúchos, Itaúba, Lucas do
Rio Verde, Nova Mutum, Tapurá, Sinop, Guarantã
do Norte e Peixoto de Azevedo.

Para melhor conhecimento dos problemas e das an
gústias que o déficit energético causa a Mato Grosso
e a seu povo, peço à Mesa, na forma regimental, que
seja transcrita nos Anais desta Casa a reportagem"A
economia do nortão está com medo do escuro", do
jornalista Osmar de Carvalho, publicada pelo jornal
Estado de Mato Grosso, de Cuiabá, assim como o artigo
"Só a iniciativa privada poderá salvar MT da escuri
dão", do Diretor de Relações Públicas da Associação
Comercial de Cuiabá, o empresário Antônio de Olivei
ra, publicado no Jornal do Dia, que ratifica a descrença
da classc empresarial na dificuldade do estado em atuar
nesse setor.

(PUBLICAÇÓES A QUE SE REFERE O
ORADOR.)

só A INICIATIVA PRIVADA PODERÁ SALVAR
MT

DA ESCURIDÁO, DIZ ACC

Ainda preocupado com a paralisação das obras da
Usina de Manso, o diretor de relações públicas da Asso
ciação Comercial de Cuiabá, Antonio Ferraz de Olivei
ra) divulgou ontem à imprensa um manifesto intitulado
"E hora de contribuir: só a iniciativa privada poderá
salvar Mato Grosso da escuridão"Veja a íntegra da
carta:

"Faz 40 anos que ouvi pela primeira vez falar
na construção da Usina do Manso. Os saudosos
Drs. Manoel José de Almeida e Álvaro Pinto d'Oli
veira já tinham em mãos no final da década de
40 um projcto da barragem do Manso, e se entusias
mavam naquele tempo mais com a regularização
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da navegação no rio Cuiabá do que mesmo com
a energia que ela deveria produzir.

Justificava a preocupação com a nevegação no
rio Cuiabá o fato de que, naquela época, Mato
Grosso sofria uma terrível crise de transporte. Ain
da não existiam as estradas de rodagem ligando
o norte do estado com o sul do Pe:'. E nós, naquela
década, começavamos a mexer cc 1 o gigante ador
mecido, que dava os primeiros pa,sos em direção
ao desenvolvimento. O rio Cuiabá não tinha água
suficiente para as embarcações navegarem livre
mente e milhares de toneladas de cargas se acumu
lavam nos depósitos da empresa Miguéis e Cia,
em Porto Esperança.

Cria-se cntão a prática da armazenagem, que
era fcita da seguinte maneira: toda mercadoria vin
da de São Paulo com destino a Cuiabá era deposi·
tada no armazém, pagando-se uma taxa "x" à em·
presa annazenadora. Acontccia que muitas vezes
essa Inercadoria pennanecia no armazém por um
período de 90 dias, e o preço da armasenagem
acabava ficando superior ao preço da própria mer
cadoria. Centenas de toneladas de produtos fica
vam estocadas sem ser viável sua comercialização.
Era realmente um problema doloroso.

Daí o grande sonho de rcgularizannos a navega
ção com a construção da barragem do rio Manso.
Infelizmente hoje, 40 anos depois, o sonho não
se realizou. contruíram estradas asfaltadas ligando
Cuiabá e o norte do estado ao sul do País, porém
nunca foi feita a dragagem do rio Cuiabá, que tan
tos anos esperamos.

Com o desenvolvimento do estado vem o proble
ma encrgético à tona. Manso é a esperança. Corre
mos com o projeto aqui c ali, e nada. Planos alter
nativos são lembrados. Extensão dc linhas de trans
missão de Goiás a Mato Grosso. A primeira, teve
logo sua capacidade esgotada. Vieram a segunda
e a terceira, e hoje estamos alertados de que a
quarta linha de transmissão não encontrará energia
para trazer. Assim sendo, se dentro de três anos
não construinnos a Usina de Manso, voltaremos
a sofrer o racionamento de energia, passando a
usar o diesel, a um custo altíssimo. Certo é também
que. nessas três linhas de transmissão já construí
das, o governo já gastou mais dinheiro do que gas
taria construindo Manso.

Eis a razão por que, quando chega ao nosso
conhecimento que a construtora de Manso está de
sativando a obra da barragem por falta de recursos,
isso nos apavora e nos chama mais uma vez a lutar
para que isso não aconteça. É do conhecimento
de todos que a construção da barragem do Manso
foi o resultado de um esforço titânico do governo
do Estado, dos políticos das bancadas federais e
dos empresários, através de suas entidades de clas
se, quando conseguimos do ministro das Minas e
Energia, DI. Aureliano Chaves, que fosse dado
o sinal verde à Eletronorte para que fosse iniciada
a obra.

Iniciada a construção da estrada que liga Cuiabá
a Manso, a preparação dos canteiros da obra, a
escavação da barragem, eis que começa a circular
na cidade a pesarosa notícia de que a firma encarre
gada da construção recebeu ordem para desativar
tudo. Mais de mil trabalhadores foram dispensa
dos, dezenas de construtoras foram advertidas para
o cancelamento de contratos já existentes, centenas
de engenheiros que aqui vieram trabalhar recebe
ram ordem de regressar.

Procuramos entender o que realmente estava
acontecendo. Reunimo-nos na Associação Comer
cialde Cuiabá, fizemos os primeiros contatos. Con
vidamos o chefe da construtora de Manso, que
reuniu-se conosco na sede da Associação Mato
grossense de Empreiteiras de Obras Públicas
(AMEOP) e ouvimos dele aquilo que não gostaría
mos de ter ouvido. Tudo era verdade, a construtora
recebera ordem de desativar a obra por falta de
rcpasse de recursos. Não há dinheiro, o governo
não tem condições de tocar a obra.

E é diante desse quadro que nos encontramos.
Sabemos que as obras de Manso vinham· sendo
financiadas através de um consócio das ÍrrmasOde-
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brecht e Mendes Júnior, que posterionnente eram
reembolsadas, com juros e correção monetária, Po
rem, com a implantação do Plano Verão, e o conse
qüente desaparecimento da correção monetária,
o financiamento tornou-se inviável pois as firmas
não podem investir sem saber quando e como terão
seu dinheiro de volta.

Esta parece ser a realidade das coisas. Diante
dessa circunstância é que eu me convenci de que
só a iniciativa privada será capaz de salvar o Estado
do Mato Grosso da escuridão. É consenso genera
lizado no governo passar para a iniciativa privada
a responsabilidade de gerar e distribuir energia,
desempenhando o mesmo papel que hoje eabe às
empresas estatais.

E público e notório que energia é um grande
neg6cio. Somente não o é para o governo, que
a produz a um custo altíssimo. Temos tudo para
lutarmos pela criação de uma empresa capaz de
receber esse encargo. Não podemos negar que exis
te hoje, em nosso estado uma nova geração com
posta de homens capazes de levar avante uma em
presa desse vulto.

Vamos apelar para aqueles que nos seus em
preendimentos souberam administrar com êxito.
Vamos lembrar de homcns da capacidade de traba
lho, da honestidade de prineípios e da inteligência
de um Dr. Octacílio Canavarros, Sango Kuramoti,
Zito Adrien, Armando Oliveira, Sérgio Adib, João
Balduino Curvo, Edmundo Oliveira, José Malouf,
Leopoldo Nigro, Joel Bulllões, Murilo Domingos
e tantos e tantos outros.

Acredito que o problema maior está no começar.
Sabemos que levantar recursos na iniciativa privada
não será tão difícil quanto no governo. Além do
mais a obra levaria de cinco a seis anos para ser.
construída e teríamos uma' captação de recursos
constante. Existe por aí muita gente competente
e capaz de promover tal mobilização. Temos em
Brasília 11 parlamentares prontos e dispostos a lu
tar onde for preciso. Então com os seus gabinetes
à disposição dos empresários. como pude apurar
em contatos que fiz nesse sentido. Todos, todos
os nossos parlamentares estão prontos para a luta.
Está faltando apenas alguns homens para empu
nhar a bandeira de luta. Vamos à frcnte. Vamos
lutar, para que a energia não fuja de nós.

A ECONOMIA DO "NORTÃO"
ESTÁ COM MEDO DO ESCURO

(Por Osmar de Carvalho)

O "Nortão" de Mato Grosso, que compreende os
Pólos Regionais de Sinop, ~olíder, Juara e Alta Flo
resta, pode ficar mais às escuras do que está hoje. Ape
sar de tentar amenizar o problema o Governo não con
segue dar uma solução para o déficit energético que
agrava-se a cada dia. São milhares dc pessoas diaria
mente atingidas com racionamentos e cortes de energia.

Na indústria, o empresário é obrigado a contentar-se
com a energia que lhe é fornecida. Nos locais residen
ciais e comerciais as pessoas acabam adequando suas
vidas e trabalho à realidade energética. "A verdade
é que o povo até já se acostumou com os cortes e

.nem reclama mais", disse um funcionário das Centrais
Elétricas Mato-grossenses (Cemat), que, por motivos
óbvios, preferiu não se identificar.

Mesmo já "acostumadas", muitas pessoas ficaram
apreensivas depois da notícia veículada na semana pas
sada sobre possíveis cortes no abastecimento de óleo
diesel nas usinas ténnicas da região. E, que de acordo
com a informação divulgada na posse do presidente
da Cemat. José Meii:elles, a Petrobrás ameaçou parar
com o fornecimento de óleo diesel se a Cemat não
quitar sua dívida com a estatal. Segundo a empresa
o Governo está tomando providências para que isso
não aconteça.

Quase toda região norte de Mato Grosso é abastecida
com energia térmica (óleo diesel). A única exceção se
faz para a Usina Hidrelétrica de Braço Norte, em Braço
Norte. A usina não está funcionando com força total
e não consegue fornecer energia constante para os muni
cípios de Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de
Azevedo.~Todosos demais municípios dependem de
geradores à óleo diesel.
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"O blecaute total
ocorrerá dentro de 48 horas"

São consumidos diariamente mais de 120 mil litros
de óleo diesel nos 15 municípios abastecidos com usinas
térmicas. Os números de litros aproximados consumi
dos por cada um são: Colíder, 20 mil; Juara, 7; Para
naíta, 6; Sorriso, 7; Lucas do Rio Verde, 2,5; Novo
Canaã, 1; Porto dos Gaúchos, 2; Itaúba, 2: Vera. 2;
Novo Horizonte, 0,8; Marcelândia. 1,5; Cláudia, 1,5;
e O distrito de Carmem com 600 litros diários. Os maio
res consumos são rcgistrados nos pólos de Alta Floresta,
quc comome cerca de 28 mil litros por dia, e o de
Sinop, com 40 mil litros diários.

Caso se confirme uma paralisação no fornecimento
do óleo diesel, para essas usinas o blecaute total de
energia ocorrerá dentro de 48 horas. Apenas a usina
tér~ica de Sinop, que é a maior de Mato Grosso, supor
tana uma semana sem o abastecimento de óleo. Seu
estoque é de 250 mil litros. As demais possuem estoques
menores que variam de 15 a 75 mil litros.

Sinop: O exemplo

O município de Sinop, localizado à 500 quilômetros
ao norte de Cuiabá, é o exemplo típico da "deficitária
energia do Nortão". Assim como os demais lIlunicípios
da região. Sinop é um município criança. Sua popula
ção, em sua grande maioria oriunda do Paraná Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, aprendeu cedo a c~nviver
com as dificuldades naturais de UlIla região praticamen
te inexplorada.

Junto com o alto custo de vida. estradas mal conser
vadas, falta de água e com poucas opções de lazer.
a população sinopensc esbarrou em outro problema:
a deficiência energética.

A principal fonte econômica do município, que ajuda
decididamente para que Sinop fique entre os maióres
arrecadadores de 1CM de Mato Grosso. é o setor madei
reiro. Os empr~sários da madeira, mais uma vez, estão
preocupados. E que suas indústrias estão trabalhando
hoje com 60% de suas potencialidades e. por isso, ainda
não estão faltando muita energia. Isso ocorre nestes
meses. chamados de "época da chuva". Depois disso,
dentro de mais ou menos três meses, estas indústrias
jã deverão funcionar com força total, causando futuros
bleeautes e racionamento energético na cidade e na
área industrial.

"Como a demanda hoje está
acima de 11 mil KVAs os

cortes são constantes"

Mesmo COm as madeireiras funcionando com 60%
de suas capacidades, Sinop está sofrendo cortes. Apesar
de ter a maior usina térmica do Estado, com capacidade
para 15.800 KV~s, gra~de parte de sua potência não
pode_ser ap~?veltada. E que os motores precisam de
reVlsoes penodlcas. Quando isso acontece. o raciona
mento é inevitável. Aliado ao problema, 5.250 KVAs
não estão scndo utilizados por apresentarem problemas
e.m seus geradores. Ou seja, dos 15.800 KVAs de potên
Cla da usina são aproveitados menos de 10 mil. Como
a demanda hoje está acima de 11 mil KVAs os cortcs
são constantes.

"O povo já até se acostumou"

_ D.iz um ditado que ninguém se acostuma com O que
e rUim. Mas. para algumas pessoas residentes em Sinop,
"o povo até se acostumou com a falta de energia".
Para outros, o que acontece é que o povo já cansou
de reclamar, fazer passeatas, abaixo-assinados e pedi
dos. Agora, resolveu esperar para ver o que acontece.

No início de sua colonização, apenas algumas raras
casas comerciais tinham seus geradores. 90% da popu
lação contentava-se com velas, lampiões e as lamparinas
a queroscne ..Com o passar dos anos vieram os primeiros
~otores. e Slll0p passou a ter 12 horas de energia por
dia. HOJe. apesar da conquista da energia por 24 horas
t~r sido co?s~guida há uns pares de anos atrás, Sinop
Vive. a .ang.?sh.a de não ter uma energia constante, que
atraia mdustnas para a região e coopere para a fixação
econômica definitiva do município.

A Cemat na região

"Estamos conseguindo levar energia para O Nortão,
apesar de todas as dificuldades." A afirmação é do
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diretor de manutenção da empresa, na regional de Si
nop. Luiz Fernandez Rodrigucs Ribeiro. Segundo ele,
Sinop enfrenta hoje, assim como todos os municípios
do "Nortão", os mesmos problemas apresentados em
diversas regiões do Paraná, há 20 anOS.

O setor de manutenção da Cemat, em Sitiop, atende
mais de 21 localidades, algumas há centenas de quilô
metros do município. Para fazer a região a Cemat conta
com apenas duas viaturas, seis eletricistas, um enge
nheiro e um eletrotécnico. Diante disso, a empresa é
obrigada a contratar empreiteiras em diversos municí
pios, e'ncarecendo de forma accntuada a energia.

"Segundo Luiz Fernandes Ribeiro,
a empresa chegou a sofrer ameaças"

Ainda assim, existem municípios como Guarantã do
Norte, Terra Nova, Matupã e Peixoto de Azevedo que,
por não possuírem empreiteiras para setem contratadas,
ficam praticamente sem assistência. Quando acontece
qualquer problema de manutcnção a Cemat precisa des
locar uma equipe de Sinop para socorrer essas regiões.
O agravante é que com as péssimas condições das estra
das a assistência acaba demorando entre dois e três
dias para chegar na localidade.

Talvez, devido a isso, a população de Peixoto de
Azevedo n<'io pense tão passivamente como a de Sinop.
Segundo Luiz Fernando Ribeiro, a empresa chegou a
sofrer ameaças. O fato preocupa, de acordo com ele,
porque em atos anteriores (caso do incêncio na delega
cia de Peixoto e um linchamento) a população já de
monstrou "que não está brincando".

Outro problema detectado refere-se à iluminação pú
blica. Ela praticamente não existe. O diretor de manu
tenção da Cemat em Sinop espera resolver este proble
ma com um convênio firmado com a prefeitura de Si
nop. Nele, prefeitura e Cemat se comprometem a me
lhorar a iluminação pública, através do saldo bancário
que a Cemat apresentar em suas arrecadações.

Energia a motor: confiabilidade zero

"É impossível prever se daqui a 5 segundos teremos
energia." A afirmação é do diretor de geração da Cemat
em Sinop, José Luiz. Acontece que a qualquer mo
mento um dos motores pode fundir e colocar por "água
abaixo" todas as previsôes da empresa.

Seria necessário, para garantir a energia nesta região,
que a disponibilidade de KVAs fosse superior às neces
sidades das localidades. Caso Sinop, por cxemplo, seria
necessário. além do funcionamento total dos 15.800
KVAs existentes, outros 5 mil para garantir totalmente
li energia.

"O Nortâo receben outra péssima notícia:
a da paralisação 'tias obras da Usina

de Manso"

Mas. como a energia não dá nem para as necessi
dades, dificilmente se poderã garantir energia para o
desenvolvimento daquela região.

Linhão: a solução

O Linhão, ligando Siuop ao sistema energético do
Sul do País, seria a solução, pelo menos, para aquele
município. O sonho foi abalado dias atrás quando o
Governo federal anunciou cortes em todos os investi
mentos energéticos. Entre eles cancelava, temporaria
mente, a extenção do Linhão de Nobres a Sinop.

.AI~m de resolver o problema de Sinop o Linhão ame
1]lzana a falta de energia em outros municípios do norte.
E que, se Sinop tivesse o Lirihão, as usinas térmicas
que hoje abastecem o município seriam deslocadas para
outras localidades,

Aliado ao cancelamento temporário do Linhão até
Sinop o "Nortão" recebeu outra péssima notícia: a da
paralisação das obras da Usina de Manso, que estava
programada para entrar em funcionamento em 1994.
A usina também. quando terminada, beneficiará Sinop.

O SR. ANT0.N~OCARLOS MENDES THAME (PFL
- SP. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a legislação brasileira da política salarial
decorre de leis esparsas, algumas parcialmente revo
g.adas e outras obsoletas perante o novo texto constitu
CIOnal promulgado no dia 5 de outubro próximo pas
sado.
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Algumas das leis que sobraram foram suspensas em
face do congelamento imposto pelo Plano Verão. E
hOJe todos estamos vendo que as exigências sociais da
atual realidade brasileira requerem a imediata votação
de um mstrumento moderno que defina as regras do
logo, permita soluções rápidas e evite o acirramento
de ânimos e convulsões sociais como as que ocorreram
recentemente na Venezuela. Por isso, com base em
sugestões que recebi da USI - União Sindical Indepen
dente - e da Confederação Nacional dos Trabalha
dores no Comércio, aprcsentei um projeto. Visitando
t?d_as as lideranças, solicitei seja a discussão da propo
Slçao colocada em rcgime de urgência.

Em face da premência de tempo, não farei a descrição
do projeto. Citarei apenas um dos seus pontos funda
mentais, o que visa a garantir aos trabalhadores a atuali
zaç;jo de seus salários, assegurando reajuste igual ao
da mflação plena do mês imediatamente anterior. Pro
pondo ainda aumento real de salãrio de acordo com
a produtividade, em percentual a ser negociado livre
mente entre empregados e empregadores. Havendo di
f~culdad~ para o estabelecimento de um acordo nego
CIado, ai Sim, os trabalhadores solicitarão mesa-redon
da, à qual obrigatoriamente comparecerão represen
tantes patronais.

Este projeto foi apresentado ontem. Solicito ás lide
ranças, repito, diante da situação atual, que a matéria
seja discutida em regime de urgência, a fim de que
possa receber dos diversos setores da sociedade as su
gestões que venham aprimorar esse instrumento impres
cindível, para que, definidas as regras do jogo, possa
mos ter condições de conviver. aperfeiçoando as rela
çôes capital-trabalho.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

. O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Devo
m[onnar a V. Ex', nobre Deputado Antoniocarlos Men
?es Thame que o requerimento de urgência para o pro
Jeto deve ser solicitado através da liderança do seu parti
do,. para que todos os demais partidos lhe apanham
assmaturas. A Mesa não pode atender ao pedido de
V. Ex'!, mas informa que isso deve ser feito via lideranças
pa~tidárias para que o Colégio de Líderes aponha as
assmaturas e depois venha com urgência à Mesa, já
que não lhe cabe fazer a tramitação.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Doreto Cam
panari.

O SR. DORETO CAMPANARI (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, dois assuntos me trazem à tribuna.
O primeiro refere-se ao congelamento de preços em
conseqüência do Plano Verão. O calcanhar-de-aquiles
do Plano Verão é, na verdade, o congelamento dos
preços.

Talvez o Con~resso ~acrifique sua popularidade, para
atender ao pedido de reformulação orçamentária do
Governo, cortando mais dez bilhões de cruzados novos
nas despesas públicas, com o sacrifício de obras inadiá
veis. menos, evidentemente, a Ferrovia Norte-Sul.

Mas os industriais não suportarão, por muito tempo,
o congelamento dc prcços, pois a indústria automo
bilística ameaça paralisar a produção, desempregando
dois milhões de trabalhadores.

Ou os preços são liberados, ou o Governo conferirá
aos industriais uma compensação fiscal, além daouela
apreciável. consistente, na última redução, de um' teto
de quarenta e cinco para vinte e cinco por cento, nas
alíquotas do Imposto de Renda.

Dizem os donos da indústria automobilística que. com
o Plano Verão, sofreram uma defasagem de trinta por
cento nos preços dos veículos. Por sua vez, os fabri
cantes de autopeças estão desacelerando a produção,
com a desculpa de que foram apanhados também no
contrapé do congelamento, com as matérias-primas for
temente reajustadas. Daí, pretenderam passar o custo
às montadoras, que só aceitam o repasse. se permitido
o descongelamento dos preços.

No meio dessa confusão. alguém está ganhando: a
indústria artesanal, de qualquer ramo que utilize ínsu
mos nacionais, COIno as malharias., as sapatarias, as ofi~

cinas de confecção de roupas.
Paralelamente, a nova situação beneficia quantos vi

~em de sc,:"iços scm fornecer nota fiscal ou qualquer
ttpo de recibo. desde alguns profissionais liberais a um
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variado tipo de industriais e comerciantes autônomos
e às fábricas de fundo de quintal.

Contra essa economia subterrânea, nada podcm os
congelamentos. ademais porque temos uma lei vigoro
samente protecionista das mini e pe'luenas empresas.
Estas podem assistir de palanque à queda-de-braço en
trc o Governo e os grandes empresários, enquanto os
banqueiros continuam superprotegidos por um Gover
110 que tem grande número de agiotas em sua compo
sição. com um bancário no Ministério da Fazenda.

o SR. DORETO CAMPANARI (PMDB - SP. pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. presidcnte~ Sr~'~ c
:>rs. Deputados. gostaria de abordar agora o outro as
sunto a que me referí no início deste pronunciamento.

No intuito de colocar a ciência e a tecnologia a serviço
da comunidade e do desenvolvimento econômico de
São Paulo e do País. o Governador Orestes Quércia
vem direcionando recursos às universidades do Estado.
a fim de obter o seu engajamento na solução dos proble
mas de construção de casas populares. ampliar o sistema
de cirurgia ambulatorial simplificada. o aprendizado por
computador e o repovoamento dos rios. com o criatório
dePacuguaçu e Curimbatá. restabelecendo a flora aquá
tica parcialmente destruída pela poluição.

Dcntro desse programa. novos processos de constru
ção civil para a moradia popular apresentados pelo La
boratório de Habitação da Unicamp. Digna de registro
a exposição Ciência e Tecnologia a Serviço da Comuni
dade, promovida por aquela universidade no Promo
center, em São Paulo. para apoiar o movimento dos
mutirões, caracterizados pela leveza e baixo custo dos
materiais. racionalizados os processos de construção.
com vista à economia de gastos, e evitando o desperdício
pela racionalização.

No reboco das paredes. os tijolos são unidos horizon
talmente, rebocados e. em seguida, levantadas aquelas,
evitando a perda de cimento com a aplicação direta
e vertical na parede.

Segundo os técnicos, a comunidade participa do de
senvolvimento do projeto, da destinação dos espaços
e da criação dos equipamentos, enquanto a equipe
orienta a decoração das novas casas.

A abertura da exposição contou com presença do
Governador Orestes Quércia, que conhecia O desem
penho tecnológico da Unicamp, desde quando prefeito
de Campinas. Prefeitos de todo o País presenciaram
a inauguração da feira ou a visitaram, elogiando o

fato de as universidades proporem, agora, a solução
de problemas comunitários, iniciataiva em que é pio
neira a Unicamp.

O reitor Paulo Renato acha que todas as universi
dades podem desenvolver planos semelhantes. sem
qualquer retribuição financeira, além da cobertura dos
gastos com a transferência de tecnologia e com o trans
porte e alojamento dos técnicos. Mas cobrará royalties
das empresas, para o repasse da sua tecnologia. A Uni
camp se beneficia de convênios relativos à tecnologia
social, e seu hospital contribui para desafogar o Hospital
das Clínicas. Queremos congratular-nos com o Gover
nador Orestes Quércia e a Unicamp por mais essa inicia
tiva.

Era O que tínhamos a dizer. Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ TEIXEIRA (PFL - MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no ano
passado o Congresso Nacional e o País inteiro viveram
uma discussão intensa que chegou até mesmo a comover
o País, com lances dramáticos de denúncias contra o
Governo e de posições firmes de apoio ao mesmo. O
tema foi esquecido, mas volto, hoje, a ele.

Tive oportunidade de, em três ocasiões distintas, ocu
par a tribuna da Câmara dos Deputados para defender.
não exatamente o Governo, o que até faria de muito
bom grado, mas para defender uma idéia sua, a de
construir a ferrovia denominada Norte-Sul. Um projeto
pol.êmico, :em dívida, assim como os projetos de Itaipú.
de mst~!açao,no País, da mdústria automobilística, que
tanto Ja rendeu para o desenvolvimento nacional o
projeto de construção de Brasília, esta cidade que m'ar
c~u no Centro-Oeste uma posição definitiva de expan
sao e, sobretudo, de crescimento econômico e social
do Brasil.

A Ferrovia Norte-Sul, Sr. Presidente, é desses proje
tos polêmicos que atraem posições contrárias, mas,
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quanto mais atraem posições contrárias. mais se justifi
cam. Ele é polêmico pela sua dimensão histórica, pela
grandiosidadc da obra, pelo que traz de modificação
nos campos social e econômico.

Aí está. hoje, o projeto da Ferrovia Norte-Sul. irre
versível. Inaugurar-se-á. em breve, o primeiro trecho,
de 107 quilõmetros, entre as cidades de Açailândia e
Imperatriz. ambas no território maranhense. Logo
mais. será o trecho de Imperatriz a Estreito. no extremo
sul do Maranhão. na divisa com I) novo estado vizinho.
O Tocantins.

É esta a situação que trago ao conhecimento da Casa.
sobretudo para o regozijo da Nação inteira: a Ferrovia
Norte-Sul tE urna realidade e iü está trazendo inlÍmeros
benefícios. aqueles que safba~nos que traria~ para o de
senvolvimento da região. A Norte-sul. que já tem trens
trafegando em caráter experimental. já está suportando
o processo de desenvolvimento do Maranhão. E ela
não beneficiará apenas Imperatriz e Açailândia. mas
também João Lisboa. Sítio Novo. Amarante. Porto
Franco. Estreito e Carolina. toda a região tocantina
do Maranhão, o Estado do Tocantins o próprio Pará
e muito brevemente estará chegando ao plmlalto cen
traI. dando grande suporte ao desenvolvimento do País.

E esta a situação que trago. Sr. Presidente. para refle
xão da Casa c para conhecimento do País.

O SR. VIRGILIO GUIMARÃES (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presdiente, vou fazer um
pronunciamento sobre o Dia Internacional da Mulher.
que transcorreu ontem. Quero anunciar. neste momen
to. que para minha satisfação. fui agraciado com o prê
mio Feministas do Ano, juntamente com algumas per
sonalidades mineiras. do sexo masculino, que desempe
nharam também luta em defesa da mulher e por uma
eleição direta. realizada através de seis entidades femi
nistas de Belo Horizonte.

Recebi agora o comunicado de que fui um dos agra
ciados. Não poderia d~ixar de registrar esta passagem,
porque. de fato, tanto eu como minha bancada nos
temos pautado pela defesa do feminismo. Lutamos pela
libertação da mulher, explorada por uma sociedade
opressiva. capitalista, onde não tem seus direitos reco
nhecidos. não encontra espaço para desabrochar intei
ramente seu potencial. enquanto cidadão e profissional,
pois em nosso País a mulher encontra as maiores dificul
dades. É a violência institucionalizada. implicando a
reafirmação da luta feminista. '1ue eu e o Partido dos
Trabalhadores temos travado.

Muito obrigado.

O SR. CARLOS VINAGRE (PMDB - PA. Pronun
cia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados. a Empresa de Navegação da Amazônia,
que tem como acionista único a União, criada em 1976
como sociedade de economia mista, para substituir o
Snapp, surgiu conjuntamente com a Companhia Docas
do Pará. entidade portuária.

A empresa estrangeira. assim substituída por duas
nacionais. era particular e recebia subvenções federais.
por deficitária, o mesmo ocorrendo com a Amazon Ri
ver.

Com recursos próprios, a Enasa recebe subvenção,
o que não revoga o procedimento anterior do Governo.

Agora. levanta-se a hipótese da sua privatização, sem
considerar os interesses econômicos e sociais da Ama
zônia nem da segurança nacional.

Estaria o capitalismo selvagem considerando como
zero os benefícios consignados pela Enasa e esquecen
do:

a) a freqüência e regularidade dos serviços prestados,
no transportes de carga e passageiros. atendido não
apenas o aspecto econõmico. mas também o social dos
usuários, o que não ocorre nas empresas privadas;

b) a segurança, sabido que, na sucessão dos sinistros
fluviais da Amazônia, enorme é a contribuição das em
presas privadas, com excesso de carga e má estivagem.
além de pessoal inabilitado;

e) o conforto dos usuários, que nos navios de classe
popular. sem camarotes, dormitam em rede e têm péssi
ma alimentação, pois as empresas privadas visam ape
nas ao próprio lucro; desta forma, verifica-se a quali
dade dos serviços prestados;

c) o preço do serviço da Enasa é compatível com
o poder aquisitivo dos habitantes da região subdesen-
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volvida. erguida no dorso dos grandes rios e nas suas
barrancas volúveis, sabido que O poder aquisitivo dessa
gente está muito aquém do justo preço do serviço;

e) o interesse público desaconselha a privatização da
Enasa. tanto mais quanto a imensa região depende do
transporte fluvial;

f) finalmente. sob o aspecto da economia regional.
a necessária freqüência e regularidade dos serviços c
a melhor regulação do mercado, garantida a continui
dade em caso de lockout; tudo desaconselha essa privati
zação. que não consu1l:a nenhum interesse nacionaL
muito menos os da Amazônia.

Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente. Sr" e
Srs. Deputados.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputa
dos. a greve dos trabalhadores brasileiros em 14 e 15
de março significa a resposta ·política ao arrocho e à
recessão produzidas pe1as medidas econômicas do go
verno.

O Plano Veráo concretiza essa política contra os tra
balhadores e as massas populares. Esse protesto expres
sa o sentimento de milhões de brasileiros contra o Go
verno Sarney. suas medidas econômicas, sua compe
tência e os freqüentes casos de corrupção.

A recuperação das perdas salariais. a denúncia da
falsidade do congelamento de preços e dos benefícios
aos grandes grupos econômicos. da submissão aos cre
dores internacionais no pagamento de juros absurdos
da ilegítima dívida externa brasileira. são bandeiras jus
tas e legítimas dessa jornada grevista.

A unidade política dos trabalhadores nessa manifes
tação contribuirá para o fortalecimento das diferentes
campanhas salariais e será uma demonstração de com
batividade e de resistência contra a exploração capi
talista.

É necessário, ainda, destacar a importância política
dessa greve. Estamos vivendo um ano de grandes dispu
tas, com a eleição presidencial. Estarão em debate saí
das globais para a crise brasileira; passaremos por uma
saudável e democnítica polarização. Nesse sentido. é
muito importante a movimentação organizada dos tra
balhadores brasileiros e sua inserção nesse processo de
disputa.

Compreendemos que muitas reivindicações pautadas
nesse protesto só serão enfrentadas mudando a atual
correlação de forças e promovendo transformações de
fundo no nossO País.

Manifestamos o nosso apoio e solidariedade à greve
de 14 e 15 de março e exigimos que as autoridades
governamentais não usem da força nem da violência
contra esse legítimo e justo proteste.

O SR. FERES NADER (PTB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
graças a uma decisão do Presidente José Sarney, a cida
de de Miracemado Norte. que mede 7.285 km', venceu
uma disputa, mesmo sem participar. com Gurupi. Ara
guaína e Porto Nacional, para ser a capital do novo
Estado de Tocantins. Com apenas duas avenidas e pou
co mais de 20 ruas. experimentou uma euforia jamais
conhecida em sua história de apenas 40 anos: os imóveis
foram valorizados em 1.500% e os cinco troncos, com
pouco mais de 500 linhas telefônicas. foram invadidos
por um congestionamento inusitado. Miracema terá.
porém. vida curta como capital.

Acredita-se que no dia 1" de setembro de 1989, a
sede do governo do novo estado será definitivamente
instalada do outro lado do rio Tocantins, num povoado
chamado Lageado. de 300 habitantes, vizinho à Serra
do Carmo. Mas o grande dia. por enquanto, ainda está
distante. e Miracema do Norte vive a glória de ser,
provisoriamente, o centro das atenções.

Os 28 mil habitantes, acostumados ao calor médio
de 34 graus, gastam por conta do desenvolvimento que
virão Um frenesi jamais visto nos 121 estabelecimentos
comerciais de Miracema do Norte, em quatro bancos
e na agricultura e pecuária ainda incipientes. A renda
per capita - em cruzados velhos - é de apenas Cz$
8.600. A prefeitura não recebe mais de Cz$ 6 milhões
de ICM, e sua sobrevivência depende mesmo do Fundo
de Participação dos Municípios, que garante a folha
de pagamento e até pequenas ousadias na urbanização.
O Fundo repassa Cz$ 28 milhões. e quase todas as
ruas estão asfaltadas.
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Entretanto, como sede do governo, Miracema do
Norte ganhará, com certeza, um novo impulso, atraindo
novas empresas para a região.

Lageado, por sua vez, fica distante 26 quilômetros
do centro de Miracema e 120 quilômetros de Porto
Na~ional, tendo 60 casas, a maioria feita de adobe.
Além delas, uma igreja e um riacho de águas cristalinas.
A exemplo dc Miracema do Norte, quando ocorrer
a mudança de sede do governo para o seu território,
ganhará maiores dimensões, abrindo novos horizontes
para o povo daquele estado, que está surgindo nos bra
ços de uma grande esperança de crescimento e nas do
bras de uma euforia contagiante.

Assim, ao Governador do novo Estado de Tocantins
Siqueira Campos, queremos augurar uma gestão profí:
cua e desejar que ele consiga, com o seu talento e
capacidade de trabalho, implantar o progresso e o de
sen~olvimento no novo Estado da Federação, abrindo
hOrIzontes para os nossos irmãos brasileiros que habi
tam aquelas plagas.

Mnito obrigado.

o SR. ASSIS CANUTO (PFL - RO. Pronuncia o
~eguin;e discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
e 10uvave1 o csforço do governo para diminuir o déficit
público e em contrapartida domar a inflação; a Nação
brasileira espera que a austeridade na adiministração
pública seja uma prática constante, e não uma medida
paliativa.

No entanto, é necessário que haja no mínimo uma
visão crítica para determinar onde se podem cortar re
cursos e ver, pelo contrário, onde se deve reforçar a
aplicação dos mesmos.

Neste último caso, a Sucam se nos apresenta, por
ser um 6rgão de vital importância para o País, como
prioritário para novos c reforçados invcstimentos.

A radiografia da Sucam nos revela um órgão mal
e~tru,t~rado, sem apoio decisivo ao governo, com fun
clOnarlos mal remunerados, etc. Destarte, tem sido um
6rgão exemplar no cumprimento dc suas urgentes tare
fas: seus servidores, apesar de nal pagos e dc enfren
tarem condições adversas dc trabalho, têm-se sacrifi
cado ao máximo no cumprimento de seus deveres.

É necessário, mais do que nunca, que o Ministério
da Saúde dê à Sucam o suporte de que necessita. Não
são na~a animadoras as estatísticas dobre as principais
endemiaS do País; s6 para excmplificar, vcjamos o caso
da malária, que tem aumentado sua incidência nos últi
mos anos em decorrência da ocupação da Amazànmia
por agricultores, seringueiros, garimpeiros e etc.

Em Rondônia, hoje pejorativamcnte cognominada
a "Capital da Malária", vítimas e mais vítimas deste
t~rrível mal apareeem todos os dias. A situação é gravís
sima nos "pontos de linhas" dos projetos de assenta
mento do Mirad e nos garimpos de ouro, da madeira
e de cassiterita em Ariquemes.

Os poucos e mal remunerados servidores da Sucam
cm Rondônia têm-se esforçado ao máximo, mas a ende
mia é renitente e não cede terreno, e não é justo que
agora haja retração do governo na liberação de recursos
para a Sucam.

Voltarei ao assunto!

o SR. DENISAR ARNEIRO (PMDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) SI. Presideote, Sr" e Srs. Depu
tados, quando vemos vários jornais de grande circulação
do nosso País, levantando questiúnculas entre dois ho
mens públicos - um ex-governador de estado e outro
atual governador sobre um assunto de rotina adminis
trativa, preocupamo-nos com o rumo que a nossa polí
tica poderá tomar.

Senhor Presidente, Sr" e Srs. Deputados, conhece
mos a inteligência do ex-Governador Leonel BtizoIa
sabemos da sua facilidade de lutar e esgrimar por aquil~
em que acredita, mas não conhecíamos a facilidade com
que S. Ex' se destempera em vocabulários chulos ata
cando o Íntegro governador do nosso estado, Dr.' We
Ilington Moreira Franco, por deslizes praticados por
um subordinado do quinto escalão.

Usar os termos que foram empregados pelo ex-gover
nadar, que constam do Jornal do Brasil de ontem dia
8: "Se eu não fosse candidato à'presidente e o Mo;eira
não fosse governador, eu bem que lhe dava uns tapas
- amcaçou Brizoia".
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Não podemos realmente entender como um homem
que aspira à presidência da República no nosso País,
seja tão infeliz diante de jornalistas, demonstrando não
ter a serenidade necessária para analisar os aconteci
mentos. Demonstrou ser educado e estar à altura de
ocupar o cargo que ocupa. O Governador Moreira Fran
co, que disse: "Respeito o sentimento de pai e cidadão
do ex-Governador Leonel Brizola, mas repilo com vee
mência a acusação de que houve finalidade política ou
eleitoral na divulgação de uma lista de compradores
de cocaína que se comunicavam com o traficante Antô
nio Naum, através do Bip 3420".

O governador explicou que mandou afastar o dele
gado que divulgou a lista, em defesa da privacidade,
direito de todos, independentemente de serem ou não
filhos de pai poderoso, mas avisou que as investigações
vão continuar, doa a quem doer.

Com a experiência de dois governos - um no Estado
do Rio Grande do Sul e outro no Estado do Rio de
Janeiro - jamais o DI. Leonel Brizola poderia perder
o controle emocional, mesmo num fato em que é envol
vido o nome dos parentes seus.

Como políticos que somos, já estamos acostumados
a sofrer ataques caluniosos dos nossos adversários, o
9~e não foi o caso, mas temos que nos pautar por uma
etica, para demonstrar àqueles que representamos, em
qual.'1uer posição política, estarmos preparados para to
do tipO de embate, com serenidade e espírito públicos.
Lamentamos também a forma destemperada do nosso
companheiro Deputado Luiz Salomão. em seu discurso
pronunciado o~tem da tribuna desta Casa. Querer igno
rar que Moreira Franco está fazendo um governo de
alcance social, muito superior ao que foi realizado pelo
ex-governador, é o mesmo que desejar esconder o tama
nho do Brasil no mapa Mundi. Moreira Franco repre
senta hoje, no Estado do Rio, uma tradição política
que herdou de seu sogro, Comandante Ernani do Ama
ral Peixoto, interventor e governador do antigo Estado
do Rio de Janeiro é que sempre honrou as posições
que ocupou.

O espírito do carioca, nonualmente oposicionista em
termos eleitorais, deu condições a que o SI. Leonel
Brizola, partindo do extremo Sul do nosso País. viesse
governar um estado de elite, de tradiçõe. políticas den
tro do território nacional, como ê o do Rio de Janeiro.
Não fosse essa veia crítica do carioca, jamais o Sr. Leo
nel Brizola teria em seu currículo a condição de ex-Go
vernador do Estado do Rio de Janeiro.

Com a modéstia de um simples deputado federal do
interior. mas com uma experiência empresarial de 35
anos, posso afirmar: não ê possível ao mandatário de
uma empresa ou de um estado assumir pessoalmente
todos os atos, bons ou maus, praticados por seus subor
dinados.

Diante de tudo isto, só temos que lamentar o episódio
ocorrido, mas de forma nenhuma admitimos que seja
levada culpa à pessoa física do atual Governador Mo
reira Franco.

A instabilidade do Sr. Leonel Brizola é tamanha que
os jornais de hoje dão em destaque que S. Ex' está
transferindo sua residência do Rio de Janeiro para São
Paulo, numa demonstração da sua desconsideração para
c?m aqueles que o elegeram governador do Rio, repe
tmdo o que fez com o povo gaúcho.

Era o que tinha a dizer.

O SR, VICTOR FACIONI (PDS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, na sessão do dia I" de março de 1989, vim a
esta tribuna transmitir o SOS de nove municípios da
fronteira ~aúcha com a Argentina e Uruguai. Volto
hOJe para mformar, lamentando, que agora já são quin
ze os municípios em estado de calamidade pública em
raz~? da estiagem que se abate e se amplia sobre larga
regiao do RiO Grande do Sul. São eles: Bagé, Uruguaia
na, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, Santana do Livra
mento, Dom Pedrito, Itaqui, São Francisco de Assis,
Formigueiro, Pinheiro Machado, São Gabriel. Herval,
Pedro Osório e Jaguarão.

Renovo daqui o SOS dirigido ao Governo federal
pel~s administrações muni~ipais. produtores e popu
laça0 em geral, consubstanCiado nas seguintes medidas
de curto, médio e longo prazos:

1 - Prorrogação ou renegociação das dívidas dos
produtores;
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2 - Liberação do Proagro do Banco do Brasil;
3 - Recursos emergenciais no Ministério do Interior;
4 - Reativação do programa de açudes e poços da

Sudesul. cuja paralisação responde, em grande parte,
pelo estado de calamidade pública da região da Campa
nha. na fronteira oeste do estado com a Argentina e
o Uruguai;

5 - Reativação do programa da Lagoa Mirim, tam
bém coordenada pela Sudesul;

6 - A falta de energia elétrica na região tem impe
dido, por outro lado, a ampliação dos programas de
irrigação - aíoutra causa da grave situação que estamos
vivendo, daí por que se destaque também a reivindi
c~ção de. aceleramento dos investimentos para amplia
çao do sistema de produção e distribuição de energia
elétrica, incluindo a construção do gasoduto Brasil 
Argentina.

São medidas de curto, médio e longo prazos, que
se espera ~e.iam_adotadas de imediato pelo Governo,
com ~ parti~lpaçao do governo do estado, que, imagino
daqUi, esteja fazendo a parte que lhe compete diante
de tão grave situação.

Ainda hoje recebi comissão de lideranças dos produ
tores de arroz de Uruguaiana, Itaqui, Santana do Livra
mento, São Borja, Alegrete. Quaraí e Dom Pedrito,
reiterando medidas urgentes pleiteadas junto ao Go~

vemo federal, traduzidas no seguinte documento:

"ASSOCIAÇÃO DOS ARROZEIROS"

Posição das entidades que subscrevem o presente docu
mento.

Em face da anormal situação climática da fronteira
oeste, causadora de seca extemporânea cuja avaliação
levou à decretação de situação de calamidade pelos
órgãos do poder público, os prejuízos econômicos pre
sentes da lavoura orizícola da região c seus reflexos
nos demais setores da economia justificam a solicitação
das seguintes providências, analisadas individualmente:
. 1.- Conc~ss~o imediata do Proagro para a área pre
ludlcada, atmglda pela seca, sem vínculo da área não
atingida (Proagro parcial);

2 - Extensão do Proagro para custeio complemen
tar, nas mesmas condições do item I;

3 - Renegociação dos débitos bancários vinculados
com ~ produção, po~ um prazo de até 5 (cinco) anos,
com Juros compativels ao setor;

4 - Criação de uma linha de crédito no valor equiva
lente a 30 sacas por hectare para manutenção familiar
do produtor e seus empregados e cobertura dos custos
adicionais advindos da estiagem.

Cito aqui mais uma vez, alguns dados que já trouxera
antes ao conhecimento desta Casa e do Governo.
N~ região? cerca de 50% da safra de arroz já está

p".rdlda, assim como 50% da safra de soja, 60% do
mllho, 80% do feijão, e já morreram cerca de 12.600
cabeças de gado, sendo que os frigoríficos estão abaten
do somente gado magro, pois não mais existem condi
ções de engorda. A previsão é de que faltará carne
no próximo ano, pois os bczerros cstão morrendo' e
as matrizes, sem condições de reprodução.
, Estão-se ampliando, desgraçadamente, para outras
ares ~? estado os problemas da estiagem que assola
a regmo da Campanha do Rio Grande do Sul, e são
mínimas as reservas de água, inclusive potável, para
o consumo da população. Barragens estão sendo desati
vadas, e em alguns municípios as reservas de água estão
se esgotando totalmente.

Aqui fica, pois, o renovado apelo ao Governo federal
na esperança de que sejamos ouvidos, no sentido d~
que soeon:~ em hora tão dramática uma das mais impor
tantes reglOes do meu estado, o Rio Grande do Sul.

Disse.

O SR. PAVIJO MACARJNI (PMDB -Se. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputa
dos, Santa Catarina lidera a produção de maçã, pois
colherã na presente safra cerca de 220 mil toneladas,
ou seja. concorrerá com 58,17% do total nacional. Logo
em seguida, surgem o Rio Grande do Sul, com 102
mil toneladas; o Paraná, com 35 mil; São Paulo, com
20 mil: e Minas Gerais, com 1.200 toneladas.

Diante deste quadro assaz promissor, o Brasil cami
nha rapid~mente para a auto-suficiência de maçã, eis
que 49 mil toneladas do produto foram colhidas no
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início da presente década, e estima-se 380.000 toneladas
para a safra atual.

Esta extraordinária produção é responS[ivel por um
economia cumulada de cerca de 400 milhões de dólares,
além do desenvolvimento econômico e social de regiões
que se organizam e se preparam para garantir o auto-a
bastecimento nacional.

Esta tarefa, que obedece à coordenação do Programa
Nacional de Produção e Abastecimento de Maçãs do
Ministério da Agricultura, é a resposta que a iniciativa
privada dá à convocação governamental. pois, em pou
cos anos, saímos de uma incipiente atividade para uma
colheita de grandes e bons frutos.

Mas este esforço não pode ser molestado nem inter
rompido por eventuais importações de maçã estran
geira. Por isto, volto a formular um apelo aos Minis
térios de Relações Exteriores, da Agricultura e do De
senvolvimento Indústrial, Ciência e Tecnologia, no sen
tido de que, na inadiável necessidade a importação,
sejam ouvidos os governadores dos três principais esta
dos produtores, os empresários do setor e a sua entidade
de classe. representada péla Associação Brasileira de
Produtores de Maçã.

Sem prejudicar o consumo, é nossa tarefa defender
a produção nacional.

Era o que tinha a dizer.

o SR, IVO LECH (PMDB - RS. Pronuncia0 seguin
te discurso.) - Sr. Presidente. SI"' e Srs Deputados,
com a responsabilidade do mandato em que o povo

. gaúcho me investin, devo denunciar à Nação a crise
imposta pelo Governo (Federal) da União à Univer
sidade Federal do Rio Grande do Sul.

Creio, aliás, que essa crise não foi unicamente. impos
ta aos gaúchos, mas, montada e implementada contra
a cultura universitária em todo o País.

Refiro-me à redução das verbas orçamentarias que
atingiu todas as instituições federais de ensino snperior
no País.

Segundo informações que recolhi nas mais autori
zadas fontes, as universidades brasileiras lutarão este
ano com apenas 10% do volume financeiro necessário
para um funcionamento em nível pelo menos razoável.

Na verdade, professores, alunos e administradores
das nossas universidades têm justificadamente sérias
desconfianças quanto aos motivos que levaram o Go
verno Sarney a essa ação deletéria, que praticamente
inviabiliza o ensino de 3" grau no Brasil.

Há informações que os cortes orçamentários feitos
com rigorismo estulto estão vinculados a acordos cujO'
exato teor a Nação desconhece, celebrados com o FMI,
para impedir os avanços da inteligência brasileira, nas
pesquisas de ponta, como nas aréas de biotecnologia,
química fina e tecnologia espacial.

Ocorre que jovens mestres e jovens estudantes avan
çaram celeremente na conquista de uma autonomia bas
tante significativa nessas áreas do conhecimento huma
no mais moderno e que mais de perto interessa à susten
tação e projeção de um desenvolvimento nacional ela
borado segundo as prioridades que temos quanto ao
predomínio das nossas razões e interesses sobre os inte
resses e razões de povos presentemente mais desenvol
vidos que o nosso.

Povos, aliás, não é bem o caso nem o termo. A refe
rência que devo fazer - e faço - é aO capitalismo
neocolonizador que se alimenta voraz e insensivelmente
do nosso atraso cultural.

Tais cortes de verbas são atos de traição para com
o futuro brasileiro. Traição de um Governo que se diz
chefiado por um intelectual, um homem de letras. mas
que, jenuflexo à ação despótica do capitalismo selva
gem, gasta 5 milhões de dólares em cada quilômetro
dessa faraônica Norte-Sul e nega à Universidade brasi
leira um mínimo de condição financeira para sobreviver,
assim condenando à destruição todo o trabalho acumu
lado nas diferentes áreas do saber a que se dedica com
exemplar competência, o que aprofunda o atraso e a
dependência tecnológica do País. para a satisfação dos
seus patrões internacionais, ou melhor dizendo, multi
nacionais.

As forças neocolonizadoras sabem que a conquista
do desenvolvimento não se faz com a importação de
bens de capital nem, muito menos, com implementos
tecnológicos avançados criados pelos têcnicos deles, nas
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universidades deles. O avanço real se faz com o home,
com o seu saber, com a sua capacidade criadora, com
a sua aplicação responsável e com os meios postos à
disposição dele para colocar o seu País na rota do futuro
- um futuro sem dependência.

Primeiro, a chamada revolução negou aos jovens o
direito de pensar politicamente; agora, nega-lhes os
bancos universitários.

Entre todas as crises em que a falta de um governo
firme e sé.rio. consciente da soberania nacional, mergu
lhou o Brasil, a presente crise na universidade brasileira
é daquelas que fecha à Nação os caminhos do futuro.

Certamente, pretende, como antes, que nossos técni
cos vão estudar lá fora e voltem ao País trazendo os
fundamentos de uma cultura prometida com interesses
que não são os do povo brasileiro, tal qual ocorreu
com os tecnocratas que serviram período agônico pós-64
e dele se serviram.

Este período, é preciso reconhecer, ainda não termi
nou. Se morreu, o cadáver está insepultado, e suas
viúvas. choram aqueles tempos de submissão brasileira
às vontades externas. Enquanto choram, vão ficando
por aí nos seus lugares, fingindo-se de mortas e à socapa,
tramando, negociando. enganando, mentindo, traindo,
vendendo o Brasil e os destinos brasileiros.

Sr. Presidente, SI" e Srs. Deputados, soube, no men
estado, que a exemplo da Universidade Federal de Ouro
Preto, que no ano passado fechou suas portas por falta
de verbas, esboça-se um movimento na UFRGS para
uma greve de protesto, que somaria professores, alunos
e funcionários, a qual eclodiria juntamente com a greve
dos trabalhadores, nos próximos dias 1.4 e 1.5. Depois,
consensualmente, vão aguardar 30 dias para que o
Governo restabeleça os meios de Universidade brasi
leira existir, segundo os padrões que nós, quando consti
tuintes, inscrevemos na Lei Maior.

Se o Governo, porém, seguir cego e surdo aos apelos
da inteligência nacional, preferindo o papel dcsmora
lizante de pau mandado do FMI, vara inviabilizar a
cultura no nosso País, e dessa forma seguirmos colônia
cultural e econômica do capitalismo colonizador, então
uma greve geral por tempo indeterminado paralisará
todas as universidades federais do Brasil.

Solidarizo-me com estas greves.
Denuncio veementemente o atentado da anticultura,

imolando no altar negro de seus objetivos escusos a
inteligência brasileira e o futuro deste País.

Não espero que O Governo reveja sua posição e cum
pra seu dever, devolvendo às universidades valores fi
nanceiros capazes de ativar seu meritório trabalho pelo
nosso desenvolvimento.

Não espero. como brasileiro. exijo.

o SR. SIMÃO SESSIM (PFL - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Srs. Deputados.
prensenciamos ontem fato que consideramos extrema
mente auspicioso e até mesmo histórico. relacionado
com a adoação de uma nova postura do Estado frente
à ecouomia e que representa um exemplo a ser seguido
no atual processo de enxugamento da máquina estatal.

Referimo-uos ao processo de privatização da Compa
nhia Brasileira do Cobre (CBC). empresa de mineração
controlada acionariamente pela BNDES Participações
S.A (BNDESPAR), que se dedica à pesquisa, explo
ração e beneficiamento de minério de cobre.

A empresa, fundada em 1942, atravessou algumas
fases de dificuldades. passando, em 1974. ao controle
do BNDES. e apresenta hoje, apesar das perdas decor
rentes do não-retorno integral de alguns investimentos
realizados em pesquisa, patrimônio líquido e fluxo de
caixa positivo. -

Ineluída na relaçáo das empresas privatizáveis pelo
Governo Federal. a CBC teve suas ações oferecidas.
inicialmente. em leilão, não consumado, afinal, devido
à desistência dos candidatos pré-qualificados.

Diante do impasse criado e do risco iminente de liqui
dação da empresa, reconhecendo o seu potencial econo
mico, seus administradores e empregados candidata
ram-se à compra de seu controle acionário. numa de
monstração elogiável de confiança no trabalho e de
fé no desenvolvimento do País.

Aceita a proposta pelo BNDES, foi assinado, em
solenidade à qual tivemos a honra de comparecer, pro
tocolo de intenções. acordando a venda das ações per-
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tencentes à BNDESPAR a uma empresa holding a ser
criada pelos trabalhadores e administradores da CBC.

Acreditamos ser esse um caminho extremamente pro
missor para resolver o problema da excessiva atuação
do Estado no domínio econômico. devendo, sempre
que possível, ser analisado como opção viável economi
camente e positiva, do ponto de vista social.

Queremos. por oportuno, cumprimentar o Dr. Már
cio Fortes pela gestão dinâmica e eficiente que vem
desenvolvendo à frente do BNDES c. especialmente,
por sua atuação decisiva no processo de privatização
da CBC.

Finalmente. expressamos aos administradores e fun
cionários da empresa votos de pleno êxito no empreen
dimento em que ora se lançam, com a certeza de que
seu sucesso representará 11m marco extremamente pro
missor, no atual contexto de crise econômica e de neces
sidade premente de contenção dos gastos públicos.

OSR. FÁBIOFELDMAN (PSDB-SP. Sem revisão
do orador.) - SI. Presidente, para maior conhecimento
dos nobre colegas e da população brasileira, passo a
ler requerimento para constituição da CPI destinada
a avaliar o atual quadro ambiental da Amazônia, com
especial enfoque nas políticas fundiárias, florestal, ani
mal, indigenista e energêtica.

REQUERIMENTO

Cria a Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a apurar a situação da Amazônia brasileira.

SI. Presidente
Em conformidade com o disposto no § 3' do

ar!. 5" da Constituição, e na forma do que prescre
vem o art. 36 e seus parágrafos do Regulamento
Interno da Câmara dos Deputados, os signatários
requerem a constituição de uma comissão parla
mentar de inquérito com o. objetivo de promover
uma ampla e profunda avaliação do atual quadro
ambiental da Amazônia brasileira. com enfoque
para os aspectos de política fundiária, política flo
restal, política mineral, política indigenista, política
energética, e suas conseqüências ambientais e so
ciais, bem como a existência de uma eventual cam
panha de internacionalização da Amazônia.

A comissão terá dezessete membros. e o prazo
de cento e vinte sessões para a efetivação de seu
trabalho, contando com a verba de praxe para a
efetivação de suas despesas.

Justificação

Com a promulgação da Constituição de 1.988,
o Congresso Nacional foi fortalecido com a recupe
ração de suas prerrogativas, as quais deve assumir.
Deste modo, a discussáo dos temas fundamentais
para o País, deve ocorrêr dentro desse foro, garan
tindo a participação dos mais expressivos segui
mentos da sociedade brasileira.

A atenção mundial encontra-se atualmente vol
tada para a Amazônia. pólo aglutinador das mais
divergentes posições, sendo destaque de reporta
gens na imprensa internacional, como, por exem·
pIo, nas revistas Newsweek, Times, c jornais como
o New York Times e outros. Essas reportagens des
tacam. entre outros assuntos, a preocupação mun
dial com a destruição da Amazonia; as queimadas
e a sua contribuição no efeito-estnfa. e destruição
da camada de ozônio, bem como o recente assassi
nato de Chico Mendes. premiado no exterior por
sua luta pela exploração racional da Floresta Ama
zônica.

Na imprensa nacional. um dos aspectos mais en
focados tem sido a polêmica em torno de uma su
posta conspiração para a internacionalização da re
gião amazônica.

A divulgação dos dados pelo Instituto Nacional
de Pesquisas Especiais (Inpe). relativos a 1987, le
vantados através do Satélite Nooa: 9, mostram que,
de maio a outubro daquele ano, foram queimados
cerca de 20 mil km' da floresta amazônica, sendo:
45.452 km' em Rondônia; 78.718 km' em Mato
Grosso; 38.940 km' em Goiás; 7.274 km' no Acre;
13.766 km' no Maranhão; 19.365 km2 no Pará e
1.098 km' no Amazonas.

As!im, a área devastada na Amazônia pelas quei
madas, em 1987, corresponde a dez vezes o Estado



Março de 1989

de Israel, duas vezes a Ilha de Cuba, ou ainda,
maior que a soma dos territórios da Suíça, Dina
marca e Bélgica.

Os especialistas estimam que essas queimadas
tenham lançado em 1987, cerca de 500 milhõcs
de toneladas de gás carbônico na atmosfera, contri
buindo grandemente para a ampliaçáo do efeito
estufa.

O efeito estufa ocorre devido à concentraçáo
de dióxido de carbono na atmosfera, emitido prin
cipalmente pela queima de combustíveis e de flo
restas, que aumenta a temperatura do planeta, pelo
aumento de reflexão de rediação infravermelha do
sol. Os cientistas calculam que, a persistir a atual
situação, a temperatura média da Terra terá au
mentado 4'C em menos de 100 anos, o equivalente
a dez vezes a elevaçáo de temperatura que marcou
o fim da Era Glacial, provocando mudanças radi
cais no Planeta e inundando as principais cidades
litoráneas.

Infelizmente, as conseqüências do efeito estufa
c da destruição da camada de ozônio estáo longe
de serem consideradas mera especulaçáo teórica,
alarmismo ou cenário de ficção científica. Os cien
tistas garantem que, se nada for feito a partir de
agora, as conseqüências podem começar a ocorrer
em cerca de cinqüenta anos.

A Amazônia, considerada como Patrimônio Na
cional no novo texto constitucional brasileiro (art.
225 do Capítulo VI), representa uma das últimas
grandes reservas biológicas do planeta eabriga um
imenso patrimônio sob a forma de milhões de espé
cies de organismos, em um ecossistema extrema
mente rico e complexo. Sua bacia hidrográfica é
constituída por 7.000.000km', representando vinte
por cento da disponibilidade mundial de água doce.
As populações locais têm diferentes estilos de vida,
sistemas de crcnças c valores pr6prios, relaciona
dos com o meio ambiente, como podemos detectar
em índios, seringueiros, caboclos e em populações
mais recentes, tais como posseiros, colonos e traba
lhadores rurais e urbanos, que caracterizam os gru
pos populacionais da região.

A ocupação da Amazônia e a utilização de seus
recursos naturais levantam uma série de questões,
em especial a preocupação como compromisso en
tre exploração e conservação da natureza. Portan
to, as taxas elevadíssimas com que o desmatamento
e conversão da floresta em outros tipos de cober
tura vegetal vêm-se processando, e, sobretudo, o
caráter indiscriminado e ca6tico destas atividades
põe dúvida sobre a possibilidade de se preservar
da extinçáo milhares de espécies de plantas e ani
mais.

Procurando diminuir as pressões sociais surgidas
em outras regiões do País, o Governo brasileiro,
desde o início desde século, vem organizando pro
gramas de ocupação dos tr6picos úmidos. Nas últi
mas 3 décadas os programas se intensificaram com
a implantação de projetos agropecuários, minerais
e industriais.

Esse processo, entretanto, não levou em conta
as peculiaridades do Trópico Úmido, e a maior
parte das atividades não deu os resultados espera
dos. O conjunto de ações aeabou se transformando
numa experiência, em grande escala, do que não
se deve fazer em uma ocupação racional da Amazô
nia, resultando, em última análise, numa enorme
devastação.

A título de exemplo, podemos destacar o Estado
de Rondônia como uma região que mais sentiu
o impacto de uma ocupação econômico-demográ
fica baseada na construção e pavimentação de ro
dovias (ex: BR-364, BR-425 etc.) e nos programas
de colonização implantados pelo Inera. Em apenas
quinze anos, foi destruída pratieamente toda sua
floresta original, e sua população aumentou, de
menos de cem mil para mais de um milhão de
habitantes.

Em toda a região amazônica, os sinais de degra
dação ambiental, em especial o ritmo acelerado
dos dcsmatamentos, sáo o reflexo de um conjunto
de fatores onde se apresentam como principais ve
tores, os projetos de exploração agrosilvopastoris

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

(Sueam, IBDF e outros), os projetos de produção
de energia (Eletronorte), os projetos de extração
e industrializaçáo mineral (CVDR, Alcan, Alcoa
e outros) e a construção de rodovias (BR-364, Be
lém-Brasília, Transamaz6níca e outras) e ferro
vias de penetração (Norte-Sul, Carajás-rtaqui).

Os projetos citados deram também origem aos
principais mecanismos utilizados pelo Governo
brasileiro, no período rccente, para promover o
"desenvolvimento da Amazônia", consubstancia
dos nos incentivos fiscais, captação de recursos ex
ternos no financiamento da infra-estrutura econô
mica e na participação de empresas estatais na exe
cução de projetos.

Além dos problemas atuais, as perspectivas que
se apresentam para o futuro indicam a continuidade
do modelo descrito, através da construção de novas
e monumentais eentrais hidrelétricas, bem eomo
o asfaltamento e abertura de estradas cuja oposi
ção, a nível nacional e internacional, já eitamos
anteriormente.

Em face dos graves problemas ambientais, so
ciais e econômicos presentes na Amazônia e o peri
go de seu agravamento no futuro pr6ximo, esta
Comissão pretende avaliar, de forma integrada e
imparcial, a execução naquela região das políticas
energética, florestal e mineral. Visa, ainda, contri
buir construtivamente com soluções à necessária
reordenação do aproveitamento desse patrimônio
inalienável da Nação brasileira e investigar os en
volvidos na suposta conspiração contra a soberania
e com a internacionalização da Amazônia.

Convém ressaltar que a Comissáo pretende ouvir
depoimentos de especialistas, autoridades e outras
personalidades nacionais e internacionais através,
inclusive, da realização de audiências públicas em
vários pontos da região, contaetando lideranças lo
cais e verificando in loco os problemas. - Depu
tado Fábio Feldmann."

o SR, ULDURICO PINTO (PMDB - BA. Pronun
cia o seguinte diseurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, abordaremos no dia de hoje assunto que
julgamos da maior importáncia, pela sua gravidade e
principalmente por ter sido aprovado nesta Casa, para
constar na nova Carta Constitucional.

Estou-me referindo ao art. 57 e seus parúgrafos do
Ato das Disposiçôes Transitórias. O referido artigo es
tabelece parâmetros para a negociação dos muuicípios
de sua dívida com a Previdência Social e, mais especifi
camente, com seu órgão arrecadador, o lAPAS.

Gostaria, neste momento, de ler, na íntegra, carta
que enderecei aos prefeitQS do meu Estado discutindo
a questão, que, entendo, deva ser enviada pela Mesa
Diretora a todos prefeitos do Brasil.

É este o teor da carta:

"Senhor Prefeito,
A Nova Coustituição inseriu no seu texto várias

matérias de interesse dos Municípios. Uma delas
diz respeito a questão da dívida previdcnciária da~

prefeituras.
Apenas para ilustrar, transcrevo, na íntegra, o

dispositivo constitucional que estabelece os parâ
metros da negociação da referida dívida.

Art. 57. "Os débitos do~ estados e municípios
relativo às contribuições previdenciárias até 30 de
junho de 1988 serão liquidados, com correção mo
netária, em cento e vinte parcelas mensais (dez
anos). Dispensados os juros e multas sobre eles
incidentes, dcsde que os dcvedores requeiram o
parcelamento e iniciem seu pagamento uo prazo
de cento e oitenta dias a contar da promulgação
da Constituição".

Temos, portanto, a data limite de 3 de abril para
que seja feito o requerimento às Delegacias Regio
nais do lAPAS.

Nosso gabinete tem estudado a questão com pro
fundidade, estamos inciu,ive mantendo contatos
com outros Estados da Federação. Um fato que
nos causa profunda preocupaçao é que o parágrafo
4" do art. 57 estabelece que "será bloqueada parcela
dos recursos correspondentes ao Fundo de Partici
pação que descumprirem quaisquer condiçe'ies esta
belecidas na concessão do parcelamento".

Sexta-feira 10 849

Ora, salvo melhor juízo, entendemos que a Pre
vidência fará a mesma coisa, ou seja, bloqueio dos
recursos do Fundo de Participação dos municípios,
para aqueles que nao requererem a renegociação
da dívida.

Outra preocupação que temos é com o conteúdo
do parágrafo 3" do art. 195 da Carta Constitucional.
Diz a norma:

Art. 195. . .
§ 3" A Pessoa Jurídica em débito com o sistema

de seguridade social, como estabelecido em lei,
não poderá contratar com o Poder Público, nem
dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou cre
ditícios.

Cumpro, portanto, neste momento, a obrigação
de alertar Vossa Excelência para esta grave situa
ção. Náo precisamos argumenar sobre os prejuízos
e as repercussões negativas nas finanças Munici·
pais, caso esta situação venha a se tornar realidade.

Colocamos nosso Gabinete de Teixeira de Frei
tas à disposição de Vossa Exeelência para maiores
informações com o objetivo de encaminhar solução
definitiva para esta questáo. O telefone do Gabi
nete é (073) 291.-1042.

Estaremos solidários com V. Ex' para que a refe
rida renegociação seja feita sem nenhum prejuízo
para a administração que ora se inicia.

Certos de estarmos contribuindo com a adminis
tração de Vossa Excelência, renovamos votos de
apreço e considerção."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao tomar esta inicia
tiva, tive como objetivo alertar os chefes dos Executivos
municipais para que se conscientizem da importância
de realizar a renegociação de suas dívidas.

Está é uma oportunidade ímpar para se resolver defi
nitivamente esta questão, que historicamente vem sen
do protelada pelos estados e municípios. Não podemos
esquecer, porém, que, se de um lado precisamos forta
lecer a Previdência Social para que cumpra seus encar
gos sociais vitais para a cla&Se trabalhadora, por outro,
não nos podemos de esquecer da importância de forta
lecer os municípios para que consigam cumprir efetiva
mente seus compromissos institucionais com a popu
lação.

Desejo, portanto, deixar claro que, ao propor que
os municípios cumpram o texto constitucional, não que
ro que esta negociação seja motivo de arrocho nas suas
finanças e dificuldades no erário.

A princípio e pelas informações que recebi do Sr.
Jorge Guerreiro Heusi, Chefe do Setor de Arrecadação
e Fiscalização daquele órgão. entendo ser benéfica para
os Municípios a proposta de negociação colocada nos
termos do ar!. 57 do Ato das Disposiçe'ies Transitórias
do texto constitucional.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, condamo todos os
Srs. Deputados a que participem deste esforço da nego
ciação para que o capítulo da Seguridade Social, inse
rido na Carta promulgada em 5 de outubro, não seja
letra morta. Lembro aqui as palavras do ilustre Senador
Almir Gabriel: "A Previdência Social é um patrimônio
da classe trabalhadora". Precisamos ze lar por este patri
mônio. A previdência é um seguro social que conta
com recursos financeiros arrecadados dos segurados,
dos empregadores e da União, estados e municípios.
No entanto, para proteger o cidadáo, o estado necessita
de que estes recursos seja pagos em dia, tanto pelo
setor privado, como pelo setor público. O lAPAS calcu
la em torno de 3 bilhões de cruzados novos a dívida
do setor público. E, se não for encaminhada uma solu
ção para o pagamento desta gigantesca dívida, poderá
em curto prazo inviabilizar os programas de proteção
à saúde e da seguridade social da classe trabalhadora.

Muito obrigado.

O SR. SÓIJON BORGES DOS REIS (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o Brasil tem a oitava economia do mundo,
mas, em contrapartida, também um dos mais altos índi
ces de analfabetismo na atualidade.

A Assembléia Nacional Constituinte decidiu enfren
tar esse problema erônico, tristemente tradicional, que
envergonha os nossos foros de País em desenvolvimen
to, avançado em muitos setores do progresso técnico,
mas, paradoxalmente, atrasado no que se refere à edu-
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cação básica, à escola do povo, ao ensino antes chamado
primário, agora, de primeiro grau.

Além do analfabetismo afetando dezenas de milhões
de brasileiros, concorre igualmente para a vergonha
educacional do Bra'sil de hoje a existência de milhões
de crianças e adolescentes, na faixa etária dos sete aos
catorze anos cuja escolaridade mínima, gratuita e obri
gatória, pela Constituição. é de oito anos tarjam' com
vexame a paradoxal realidade do País.

A Constituição manda, no art. 60 e seu parágrafo
único, do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, desenvolver esforços, mobilizar todos os setores
organizados da sociedade, "para eliminar o analfabe
tismo e universalizar o ensino fundamental". Para isso.
determina "a aplicação de, pelo menos, cinqüenta por
cento dos recursos a que se refere o art. 212 da Consti
tuição". O prazo para erradiar o analfabetismo e dar
escola de l' grau para todos OS brasileiros em idade
escolar está fixado nessc art. 60 e é de 10 (dez) anos.
a contar de 5 de outubro último, data da promulgação
da nova Carta brasileira. Em igual prazo, "as univer
sidades públicas descentralizarão suas atividades, de
modo a estender suas unidades de ensino superior às
cidades de maior densidadc populacional".

O tempo corre. Já se passaram mais de cinco ~eses.

A infância e a adolescência não podem esperar. E pre
ciso que o Congresso Nacional regulamente, o quanto
antes, por lei, o que a Constituição exige, com prazo
marcado, de maneira expressa.

Há uma idade própria para a criatura humana desen
volver, na plenitude, determinadas potencialidades. Se
a criança, o adolesccnte, o jovem, não tivcrem oportu
nidade para seu desenvolvimento integral, na idade pró
pria, estarão sendo roubados. Uma geração roubada
não pode acreditar nos seus contemporãneos. Precisa
filOS desenvolver, com urgência, os recursos naturais
do Brasil. Dentre eles, o mais importante e que dá
maior retorno, inclusive para a economia nacional, sáo
os recursos humanos. Tudo o que sc fizer pelo seu
desenvolvimetno constitui investimento para o progres
so e O bem-estar da nossa gente.

A lei regulamentando a aplicação do art. 60 e seus
parágrafos do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias precisa ser elaborada, votada e promul
gada, para entrar em vigor o quanto antes, no interesse
maior da Nação e do povo brasileiro.

o SR. LUIZ SOYER (PMDB - GO. pronuncia o se
guinte discurso.) Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados
a reunião em Quito. dos oito países proprietlírios dos
cinco milhões de quadrados da floresta amazônica
- Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru,
Venezuela e Surinamc - resultará na criação de uma
Comissão Especial para o Mcio Ambiente que se encar
regue de dar cobertura à questão ambiental, como de
sua exclusiva responsabilidade.

Trata-se da maior riqueza de floresta equatorial do
mundo, revestindo, no Brasil - que detém metade
dela - os estados do acre, Amazonas, Pará, Roraima,
Mato Grosso, Maranhão e Tocantins, riquíssima vege
tação em palmeiras, madeiras brancas, cacaueiro, co
paíba, sumaúma e acaçú, de proporções gigantescas.
com mais de cinqüenta metros de altura, ao lado do
mogno e do pau rosa. essências finíssimas para as cons
truções domiciliares e a fabricação de móveis.

Além disso no seio da mata, há um grande potencial
hidráulico e apreciável quantidade de minerais, como
a cassiterita. a prata e o ouro, prospectados os seus
lençóis petrolíferos.

O projeto apresentado pelo Embaixador Paulo Tarso
Flexa de Lima na rcunião de Quito é iniciativa brasileira
e propõe, inclusive, seja a próxima instalação do novo
órgão realizada no Brasil, ainda neste ano.

Outra comissão tratará de assuntos indígenas, para
enfrentar problemas de aculturação. de defesa da segu
rança e das instituições tribais, de assistência sanitária
e cducacional, controle de endemias e participação das
tribos no tráfico dc entorpecentes.

Ecologia e indigenismo, nesscs oito países, são dois
assuntos· ligados. enquauto, em.pelo menos três nações
amazônicas, o cultivo da coca e a dessiminação do tóxico
cria problemas de gravidade internacional.

Evidentemente, ná Humanidade de hoje, nehuma
nação ou grupo de nações, desenvolvidas ou subdesen-
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volvidas. pode pretender enclausurar a solução de um
problema universal, comO a defesa das populações indí
genas e das reservas ecológicas.

Mas, inegavelmente, no caso. temos mais experiência
do que os europeus para enfrentar tais problemas e
não abrimos mão do controle da Amazônia, como disse
o Embaixador Flcxa de Lima, até em nome da autode
terminação dos povos.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

OSR. TARZANDECASTRO (PDC-GO. Pronun
cia o seguintc discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos. mais de 70 milhões de toneladas de grãos encon
tram-se nos campos à espera de condições objetivas
para serem colhidas, removidas e armazenadas. Faltam
recursos para tudo e faltam armazéns. Mas o que é
mais grave neste momento é o preço mínimo de grãos.
A tabela do Governo federal não dá sequer para pagar
os custos de produção. Enquanto isso, Srs. Deputados,
os preços das máquinas e insumos agrícolas já vão longc,
muito longe das reais possibilidades dos agricultores.
A situação hoje no campo é crítica e grave, gravissíma.
A perdurar esse estado de coisas. não se pode sequer
alimentar esperanças de uma quarta safra satisfatória
às necessidades nacionais.

O lavrador brasileiro entendeu o grave apelo nacional
e rcspondeu ao chamamcnto da Nação, que precisa

.de grãos para o seu consumo interno e para o alarga
mento de suas divisas. Não pense o Governo quc será
apeuas o agricultor, mas a Nação fatalmente entrará
também em colapso. O campo está inquieto com a pers
pectiva de ter de vender sua safra aos atuais preços
mínimos impostos pelo Governo federal.

Enquanto os insumos agrícolas tiveram seus preços
majorados em até 200 por cento nos últimos quatro
meses, o preço dos grãos é o mesmo do mês de dczem
bro. A situação dos agricultores hoje é desesperadora,
e pode haver uma quebradeira generalizada no campo,
caso os preços dos grãos não sejam imediatamente rea
justados.

Este não pode ser o País do imponderávcl: a única
notícia alvissareira de que dispõe a Nação é a de voltar
mos a produzir uma safra recorde. E esta mesma safra
corre o risco de se perder por falta de dinheiro para
a colheita, transporte e armazenamento. Ou os preços
mínimos dos grãos são reajustados ou a esperança da
supersafra se transformará em desolação, quebradeira
c cancelamento do plantio da nova safra deste ano.
Ora, um saco de soja dc 60 quilos por 11 cruzados
novos mal cobre os custos da colheita, porque não aten
de sequer ao custo de produção. O preço do milho
é também irrisório. Basta dizer que um trator que custa
va 10 mil cruzados no fim do último ano está sendo
vendido hoje por 27 mil cruzados novos. E assim ocor
rcu com as colheitadeiras e outros insumos de que preci
sam os agricultores para produzir grãos e depois serem
vendidos a preçoaviltantcs.

O SR. STÉLIO DIAS (PFL - ES. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr.Presidente. Sr" e Srs. Deputa
dos, na recente solenidade de transmissão de cargos
da Diretoria do Sinaval - o sindicato que reúne as
empresas dedicadas à construção naval- tomou posse
como Presidente o empresário Alberto Ferraz.

Em seu discurso foram relacionados importantes co
locações acerca uão apenas da construção naval, mas
do setor de transporte marítimo como um todo, já que
da eficiência conjugada das diversas etapas depende
o desenvolvimento de cada uma delas, pressuposto bási
co para a adequação do setor às peculiariedades mun
dia!s do transporte de cabotagem e de longo curso.

E esse um setor em que o Brasil não pode deixar
de buscar atualização, já que representa uma das ativi
dades onde mais integradas devem ser os esforços das
diversas nações. pois verifica-se um grande encadea
mento dc procedimentos. que tende a igualar nações
igualmente desenvolvidas no comércio marítimo e flu
vial. relegando a plano secundário aqueles cujos esfor
ços de modernização não se mostram bem-sucedidos.

Apresentando o Brasil uma extensão costeira de
7.400 km. plataforma continental que perfaz mais de
3,5 milhões de quilômetros quadrados e o expressivo
percentual de 98% do comércio exterior realizado sobre
a água, é evidente que não pode nosso País descurar
o dcsenvolvimcnto do transporte marítimo.
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Esse determinismo nos obriga a buscar a implantação
de uma marinha mercante "forte. soberana e indepen
dente. capaz de suportar adequada e eficazmente a ine
vitável expansão de nosso comércio exterior e o nosso
desenvolvimento" (para empregar literalmente um dos
conceitos do dinâmico empresário que ora se encontra
à frcnte do Sinaval).

O transporte marítimo tem passado por transforma
ções estruturais de elevada significação, assumindo con
cepção sistêmica, de total integração dos vários modos
de transporte. levando-se às últimas conseqüências o
transporte porta-a-porta.

Impõc-se, portanto, a renovação das frotas que se
mostrem obsoletas, seja pela construção de novas uni
dades, seja pela reforma de embarcações quc aceitcm
modificações de expressão.

Além disso, há que se ressaltar a importâucia da adap
tação tecnológica. que deve ocorrer com celeridade.
bem como o desenvolvimento do setor das assim chama
das "navipeças" , quc assumc papel crescentemente sig
nificativo no setor.

O Brasil é um país exportador de navios. Já o foi
em escala superior àde hoje, combalido que se encontra
o setor da construção naval por uma série de adversi
dades decorrentes do panorama econômico negativo
por que passa a Nação e pela carência de uma legislação
mais definida e favorável ao incremento dos negócios .

Assumc, nesse contexto, importância capital a ativi
dade de elaboração legislativa do Congresso Nacional,
que deverá regulamentar medidas ainda pendentes que
podem ter papel decisivo no desenvolvimento do setor.
A competitividade no setor externo será sempre aspecto
de capital importância. para que a construção naval
não permaneça dependente apenas das encomendas in
ternas.

É cxpressivo ressaltarmos que as previsões dos gastos
com fretes indicam um dispêndio de divisas da ordcm
de 12 a 13 bilhões de dólares anuais, dispêndio esse
que poderá ser significativamente reduzido na medida
cm que se construam mais navios para armadores nacio
nais. cuja participação no transporte dos bens impor
tados c exportados poderá ser elevada.

A indústria naval tcm grandc capacidade de contri
buição ao processo de desenvolvimento nacional e de
assimilação de grandes contigentes dc mão-de-obra, ca
pacidade essa que redunda em efeitos extrcmamcnte
positivos para os Estados do Rio de Janeiro e Espírito
Santo.

E, longe de se ater unicamente à construção de na
vios, há que se ressaltar a significação do setor na cons
trução e montagem dc jaquetas, plataformas. módulos,
monobóias c embarcações dc apoio para as atividades
de prospecção de petróleo, crcscentcmente desenvol
vidas na plataforma continental.

E não nos esquecemos de que o reaparelhamento
da Marinha de Guerra, deutro de seus planos de renova
ção dos meios fluantes, é importante elemento de esta
bilização do setor de construção naval.

Dada a significação desse ramo da atividadc produ
tiva da Nação, e confiantes no empenho da nova Dire
toria do Sinaval, temos a certeza de que um futuro
de progresso findará por se confirmar, em benefício
não apenas da grande massa de brasileiros que depende
diretamente dessa atividade. mas também do próprio
desenvolvimento da Nação. de sua economia. de sua
competividadc no exterior e dc sua soberania no trans
porte marítimo e fluvial.

O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL
- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente. Srs. Deputados, ao final da sessão legislativa
de 1988, posicionei-me, dcsta tribuna, de forma enfá
tica, contra a campanha que vem sendo movida pela
Petrobrás com o objetivo de desestabilizar o Programa
Nacional do Álcool (Proálcool), via quehra de confiança
do mercado, no propósito último de fazer retornar o
predomínio do vcículo a gasolina e, em conseqüência,
de aumentar o processamento e a importação de pctró
leo.

Animou-se o desejo de esclarecer a opinião pública,
que vem assistindo. perplexa, ao embate travado entre
os segm,entos rcsponsáveis pela viabilização do Progra
ma do Alcool c cujos resultados, certamente. terão co
mo grande perdedora a população brasileira.
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Retorno, agora, ao tema, Sr. Presidente, na espe
rança de que a minha insistência possa contribuir, de
alguma forma, para que se encontre um ponto de equilí
brio saudável entre os interesses da empresa detentora
do monopólio do petróleo nacional e as metas do Proá!
cool.

Afirmei, no meu pronunciamento anterior, que a Pe
trobrás vê na paralisação do programa a maneira de
viabilizar o seu plano de investimentos, que prevê a
auto-suficiência de petróleo para o ano de 1997 e a
aplicação de 43,6 bilhões de dólares para chegar a pro
duzir 1.500.000 barris por dia.

Na verdade, atentem os companheiros, o que a estatal
de fato pretende é usar a polêmica em torno da continui
dade do Proálcool como uma espécie de cortina de
fumaça para evitar a discussão mais profunda do seu
plano de investimento.

Os objetivos desse plano contemplam a extração de
3,3 bilhões de barris de óleo, o que significa que, nos
próximos nove anos, se pretende extrair um volume
superior ao total retirado nos últimos trinta e cinco
anos.

Planeja, ainda, a Petrobrás encontrar petróleo em
volume suficiente para dispor de uma reserva de quinze
anos, para o que sení necessário descobrir e medir um
volume adicional de 8,2 bilhões de barris.

Sem computar reservas eventualmente inferidas no
período e novos horizontes de óleo não descoberto em
1997, os objetivos anunciados exigirão que 2 bilhões
de reservas, hoje inferidas, sejam transformadas em
reservas comprovadas e que seja achado, comprovado
e medido um volume adicional de 6,5 bilhões de barris.

Mesmo levando-se em conta a indiscutível compe
tência dos nossos técnicos e o alto nível da tecnologia
utilizada na prospecção e extração, para um País que,
em 1987, estimava possuir 4 bilhões de barris de petró
leo total descoberto, encontrar e medir 6,5 bilhões de
barris em nove anos é uma proposta, no mínimo, arris
cada.

Ressalte-se, Sr. Presidente, que tais previsões da Pe
trobrás contrariam os estudos dos especialistas interna
cionais que indicam que a produção de 600.000 barrisl
dia, alcançada pela empresa em 1986, deverá declinar
entre 1987 e 1990, se mantido o nível de extração para
garantir dez anos de reserva.

É preciso, pois, retletir sobre a aplicação da fabulosa
quantia de 43 bilhões de dólares. contemplada no Plano
de Investimentos mencionado. Sobretudo quando se
sabe que, ao contrário do que insiste em propalar a
estatal, quem vai efetivamente gerar esses recursos será
o povo brasileiro por meio dos aumentos dos preços
dos derivados.

Outro ponto que cumpre esclarecer refere-se ao argu
mento aduzido pela Pe'1:robrás do deslocamento da gaso
lina pelo álcool, com a criação de mais excedentes ex
portáveis de gasolina, o que a companhia considera
inaceitável. em face da instabilidade do mercado ameri
cano.

Todos sabell)os, Sr. Presidente, que essa alegação
não procede. E pacífico no meio petrolífero interna
cional o entendimento de que os Estados Unidos serão
o primeiro país a ver-se obrigado a diminuir os níveis
de extração atuais e que isto deverá ocorrer no curso
da década de 90. Não é possível compreender, como
insinua a empresa governamental, porque iriam os ame
ricanos abrir mão de um suprimento seguro de gasolina
de uma nação amiga e próximà e sem riscos de eventuais
problemas bélicos.

Rechaça-se, aqui, também, a afirmação divulgada pe
la Petrobrás de que a operação de exportar gasolina
é gravosa. Esse derivado vale, em média, 1,3 barril
de óleo, o que significa dizer que cada barril de álcool
equivalente permite importar 1,3 barril de petróleo.
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o modesto plano do álcoo\' portanto, Sr. Presidente,
Srs. Deputados. possibilitará. em 1997, a importação
de 270.000 barris/dia de petróleo sem custos e, em de
corrência, a redução de 13, I bilhões de dólares nos
investimentos propostos pela Petrobrás.

Lembro ainda um dado extremamente relevante: o
Plano de Investimentos da empresa estatal deverá gerar
54.000 novos empregos, enquanto a expansão do Proál
cool. que, frise-se, poderá ser realizada sem atrapalhar
em nada o programa do pctróleo, criará 340.000.

Reitero, pois, que, do ponto de vista do interesse
da sociedade brasileira, não faz sentido as investidas
da Petrobrás contra o Programa Nacional do Àlc~ol,
cuja expansão de 100.000 barris/dia em dez anos, já
aprovada pela Comissão Nacional de Energia. não será
óbice a que a empresa possa vir a atingir os objetivos
de auto-suficiência em petróleo.

A harmoniosa convivência entre os dois energéticos
é o caminho salutar para o desenvolvimento econômico
do País, que não pode jamais ficar ao sabor das idiossin
crasias e da injustificada ganância de uma criatura do
estado que agora se volta contra o seu criador, deixan
do-se envolver pela voh,ípia da lucratividade irrefreada
e olvidando sua maior e mais nobre tarefa de trabalhar
em prol dos verdadeiros interesses da Nação,

o SR. TADEU FRANÇA (PDT - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Depu
tados, desde os tempos de Henry Ford, passando pelo
Projeto Jari, que se transformou no símbolo maior da
exploração norte-americana da Amazônia até a atuali
dade. como que se já não bastasse essa afronta histórica
a nossa soberania, vem agora o governo japonês anun
ciando um projeto de construção de estrada ligando
o Acre à costa do Peru, no Oceano Pacífico, para apode
rar-se de nossa brasileiríssima madeira.

A fria abordagem internacionalista da Amazônia che
ga a ser tão gritante que a revista Newsweek, de Nova
Torque, definiu recentemente a Amazônia como sendo
o "laboratório aonde os cientistas do mundo inteiro
estão correndo para estudá·la. antes que acabe".

De Londres, a revista The Economist menciona o
projeto japonês, rclacionando-o às dificuldadp.s do país
para garanJir com madeiras tropicais o seu abasteci
mento na Asia.

No momento, já virou modismo na alta roda interna
cional a discussão sobre os planos de cada uma das
grandes potências sobre a Amazônia.

Ora, já está passando da hora de se impor um cala
boca à intromissão de grupos estrangeiros em assuntos
intemos do País. Que se proclame, portanto, alto e
bom som, o mais veemente repúdio à ingerência de
potências estrangeiras em assuntos genuinamente na
cionais.

A Amazônia é nossa e deve ser rechaçada qualquer
manobra internacionalizante do chão que nos pertence,
seja a que pretexto for.

Motivado por entreguistas projetos de colonização,
a exemplo dos verdadeiros impérios plantados na Ama
zônia pela Volkswagem, Mercedes Benz, Toyo Menka
e outros, o Japão sente-se agora à vontade para propor
uma rodovia em solo amazônico, para implementar o
seu mercado de madeiras através da ligação da Ama
zônia com o Pacífico.

Por outro lado, onde está o Governo Federal, que
se utiliza de um discurso nacionalista, de defesa do
meio ambiente e proteção às nações indígenas. quando
não cessa de bater às portas do Banco Tnteramericano
de Desenvolvimento, para financiar projetos que, a
exemplo das hidrelétricas do Xingu, agridem a ecologia
e a sobrevivência das nações indígenas?
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As potências estrangeiras não pontificariam na Ama
zônia, não fosse o descaso e omissão do Governo Fede
ral em atender aos reclamos da Nação em torno de
ser absolutamente inegociável cada palmo do chão bra
sileiro.

Era o que tinha a dizer. Obrigado.

o SR. ALEXANDRE PUZYNA (PMDB - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados. queremos prestar um eclarecimento
sobre acontecimentos da Igreja Messiânica Mundial do
Brasil. E é com alegria que o fazemos:

"O Ministério da Justiça do Japão aprovou, em
27 de dezembro de 1988, o registro do Rev. Yassu
shi Matsumoto, como diretor-representante (presi
dente) interino da Tgreja Messiânica Mundial do
Japão, com efeito retroativo a 25 de agosto do
ano passado. O certificado de registro foi emitido
no último dia 7 de fevereiro, pelo Cartório de Ata
mi, subordinado ao Ministério da Justiça - Dele
gacia Regional de Shizuoka.

A aprovação do governo japonês ao Rev. Yassu
shi Matsumoto estende-se à diretoria executiva da
IMMJ, assim constituída: Massahissa Katsuno,
Hayashi Nakai, Tetsuo Watanabe, Hideo Sakaki
bara, Tomio Hàyashi, Shühcl Silimpo, SeÍji Ka
miyama, Massaru Hassegawa, Setsunori Shinoda
e Shígueo Oomori.

Concomitantemente com o registro legal do Rev.
Yassushi Matsumoto, como presidente da Igreja
Messiânica Mundial do Japão, o Ministério da Jus
tiça indeferiu o pedido de registro do SI. Yoji Yo
shioka, indicado por integrantes de um grupo dissi
dente da IMMJ, denominado Saiken (Reconstru
ção). Os dissidentes, em total desrespeito às leis
japonesas e aos estatutos e regulamentos da Igreja,
reuniram-se em 10 de novembro de 1988 e anuncia
ram que fora realizada outra eleição de diretores
executivos. Os integrantes dessa diretoria par1;llela
indicaram o Sr. Yoshioka como diretor-represen
tante (presidente) e deram entrada no Ministério
da Tustiça ao pedido de registro, que foi indeferido.

Outro fato de relevo ocorrido.em dezembro de
1988. foi o julgamento final da Ação Declaratória
de Direito a Cargo movida pelo SI. Takaaki Naka
no contra a Igreja Messiânica Mundial.

Em primeira instância, a ação foi julgada ímpro
cedente. E o Tribunal Superior de Tóquio. na fase
recursal, julgou o Sr, Nakano carecedor da ação,
condenando-o ao pagamento das custas do proces
so, ficando, assim, bem evidenciada a legitimidade
da investidura do Rev. Yassushi Matsumoto na
presidência da Igreja.

Os dirigentes da Igreja Messiânica Mundial do
Brasil cumprem o dever de comunicar os fatos aci
ma em respeito às autoridades constituídas do País
e aos setores mais representativos de nossa socie
dade. Manifestam também a certeza de que o Rev.
Yassushi Matsumoto conduzirá a Igreja e a comuni
dade messiânica a uma era de paz, conforme a
vontade de nossa líder espiritual, Kyoshu-Sama,
com base nos ensinamentos de Meishu-Sama, cria
dor da Igreja Messiânica Mundial."

Sabemos que estes fatos. certamente. serão bem rece
bidos pela comunidade messiânica no Brasil, da qual,
com prazer, fazemos parte.

A verdade foi finalmente restabelecida e toda uma
gama de mentiras e injúrias caiu por terra, destruindo
o alicerce do mal.

Em anexo: cópia da tradução juramentada do certifi
cado de registro emitido pelo cartório de Atami, com
firmas reconhecidas na Embaixada do Brasil em Tó
quio.
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Tr~dul(lr Público e ("lcHlfote Comercial

10.om3$; J~poJ.b e Ingl~s

Nomeações N.O' 26. e 2C~ oa Junta Comerciai do Estado de São Paulo

CEP 01020 • Rua Taba!.nguera. 140. 11' andar. Conjuntos 1 104/6 • Telefones' 32·6307 • 37·9766 • S~O Paulo

CERTIFICO e dou fé. para os fins de direito. que o teXlo abaixo e lraducá6 flel.da om

documeolo de hn~ua JaponeSá que me foi apresentado por parle oe pessoa interessada.

fi devolvido Junto com 3 presente.

LIVRO N.· ?.?.i-FL..n.?J~l§. TRADUCÃO t{ }..:-..:!i.:.~}__

"(Certidão de Registro de Pessoa. Jurídica)

DENOMINAÇÃO: SEKAI KYUSEI KYO (Igreja Messianica Munãial).
SEDE: 26-1, Momoyama-cho, Atami-shi. Província de Shizuoka.

DIRETOR PRESIDENTE INTERINO: YASUS1Ü MATSUMOTO, resident;e em
n 9 893. Chiyo. Odawara-shi, Província àe Kanagawa.

Data da Posse no Cargo: 25 de Agosto de 1988
Data da Averbação: 25 de Agosto de 1988.

DATA DA FUNDAÇÃO: 07 de Agosto de 1952.

Certifico pelo presen~e que o textb acima € certi
dão em breve relatório do Livro de Registre.

Em 07 de Fevereiro àe 198~

DIRETORIA DA JUSTIÇA REGIONAL DE
SHIZUOKA

AGtNCIA DE ATANI
O Escrivão, - Ta~ao Sekino (Selo

Oficial do Escrivão)."

NQTA: Em folha apensa, liam-se ainda os
(Em Japonês):

"N9 194
Certifico que o Selo Oficial do

de Atami da Diretoria da Jus1:iça Regional de Shi:moka., cons

tante desta Certidão em Breve Relatório, é autêntico.

Em 07 de Fevereiro de 1989

O Diretor da DIRETORIA DA JUSTIÇA
REGIONAL DE SHIZUDKA, - Akira l-Ioriyama (Selo Ofici-al)."

(Em Inglês):

Março de 1989,

no Japão,

I. documento

"Para legalizaçio por parte
certifico pelo presente que

ê autenticó.

Tokyo~ -; de

d, 'ônsul ,strang,iro - I
o Selo constante deste

\

...'"
Fevereiro de 1989
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Tl:YOCI OIIARA
Tradulo, Pú!:>11Cc. ~ InlerOI ele ComerciaI- -

I~Jomas; J~PO[léS e Ingl~s

Nomeações Noos 261 e 2tr.l .da Junta Comercjal do Estado de S';o Paulo

CEP 01020 - Rua labi:l\1nguera. 140.11.' ancar • Con~nlos 1.104/6· Telefones; 32-6307 • 37.976ó _São·Paule

CERnFICO e dou fé. para os fins de dlfello. aue o leXlo abaixo é tradu;;ão fiel ce I1m~"

cIocumenlo de linpua Japonesa que me fOI aoreseniaoo por oane de. pessoa Interessada.

e .oevolv1do junto com a presente.

LIVRO N.· ULFL______ «-2«- TRADUCÁO f':.· .J:_·t4....9_Q.;__

(as.) U. Matsuura

Secretário do Ministério·dos Neg~

cio.sEstrangeiros (Segunda Divisão Consular)."

(Em Português) :
"Reconheço verdadeira a firma infra·de Uichi Matsu-·

ura, Oficial do Ministêrio dos Negócios Estrangeiro~ do Japão.

E. para constar onde convier, mandei passar o presente.~ue a~ I
sinei e fiz selar com o'Selo desta Embaixada. Pagou Cz$20,OO .

ouro, pu '11.500,00 (T416). Tóquio. em 08 de. Fevereiro de 1989.1
(as.) Mi tUTO Fugi tu1~a. Adido Setor Consular, Embaixada do Br~.,

s~l e~ Tóquio. (Havia selo consular no valor de CzS2D,DD O~

rol .. t *9* 9* ç*ç* ~* 9Ç* l;?* 9* 9; Q' 9* 9*9 9*9* 9*-9*"l?'" 9* 9* -?* t?"jr f/ç* 9* 9'11" 9'~ ç /

"-:,
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o SR. GERALDO CAMPOS (PSDB - DF. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Srs. Deputa
dos, o Poder Legislativo. com a recuperação de suas
prerrogativas. ou se vitaliza, dinamizando suas estrutu
ras, ou entrará em crise.

O processo legislativo, assim como toda a ação do
parlamentar, encontra-se baseado em atividade sobre
modo difícil e complexa. em razão do tempo, presteza.
propriedade, oportunismo. eficiencia e eficácia.

Representantes. individualmente. de segmentos da
população brasileira - esta. ávida da concretização de
seus anseios e, sobretudo, da moralização dos costumes
e da produtividade da administração pdblica, onde, ine
gavelmente. existe corrosão dos mais altos e nobres
valores, dos mais essenciais e intrangíveis valores éticos.
substituídos por contravalores ou antivalores -temos.
nós deputados, co-responsabilidade no negativo que
acontece.

O momento brasileiro passa com notícia diária da
extinção de órgãos. É o modismo. É claro que a maioria
deles representa ociosidade. empreguismo. dilapidação
dos dinheiros públicos e ineficiencia. Parece que o públi
co, sem qualquer reflexão crítica sobre as causas e con
causas determinantes da extinção de órgãos públicos
e semipúblicos, aprova a medida colocando-a no rol
das consideradas moralizantes e eficazes. A verdade.
a realidade. que só existem para nós enquanto conhe
cidas e interpretadas, sáo totalmente diversas. Os meios
de comunicação social, ao produzirem notícias sobre
esses fatos, ocultando os interesses, as negociatas, os
descaminhos, os crimes contra o patrimônio público,
as pessoas responsáveis por tudo isto, conduzem o ou
vinte ou leitor desavisado a uma total equivocidade
ou ilusão da univocidade.

Se. em todos os casos de extinção de órgãos, houve
uma diagnose prévia, de acordo com a problemática
conjuntural, identificando as deficiências de estruturas,
dos sistemas de trabalho, dos métodos de trabalho, da
aplicação de recursos, das técnicas empregadas, das mo
tivações básicas, das relações de trabalho, da situação
financeira, das definições de perspectivas, comprovan
do a ineficiência e desnecessidade de medidas corre
tivas. nada disso é levado ao conhecimento do público.
Um órgão, que é uma ficção jurídica. é punido, indepen
dentemente de sua necessidade ou utilidade; as pessoas,
que são palpáveis e responsáveis, que tiveram e usaram
descomedida e irregularmente o poder decisório, ficam
impunes e são colocadas em segundo plano.

Reporto-me, agora, à tão propagada extinção da As
sessoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Certa
mente que essa extinção está sendo moldada e ditada
em cima de mais uma equivocidade para conduzir o
público desinformado à ilusão da univocidade.

O que é a Assessoria Legislativa? É um corpo de
mais de cinqüenta técnicos que. a partir de 1978, passa
ram pelo crivo de um concurso público de provas e
títulos realizado pela UNB, e que presta serviços à Casa
em quase todos os campos do conhecimento humano
de interesse do Legislativo, apoiado que se encontra
por infra-estrutura própria e a existente no Centro de
Documentação e Informação. Essa instituição tem res
pondido cabalmente às necessidades da Câmara dos
Deputados, haja visto o número impressionante das
estatísticas dos variados trabalhos realizados e do núme
ro de parlamentares que sistematicamente demandam
os trabalhos do órgão.

Um grupamento de assessores, profissionais de nível
superior, com cursos de especialização, mestrado ou
doutorado, e experiência passada nos setores privado
e público e no magistério, constitui um investimento
de valor incalculável para a atividade-fim da Câmara
dos Deputados. em termos de precisão, rapidez, perti
nência e racionalizaeão do trabalho.

O que resultará da extinção da Assessoria Legislativa,
como órgão institucional especializado? Certamente
que a aposentadoria dos que contam tempo de serviço
e a desmotivação para o trabalho dos assessores rema
nescentes. Enquanto isso, a Câmara dos Deputados
se verá na emergência de contratar assessores sem con
curso, despreparados e (quem nos dá garantia") sob
a égide do empreguismo, do favoritismo c do nepo·
tismo, práticas condenadas nos' meios de comunicação
social e pelos que a ela se têm referido desta tribuna.

Cada tempo tem suas necessidades, assim como cada
organização. O momento é de se prestigiar a Assessoria
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Legislativa da Câmara dos Deputados pelo que tem
feito e pelo muito que poderá fazer. sobretudo assesso
rando os parlamentares na regulação de mais de duzen
tos artigos da Constituição em vigor. Neste sentido,
a experiência tem provado e refletido o sentimento hoje
disseminado em todo o País de que o Congresso Nacio
nal não tem tempo nem condições de examinar a fundo
as matérias que lhe são postas pelo Executivo. nem
poder de criatividade. Isto n:io condiz com a verdade,
A Assessoria Legislativa desenvolveu um papel impor
tantíssimo para a condução eficiente dos trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte. A sua extinção não
resiste ao mais elementar exame de consciência crítica.
O desafio da hora presente continua a queimar o cora
ção do povo brasileiro. Como esta Casa poderá apre
sentar credibilidade aO povo, se, ao invés de dinamizar
e prestigiar os seus órgãos e o seu pessoal de trabalho.
deseja navegar mais uma vez na canoa do empreguismo,
do afilhadismo e do nepotismo?

Temos de formar a nossa práxis, de modo diferente,
concreta e racional. Hoje. pelo que se vê e ouve, a
nossa práxis. com sua conseqüente teoria justificante
e reforçante, sobretudo por membros da Casa, tem sido
a de encobrir a verdade. os fatos, a de propagar nolicias
e fatos pouco verídicos. passando à margem da proble
mática nacional em termos econômicos. financeiros,
morais e sociais. Essa situação. origem de muitas crises,
continuará a forjar outras crises, mais intensas e de
resultados imprevisíveis, pois. como exemplo, vejamos
o da Venezuela. A verdade é que a nossa práxis não
tem nem eondiçôes sequer de compreender o problema
levantado pelas nossas situações da sociedade capitalista
avançada e, portanto, muito menos oferecer subsidios
de uma resposta. O povo, Sr. Presidente e Srs, Deputa
dos, já levanta suspeita, já começa a duvidar, a descon
fiar. Pagaremos nós, políticos bem intencionados, quan
do o povo começar a agir com o voto consciente e
livre. Nossas administrações, em qualquer nível de go
verno e poder. têm sido profundamente paradoxais,
a partir das próprias estruturas de material e p";soaL
Criam-se órgãos com determinadas finalidades e mis
são, criam-se recursos com determinadas destinações.
e na prática tudo acontece ao contrário. Aqui. temos
um órgão que foi criado com uma missão e um objetivo
e o cumpre fielmente. adequadamente. com proprie
dade. Não é justo. nem lógico. nem racional, nem equi
tativo, o que se deseja fazer com a Assessoria Legis
lativa.

Não nos esquecemos de que somos responsáveis dian-
te do povo e da História.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. HUMBERO SOUTO (PFL - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr>' e Srs. Depu
tados, como se não bastassem os gravíssimos problemas
enfrentados pela população sofrida do norte de Minas
Gerais, afetada pela estiagem que vem se prolongando
por mais de 4 anos. o atendimento à saúde. naquela
região, encontra-se em situação caótica. Daí estar sendo
prejudicada especialmente a população de menor ou
quase nenhum poder aquisitivo.

O atendimento, inclusive a nível previdenciário, vem
sendo prestado precariamente. Faltam leitos em núme
ro suficiente para suprir a demanda. Hospitais estão
sendo fechados, principalmente os particulares. pois os
dirigentes do setor já não conseguem mais absorverem
os pesados custos operacionais, além do que a remune
ração oferecida pela Previdência Social não é satisfa
tória e. ainda assim, os pagamentos são efetuados com
expressivo atraso.

A situação é gravíssima no setor saúde no norte de
Minas, Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados. Na maioria
dos postos de saúde, cujo número também é insufi
ciente, falta. muitas vezes, o material mais simples,
até mesmo para pequenos socorros. Isso sem contar
o desestímulo reinante entre médicos c servidores, prin
cipalmente os vinculados ao Governo do Estado, em
virtude dos salários irrisórios e das péssimas condições
de trabalho.

O quadro é de gravidade ainda mais acentuada em
Montes Claros. cidade-pólO do norte de Minas, para
onde se dirigem pacientes de toda a região, inclusive
do sertão baiano, Os hospitais de porte médio estão
concentrados naquela cidade, mas nos últimos 15 anos

Março de 1989

nenhuma unidade foi construída, embora tenha crescido
expressivamente a demanda. Ao contrário, e por incrí
vel que pareça, três hospitais foram fechados c, conse
qüentemente, o número de leitos foi reduzido.

Sem dúvida alguma, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Depu
tados, podemos caracterizar a situação como de autên
tica calamidade pública. Apesar disso, não se registram
quaisquer providências concretas e efetivas por parte
dos governos estadual e federal. Enquanto isso, assisti
mos a morte nas filas e nas portarias dos hospitais e
postos de saúdc, pela falta de internação ou de assistên
cia, ou pela assistência deficiente - deficiência que,
evidentemente, não pode ser atribuída aos médicos e
servidores, mas sim, à falta de recursos materiais e técni
cos indispensáveis e, ê claro, à insensibilidade governa
mental. Só mesmo o idealismo vem sustentando ainda
o atendimento à saúde para a população de baixa renda
no norte de Minas Gerais, pois as autoridades preferem
tapar os olhos a essa triste e cruel realidade.

Esse mesmo idealismo. Sr. Presidente, Sr" e SIso De
putados. é que permite, ainda, a existência da Pronto
clínica São Lucas, sediada em Montes Claros e que
é o maior complexo hospitalar da região norte-mineira,
tendo nos últimos 30 anos prestado inestimáveis serviços
à comunidade regional, constituindo-se no ponto de
referência quanto à qualidade técnico-científica e ao
avanço tecnológico na área hospitalar. É o único em
toda a região onde encontram-se instalados um Centro
de Terapia Intensiva (CTIl, com centro completo de
radioterapia e quimioterapia. e um Centro de Hemo
diãlise. A Prontoclínica São Lucas já chegou a operar
com disponibilidade de 350 leitos e uma média de 1.200
internamentos/mês, apenas para a Previdência Social.

Contudo, os administradores daquele hospital se vi
ram forçados a proceder à desativação de um dos seus
dois hospitais. o Hospital Santa Terezinha, e à desati
vação parcial do próprio Hospital São Lucas, com o
que passou a operar com aproximadamente 150 leitos,
isto é, apenas 45% da sua capacidade.

Compreendem-se as razões da decisão adotada pela
administração do hospital. Esta, no entanto, trouxe re
sultados graves e as conseqüências já estão sendo obser
vadas em toda a região do norte de Minas, pois o núme
ro de leitos já não era suficiente' para atender toda
a demanda, Assim, os pacientes necessitados de interna
mento hospitalar. se náo tiverem recursos, ou serão
forçados a aguardar o agravamento da doença e a pró
pria morte, ou então, a aguardar para serem removidos
para a Capital. A verdade é que todos poderiam estar
recebendo tratamento adequado e satisfatório em Mon
tes Claros, uma cidade com mais de 300 mil habitantes
e que, por ser pólo de uma região de mais de 50 municí
pios, deveria estar merecendo atenção maior das autori
dades do setor. Desse modo. não podemos compreen
der e aceitar a inércia dos governos estadual e federal
em sanar esse grave e angustiante problema.

Mas, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a situação
pode tornar-se ainda mais grave c caótica. Tal adver
tência está sendo formulada pelo Sindicato dos Médicos
do norte de Minas, através do seu presidente, Dr. Gil
son Miguel da Silva, que, em correspondência a nós,
encaminhada. relata a caótica situação registrada no
setor saúde naquela região. Informa. aliás. que. se ne
nhuma providência for adotada com a urgência que
a situação requer, serão desativados nos próximos dias
o CTI e o conjunto de quimioterapia e radioterapia
do Hospital São Lucas, únicos existentes em Montes
Claros e no norte de Minas Gerais. Solidários com os
médicos e servidores da saúde da nossa região e, sobre
tudo, preocupados com a população de baixa renda,
que, não tendo a quem recorrer, sofre todos os efeitos
drásticos da grave situação registrada no setor, apela
mos veemetemente aos Exm'" Srs. Ministros da Previ
dência Social e da Saúde, até mesmo ao Exm' Sr. Presi
dente da República. a fim de que sejam adotadas urgen
tíssimas e sérias providências para reversão desse autên
tico quadro de calamidade pública.

Quanto ao governo do estado, aguardamos que o
Sr. Governador se conscientize do caos reinante no
sistema estadual de saúde. onde médicos e servidores
se acham insatisfeitos. náo apenas com os baixos salá
rios, mas com as péssimas condições de trabalho. Na
rede hospitalar do estado tem faltado também o mate
rial mais simples, pelo que se agrava ainda mais o qua-
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dro. Que o Sr. Governador de Minas, por isso mesmo,
tenha um pouco de sensibilidade para tratar a questão
e adotar as providências que lhe cabem.

Da forma que está, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, é que não pode continuar. Nenhum argumento
justifica. a nosso ver. a indiferença das autoridades,
prin~ipalmente porque o que está em jogo é a saúde
do povo. é a vida da população. principalmente a de
menor poder aquisitivo.

Era o que tínhamos a dizer.

o SR. GEOVANI BORGES (PFL - AP. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, o sindicalismo brasileiro. principalmentc no que
tange à representação laboral, ressente-se, com a legis
lação em vigor. de algumas limitações, no sentido dc
chegar a cada um dos seus associados, para levar-lhes
às mãos o material necessário à divulgação das suas
atividades.

Isso raramente acontece com os sindicatos patronais,
que se servem amplamente da Imprensa. em matéria
paga, para propagar suas convocações, deliberações e
iniciativas.

Para enfrentar essa dificuldade. apresentamos proje
to de lei. dando a seguinte redação ao parágrafo único
do art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho:

"Os sindicatos de empregados terão, outrossim,
as prerrogativas de:

a) fundar e manter agências de colocação. e
b) credcnciar representantes junto às empresas

empregadoras. aos quais é assegurado livre acesso
às suas dependências, para distribuição de material
do sindicato."

Essa prerrogativa de indicar representantes para
acompanhar problemas de interesse mútuo nas empre
sas patronais é da maior importância para o melhor
desenvolvimento da vida sindical e até mesmo para o
cntrosamento das classes patronal e laboral.

Propicia-se, por outro lado, mais desenvolvimento
da liberdade sindical. sabido que, com certa freqüência,
algumas empresas impedem os representantes dos sindi
catos laborais de distribuir, em suas dependências, ma
terial do seu interesse. provocando insuportável cons
trangimcnto entrc os empregados.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Pas
sa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE.
Tem a palavra o Sr. José Viana

O SR. JOSÉ VIA.NA (PMDB - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
quais os rumos, a partir de agora, para o Sistema de
Assistência Técnica e Extensão Rural no Brasi],! Até
que ponto necessitamos desse tipo de assessoramento
às zonas rurais? Quais os resultados de um trabalho
que vem sendo desenvolvido há quarenta anos em todos
os estados brasileiros, especificamente dirigido aos pe
quenos produtores? Quais as conseqüências da extinçâo
da Embrater para os setores de produção rural do Bra
sil?

Estas e outras questões correlatas, Srs. Deputados,
certamente estão inquietando muitas pessoas, quando
o Governo, em 15 de janeiro último, através do Decreto
N' 97.455, resolven extinguir a Embrater.

Vou até um pouco mais longe: não está inquietando
apenas alguns setores do próprio Governo. incoforma
dos com o destino de uma das experiências que mais
deram certo no Brasii, mas está inquietando em muito
maior grau os humildes lavradores, os parceleiros. os
homens do campo, os pequenos produtores rurais,
aqueles homens considerados insignificantes no contex
to nacional, por viverem ignorados nos mais inóspitos
recantos deste imenso país, mas que têm contado com
o imprescindível apoio e orientação dos técnicos da
Embrater, para a efetiva realização do seu sonho de
sobrevivência.

Não se trata aqui de fazer drama quando o Brasil
se regozija com uma safra recorde de grãos, anunciada
pelo Mínistro da Agricultura. quardo, por três anos
consecutivos. nossos celeiros acusaram aumentos ex
pressivos em seus estoques.
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Nem. se trata tampouco de fazer a defesa aberta a
um órgão responsável por uma experiência fracassada,
que se mistura com tantos outros que campeiam na
vida pública brasileira e que representam pesados fardos

. sobre os ombros do Governo, em face dos abusos de
poder e corrupção.

Aqui a situação é outra: trata-se de um caso típico,
porque está em jogo uma empresa que tem provado
aos quatro ventos total idoneidade em sua área de atua
ção.

Estamos. sim, diante de um fato tão desastroso para
o nosso.setor rural que o Governo, sínceramente (atre
\'o-me a dizer). não deve ter feito uma exata avaliação
das conseqüências advindas com a extinção da Embra
ter.

Consideramos simplesmente inadmissível que o Siste
ma Embrater e Emater - vinculado ao Ministério da
Agricultura, presente em 25 unidades da Federação.
em 3.254 municípios. em 35.000 comunidades, através
de 2.988 escritórios locais e 14.000 técnicos. c que assiste
a espantosa cifra de 1,3 milhões de produtores e suas
faml1ias, organizações. sindicatos, assessorando-os e
orientando em técnicos de prodnção. economia domés
tica. conservação dos recursos naturais. administraç:ío
das propriedades. entre outros assuntos - venha a pe
nalizar uma parcela tâo considerável da pupulação bra
sileira.

Neste ano de 1984, a Extensáo Rural completa qua
renta anos de atuaç'lo no Brasil. Não foram quarenta
anos de tentativas ou de atuação experimental, mas
quarenta anos de aplicação de metodologistas racionais
com inegáveis resultados para os produtores rurais do
país. Iniciativa pioneira em Minas Gerais, ilTadiou-se
por outros Estados e está hoje presente em todas as
unidades da Federação, com exceção de São Paulo.

E agora indagamos: por que extinguir uma emprcsa
que vem dando certo? Elimina-se uma empresa mal-su
cedida, endividada, onerosa. irresponsável na condução
de suas dirctrizés. Extingue-se uma empresa que vem
acusando sucessivos e crescentes saldos negativos em
seus setores financeiros. Exjngue-se uma empresa que
extravia os seus recursos financeiros para finalidades
alienígenas. Por exemplo: condenou-se o Plano Cru
zado porque ele foi ineficaz no combate à inflação;
do mesmo modo agiu-se com o Plano Bresser porque
ele não atendeu às expectativas do Governo e muito
menos dos principais setores da economia nacional; mas
com o Plano Verão, tudo é diferente porque ele está
dando certo.

Com a Embrater. é chegado o momento de se avaliar
se é uma experiência que deu certo ou não. E, para
nosso espanto, concluímos que de fato eia tem sido
responsílvel por um sucesso cada vez lnaior na área
da Extensào Rural, a ponto de tornar-se um modelo
respeitado internacionalmente.

Por outro lado. nobres Deputados. a nossa preocu
pação se justifica porque a extensão rural estevc sem
pre, doutrinariamente, voltada ao apoio aos pequenos
agricultores e familiares, o que, diga-se de passagem,
representa o atendimento a um setor com alto índice
populacional no Brasil.

Nos últimos anos, o Governo sabiamente definiu esse
contingente como a sua maior prioridade. Dessa manei
ra. a extensão rural, tem sido um valioso instrumento
nos programas que têm por objetivo. aspectos contem
plados no preâmbulo e nos princípios fundamentais,
explicitados na Constituição federal, recém-promulga
da: a erradicação da pobreza, a redução das desigual
dades sociais regionais, o fortalecimento do mercado
interno e o desenvolvimento nacional.

No capítulo II "Da Organização do Estado", Art.
23. da Constituição, aprovamos que é competência co
mum da Uniáo. dos Estados. do Distrito Federal e dos
Municípios:

"Proteger o meio ambiente e combater a polui
ção em quaiquer de suas formas. preservar as flo
restas. a fauna e a flora; fomentar a produção agro
pecnária e organizar o abastecimento alimentar:
combater as causas da pobreza e os fatores de mar
ginalizaçáo promovendo a integração social dos se
tores desfavorecidos".

No Capítulo VIL "Da Administração Pública". Art.
. 43, § 3'1, aprovamos: ,
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"Nas áreas a que se refere o inciso IV do §§
2", a União incentivará a recuperação de terras
áridas e cooperará com os pequenos e médios pro
prietários rurais para o estabclecimcnto, em suas
glebas, de fontcs de água e de pequena irrigação".

No Capítulo lI, "Da Política Agrícola e Fundiária
e da Reforma Agrária", Art. 187 e item IV, aprovamos
que "A política agrícola será planejada c executada
na forma da lei, com a participação cfetiva do setor
de produçáo, envolvendo produtores e trabalhadores
rurais, bem como dos setores de comercialização. de
armazenamento e de transportes, levando em conta,
especialmente, a assistência técnica e extensão rural".

Como podemos comprovar, a Constituição aprovada
por esta Casa. no ano passado, em quase todo o seu
texto contempla explicita preocupação com o desenvol
vimento tecnológico. o bem-estar da populaç'lo, com
participação popular, o associativismo, o meio ambien
te. a justiça social. E estas têm sido preocupações da
extensão rural. em seu estrito campo de ação. Em vários
itens. a Constituição. explícita ou implicitamente, direta
ou indiretamente. define princípios, preceitos, concei
tos e prioridades que têm relação com os propósitos
extensionistas, com seus objetivos e com a sua missão.

Trata-se, portanto, de um serviço público de assesso
ramento aos agricultores, suas famílias e suas organi
zaçõcs. Sendo um processo eminentemente educativo,
desenvolve sua ação de forma participativa. buscando
incentivar o autodesenvolvimento deles como pessoas,
o exercício da cidadania sob a perspectiva do valor social
do trabalho. da livre iniciativa e da plena democracia
social. também prinCípios fundamentais do texto consti
tucional.

A ação da extensão rural está intimamente vincul"da
a outros postulados da Constituiçâo federal: busca e
progresso técnico, o desenvolvimento. Dbem-estar dos
pequenos agricultores e suas famílias. estimula a digni
dade dos pequenos. atua sobre as causas da pobreza,
buscando enadicá-la pelo aumento da produção e pro
dutividade agrícolas c da rcnd~ real líquida da popu
lação rural. Colabora para a construção dc uma socie
dadc mais justa e solidária. Prioriza, em seus progra
mas. a pequena propriedade familiar, amparada desta
cadamente no texto constitucional.

Através do assessoramento técnico. a par de resgatnr,
por um processo dialético com os agricultores, seus co
nhecimentos, experiências e técnicas. adapta-os e inova,
orienta e transmite novos conhecimentos científicos.
E a constituição estabelece como dever do Estado a
promoção do desenvolvimento científico e a capacitação
tecnológica.

Além disso, a extcnsão rural trabalho visando ao
aproveitamento econômico c social de rios e represas
e coopera com os agricultores das zonas semi-Élridas
para que enfrentem e vençam os efeitos da falta de
água, através de melhoramentos de infra-estrutura da
propriedades. comD os programas desenvolvidos no
Nordeste brasileiro.

Mas a Embrater também atua na educação ambiental,
na conscientização pública para a preservação da natu
reza e no controle do emprego de técnicas. métodos
e substâncias que põe em risco a qualidade da vida
e o meio ambiente. destacando-se, aí. sua ação nas
áreas de fronteira agrícola, orientando a ocupação do
solo amazônico, os programas de conservação de solos
e de rnicrobacias hidrográficas. nas áreas tradicionais
de agricultura e os programas edncativos relativos a
racioualizaçáo do uso de agrotóxicos.

Portanto. o cumprimento da função social da proprie
dade conta com uma destacada parcela de responsa
bilidade da extensão rural que. por seu assessoramento,
permite um aproveitamento racional, adequada utiliza
ção dos recursos e maior bem-estar dos agricultores.

Desta forma, a extinç'lo da Embrater, levada a efeito
pelo Governo em janeiro, representa ') desmoronamen
to de toda uma estrutura de quarenta anos, montada
para atender especificamente o homem do campo. Os
prejuízos oriundos deste decreto são incalculáveis.

Neste contexto. podemos concluir que haverá a inevi
tável demissão de 13.833 funcionários, dos quais 8.054
técnicos e 5.779 da área administrativa. E náo é só
isto: 1.815 escritórios da Emater serão fechados, preju-'
dicando a atuação junto aos produtores rurais de 1.900
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Municípios. E estes números não são fictícios, mas refle
tem uma dura realidade.

No meu Estado, Rondônia, a atuação da Emater
pode ser traduzida nos seguintes dados, referentes ao
ano de 1988: 23.649 produtores rurais, entre pequenos,
médios e grandes, foram atendidos e beneficiados pelos
técnicos da Embrater. No setor de hortas, aí englobando
comerciários, domésticas e escolares, mais de 400 unida
des foram objeto de atendimento por parte da Embra
ter, correspondendo assim ao que preceitua a Consti
tuição, relativamente à função social.

E doloroso dizer mas a extinção da Embrater simples
mente irá condenar ao desaparecimento a extensão ru
ral no Norte e Nordeste, levando à impraticabilidade
de atuação no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Rondônia tem pago um alto preço pela sua disWncia
do Sul do País. onde se aglomeram os grandes centros
comerciais e consumidores. E não apenas isto, mas pelas
dificuldades de estradas de acesso aos mini e médios
produtores rurais, na maior parte do ano, por estarem
localizados ao longo de uma expressiva malha de densas
regiões esquadrinhadas por glebas e lotes que variam
de 10 a 100 hectares, excetuando-se as áreas destinadas
aos grandes latifundiários.

Acrescente-se a estes fatores, ainda, o alto índice
de migração, co-responsável pelo fenômeno do desem
prego que já surgiu em meu Estado. E pior: esta migra
ção desenfreada, sem dúvida tão benéfica na década
de sessenta, quando Rondônia era Território e tinha
neccssidade de povoação de suas regiões silenciosas,
passou, a partir de oitenta, a representar um ônus alta
mente prejudicial ao Estado, em face das dificuldades
do Governo em acompanhar o crescimento populacio
nal, dotando-o de estruturas nos setores de educação,
saúde; habitação, saneamento e emprego.

Assim, a vocação agrícola do País, já no último qu~r
tel do século XX, acabou por despontar em Rondôma,
que, de inóspito e inacessível Território, se transformou
no Eldorado que foi e é a esperança de muitos pioneiros,
tangidos de suas terras de origem.

É"Claro que, desse incontável contigente de migran
tes, a maior parte levou para Rondônia os seus sonhos
de cultivar a terra, onde ela era rica, produtiva e, acima
de tudo, oferecida gratuitamente, como uma dádiva
do céu.

Mas, ainda que rica e produtiva, para muitos, acostu
mados a outros climas e métodos próprios, aconteceu
algo diferente, pois em Rondônia a temperatura equato
rial é sufocante e a terra, ácida, impérvida e exigente
em recursos de preparo.

E foi em meio a esta situação que a Embrater, através
da Emater, implantou o seu sistema de Extensão Rural
e Assistência Técnica, rcsponsável hoje pelo êxito de
milhares de pequcnos produtores rurais que estariam,
sozinhos, fadados a formar fileiras com os improdutivos
e ociosos que ainda existem no País.

O fato é que, se a extinção da Embrater vai afetar
os 25 estados da Federação, em seus setores de peque
nos produtores rurais, devemos dizer que em Rondônia
a situação será inevitavelmente mais crítica, conside
rando tratar-se de um estado novo, ainda em vias de
implantação, pois, embora emancipado em 1982, as em
bolias política e as sucessivas crises econômico-finan
ceiras que se abateram sobre o Brasil nos últimos cinco
anos, acabaram por esmagar cruelmente o estado, pena
lizando, sobretudo, o setor agrícola.

Gostaríamos, assim, de convidar o Governo a avaliar
melhor a situação dos pequenos agricultores do País.
Avaliar, por exemplo, que a dissolução da Embrater,
como afirmaram os representantes de 23 unidades ao
SI'. Presidente da República, José Sarney, não pode
de modo algum ser considerada um ato isolado, que
não leve em conta os compromis~osnacionais e inte.rna
cionais assumidos pela empresa, como por exemplo,
oitenta funciomírios do sistema, em processo de treina
mento a nível de M.estrado e Doutorado, no País e
no Exterior; o intenso programa de capacitação de re
cursos humanos, ora em andamento, seja em nível de
formação inicial, seja em nível de especialização, que
prevê para 1989 o treinamento de ·21.000 servidores
do sistema cm todo o País; os compromissos relacio
nados a acordos e ajustes com organizações interna
cionais, dos quais resultam programas de intcrcâmbio
e cooperação técnico-científica; e dcntrc csses, desta-
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cam-se o treinamento de extensionistas da África Portu
guesa, que estarão no Brasil a partir deste mês, dentro
de programas operados pelo Itamaraty; o projeto de
apoio à organização da mulher rural, em cooperação
com a Unifem; O projeto de apoio à organização de
pequenos produtores rurais, em coorperação com o PN
DUIFAO; o programa de gestão agrícola, organização
de produtores, tecnologia agropecuária e transformação
de produtos agrícolas, em convênio com o GRET, da
França; o programa de energia alternativa e mccani
zação agrícola, em convênio com o Cirad, também da
França; o projeto EmbraterlBird 11. em execução desde
1986, e que tem merecido avaliações altamente positivas
do Banco Mundial.

Trata-se do maior financiamento concedido pelo Ban
co na área da Extensão Rural, e sua interrupção trará
problemas no relacionamento com aquela instituição
financeira e incalculáveis prejuízos financeiros ao País,
pelas multas, taxas e pagamento antecipado do emprés
timo, que só no presente exercício de 1989 previa repas
se de recursos no valor de quarenta milhões de dólares:
os compromissos relacionados com os principais proje
tos e programas do Governo federal junto às comuni
dades rurais, como o PAPP - Programa de Apoio
ao Pequeno Produtor Rural, Provarzeas - Programa
Nacional de Várzeas Irrigáveis, Saúde Animal, Micro
bacias e Conservação de Solos, Energia Alternativa,
Tecnologia Adaptadas, Mecanização Agrícola, Racio
nalização do Uso de Defensivos, Proni - Programa
Nacional de Irrigação, Proini - Programas de Irrigação
do Nordeste, Programa Nacional de Reforma Agrária,
entre outros.

A verdade Srs. Deputados, é que a inexistência de
uma entidade de coordenaçáo nacional de Extensão
Rural, papel até então desempenhado pela Embrater,
ocasionará indubitavelmente o gradual desmoronamen
to do Sistema Brasile.iro de Extensão Rural e Assis
tência Técnica que, ao longo de 40 anos de ação, de
monstrou ser capaz de colaborar para o desenvolvi
mento dos pequenos produtores e de manter processos
de apoio às comunidades rurais, constituindo-se num
sistema reconhecido nacional e internacionalmente.

E esse reconhecimento foi cabalmente demonstrado
no final do ano passado, quando milhares de organi
zações, prefeitos municipais, Cámaras de Vereadores,
Assembléias Legislativas, federações de classe e outras
fizeram da Extensão Rural a atividade que maior apoio
obteve dos Congressistas, quando da votação do Orça
mento Geral da União para 1989.

Consideramos, por último, que. não bastassem esses
argumentos para a continuidade da Embrater, os gastos
com a Extensão Rural na redução do déficit público,
em 1989, não comprometcriam em hipótese alguma o
Orçamento da União, pois não reprcsentam mais do
que 0,2% do total. Isto, Srs. Parlamentares, é quase
nada, se considerarmos que esses scrviços retepresen
tam a tíniea oportunidade de acesso dos pequenos agrí
,cultores brasileiros à assistência técnica não-seletiva e
gratuita e a outros programas essenciais ao progresso
das suas propriedades rurais.

Finalizando, queremos deixar aqui O nosso dramático
apelo ao sI. presidente da República, ao sr. ministro
da Agricultura e também aos meus nobres pares desta
Casa, no sentido de que salvemos a Embrater e com
ela a esperança de milhares de pequenos agricultores
do País.

Muito obrigado.

O SR, ARTHUR LIMA CAVALCANTI (PDT - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Prcsidente, Srs.
Deputados, a dramática constatação do crescente pro
cesso de lumpenização da nossa sociedade nos impôe
reflexos sobre as ações altcrnativas necessárias para en
frentar a principal causa desse processo: a dívida ex
tcrna.

Não podemos negar as dificuldades de cnfrentá-la
de forma isolada, principalmente quando constatamos
a similaridade das devastadoras conseqüêncais desse
processo junto aos demais países da América Latina,
cujo exemplo mais recente são os dramáticos aconteci
mentos da Venezuela. Há necessidade de criarmos uma
frente comum que se oponha a essa sangria, através
dos respectivos Parlamentos, objetivando pressionar os
Poderes Executivos com vistas a uma análise pericial
das dívidas latino-americanas.
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Esperar que os nOssos governos se articulem coorde
nadamente para enfrentar o carte1 dos credores é desco
nhecer as pressões ativas, o poder coercitivo que o lobby
do sistema financeiro internacional ameaça exercer,
através de retaliações, inibindo uma atuação unitária
dos devedores. É imperioso encontrar meios e modos

.para fraturar tal poder coercivo e motivar as nossas
sociedades, induzindo-as a aprofundar a reflexão sob
o esbulho que representam as aéticas, ilegais, inconsti
tucionais e leoninas renegociações sucessivas das nossas
dívidas externas.

Vejamos a dívida brasileira: antes de ser indepen
dente politicamente, o Brasil já era submctido aos inte
resses externos. Em 1808, pressionado por Napoleão,
o Príncipe Regente português, D. João, recompensou
os empréstimos da Coroa britânica para a fuga com
a abertura dos portos às nações amigas ... só que a única
nação "amiga" era o Impêrio Britânico!

Pouco depois, o tratado de 1810 privilegiava os produ
tos ingleses em nossos mercados, proibindo-nos de com
prar a outras nações e, pior, impedindo-nos de criar
manufaturas que concorressem com os produtos ingle
ses. De tal modo nos tornamos dependentes dos ingleses
que, escrevendo sobre o Brasil, em 1918, o escritor
inglês Henry Koster, no livro "Travels in Brazil", dizia
que o País mudara de metrópole, deixando dc "depen
der de Portugal para se tornar colônia da Inglaterra".
Tal espoliação não ficaria unicamente nisto: de nossa
independência até hoje, o processo de evasão de nossas
riquezas se avolumou, tomando proporçõcs gigantes
cas, principalmente através do endividamcnto cxtcrno
da nossa economia.

É dessa hipertrofia do endividamento externo, dessa
megadívida atual que quero falar agora, chamando a
atenção da inteligência scnsível de todos os companhei
ros para alguns dados estatísticos minuciosos, não rarao;
vezes maçantes. Todavia, permitam-me, Srs. Deputa
dos, chamar-lhes a atenção para uma análise do assunto.
Selecionei alguns exemplos mais significativos e gritan
tes, que certamente despertarão em V. Ex" a mesma
perplexidade e repulsa que me tomou quando da sua
leitura. Os dados completos estão, na íntegra, nos anc
xos a este pronunciamento.

Durante o período de 1822 a 1889, o Império acumu
lou a enorme dívida de & 30.283.200. Parte destes em
préstimos foram realizados em condições :alarmantes,
no tocante à lisura e às exigências cstipuladas em contra
to. Passamos a enumerar algumas dessas cl;íusulas, cu
jos contratos iniciais foram negociados pelo Marquês
de Barbacena, que em nada diferem dos emprGstimos
tomados pelo regime atual. Vamos aos fatos (ver anexo
I):

na grande maioria dos contratos pagamos comissões,
alGm dos juros, que variam'de 20% até 48%;

no empréstimo negociado em outubro de 1824, o
Brasil começou a pagar juros a partir de oQtubro de
1824, mas só recebeu os recursos em janeiro de 1825;

no empréstimo negociado em 26-6-1829, no valor de
& 400.000, só recebemos & 208.000, mas pagamos &
1.180.000 de juros, durantc 30 anos. Findo este prazo,
devíamos & 460.000, quc foram consolidadas por outro
cmpréstimo no valor de & 508.000. Os juros reais desta
('peração atingiram 22,95%.

Contam os jornais da época que, em 1831., após a
.renúncia de D. Pcdro I, cstando o Imperador já dentro
do navio que o levaria a Portugal juntamente com a
sua corte de áulicos, havia no cais um nobre que insistia
em partir com o monarca, terminando por perguntar
pateticamente: "Como irei viver?" Com seu conhecido
destempero de linguagem, D. Pedro respondeu: "Por
que não roubou, como o Marquês de Barbacena?"

Durante o período republicano, o assalto ao futuro
da Nação permaneceu inalterável. Até a revolução de
30, foram realizados 22 novos empréstimos, montando
a nossa dívida, naquele ano, um total de pouco mais
de US$ 1 bilhão! (Ver anexo n.)

Vale destacar, em tcrmos de absurdo, o empréstimo
tomado em novembro de 1911, no valor de & 2.400.000,
para a construção da Rede de Viação Cearense, a qual
seria construída pela South Americao Railway Construc
tioo Compaoy Limited. Metade do empréstimo foi de
positado no desconhecido banco russo The Russian Co
mercial aud Industrial Bank of London. A controtora
inglesa encarregada da obra foi à falência, levando os
credores a bloquearem judicialmente o depósito brasi-
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leiTO até 1917, quando a revolução soviética provocou
o fechamento do banco russo e a perda total dos nossos
recursos. Ficamos só com a dívida completa no banco
que nos concedeu o empréstimo.

O endividamento brasileiro manteve-se mais ou me
nos estável até 1946, passando para US$ 2,7 bilhões
em 1956, US$ 4 bilhões em 1963, e US$ 9,5 bilhões
em 1972, expansão esta que pode ser creditada ao apare
cimento dos eurodólares, na década de 60.

Os eurodólares trouxeiam uma facilidade muito gran
de de empréstimos em moeda, distintos dos chamados
empréstimos-programas, concedidos por organismos in
ternacionais. Enquanto os primeiros são feitos sem levar
em conta a finalidade das suas aplicações, com taxas
de juros altos e com valores flutuantes. o empréstimo
programa é executado com aplicações definidas e exige
um projeto técnico, a taxas de juros fixas e módicas.

Apartir de 1973, com a crise do petróleo e tendo
nossas autoridades optado por um insensato endivida
mento em lugar de um reajuste que traria uma redução
do nosso crescimento económieo, a dívida externa brasi
leira cresceu rapidamente, atingindo US$ 17,2 bilhões
em 1974.

Daquele ano em diante, o déficit público norte-ame
ricano, com a emissão de bónus do governo e a conse
qüente elevação dos juros internacionais, veio agravar
ainda mais o endividamento. Essas escorchantes taxas
chegaram a alcançar 20,3% em alguns contratos firma
dos em 1982 (além de comissões e spreads). Assim,
chegou-se ao paradoxo de nações subdesenvolvidas fi
nanciarem o deficit público da maior potência do mun
do.

Esta agiotagem internacional fez com que o País,
irresponsavelmente, passasse a tomar novos emprés
timos para pagar os juros.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Nilson Gibson.

O Sr, Nilson Gibson - Nobre Deputado Artur Lima
Cavalcanti, V. Ex' traz à Casa um dos temas mais polê
micos neste País: a questão da dívida externa. V. Ex'
enverenda, com sua inteligência e cultura, pelo proble
ma dos juros e a cobrança dos serviços da dívida externa,
um dos assuntos mais palpitantes atualmente. Recente
mente, tanto o Presidente José Sarney como o Presi
dente do PMDB, Deputado Ulysses Guimarães, se pro
nunciaram sobre este assunto. Todavia, não gostaria
de discutir a matéria, mas de trazer aqui um depoimento
sobre o que pensamos com referência a V. Ex' Conheci
V. Ex' quando iniciava a carreira política como vice-pre
feito na cidade de Recife. Assumiu também a prefeitura
demonstrando um grande desempenho. Tivemos opor
tunidade de conhecê-lo na Faculdade de Ciências Eco
nômicas da Universidade de Pernambuco, onde era es
tudante. E V. Ex' lá compareceu a fim de cessar a
grevc numa época bastante tumultuada, por volta de
1960. A partir daquela oportunidade, começamos a ad
mirar V. Ex' Posteriormente, como deputado federal
por Pernambuco, foi um dos expoentes mais represen
tativos do estado. Infelizmente, V. Ex' foi cassado, o
Pernambuco perdeu uma brilhante voz nesta Casa. Po
rém, Pernambuco é agora beneficiado com sua presença
na Câmara. Interrompendo o brilhante pronunciamen
to de V. Ex' sobre a dívida externa e os serviços e
taxas de juros, gostaria de dizer que é uma grande
satisfação para Pernambuco ter V. Ex' de volta a esta
Casa. Lamento que o PMDB de nosso estado tenha
perdido um elemento como V. Ex' Gostaria de parebe
nizá-lo não somente pelo pronunciamento com que
brinda, hoje, esta Casa, mas também pela maneira co
mo V. Ex' desempenhará o restante de seu mandato
como representante de Pernambuco.

O SR. ARTUR LIMA CAVALCANTI - Muito obri
gado. Gratificam-me muito os conceitos emitidos por
V. Ex'

Cada administração, na ânsia de rolar a dívida para
outras subseqüentes, aceitava passivamente elevadís
simas taxas, os maiores spreads do mundo (2.3/8%),
comissões e facilit)' fees. Além disso, concordaram em
comprar maquinários então desnecessários, em face dos
cronogramas, como as turbinas de Xingó e Itaparica,
dez anos antes de serem utilizadas, e que ficaram pagan
do armazenagens nos portos europeus.

Em quadro que anexo a este meu discurso (ver anexo
III), calculei os sobrejuros que excedessem 7,25%, pa-
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gos a partir de 1974, tomando por base que, nas últimas
décadas, nunca pagamos juros maiores do que 5,6%.
O cálculo desses sobre juros chegou ao inacreditável
valor de US$ 73 bilhões!

Srs. Deputados, esta dívida externa é impagável! A
fim de honrar compromissos imorais, assumidos de for
ma ilegal e inconstitucional, o nosso governo está sub
metendo o País a uma prolongada recessão e a uma
inflação heterodoxamente reprimida, que vem parali
sando a Nação, liberando mão-de-obra e comprimindo.
salários.

O Sr. Fernando Santana - Concede-me V. Ex' um
aparte?

O SR. ARTUR LIMA CAVALCANTI - Concedo
o aparte ao nobre Deputado Fernando Santana.

O Sr. Fernando Santana - O mais grave sobre tudo
isso a que V. Ex' se referiu é que os credores de hoje
não se recordam de que, no passado, eles também deixa
ram de pagar. Os Estados Unidos têm com o Banco
Internacional de Desenvolvimento muitas contas que
jamais pagaram. A Inglaterra, à época em que a Itália
era o grande banqueiro do mundo, passou-lhe o calote,
assim também como outros países. como a própria Ale
manha, que deixou de pagar as dívidas'de 1917 e 1918.
Agora, nós, brasileiros, queremos, de qualquer modo,
pagar aquilo que não devemos. A grande imprensa,
o rádio e a televisão estão agora reconhecendo que
é realmente difícil pagarmos a dívida externa. Mas an
tes, quando se falava em moratória, era o mesmo que
se falar diante da cruz para o cão, porque eles se assusta
vam c diziam que éramos caloteiros e não queríamos
pagar. V. Ex' faz um pronunciamento formidável, que
a Casa deve ouvir e o Brasil deve aprender.

O SR. ARTUR UMA CAVAT"CANTI - Muito obri
gado, Deputado Fernando Santana.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Adolfo Oli
veira.

O Sr. Adolfo Oliveira - Nobre Deputado Artur Lima
Cavalcanti, sinto-me gratificado por ter recebido do
povo do meu estado a oportunidade de voltar a esta
Casa depois de um longo afastamento. E folgo em regis
trar a presença marcante de V. EX' e de outros colegas
que também regressaram. Não posso esquecer-me dos
idos de 1963. Temos, por exemplo, aqui, a nosso lado,
o querido Líder e Deputado Doutel de Andrade, grande
Parlamentar que precisa voltar à tribuna. V. Ex' faz
uma análise séria, profunda, correta e digna desse ver
dadeiro flagelo que é a dívida externa brasileira. Tam
bém caberia, como V. Ex' deixou transparecer, certa
crítica e condenação à irresponsabilidade que muitas
vezes gerou o aumento dessa dívida e a obtenção de
crédito, de que não carecíamos, quando chegamos a
ter, em 1979, um comprometimento de 70% do valor
de nossas exportações para o pagamento do serviço
da dívida. Em 1982, o comprometimento já era de 92%.
É triste, é melancólico que a terceira economia em
termos de saldo da balança comercial do mundo sendo
a primeira o Japão, a segunda a Alemanha e a terceira
o Brasil-esteja empenhando o fruto de nosso trabalho
para pagar uma dívida que foi mal contraída, mal apli
cada e mal paga. Razão por que, tenho certeza, o discur
so dc V. Ex' vem enriquecer pronunciamentos que já
tenham sido feitos a propósito deste problema. Para
béns, nobre colega.

O SR. ARTUR LIMA CAVALCANTI - Nobre De
putado Adolfo Oliveira, gratifica-me bastante o aparte
de V. Ex' Espero que V. Ex' subscreva, posteriormente,
o manifesto da criação da Frente Parlamentar Latino-A
mericana para tratar do assunto.

Prossigo, Sr. Presidente.
Imoral porque cobrou taxas de juros elevadíssima,

além de spreads e comissões, e porque nos obrigou
a aceitar condições absurdas, como a compra de equipa
mentos desnecessários e, conforme se propala, comis
sões dadas a autoridades brasileiras (ver Relatório Sa
raiva).

A este propósito, o "New York Times, em publicação
feita em 1986, afirma que existem US$ 21,6 bilhões
de capital brasileiro depositados no exterior, o chamado
tlight capital. Sobre o mesmo assunto James S. Henry,
em artigo publicado no The New Republic, em edição
de abril de 1986, calcula que o Citibank tem em depósito

. Sexta-feira 10 857

de residentes no Brasil, Argentina, e Venezuela US$
10,3 bilhões, quantia superior ao que esses países devem
àquele banco.

A primeira entidade a argüir a inconstitucionalidade
desses atos foi a OAB, em 1983, encaminhando uma
representação ao Procurador-Geral da República sobre
a ilegalidade do chamado Projeto II da renegociação
da nossa dívida pela necessidade de o Congresso Nacio
nal referendar os contratos dos empréstimos (art. 44,
inc. I, da Constituição de 1967). Argüiu-se ainda que
, em tais contratos, se ofendiam princípios constitucio
nalmente consagrados, tais como a renúncia à imuni
dade da jurisdição brasileira e da própria aplicação do
Direito brasileiro; renúncia antecipada a qualquer ale
gação de soberania; oferecimento de bens públicos da
União e de altarquias, bens inalienáveis, como garantia
da dívida ... (anexo V):

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados
de 1969 - da qual o Brasil é signitário - estipula
em seu artigo 46 que um estado pode invocar a violação
de uma disposição de seu direito interno para desobri
gar-se de um contrato, desde que essa violação seja
manifestada e "diga respeito a uma regra de seu direito
interno de importância fundamental" (anexo VI). Tais
contratos lesivos repugnam o Direito brasileiro e são
chamados de "enriquecimento sem causa" ou "enrique
cimento ilícito" (Valle Ferreira); outros sistemas jurídi
cos repelem também tal figura: o Código Civel Alemão
(art. 812 e §§), o Código CivilItaliano (art. 2.041), o
Código Civil Soviético (art. 399 e §§) e o Código Civil
do Japãp (art. 703 e §§).

Por que esses países, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
têm o direito de se defender diante de cláusulas leoninas
dos contratos internacionais, e o nosso País, que resiste
a esses direitos internos na sua própria Constituição
e na sua legislação. não os aplica na defesa de nossa
Nação, de nosso povo e de nossas riquczas?

E pacífica no Direito brasileiro a inaccitabilidade jurí
dica da lesão contratual (ver ensinamentos de Caio Má
rio .e Wilson Brandão)... Se para o Direito brasileiro
nossa dívida foi contratada ilegalmente, para o Direito
Internacional ela também o é. Na Declaração Universal
dos Direitos do Homem, de 1948, diz que todo o ho
mem. tem direito à "cooperação internacional". Coope
ração e não espoliação (anexo VII). A Organização
das Nações Unidas deu·nos o "Pacto Internacional dos
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais" em 1966, no
seu artigo 1'. § 2', a seguinte concepção: "Em nenhum
caso, um povo poderá ser privado de seus próprios
meios de subsistência" (anexo VII).

Ora, Srs. Deputados, pode o povo brasileiro sobre
viver ao sofrimento resultante do pagamento constante
dos juros de uma dívida impagável?

O tratamento político e técnico desta questão envolve
ampla unidade e articulação da sociedade latino-ame
ricana. Várias soluções já foram propostas para resolver
esta angustiante questão. Não pretendemos, a priori,
antes de uma reunião da Frente Parlamentar que esta
mos propondo, hoje, indicar soluções definitivas.

Mas podemos sugerir caminhos para serem melhor
estudados. Um desses seria limitar o pagamento do
serviço da dívida a um percentual do crescimento do
PIE brasileiro. Outro caminho, que sugiro que seja
melhor estudado, é o da moratória da dívida em moeda.
Não me refiro à dívida em relação aos empréstimos
programa.

A decretação de uma moratória não deverá acarretar
maiores prejuízos ao País, pois uma nação soberana
não pode sofrer retaliações dentro de suas fronteiras,
de acordo com a Convenção de Viena, de 1969, sobre
os Direitos dos Tratados.

Acontecendo qualquer suspensão de pagamento, o
País teria de tomar algumas medidas, como a transfe
rência de reservas e fundos de determinadas praças.

Teria também, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de
tomar uma posição coordenada com os demais países
irmãos da América L.atina, contratar auditorias interna
cionais e manter ampla discussão internacional sobre
o esbulho que vem representando essa dívida. Isso evita
ria o arresto desses bens.

O património das empresas brasileiras estaria com
pletamente a salvo de retaliações, pois os devedores
são o Bal1co Central e o Tesouro Nacional.
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o único setor passível de sofrer retaliações impor
tantes seria o exportador. Entretanto, conforme pode
mos verificar pelo anexo IV, este prejuízo não seria
significativo, pois as exportações à vista (67,4%) e as
sem cobertura cambial (0,8%) ficariam inalteráveis. Pa
ra que não sofrêssemos perdas, bastaria que aCumu
lássemos uma reserva de US$ 7,8 bilhões (valores do
anexo IV projetados para 1989), a fim de financiar a
parte das nossas exportações que estão sendo finan
ciadas por créditos do exterior.

Além de não acarretar nenhum prejuízo maior ao
País, não seria a primeira marat6ria na história econô
mica atual, nem na brasileira.

Durante a Idade Média. o rei da Inglaterra. Eduardo
UI, em 1327, negou-se a pagar aos banqueiros floren
tinos Bardi e Peruzi. levando-os à falência. No século
XV, Eduardo IV, também da Inglaterra, recusou-se
a pagar uma dívida de 52.000 florins com o Banco Me
dici, de Florença.

No século passado tivemos as morat6rias decretadas
em 182511835 pela Espanha, Itália, Grécia e Portugal;
em 1839, os estados americanos de Maryland e Pensil
vânia; em 1842, o Mississipi e a Louisiânia; em 1870,
o Egito e a Turquia. Neste século ternos em 1917, a
Rússia; em 1930, Portugal, Espanha, Grécia e os Esta
dos Unidos, em 1933. a Alemanha; em 1938. o Méxicc;
em 1945, a Inglarerra; neste mesmo ano os Estados
Unidos tiveram de perdoar metade da dívida dos países
europcus; em 1951, o Irã; cm 1958, a Indonésia; em
11}72, o Iraque; em 1979, novamente o Irã; e, em 1985,
o Peru.

Sr. Presidente, esse gesto, essas alternativas e pro
postas são de salvação nacional. O que estamos propon
do é que elas sejam colocadas diante do conjunto da
sociedade latino-americana para que sejam de salvação
latino-americana.

A moratória dos estados americanos, em 1939 e 1.842,
dcspertou tal indignação nos ingleses que o corretor
que efetuou os empréstimos, George Peabody, foi recu
sado corno sócio do Reform Club (The House of Baring
in American Trade and Finance - Ralph Hidy-1949)
e o indignado pastor Sydney Smith escreveu:

"A América é uma nação com a qual nenhum
contrato pode ser feito. porque nenhum deles será
cumprido" (The Smith of Smiths - Hcsketh Pear
son -1934).

Fora essas reações verbais. nada aconteceu, mesmo
após o Mississipi aprovar uma emenda constitucional,
em 1875, que eximia o estado de suas dívidas.

O Brasil também decretou moratórias em 1898, 1913,
1931,1937,1982 e 1987! Em nenhuma delas acarretou
prejuízos significativos.

Deve ser levado em conta que os títulos dos países
devedores estão cotados. no mercado secundário, com
um des:igio acentuado. Em 1986, os títulos brasileiros
estavam sendo negociados a 76% do seu valor nominal,
caindo para 45% em 1988 e já nos primeiros meses
de 89 para 28%. À medida que a impossibilidade do
pagamento fica mais evidente, declinam os preços reais
dos nossos títulos, apesar de estarmos pagando pontual
mente os juros dos mesmos. Calculam os entendidos
no assunto que, no caso da decretação da moratória,
os nossos títulos deverão ser cotados a 20% do seu
valor nominal! Esta é mais uma razão para suspen
dermos o pagamento.

Anteontem, Sr. Presidente. Srs. Deputados, esses
títulos caíram para 20%. Nosso Governo está renego
ciando essas dívidas a juros flutuantes por 100% da
dívida, e o mercado internacional está negociando nos
sos títulos por 20% das mesmas. Trata-se de um saque
permanente da exaustão da sociedade brasileira.

Banqueiros ou políticos americanos foram denuncia
dos. nos Estados Unidos, por estarem enriquecendo,
por serem flexíveis no tratamento político da dívida
brasileira. Calculam os entendidos no assunto que. no
caso da decretação da moratória, nossos títulos deverão
ser cotados, no mínimo, a 20% do seu valor nominal.
Esta é mais uma razão para suspendermos o pagamento,
a fim de retirarmos o País da estagnação econômica.
livrando-o do enorme déficit público, porque sabemos,
Sr. Presidente, que o excessivo saldo da balança comer
cial, cerca de 19 bilhões de dólares em 1988 - tem
de ser convertido em cruzados novos. para que se pague
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em cruzados novos aos exportadores. A pressão desse
tipo de pagamento de conversões sob a base monetária
é uma das maiores.

o SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto) - Peço a
V. Ex' que conclua seu pronunciamento, porquanto
lhe restam apenas dois minutos.

O SR. ARTUR LIMA CAVALCANTI - Estou encer
rando, praticamente, o pronunciamento, Sr. Presiden
te.

Para retirar.o País da estagnação econômica. para
nos livrar do enorme déficit público c reduzir a inflação
a níveis aceitáveis, propomos as seguintes medidas: I
- formação de urna Frente Parlamentar Latino-Amc
Jicana para pressionar os rcspectivos governos, a fim
de tomar medidas semelhantes a nível continental; 2
- cJiação imediata de uma comissão parlamentar para
realizar uma análise pericial da nossa dívida externa
em moeda, conforme determina o artigo 26, das Dispo
sições Transitórias da atual Constituição. A parcela da
dívida externa. repudiada pela auditoria (cálculo em
torno de 50% da dívida em moeda) deverá ser remetida
para solução de arbitragem internacional. conforme
preceitua a Convenção de Viena, de 1969.

O Sr. José Carlos Vasconcelos - Pode V. Ex' conce
der-me um aparte?

O SR. ARTUR LIMA CAVALCANTf - Com prazer,
nobre Deputado.

O Sr. José Carlos Vasconcelos - Quero congratu
lar-me com V. Ex' pelas sugestões apresentadas. V.
Ex' é um estudioso dos grandes problemas nacionais
e comprometido com a transformação das n05'as estru
turas econômicas e sociais. Parabenizo V. Ex' pelo pro
nunciamento que faz, que honra nosso Estado, Pernam
buco, e pela sua atuação em todo o Brasil.

o SR. ARTUR LIMA CAVALCANTI - Nobre De
putado José Carlos Vasconcelos. incorporo suas pala
vras ao meu pronunciamneto.

SI. Presidente, há mais algumas sugestões, mas. em
face do adiantado da hora, gostaria apenas de ler o
Manifesto dos Parlamentares Brasileiros Dirigido aos
Parlamentares Latino-Americanos para a Criação da
Frente Parlamentar Latino-Americana de Análise Peri
cial da Dívida Externa.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

Representantes dos povos irmãos da América Latina:
Nós, parlamentares brasileiros, de conformidade com

o que determina o artigo 3" da Constituição, nos obriga
mos a perseguir a "preservação dos objetivos funda
mentais da Nação, dentre os quais destacamos: a cons
trução de uma sociedade livre, justa e solidária; a garan
tia do desenvolvimento nacional; a erradicação da po
breza e da marginalização: a redução das desigualdades
sociais e regionais e a promoção do bem de todos. sem
preconceitos ou discriminação.

Nossa consciência nos compele denunciar que a conti
nuidade dos pagamentos de compromissos de endivida
mento feitos. em sua maior parte, durante a vigência
de regimes autoritários, sem o aval exigido constitucio
nalmente pelos representantes do povo, em claro des
respeito às Normas de Direito Interno. e contrariando
preceitos reconhecidos pelas Normas do Direito Inter
nacional. nos levará à impossibilidade de cumprir os
objetivos propostos em nossa Magna Carta.

Conhecedores desta situação. que não reflete tão-so
mente nossa realidade, mas tem paralelo em todo conti
nente latino-americano, nos solidarizamos com todos
os parlamentares dos países latinos que desejam estan
car a agiotagem. a espoliação de nossas riquezas, a
drenagem de nossos recursos humanos e materiais,
transformando-nos de Estados soberanos em Estados
dependentes e subjulgados dentro da comunidade inter
nacional.

Aquilo que nossos credores chamam de dívida exter
na é mais um tipo de colonialismo, semelhante, em
sua essência exploradora, ao implantado a partir do
século XV!. destruidor não só de nossas riquezas mate
riais, mas também do nosso patrimônio cultural. ex
pressso nas civilizações astecas, maias. incas e indíge
nas, da Amazônia à Terra do Fo~o. Este neocolonia-
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Iismo fere os mais elementares arcabouços jurídicos,
notadamente as Declarações Internacionais. as Conven
ções e os Pactos assinados após 1946, com a criação
da Organização das Nações Unidas e a derrota do nazi
fascismo.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem.
em seu artigo XXII, garante os direitos econômicos
da pessoa humana não só pelo esforço nacional. mas
também pela cooperação internacional. O Pacto Inter
nacional de Direitos Econômicos. Sociais c Culturais,
em seu artigo I § 2'. subordina as obrigações decorrentes
da cooperação internacional ao interesse mútno c ao
Direito Internacional. A Declaração Universal dos Di
reitos dos Povos repudia o enriquecimento ilícito no
plano internacional, e proclama a nulidade de acordos
e contratos desiguais em seuS artigos 24, 25 e 26.

Em nossos ordenamentos jurídicos internos. da Cons
tituição aos códigos civis e comerciais, a usura é tida
como lesiva a qualquer contrato, pois. onde está presen
te. não há interesse mútuo. Os efeitos danosos do paga
mento da dívida externa sobre a América Latina são
provas incontestes de contratos desiguais. onde a usura
substitui a cooperação.

Em face do exposto e imbuídos do espírito de solida
riedade que norteou nossos processos de indepcndê.ncia
política, na união dos nossos libertadores. e na expulsão
dos elementos refratários à nossa soberania. convida
mos todos os parlamentares latino-americanos de paíscs
democráticcs e os líderes de oposição dos ainda não
democráticos, a se unirem conosco na formação da
Frentc Parlamentar Latino-Americana de Análise Peri
cial da Dívida Externa. Nossa primeira reunião poderá
acontecer à sombra das ruínas de Cuzco, símbolo histó
rico do que a destruição cultural representa para nossos
povos. como em Caracas, palco de recentes e dramá
ticos acontecimentos. em Brasília, onde idealizamos a
criação dessa ação política ou em qualquer cidade de
nosso continente.

Que todos os homens de boa vontade se unam a
nó; nesta convocação solidária. com a finalidade de
romper toda a subserviência e dependência desta dívida
externa sufocante e desumana, que impede o cumpri
mento de nosso papel de nações livres e soberanas.
capazes de definir e construir um futuro de paz e prospe
ridade.

(ANEXO 1.)

EMPRÉSTIMOS EXTERNOS DO
BRASIL - IMPÉRIO

1 - Em 20/8/1824 empréstimos no valor de!
1.000.000. com os bancos Baseth Farquhar Chrawford
& Company; Fletcher, Alexander & Co: e Thomas Wil
son & Co; autotizado pelo decreto de 5-1-1824, sendo
negociadores o Marquês da Barbacena (Felisberto Cal
deira Brant) e o Visconde de rtabaiana (Manuel Rodri
gues Grameiro Pessoa) e Ministro da Fazenda o Mar
quês de Maricá (Mariano José Pereira da Fonseca).
As condições do empréstimo foram tipo 75 (só recebe
ríamos 75% do valor. ou seja !750.0oo), 5% de juros
anuais. prazo de 30 anos. comissão de 4% sobre os
gastos (condição 7'), monopólio dos bancos sobre a
compra de qualquer material feito pelo Governo Impe
rial (condição 9'), 2.5% si as importações brasileiras,
1% si as compras ou vendas de prata ou ouro feitas
pelo Brasil. 1% slas letras de câmbio vindas ou reme
tidas para o exterior 1,5% si seguros de ouro e prata.

Obs.:O Marquês de Barbacena defendeu-se das acu
sações de corrução numa publicação "Exposição das
Negociações do Empréstimo Brasileiro em Londres".

2 - Empréstimo no valor de !2.000.000 em 12 presta
ções mensais, em outubro de 1824. com N.M. Rotschild
& Sons. juros dc 5% ao ano, 0.5% sia compra de caute
las para amortização (condição 4'), 4% si corretagem
e despesa (condição 5', garantia de rendas da Alfân
dega, tipo 85 (recebimento líquido de! 1.700.000). sen
do negociadores o Marquês de Barbacena e o Visconde
Itabaiana; O empréstimo só foi creditado em janeiro
de 1825 (condição 3'), mas pagamos juros a partir de
outubro de 1824.

Obs.:A Comissão nomeada pela Câmara de Depu
tados para investigar o empréstimo estranhou que o
Brasil pagasse 5% de juros sobre adiantamento das
parcelas feitas fora do prazo. enquanto que o banco
nada pagara sobre as somas vencidas que conservasse
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em suas mãos e constatou que os negociadores oficiais
brasileiros receberam 2% de comissão. Essas condições
mereceram, também, os protestos do Visconde de Bae
pendi (Manuel Jacinto Nogueira da Gama), ex-Ministro
da Fazenda.

3 - Em 29-8-1825, por um adicional ao Tratado pelo
qual Portugal reconhecia a nossa independénçia, o Bra
sil assnmiu a dívida externa de Portngal no valor de
!1.400.000 e pagou mais !600.000 a título de indenização
pelos bens que a Coroa portuguesa deixou no Brasil.
O empréstimo foi no valor de !2.0oo.0oo e juros de

• 5% ao ano.
4 - Empréstimo feito em 26-6-1829, autorizado pela

Lei 8-1-1828, no valor de !400.000, com 5% de juros,
com o Banco Nathan M. Rotschild, tipo 52, ou seja
recebemos somente 1208.000, em 12 prestações men
sais, sendo negociado pelo Visconde de Itabaiana, mas,
há correspondências do Marquês de Barbacena que de
mostra a sua participação na negociação.

Este empréstimo foi feito para armar uma esquadra
para retomar o trono de Portugal de D. Miguel para
D' Maria lI, com a manutenção de D. Maria II e sua
corte na Inglaterra e com os gastos para a escolha de
uma segunda esposa para D. Pedro L Com os dois
primeiros assuntos gastou-se 85% do empréstimo e com
o casamento de D. Pedro I 15%.

Este foi o mais danoso empréstimo feito pelo Brasil,
chegando o Governo Inglês a pensar em impedir a reali
zação do mesmo, devido aos rumos de corrução.

Em 27-9-1830 D. Pedro I demitiu o Marquês deBar
bacen<r, devido às críticas feitas contra esses emprés
timos, substituindo-o pelo Marquês de Paranaguá.

5 - Empréstimo concedido p<Jr Samuel & Philips.
no valor de !312.000, juros de 5% ao ano, Prazo de
30 anos, a 5-2-1839. na regência de Pedro Araújo Lima,
sendo Ministro da Fazenda o Marquês de Abrantes
(Miguel Calmon du Pin e Almeida), do tipo 76. ou
seja s6 recebemos !237.200. sendo negociador José de
Marques Lisboa.

6-Em 3-5-1843. sendo negociador José Marques
Lisboa, foi realizado com o banco 1saaeLyon Goldsmid,
no valor de !622.702, juros de 5%, prazo de 20 anos.
tipo 85, ou seja valor líquido dc 1529.296.

Este foi um empréstimo de consolidação, ou "Fund
1.oan", dos empréstimos anteriores em atras".

7 -Em 27-7-1852 foi realizado com N. M. Rotschild
& Sons, no valor de !954.0oo. juros de 4,5%, tipo 95,
o quc rcduz o líquido a ! 906.490, cobrando 2% de
comissão, 1% de taxa de riscos e 0,5% sobre Orelnanes
cente (1). Foi negociar o Sr. Sérgio Teixeira de Macedo
e autorizado pelo Decreto Legislativo n' 587, de
6-9-1850.

8 -Em 19-5-1858, com N.M.Rotschild & Sons no
valor de 1.425.000, pagos em 4 prestações, no prazo
de 30 anos, juros de 4,5%, comissão de 1% sobre os
dividendos, 1,8% sobre os resgates, 2,25% de correta
gem, tipo 95,5. ou seja recebemos livre !1.360.875, sen
do autorizado pelo decreto n' 912, de 26-8-1857 e nego
ciado pelo Barão de Penedo (Francisco Inácio de Carva
lho Moreira). Destinava-se a realizar o prolongamento
da Estrada de Ferro D. Pedro II hoje Central do Brasil.

9 -Em 23-2-1859. com N.M. Rotschild & Sons, no
valor !508.000, com o prazo de 3D anos. 5% dc juros.
a par ou tipo e negociado pejo Barão de Penedo. Desti
nou-se, a pagar o remanescente do empréstimo de
26-6-1829 (Fund Loan), mas s6 saldamos !460.900. por
que 148.000 foram das despesas e comissões. E curioso
que nesse período de 30 anos, tendo pago !1.180.000
de um empréstimo de !4oo.0oo, ainda termos que rcno
var mais um empréstimo de !508.0oo por mais de 30
anos para pagarmos o remanescente! (juros reais de
22,95% ao ano).

10 -Em 10-4-1860, no valor de !1.21O.000, com N.
M. Rotschild & Sons, no prazo de 30 anos, juros de
5%, tipo 90, só recebendo líquido !1.089.000, autori
zado pelo Decreto n' 912, de 26-8-1857 e negociado
pelo Barâode Penedo.

11 -Em 7-10-1963, com N.M. Rotschild. no valor
de !3.300.0oo, no prazo de 30 anos, juros de 4,5%.
tipo 88. ou seja só recebemos !2.904.000, comissão de
2%, 0,5% de corretagem. negociado pelo Barão de
Penedo.

Houve várias acusações a respeito desse empréstimo:
os títulos brasileiros estavam cotados a 94 e aceitamos
o tipo 88; não ter havido concorrência para a escolha
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do banco; ter aceito despesas elevadas; e ter feito o
empréstimo precocemente, pois os títulos venciam-se
em 1"-12-1863 e 1'-4-1864, enquanto que o empréstimo.
que os consolidou, passou a ser feito a partir de
7-10-1863.

A propósito, D. Pedro 11. escreveu a Miguel Calmon
du Pin "consta-me que o empréstimo contraído em Lon
dres foi a 85,5 e não 88', porque houve 2,5% de comis
são. Espero que o Ministro brasileiro não tenha rece
bido parte deles, e de nenhum modo posso consentir
que. ele o faça. Já procedi do mesmo modo há anos"
(carta arquivada no Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. no Rio de Janeiro).

A fim de defender-se das acusações, o Barão de Pene
do publicou uma brochura sob o título dc "O Emprés
timo Brasileiro Contraído em Londres em 1863", no
qual alegou as condições desfavorávcis corno scndo con
seqüência da questão Christie, devido a qual rompemos
relações diplomáticas com a Inglaterra.

12 - Em 12-9- 1965, empréstimo no valor de
15.000.000, tipo 74, ou seja o valor líquido de !3.700.000.
no prazo de 37 anos, juros de 5%, comissão 'de 2%,
agenciamento de 0,5%, taxa de selo de 0,5%, autori
zado pelo Decreto de 6-7-1865 e negociado pelo Barão
de Penedo.

13-Em 23-2-1871, concedido por N.M. Rotschild
& Sons. no valor de !3.000.000, juros de 5%, prazo
de 38 ahos, recebido em 5 prestações. com comissão
de 2%, 0.5% de corretagem, tipo 89, ou seja recebemos
líquido 12.670.000, autorizado pela Lei n' 1. 764, de
28-6-1870 e negociado pelo Conselheiro José Carlos
de Almeida Areas.

14 - Em 18-1-1875, empréstimo concedido por N.M.
Rotschild & Sons, no valor de !5.301.191, prazo dc
38 anos, 5% de juros, comissão de 2%, 1% de dividen
dos, tipo 96,5, ou seja o valor líquido de !4.825.000,
negociado pelo Barão de Penedo.

15 - Em 30-10-1883. com N.M. Rotschild. no valor
de !4.000.oo0. juros de 4,5%, 0,5% de comissão sobre
o resgate. 2,5% de comissão, 1,8% de corretagem, pra
zo de 3 anos, tipo 89, ou seja sÓ recebemos 3.560.000
e foi negociado pelo Conselheiro João José do Rosário,
Diretor do Tesouro Nacional.

16 - Em 27-2-1886. no valor de !6.000.000, a 5%
de juros. 37 anos de prazo, 1% si o dividendo, 0,5%
sobre os resgates, 1/8% dc corretagem. 1% de capital.
feito com N.M. Rotschild, tipo 95, ou seja o valor líqui
do de !5.700.0oo, negociado pelo Conselheiro José An
tônio de Azevedo Castro.

17 -Em 1888. no valor de !6.000.0oo, a 4.5% de
juros, 1,5% de comissão, 1% de corretagem, prazo
de 37 anos. tipo 97, ou seja líquido de !5.820.000, nego
ciado pelo Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oli
veira.

18 - Ano de 1889 no valor de !17.213.500. juros de
5%. prazo de 56 anos, tipo 90. ou seja valor líquido
!15.492.150. Foi um empréstimo de consolidação dos
empréstimos de 1865, 1871. 1875 e 1888. Este foi o
último empréstimo do Império e foi ratificado pelo go
verno republicano em 29-4-1890.

Nota: O Império deixou uma dívida total de
!30.283.300 ("Resenha Financeira do ex-Império do
Brasil", de Amaro Cavalcanti).

Fontes: • Relatório da Câmara de Deputados sobre o empréstimo 1824.
• Histón3 Financeira e Orçamentária do Império do Brasil desde SUe)

fUlldação - Castro Carreira
* Banco Central do Brasil
* Resenhn Financeira do ex-Império dn Brasil - Amaro Cavalcanti
'" Anai~ da Câmara dos Deputados.

(ANEXO II)

EMPRÉSTIMOS EXTERNOS REALIZADOS
PELA REPÚBLICA ATÉ 1930

l-Ano de 1893. no valor de 2.968.000 libras, juros
de 5%, prazo de 30 anos, tipo 80 (valor líquido de
libras 2.374.400). concedido por N.M. Rotschild, nego
ciado pelo conselheiro João A. de Souza Corrêa, reali
zado para construir a Estrada de Ferro Oeste de Minas.

2 -Em 17-7-1895, no valor de libras 6.000.000, juros
de 5%, pelo Ministro da Fazenda, o Conselheiro Rodri
ges Alves.
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3-Em 15-6-1898, no valor libras 8.613.717, prazo
de 63 anos, com N. M. Rotschild & Sons, negociado
pelo Conselheiro José Antonio de Azevedo e Castro.
Trata-se de um empréstimo de consolidação (Fund
Loan). sendo Presidente da República Campos Sales.

4-Ano de 1901, 61 anos de prazo. 4% de juros.
com N. M. Rotsehild, assinado pelo Conselhciro José
Antônio de Azevedo e Castro. autorizado pela Lei n'
746, de 29-12-1900. Tratou-se da substituição dos títulos
emitidos pelo empréstimo de 1898. O banco recebeu
a comissão refercntc ao novo empréstimo.

5 - Em 18-5-1903, no valor de JJl.500.000, juros de
5%, prazo de 30 anos, com N. M. Rotschild, tipo 90
(valor líquido libras 7.650.0(0). Empréstimo feito para.
construção do Porto do Rio de Janeiro.

6-Em 4-4-1906. no valor de fI.100.000, juros de
5%, prazo de 21 anos, tipo 100. com N. M. Rotschild.
Para o Lloyd Brasileiro.

7 - No ano de 1909, no valor de Frs. 100.000.000.
5% de juros, com o Banco de Paris e Países Baixos
e pela Société Generale. autorizado pelo Decreto n'
6.944. de 7-5-1908. Para construção da Estrada de Ferro
Noroeste.

8 - No ano de 1909. no valor de Frs. 40,000.000.
no prazo de 50 anos. 5% de juros, autorizado pelo
Decreto n"7.207. de 30-12-1908. Contraído para a cons
trução de porto do Recife.

9 - No ano de 1910, no valor de no.ooo.OOO, no
prazo de 57 anos, do tipo 87,5 (líquido libras 8.750.000).
Empréstimo da Estrada de Ferro Oeste de Minas e
para a valorização do café.

10 - Ano de 1910, no valor de Frs. 100.000.000. no
prazo de 50 anos, 4% de juros, aprovado pelo Decreto
n l' 7.562, de 30-8-1916. Empréstimo contraído para a
construção da Estrada de Ferro de Goiás, estrada esta
que não foi executada.

lI-Em 1911. no valor libras 4.500,000, 4% de ju
ros. 16 anos de prazo, com N. M. Rotschild, negociado
pelo delegado interino do Tesouro em Londres, Sr.
Julio Cesar Moreira da Costa Lima, tipo 92 (líquido
f4.140.000), autorizado pelo Decreto n' 8.621, de
23-3-1911.

12 - Em novembro de 1911, no valor de libras
2.400.000. a 4% de juros, no prazo de 20 anos. autori
zado pelo Decreto n' 9.168, de 30-11-1911. Metade do
valor deste empréstimo foi depositado no desconhecido
"The Russian Comercial and Industrial Bank of Lon
don" para a construção da Rede Viação Cearcnse pelo
South American Railway Construetion Company Limi
fed, a qual foi à falência. Os requerentes da falência
pediram a retenção do depósito e a Justiça inglesa ce
deu. Com a Revolução Russa de 1917 o banco foi à
falência e o Brasil perdeu as libras 1.200.000. mas ficou
obrigado a pagar o empréstimo total.

13 -Em 21-6-19Il, no valor de Frs. 60.000.000. a
4% de juros. no prazo de 56 anos. autorizado pelo
Decreto n" 8.794. Para a construção da Rede de Viação
Baiana.

14-Em 5-5-1913, no valor de libras 11.000.000, com
5% de juros, no prazo de 40 anos. autorizado pele,
Decreto n" 10.197, de 19-4-1913, tipo 97 (valor líquido
de libras 10.670.000). contraído com N. M. Rotschild.
Apesar de tcr sido autorizado para construir porto"
e ferrovias, foi aplicado na Exposição Nacional de 19BB.

15-Noanode 1914, comN. M. Rotschild. um Fund
Loan para consolidar os empréstimos ingleses de 1883,
1888,1889.1895,1908,1910, 1911. 1913, e os emprés
timos de rescisão e as dívidas francesas de 1908. 1909.
1910 e 1911, rendendo .juros de 4%,4,5% e 5% confor
me o ano do contrato, e juros flutuantes sobre o cmprés
timo de rescisão.

16 - Em 1916, valor de Frs. 25.000.000, a 5% de
juros. Contraído para construir a Estrada de Ferro de
Goi:is. .

17 -'-Em 1921. no valor de US$ 50.000.000, no prazo
de 20 anos, juros de 8%. autorizado pela Lei n' 4.230,
de 31-12-1921. contraído com Dillon Read & Cy, tipo
90 (valor líquido de US$ 45.000.000).

18 -Em 31-3-1922, no valor de US$ 25.000.000, ju
ros de 7%, prazo de 30 anos, assinado por Hélio Lobo.
cônsul do Brasil em New York, contraído com Dillon,
Read & Cy, tipo 91 (valor líquido de US$ 22.750.000).
Empréstimo feito para eletrificar Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil, mas aplicado em outra finalidade.
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ANEXO III

USS ',000,000.00

Fonte: Banco Central do Brasil (1972/1988)
fBGE (1956/1971)

(1) Resultados sujeitos a revisão.
(2) Dívida e.terna registrada. A não registrada 1í~ida era, em 1987. USS 12.228.
(3) A remessa de juros de 1987 está distorcida pela moratória sob a dívida em moeda, executada neste ano.

Parecer do Professor Romualdo Marques Costa
Professor da Faculdade de Direito da UFPe

No texto, se acoimam de inconstitucionais os "com
promissos" (fls. 4), porquanto a Constituição de 1967,
imperante à época de renegociação da dívida externa,
atribuiu ao Senado Federal competência privativa para
"autorizar empréstimos, operações ou acordos exter
nos, de qualquer natureza, de interesse dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, ouvido o Poder
Executivo Federal" (art. 47, inciso IV). e bem assim
inclui entre as atribuições do Poder Legislativo, dispor
com a sanção do Presidente da República, sobre "orça
mento anual e plurianual; abertura de operações de
crédito; dívida pública; emissões de curso forçado" (art.
43, inciso lI).

Recorde-se que a questão foi objeto de pronuncia
mento da Ordem de Advogados do Brasil, em sessão
plenária do seu Conselho Federal, realizada em São
Paulo ª l' de agosto de 1983, que deliber0i!- o ofer~ci'_

mento. pela instituição, de Representação de Inconsti
tucionalidade do Aeordo Normativo Denominado
"Projeto n" integrante da renegociação da dívida públi,
ca externa brasileira patrocinada pelo Fundo Monetário
Internacional. Essa representação foi encaminhada ao
Procurador-Geral da República. em obediência à disci
plina constitucional então vigente. Assinale-se, a esse
respeito. que a Constituição de 1967 concentrava na
figura do Procurador-Geral da República o poder de
arguição, perante o supremo Tribunal Federal, da in
constituciona1idade de "lei ou ato normativo federal
ou estadual" (art. 119, inciso 1,Ietra "I"), ao contrário
da Constituição Federal vigente, que estende essa c~m
petência a outros órgãos, alltoridades e instituições,
inclusive ao próprio Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, além de partidos políticos e confe
derações sindicais (art. 103, inciso I e IX).

Faltava, assim, legitimidade ao Conselho Federal da
Ordem dos Advogados para, diretamente arguir, peran
te o Supremo Tribunal Federal. as inconstitucionali
dades do "Projeto lI", submetendo sua iniciativa a um
juízo de admissibilidade do então Procurador-Geral da
República. O teor dessa representação está reproduzido
na Revista da Ordem dos Advogados do Brasil, n"
32/33, pp. 267/276 (anexa).

Ali, são invocados alguns dispositivos da então vigen
te Carta Constitucional, dentre eles o art. 44, inciso
I, que confere competência exclusiva ao Congresso Na
cional para "resolver definitivamente sobre os tratados,
convenções e atos internacionais elaborados pelo Presi
dente da República", bem como o art. 81, inciso X,
que confere competência ao Presidente da República .
para "celebrar tratados, convenções e ato,s internacio
nais, ad reverendum do Congresso Nacional" .

Arguiu-se, ainda, naquele documento, a inconstitu
cionalidade da renúncia à imunidade da jurisdição brasi
leira, e da própria aplicação do direito brasileiro, assim
como cláusulas e estipulações outras, de ostensiva
afronta aos princípios constitucionalmente consagradas,
a exemplo da renúncia antecipada a qualquer alegação
de soberania, e o ofereciemto de bens públicos da União
e das autarquias, por natureza inaltcráveis, a título de
garantia da dívida, esta última sujeita, ademais, por
ato unilateral dos credores, ao seu vencimento ante,
cipado.

ANEXO VI
CONFLITO COM O DIREITO

POSITIVO BRASILEIRO

Parecer do Professor Romualdo Marques Costa
Professor da Faculdade de Direito da UFPe
Em face dos conflitos de forma e de conteúdo entre

os acordos internacionais que formalizam as negocia
ções da dívida externa, e as normas do direito positivo
brasileiro, é preciso enfatizar que devam prevalecer as
regras do direito interno, notadamente quando tenham
natureza constitucional.

Não somente a doutrina constitucional assim enten
de, mas também idêntico entendimento é esposado pelo
direito internacional. As exigências do princípio dos
pacta 'Sunt servanda recebem limitações impostas pelo
direito público interno dos países convenentes. E a mui-

ANEXO V
INCONSTITUCIONALIDADE DE

ACORDOS FIRMADOS

Viii
Va lor acumu
lado da co
luna VII

109,9
413.7
602,1
789,4

1.037.1
2.880.0
6.832.8

13.831,7
23.766,8
31.133,0
39.892,4
48.852.6
56.641,7
63.473.2
73.047,2

VII
Total
dos
juros
(V-VI)

303,8
188,4
187,3
247.7

1.842,9
3.952.8
6.998.9
9.935,1
7.366,2
8.759,4
8.960,2
7.789.1
6.831,5
9.574.0

99,2
67.4
5.7

22.7
39,0
14,7
2.5

12,1
7,1
1,5
5.6
2.2
6,0
1,6
0.2
0,8

100,0

VI
Juros resul
tantes da ca
pítalização
de VIII
(Vlil.lV )

100

9.5
32,5
46,3
60,6

111,2
398.9

1. 146,5
2.473,1
2.999,4
3.913,4
4.675.4
4.919.5
5.052,4
6.448,9

10.321
7.010

594
2.356
4.061
1.524

263
1.261

734
154
580
231
624
170
27
80

10.401

Valor... Participação
USS mi 1hões e. li

Fontes: Exposição Feita à Constituinte - O!>\o.tldo Aranha. 1934. Brasil
- Colônia de Brasil - Colônia de Banqueiros: Gustavo Barroso,
1935. Banco Central do Brasil

22- No ano de 1927, no valor de US$ 41.500.000.
juros de 6,5%, feito com DiIlon, Read & Cy, tipo 92,5
(valor líquido de US$ 38.387.500).

Durante o período republicano, os estados e muni
cípios também contraíram dívidas externas as quais dei
xamos de apresentar.

Juros pagos 'indev,damente

V
Juros exce
dentes de

7,25Y.
(II.IV-7,25)

100

109.9
294.3
155,9
141,0
187.1

1. 731. 7
3.553.9
5.852.4
7.462.0
4.366,8
4.846,0
4.284,8
2.869,6
1. 779,1
3.125.1

IV
Y. dos juros s/
O capital
(I1i x 100)
II

2,49
2.52
1,89
2.68
2.94
3.02
2.93
2.18
3.38
3.28
2.98
5,61
3,81
4.16
4,28
4,34
5,14
6.68
7.89
8,64
7.85
7.69
7.68

10.72
13.85
16.78
17 .88
12,62
12.57
11.72
10,07
8.92

10,16

lil
Juros pa
gos.

67
67
58
91

115
114
118
87

131
156
155
184
144
182
234
302
389.3
839,5

1.354.8
1. 828. 2
2.039,4
2.412,4
3.342.4
5.347,5
7.457.0

10.305.2
12.550.6
10.263.2
11.448,8
11.238.6
10.245,2
9.499.8(3)

10.907,8

DiscriMinação

- Exportações com cobertura cambial
1) Pagamento à vista
· Entrega antecipada
· Carta de crédito - Letras à vista
· Cobrança à vista
2) Pagamentos até 90 dias
· Carta de crédito - Letras até 90 dias
· Cobrança
3) Pagamentos de 91 a 180 dias
· Carta de créd ito
• Cobrança
4) Financiamentos de 181 a 360 dias
5) Financiamentos acima de 360 dias
6) Cons ignações
7) Não espec if icados

II - Exportações 'sem cobertura camb; a1
111 - Total

Fonte: CACEX - OEPEC.

li
Olvida externa em

31/12.

2.694
2.658
3.069
3.392
3.907
3.773
4.025
3.987
3.874
4:758
5196
3.281
3.780
4.379
5.473
6.952
9.521

12.571,5
17.165,7
21. 171,4
25.985,4
32.037,2
43.510.7
49.904,2
53.847.5
61.410,8
70.197.5
81.319,0
91.091,0
95.856,6

101.758,7
106.530.0
107.393,0

I
Ano

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987(1)
1988(1)

19 - Em 1922, no valor de libras 9.000.000, tipo 92,5
(valor líquido de libras 8.325.(00), no prazo de 30 anos,
com Baring Brother & Schroeder. Feito para valorizar
o café, garantido pelo depósito de 4.535 sacas de café.
custodiadas por um comité de 5 pessoas (1 brasileiro
e 4 dos bancos).

20-Em 1926, no valor de US$ 54.000.000. em 30
anos, juros de 6,5%, feito com DilIon, Read & Cy..

21-No ano de 1927, no valor de libras 8.750.000,
6,5% de juros, com N. M. Rotschild, tipo 91,5 (valor
líquido de libras 8.006,250).

ANEXO IV

EXPORTAÇÕES SEGUNDO A NATUREZ~ C~MBIAL
E ~ J,f)OALlOAOE OE PAGAMENTO

JAN. - JUN. OE 1983
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tas vezes citada convenção de Viena sobre Direito dos
Tratados, de 1969 - assinada pelo Brasil, embora ainda
não ratificada e promulgada - estipula:

"Art. 46. Um Estado não poderá invocar o fa
to de que seu consentimento em obrigar-se por
um tratado foi expresso em violação de uma dispo
sição de seu direito interno sobre competência para
concluir tratados, a não ser que essa violação seja
manifesta e diga respeito a uma regra de seu direito
interno de importância fundamental."

Ora, as contrariedades dos instrumentos de negocia
ção ou renegociação da dívida externa com as regras
de direito interno foram manifestas, e tiveram impor
tância fundamental, tanto da ponto de vista da forma,
quanto do ponto de vista do conteúdo. O Objeto dessas
negociações, que alcança toda a economia brasileira
- e portanto o próprio povo brasileiro, em seu padrão
de vida, sua subsistência, seus direitos econômicos 
não poderia ser tratado como assunto de competência
do Poder Executivo, excluída a representatividade po
pular do Congresso Nacional. Ademais, numa avaliação
de conteúdo, foi suficientemente destacado o caráter
expolíador dos empréstimos contratados, ~num exenipio'
expressivo de agiotagem internacional. Sabe-se que re
pugna ao Dircito Brasileiro a figura do enriquecimento
sem causa, ou enriquecimento ilícito, definido como
"todo incremento patrimonial. obtido à custa de outra
pessoa e sem razão que o justifique" (Valle Ferreira,
"Enriquecimento Sem Causa", Belo Horizonte, 1950,
p. 130). E não somente o Direito Brasileiro, mas os
demais sistemas jurídicos ocidentais e orientais, repe
tem essa figura, como se comprova no Código Civil
Alemão (arts. 812 e ss). no Código Italiano (art. 2.041),
no Código Civil Soviético (arts. 399 c ss), ou no Código

. Civil do Japão (arts. 703 e ss). ~

Um contrato de mútuo ou empréstimo, onde fique
a critério dos credores a fixação de juros e comissões,
configura uma hipótese de descaracterização da sua pró
pria natureza contratual, que supõe o equilíbrio das
partes contratantes. Seria uma hipótese daquilo que
a doutrina lesão no contrato. A esse respeito, preleciona
Georges Ripert:

"A desigualdade das prestações não é a causa
da nulidade do contrato, mas a prova de que existe
outra causa de nulidade: a exploração de um dos
contratantes pelo outro. Se cnrão se chega em últi
ma análise a indagar até que ponto é proibido a
um contratante servir-se das vantagens naturais que
lhe dá a sua situação para concluir um negócio
vantajoso, é impossível encontrar outra resposta
que não seja esta: a odiosa exploração do próximo
é contrária à moral que ensina a tratar os homens
como irmãos" (A Regra Moral nas Obrigações Ci
vis, trad.. Rio, 1937, p. 128).

A caracterização, no direito brasileiro, da lesão con
tratual como juridicamente inaceitável é pacífica, como
o demonstram os jurisconsultos Caio Mário da Silva
Pereira (Lesão nos Contratos, Rio, 1959) c Wilson de
Andrade Brandão (Lesão e Contrato no Direito Brasi
leiro, Rio/S. Paulo, 1964).

ANEXO VIII
CONFLITOS COM A ORDEM
JURÍDICA INTERNACIONAL

Parecer do Professor Romualdo Marques Costa
Professor da Facuidade de Direito da UFPe.
Também se apresentam epl ostensivo com a ordem

jurídica internacional os acordos que formalizam o atual
endividamento externo brasileiro.

Os instrumentos que formalizam tais acordos têm
inegável natureza de tratados, emoora dentro da suo-ca
tegoria dos chamados tratados-contratos, que a dou
trina jurídico-internacional coloca ao lado do denomi
nado tratado-constituição. Sua caracterização como tra
tado de Direito Público decorre não somente da pre
sença do Governo brasileiro, como o próprio conteúdo
dos contratos de endividamento, cuja execução tem re
percussão obrigatória em toda a vida econômica do
País.

O reconhecimento de que entre os direitos humanos
se inclui a categoria dos direitos econômicos é princípio
assente no mundo civilizado; e, da mesma maneira,
é incontestável o entendimento de que a economia na-
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cional somente se caracteriza dentro de um contexto
econômico internacional.

Comprovemos a consagração desses princípios a par
tir da própria Declaração Universal do Direito do Ho
mem proclamada pela Organização das Nações Unidas
em 10 de dezembro de 1948. Já nesse documento histó
rico, encontramos a exigência da cooperação econômica
internacional, como indispensável à segurança social
e econômica do indivíduo:

"Artigo XXII - Todo homem, como membro
da sociedade, tem direito à segurança social e à
realização, pelo esforço nacional, pela cooperação
internacional e de acordo com a organização e re
cursos de cada Estado, dos direitos econômicos.
sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade
e ao livre desenvolvimento de sua personalidade."

Sabe-se, por outro lado, que a Declaração Universal
dos Direitos do Homem, de 1948, foi completada pela
Organização das Nações Unidas através da elaboração
de pactos específicos, tratando de aspectos particulares
do relacionamento social. Assim foi que o já transcrito
artigo XXII foi o embrião do Pacto Internacional de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aprovado pe·
la ONU cm 16 de dezembro de 1966, e do qual se
destaca o dispositivo quc subordina o exercício dos di·
reitos humanos de conteúdo econômico à cooperação
econômica internacional, que por sua vez deve funda
mentar-se nos princípios do interesse mútuo e do direito
internacional: .

"Artigo I
1-Todos os povos têm direito à livre determi

nação. Em virtude desse direito, estabelecem livre
mente sua posição política e asseguram livremente
seu desenvolvimento econômico, social e cuttural;

2 - Para atender a seus fins, todos os povos po
dem dispor livremente de suas riquezas e de seus
recursos naturais, sem prejuízo das obrigações que
decorrem da cooperação econômica internacional,
fundada no princípio do interesse mlÍtuo e do direi
to internacional. Em nenhum caso poderá ser pri
vado de seus próprios meios de subsistência".

Como se vê, nesse texto aprovado pela Assembléia
Geral das Nações Unidas, as obrigações na comunidade
internacional estão subordinadas a princípios que pros
crevem a exploração econômica e financeira, fazendo
prevalecer a reciprocidade dos interesses, e os preceitos
do Direito Internacional.

Essa circustância possibilita sejam submetidos. aos
organismos internacionais competentes, para delibera
ção a respeito da sua legitimidade, os acordos que con
duziram ao endividamento externo dos países latino-a
mericanos.

Impõe-se uma análise imparcial desse processo de
endividamento, que converteu os países do Terceiro
Mundo em verdadeiros países-vassalos, como ocorria
na antiguidade. A manutenção dessa vassalagem, essa
criação de nações tributárias de outras, é incompatível
com os mais elementares princípios do Direito Interna
cional.

Corte Internacional de Justiça
E Tribuuais Arbitrais

Os organismos internacionais incumbidos de apreciar
e decidir as controvérsias entre Estados soberanos têm
competência, uma vez provocados pelas partes em con
flito, para aferir da regularidade. do processo de endivi
damento dos países em desenvolvimento para com os
países emprestadores de capitais.

A sugestão de submissão da questão a uma corte
internacional já foi formulada por governantes, juristas,
economistas, políticos e dirigentes de movimentos de
libertação nacional, reunidos em Argel, com a procla
mação, formulada a 4 de julho de 1976, de urna Decla
ração Universal dos Direitos dos Povos, na qual se des
tacam as seguintes recomendações:

"Artigo 24. Todo enriquecimento em detri
mento de um povo, por violação das disposições
da presente Declaração, deve dar lugar à resti
tuição dos lucros assim obtidos. O mesmo se apli
cará a todos os lucros excessivos realizados pelos
investimentos de origem estrangeira.

Artigo 25. Todos os tratados, acordos ou con
tratos desiguais, subscritos com depreciação dos
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direitos fundamentais dos povos, não poderão ter
nenhum efeito.

Artigo 26. Os encargos financeiros exteriores
que se tenham tom ado excessivos e insuportáveis
para os povos deixam de ser exigíveis."

Impõe-se aos países tidos como devedores decreta
rem unilateralmente, porquanto num ato de império.
a moratória dos supostos débitos, até que sejam apura
dos os aspectos formais e materiais do processo de endi
vidamento, submetendo-os. para esse fim. a um orga
nismo internacional idôneo.

Sabe-se que a Corte (ou Tribunal) Internacional de
Justiça, com scde em Haia. tem jurisdição o que alcança
todas as demandas que lhe sejam apresentadas, preven
do o artigo 36 do seu Estado a aceitação, pelos Estados,
da competência jurisdicional do órgão, mediante decla
ração de reconhecimento da jurisdição. E embora essa
aceitação seja voluntária, verifica-se que um número
apreciável de países aderiu à jurisdição da Corte de
Haia, dentre eles os Estados Unidos da América.

Ã apresentação da questio li. Corte Internacional tan
to pode seguir-se de imediato à moratória, como pode
ser reservada a qualquer ato de retaliação adotado pelos
países que sc dizem credores.

Frente Parlamentar Latino-Americana
de Análise Pericial da

Dívida Externa

A formação dessa frente pode originar-se de um ma·
nifesto para a sua criação.

A elaboração desse Manifesto de Criação da Frente
Parlamentar Latino, - Americana pode distribuir-se nos
seguintes tópicos:

I - parlamentares integrantes do Congresso Nacio
nal da República Federativa do Brasil, conscientes da
responsabilidade que lhes incumbe, de preservar os ob
jetivos fundamentais da Nação brasileira, dentre os
quais, nos termos do art. 3" da Constituição Federal
de 5 de outubro de 1988, o de garantir o desenvol
vimento nacional, o de erradicar a pobreza e a margina
lização, reduzindo as desigualdades sociais e regionais,
e o de promover o bem de todos, sem preconceitos
ou formas de discriminação - sentem-se no direito
de lançar o presente Manifesto de Criação da Frente
Parlamentar Latino-Americana de Análise Pericial da
Dívida Externa.

Fazem-no com a consciência de que, a persistir a
situação de endividamento unilateralmente qualificada
pelos credores internacionais, é de todo inviável oresga
te dessa dívida, mesmo à custa do sacrifício econômico
de todas as forças produtivas da Nação.

Estão, ainda, conscientes de que o processo de endivi
damento representou uma constante e crescente expo
liação das riquezas e das reservas do País, de modo
a transformá-lo, de Estado soberano, em País Vassalo,
dentro da comunidade internacional.

Estão, finalmente, cientes de que a situação calami
tosa, em qne está mergulhada a Nação brasileira, repro
duz-se com idênticas características} na maioria das na
ções latino-americanas, cujos respectivos parlamentos
compartem dos mesmos deveres e das mesmas respon
sabilidades que os signatários iniciais de presente mani
festo.

II - (Aproveitar, na medida mais adequada. os ele
mentos trazidos pelo discurso, e pelas sugestões aqui
elaboradas, para demonstrar:

a) que a dívida foi contraída, contrariando normas
constitucionais e legais e, bem assim, preceitos de Direi
to Internacional Público;

b) A Declaração Universal dos Direitos do Homem
de 1948 (ONU) em seu art. XXII garante os direitos
econômicos da pessoa humana, não somente pelo esfor
ço nacional, mas também pela cooperação internacio
nal;

c) O Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, elaborado pela ONU em 1966, com
vigor a partir de 1976, subordina as obrigações decor
rentes da cooperação econômica internacional ao inte
resse mútuo e ao direito internacional (art. I, n" 2)
- princípios esses que não foram obedecidos no pro
cesso dc individamento externos dos países latino-ame
ricanos;

d) a usura, como forma de lesão a contrato, fere
princípio reconhecido na ordem interna de cada país,
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e no pr6prio plano internacional como se vê no item
anterior, pois onde há usura, não há interesse mútuo;

e) A Declaração de Argel, de 1976, repudia o enri
quecimento ilícito no plano internacional, e proclama
a nulidade de acordos ou contratos desiguais (arts. 24,25
e 26).

f) A única forma de conduzir a questão da dívida
externa a uma solução legítima há de ser a decretação,
por cada Estado, da moratória, com suspensão de paga
mentos ou amortização, c oferta de submissão da maté
ria à Corte Internacional de Justiça (Haia - Holanda),
ou a uma comissão de arbitramento indicada pelas par
tes);

III - Conclamar os demais Parlamentares Lati
no-americanos a aderirem ao presente manifesto, etc.,
etc.

Durante o discurso do Sr. Artur Lima Cavalcanti
o Sr. Arnaldo Faria de Sá - suplente de Secretário.
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ruberval Pilotto. 4'-Secretário.

O Sr. Flávio Palmier da Veiga - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto) - Tem a
palavra o nobre deputado.

O SR. FLÁVIO PALMmR DA VEIGA (PMDB
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
a V. Ex' a inserção nos Anais da Casa do editorial
de primeira página, publicado na edição de hoje do
jornal O Globo, pela importância de que se reveste
o assunto, em face das injúrias assaeadas ontem. desta
tribuna, contra o Governador do Rio de Janeiro e tam
bém contra este deputado.

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto) - A solici
tação de V. Ex' será registrada em Ata, Deputado Flá
vio Palmier da Veiga.

EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR:

BRIZOLA. COMO ELE É

Um período de campanha eleitoral não serve ape
nas para que um candidato revele ao eleitor seus planos
e idéias. Há também outro tipo de comunicação: o com
portamento do candidato dá ao povo informações pre
ciosas sobre seu caráter, seu temperamento, seus com
promissos. Acima de tudo, ficam bem nítidos os limites
éticos que ele impõe à sua pr6pria ambição política.

O candidato do PDT, Leonel Brizola. acaba de mais
uma vez revc1ar que para ele não há limites: nenhum
pudor controla sua desmedida ãnsia de poder.

No lamentável episódio em que pessoas de sua fam1lia
foram envolvidas numa possível ligação com o consumo
de t6xicos. o ex-Governador montou um circo. Os fatos
eram claros: em operação policial rigorosamente nor
mal, os nomes de dois dos seus filhos apareceram numa
vasta relação de pessoas cujo envolvimento cumpria
às autoridades investigar sigilosamente. Por leviandade
de um delegado. todos os nomes foram postos à dispo
sição da imprensa. e alguns jornais tomaram a criticável
decisão de divulgá-los.

Antes mesmo que isto acontecesse. o Governo do
Estado já se dissociara da revelação indevida, de forma
impecável. através do afastamento e da condenação
publicação do policial responsável.

Nada disso impediu o candidato do PDT de tentar
usar o epis6dio em benefício próprio, mesmo que assim
forçasse a concentração de atenções sobre seus filhos.
A reputação deles, pelo visto, fazia-se secundária ante
o lucro político a ser extraído.

Ao denunciar pretensa manobra política do Gover
nador Moreira Franco, Brizola, ele sim, executou uma
manobra política - do nível mais baixo que se possa
imaginar.

E O fez com o estilo que. em sua visão primária e
ultrapassada do que seja o eleitor brasileiro, imaginou
que fosse o mais vantajoso: apresentando-se como um
valentão de rua. Insultou, agrediu. mentiu - e não
satisfeito com a fanfarronada. pretendeu impugnar a
própria Operação Bandeja executada pela polícia para
desbaratar uma poderosa rede de traficantes de t6xicos.
Nesse particular, mais uma vez alimentou as suspeitas
de que havia no seu Governo, no mínimo, uma obscena
complacência das autoridades estaduais da época em
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face do narcotráfico. Com as atuais bravatas a que recor
reu como cortina de fumaça. ele certamente acha que
enganou alguém.

Ao contrário, revelou-se. Está exposta para o eleitor
a verdadeira natureza do candidato Leonel Brizola. Sua
ambição não conhece os limites da verdade. da compos
tura, 'do respeito à própria faml1ia e à inteligência e
sensibilidade do povo brasileiro.

Não é grande novidade para o Rio de Janeiro. que
durante quatro anos foi vítima da corrupção. dos des
mandos e da incompetência administrativa como cara~>

terísticas da 'administração do caudilho fracassado 
e que lhes impós condenação arrasadora nas urnas de
1986.

Mas é oportuno que o epis6dio venha atualizar a
memória da Nação inteira. Ela testemunha a que níveis
de imprudência pode descer uma ambição descontro
lada - e prever as terríveis conseqüências da hip6tese
de ser essa ambição um dia satisfeita."

o SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto) - Tem a
palavra o Sr. Arnaldo Martins

O SR. ARNALDO MARTINS (PMDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. De
putados, diz uma máxima popular que a obra mais cara
é a obra iniciada e não concluída.

O nosso País se dá ao luxo de possuir essas obras
"tremendamente caras". em que uma administração
julga determinada obra prioritária para o desenvolvi
mento nacional ou de uma região e, logo a seguir, um
outro administrador que assume não dá a continuidade
necesSfíria para a conclusão da obra.

Alega-se, quase sempre. falta de recursos.
Pergunto, então: por que se iniciarem obras de gran

des custos, cujas prioridades geram até polêmicas,
quando existe no País uma série de obras paradas ou
parcialmente paradas?

Não é preciso ser um bom economista ou um razoável
administrador de empresas para verificar que é um ver
dadeiro crime o que se passa em nosso País. em que,
após a aplicação de vultosas quantias, as obras são dei
xadas paradas, com grandes prejuízos para o erário
público, porquanto obra não concluída não traz retorno
econômico, deixando tão-somente dívidas impagáveis.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, este meu pronuncia
mento deve-se ao fato de que o Governo federal, nesta
ano, resolveu cortar as verbas destinadas ao término
da construção da Usina Hidrelétrica de Samue!. situada
no Estado de Rondônia e anteriormente prevista para
ser parcialmente inaugurada no dia 30 de abril do cor
rente ano, tendo a finalidade de, com a sua capacidade
total de 216 MW, atender a parte dos Estados do Acre
e de Rondônia, ou seja, a região entre Rio Branco,
no Acre e li-Paraná, em Rondônia.

Lerei neste momento, Sr. Presidente, o ofício reme
tido recentemente pelo Diretor-Superintendente da
Construtora Odebrecht - encarregada das obras da
usina Samuel - ao presidente da Eletronorte - Cen
trais Elétricas do Norte do Brasil S/A. Pelo seu texto.
os Srs. Deputados tomarão conhecimento de mais um
ato contrário ao desenvolvimento daquela área carente
do Norte do nosso País e também verificarão um mau
emprego de capital, porquanto já foram gastos 700 mi
lhões de dólares na construção daquela usina, restando
agora tão-somente 50 milhões para a sua conclusão.

Diz o ofíco da Odebrechl:
"Prezados Senhores,
Ao longo dos últimos auos, a Odebrecht tem

desenvolvido grandes esforços com o objetivo de
garantir sempre o ritmo adequado das obras da
UHE-Samuel e, conseqüentemente, o cumpri
mento dos marcos contratuais, alguns conseguidos
com antecipação. apesar das constantes dificulda
des orçamentárias com que a Eletronorte tem con
vivido neste período e que tem exigido desta cons
trutora, a alocação de significativas somas de recur
sos, como capital de giro para o financiamento de
at6 dez meses de produção no projeto.

Com o gradual agravamento da falta de liquidez,
encaminhamos a V. 5as., em agosto pr6ximo passa
do, a correspondência Ref. 001/88, demonstrando
nossa preocupação quanto ao assunto, ao mesmo
tempo que informávamos ser de vital importância
a solução imediata para a liquidação dos nossos
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créditos. bem como do pagamento por V. Sas. dos
custos de capital de giro. de modo a reduzir o dese
quilíbrio econômico-financeiro do contrato, decor
rente do diferencial entre a correção monetária
contratnal e o custo real do dinheiro no mercado".

"Mesmo nestas condições. as obras prossegui
ram em ritmo acelerado. tendo a Odebrecht, inclu
sive, atendido a Eletronorte na realização de servi
ços extracontratuais na área de montagem e com
pra de materiais específicos na área eletromecâ
nica. visando o cumprimento da data de 30 de abril
próximo para a geração da primeira máquina, com
o objetivo único de servir ao cliente, um dos princí
pios fundamentais das concepções filos6ficas da
nossa Organização.

Como até a presente data não foi encontrada
uma equação que permitisse a solução para os paga
mentos dos cr6ditos acumulados, hoje de ordem
de NCz$ 30 milhc"íes, e da questão do capital de
giro, e tendo em vista o nível de endividamento
atual a que chegamos junto aos bancos particulares,
situação agravada pelo custo financeiro praticado
no mercado, aliado às conseqüências do "Plano
Verão" recentemente decretado pelo Governo fe
deral. ratificamos. conforme já tratado em reunião
com a Eletronorte, que estamos impossibilitados
de manter a situação atual, sendo forçados, portan
to, a tornar de imediato e até que permaneça a
atual situação, as medidas abaixo descritas, que
viriam a minimizar a busca de' recuros na rede ban
cária privada, bem como adequar as possibilidades
atuais dos pagamentos pela Eletronorte, que con
sistirão no seguinte:
1-suspensão total das compras de materiais

eletomecânicos;
2 - redução no ritmo das obras. inclusive servi

ços subcontratados, com demissão de cerca de
2.000 homens."

V. Ex' ouviram, Srs. Deputados. que a Construtoa
Odebrccht afirma que reduzirá substancialmente o rit
mo das obras e que demitirá cerca de 2.000 trabalha
dores.

Enquanto uma obra, que se iniciou há cerca de B
anos, 6 semiparalisada. assistimos perplexos à inaugu
ração do primeiro trecho da ferrovia Norte-Sul, iniciada
há pouco mais de um ano. sendo que. inclusive, temos
dúvidas de que governos futuros concluirão a ferrovia
em questão.

Ouço, com prazer. o nobre Deputado Osvaldo Sobri
nho.

O Sr. Osvaldo Sobrinho - Nobre Deputado Arnaldo
Martins. estamos acompanhando atentamente o pro
nunciamento de V. Ex' e podemos avalizá-lo porque
conhecemos bem a realidade da Amazônia brasileira.
principalmente de Rondônia. Estado que V. Ex' repre
senta, e sabemos que a Usina de Samuel será a redenção
daquele Estado. servido quase totalmente por energia
a 61eo diesel, o que acarreta enormes gastos para os
cofres públicos e para o consumidor. A usina iria trazer
ainda grande desenvolvimento para Rondônia e regiões
periféricas. como o Estado de Mato Grosso. O que
vem ocorrendo em Rondõnia tamb6m acontece em Ma
to Grosso onde há várias usinas em início de construção,
como a Braço-lI e a Apiacás. e programado o início
da construção da usina nO rio Manso. Mas lamenta
velmente, essas obras estão paralisadas. O Governo,
a Eletronorte e o Ministério das Minas e Energia esque
ceram-se, é o que parece. do Centro-Oeste c da Ama
zônia mato-grossense. deixando-os de lado e retirando
recursos de obras importantes para a região. Esquece
ram-se de que estamos produzindo grãos, fazendo a
redenção do Brasil. O Centro-Oeste será a salvação
nacional, principalmente dos que têm fome neste País.
Mas só podemos pensar em nosso progresso e desenvol
vimento se contarmos com energia elétrica e estradas.
que não existem lá. Por isso, apoiamos a reivindicação
de V. Ex', que é de todo o povo rondoniense, na certeza
de que haveremos de conscientizar o Governo de que
tudo pode ser feito. menos estancar o desenvolvimento
de uma região que tanto contribui com o País. ajudando
a resolver problemas cruciais desta Pátria.

Assim, endosso as palavras de V. Ex" deixando a
solidariedade de Mato Grosso ao Estado de Rondônia
e à reivindicação feita por V. Ex' da tribuna da Câmara
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dos Deputados. Tenho certeza de que, se o Governo
tiver um pouco de consciência e vontade, resolverá nos
sos problemas. Basta, apenas, tirar um pouco de dinhei
ro destinado a obras inacabadas ou àquelas ainda não
iniciadas, que não são mais urgentes do que a energia
e as estradas quc pleiteamos. Reiteramos nosso apoio
e solidariedade à reivindicação de V. Ex', certos de
que o Governo, mesmo insensível como é, havcrá de
achar uma solução para os nossos magnos problemas.

O SR: ARNALDO MARTINS - Agradeço, nobre
Deputado Osvaldo Sobrinho. a sua brilhante interven
ção e a incorporarei ao nosso modesto pronunciamento.

Hoje, Srs. Deputados, vive a população do estado
de Rondônia ameaçada de ficar inteiramente sem ener
gia elétrica, porquanto não terá tão cedo a energia gera
da pela Usina Hidrelétrica de Samuel, como também
um outro fantasma apareceu, que é o uão fornecimento
de combustível pela Petrobrás à empresa estatal do Es
tado, concessionária do serviço público de energia elé
trica em Rondônia, até O pagamento das faturas em
débitos.

Não estarei aqui defendendo o calote, Il;las mostrarei
aos Srs. Deputados como se dá e como se deu o débito
das Centrais Elétricas de Rondônia.

Inicialmente, a data-limite para o pagamento das fa
turas em débito foi fixada para o dia 15 de fevereiro
próximo-passado. Entretanto, após audiências do Sr.
Governador do Estado de Rondônia - na companhia
de Governadores de outros Estados atingidos pelo mes
mo problema - com o Sr. Presidente da República
e com o·Sr. Ministro das Minas e Energia, esse prazo
foi dilatado em sessenta dias, devendo essas faturas
ser quitadas até 15 de abril do corrente ano.

Ocorre, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que a dívida
da Ceron com a Petrobrás é como a dívida externa
brasileira, pois o seu valor rcal é de pouco mais de
6 milhões de cruzados novos, que, corrigidos ao longo
do tempo - desde 1983 - com juros e correção mone
tária, atingem hoje o valor aproximado de 52 milhões
de cruzados novos.

Pergunta-se-ia, neste momento: qual o motivo pelo
o qual a empresa estatal Centrais Elétricas de Rondónia
está em débito com a Petrobrás desde 1983?

Para responder a esta pergunta, temos de f)lzer um
restropecto sobre o funcionamento do setor energético
em termos nacionais.

O serviço público de fornecimento de energia elétrica
no Estado de Rondónia - como nos demais Estados
- tem a sua estrutura de custo e de receita controlada
pelo Ministério das Minas c Energia, uma vez que a
política tarifária adotada no País concebe um sistema
equalizado de tarifas, adotando uma tarifa única para
todo o País.

Ocorre quc não podemos, sob hipótese alguma, com
parar o custo da produção da energia termoelétrica com
a produzida por usinas hidrelétricas.

Enquanto que o Estado de Rondónia - como outros
Estados do Norte e do Centro-Oeste do País - tem
um custo altíssimo na produção de sua energia, Estados
de outras rcgiões, principalmente os das Regiões Sul
e Sudeste. recebem a preços baratíssimos energia oriun
da das grandes usinas hidrelétricas, construídas pelo
Governo federal e sem qualquer investimento dos Esta
dos consumidores.

Baseado nestes fatos e para a viabilização do sistema
em termos nacionais. faz-se necessária a criação da re
serva Global de Garantia, conhecida como RGG. em
que os excedentes das receitas das emprcsas que tives
sem um custo de produção inferior à receita faturada
fossem ~epassados para as cmpresas quc possuíssem
um custo de produção superior às respectivas receitas,
equilibrando. desta forma, as receitas e despesas de
todas as empresas fornecedoras de energia elétrica, em
todo o território nacional.

Passou entáo a Ceron - como também algumas ou
tras empresas estaduais fornecedoras de energia elétrica
- a receber recursos da RGG como complementação
tarifária. para financiar suas altas despesas operacio
nais.

Acontece que, a partir do ano dc 1983, as concessio
nárias recolhedoras de RGG recusaram-se a transferir
tais recursos para as empresas recebedoras, gerando
um estrangulamento do sistema equalizado de tarifas
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e comprometendo as condições operacionais das defici
tárias. como é ocaso da estatal de Rondônia -a Ceron.

Em 1988. o Governo federal, através de Decreto-Lei
n' 2.432, de 17 de maio, resolveu tomar a posição mais
cômoda possível: já que as concessionárias ricas não
pagavam a Reserva Global dc Garantia, o negócio era
extingui-la. criando, em seu lugar, a Reserva Nacional
de Compensação de Remuneração - Rencor.

O "custo do serviço" de 1988, autorizado pelo
DNAEE para a Ceron, previa um volume de recursos
da Rencor na ordem de 8 bilhões e 500 milhões de
cruza.dos (velhos), tendo sido efetivamente repassados
para a empresa estatal de Rondônia, até 31 de dezembro
de 1988. cerca de 3 bilhões e 500 milbÕes de cruzados
(velhos). deixando portanto de serem repassados
57,76% do previsto e, dcsta forma. aumentando ainda
mais o débito da Ceron com a Petrobrás - que cobra
juros e correção monetária - fazendo com que, ao
término de 1988, o débito com a Petrobrás atingisse
a quase 52 bilhões de cruzados (velhos), dos quais cerca
de 6 bilhões se referem ao principal e aproximadamcnte
46 bilhões, a juros e correção monetária.

Sr. Presidente. Srs. Deputados, trago hoje a V. Ex"
esse gravíssimo problema que enfrenta o Estado de
Rondônia. solicitando-lhes que. juntos, tentemos uma
solução.

Já lhes demonstrei que o Estado de Rondônia é o
menos culpado de toda essa situação, porquanto, se
a Ceron viesse a receber o que lhe devem, também
com juros e com correção monetária, teria condições
de, tranqüilamente. saldar o seu débito com a Petro
brás,

Todos nós sabemos que a energia é a mola propulsora
do desenvolvimento, e Rondõnia vive neste momento,
talvez, a fase de maior dificuldade de sua história, por
quanto o crescimento vertiginoso da população não está
contando com respaldo governamental que assegure
condições dignas de vida aos que para lá se dirigiram
em busca de melhores dias.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,ajudem a salvar Ron
dônia. Juntos vamos pensar e encontrar a solução para
o problema da dívida existente com a Petrobrás, como
também, juntos. vamos carrear recursos para que a
Usina Hidrelétrica de Samuel- a solução do problema
energético de Rondónia por cerca de 5 anos - não
venha a tornar-se mais uma das obras inacabadas do
nosso País.

Durante o discurso do Sr. Arnaldo Martins, assu
mem sucessivamente, a Presidência os Srs. Carlos
Colta, 4' Secretário e Wilson Campos, I' Vice-Pre
sidente

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Está findo
o tempo destinado ao Expediente.

Vai-se passar à Ordem do Dia.

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:
Ruberval Pilotto

Acre

Alércio Dias - PFL; Francisco Diógenes - PDS;
Geraldo Fleming - PMDB; Maria Lúcia - PMDB;
Narciso Mendes - PFL; Rubem Branquinho
PMDB.

Amazonas

Eunice Michiles - PFL; Ézio Ferreira - PFL.

Rondônia

Chagas Neto - PMDB; Francisco Sales - PMDB;
José Guedes - PSDB; José Viana - PMDB; Rita
Furtado - PFL.

Pará

Amilcar Moreira - PMDB; Arnaldo Moraes 
PMDB; Asdrubal Bentes - PMDB; Carlos Vinagre
- PMDB; Domingos Juvenil - PMDB; Fausto Fer
nandes - PMDB; Gabriel Guerreiro - PMDB; Ma
noel Ribeiro - PMDB; Paulo Roberto - PMDB.

Tocantins

Ary Valadão - PDS; Edmundo Galdino - PSDB;
Eduardo Siqueira Campos - PDC; Freire Júnior 
PMDB; Moisés Avelino - PMDB; Paulo Mourão 
PDS; Paulo Sidnei-,PMDB.
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Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Cid Carvalho - PMDB;
Jayme Santana - PSDB; Joaquim Haickel - PMDB;
José Teixeira - PFL; Onofre Corrêa - PMDB; Sarney
Filho - PFL; Vieira da Silva - PDS; Wagner Lago
-PMDB.

Piauí

José Luiz Maia - PDS: Manuel Domingos - PC
do B; Myriam Portella - PDS; Paes Landim - PFL;
Paulo Silva - PSDB.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Bezerra de Melo - PMDB;
Firmo de Castro - PMDB; Haroldo Sanford-PMDB;
Iranildo Pereira - PMDB; Luiz Marques - PFL; Mau
ro Sampaio - PMDB; Moema São Thiago - PSDB;
Osmundo Rebouças - PMDB.

Rio Grande do Norte

Flávio Rocha - PL; Henrique Eduardo Alves 
PMDB; Vingt Rosado - PMDB.

Paraíba

Agassiz Almeida - PMDB; Edivaldo Motta 
PMDB; João da Mata - PDC; José Maranhão 
PMDB.

Pernambuco

Fernando Bezerra Coelho - PMDB; Fernando Lyra
-PDT; Gilson Machado-PFL; José Carlos Vascon
celos - PMDB; José Jorge - PFL; José Tinoco 
PFL; Maurílio Ferreira Lima - PMDB; Osvaldo Coe
lho - PFL; Oswaldo Lima Filho - PMDB; Paulo Mar
ques - PFL; Salatiel Carvalho - PFL.

Alagoas

Antonio Ferreira - PFL; Geraldo Bulhões 
PMDB; Renan Calheiros - PSDB; Roberto Torres
- PTB; Vinicius Cansanção - PFL.

Sergipe

José Queiroz - PFL; Lauro Maia - PFL; Leopoldo
Souza - PMDB; Messias Góis - PFL.

Bahia

Ângelo Magalhães - PFL; Benito Gama - PFL;
Eraldo Tinoco - PFL; Fernando Santana - PCB;
França Teixeira - PMDB; Francisco Benjamim 
PFL; Jairo Azi - PDC; Jairo Carneiro - PDC; Joaci
Góes - PMDB; Jonival Lucas - PDC; Jorge Medauar
- PMDB; Leur Lomanto - PFL; Lídice da Mata 
PC do B; Luiz Eduardo - PFL; Luiz Vianna Neto
- PMDB; Manoel Castro - PFL; Marcelo Cordeiro
- PMDB; Milton Barbosa - PDC; Nestor Duarte
- PMDB; Raul Ferraz - PMDB; Sérgio Brito - PFL.

Espírito Santo

Nelson Aguiar - PDT; Pedro Ceolin - PFL; Rita
Camata - PMDB; Rose de Freitas - PSDB; Santos
Neves - PMDB; Stélio Dias - PFL.

Rio de .Janeiro

Álvaro Valle - PL; Anna Maria Rattes - PSDB;
Arolde de Oliveira - PFL; Artur da Távola - PSDB;
Brandão Monteiro - PDT; Doutel de Andrade 
PDT; Edmilson Valentim - PC do B; Flavio Palmier
da Veiga -PMDB; Francisco Dornelles -PFL; Gus
tavo de Faria - PMDB; Jorge Leite - PMDB; José
Maurício - PDT; Luiz Salomão - PDT; Lysâneas
Maciel - PDT; Márcia Cibilis Viana - PDT; Messias
Soares - PTR; Osmar Leitão - PFL; Oswaldo Almei
da -PL; Ronaldo Cezar Coelho -PSDB; Simão Ses
sim-PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PMDB: Álvaro Antônio - PMDB;
Alysson Paulinelli - PFL: Carlos Mosconi - PSDB;
Dálton Canabrava - PMDB; Elias Murad - PTB;
Genésio Bernardino - PMDB; Ibrahim Abi-Acke1
PDS; José da Conceição - PMDB; José Geraldo 
PMDB; José Santana de Vasconcellos - PFL: José
Ulísses de Oliveira - PMDB; Lael Varella - PFL;
Maurício Campos - PFL; Milton Lima - PMDB; Os-
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car Corrêa - PFL; Raul Belém - PMDB; Roberto
Brant - ; Ronaro Corrêa - PFL; Rosa Prata 
PMDB; Saulo Coelho - PFL; Sérgio Naya - PMDB;
Sílvio Abreu - PSC; Virgílio Guimarães - PT.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PDT; Airton Sandoval
- PMDB; Antônio Perosa - PSDB; Antônio Salim
Curiati - PDS; Aristides Cunha - PSC; Bete Mendes
- PMDB; Cunha Bueno - PDS; Dirce Tutu Quadros
- PSDB; Fábio Feldmann - PSDB; Fausto Rocha
- PFL; Geraldo Alckmin Filho - PSDB; Gerson Mar-
condes - PMDB; Hélio Rosas - PMDB; Irma Passoni
- PT; Jayme Paliarin - PTB; João Herrmann Neto
- PSB; João Rezek - PMDB; José Carlos Grecco
- PSDB; José Maria Eymael - PDC; José Serra -
PSDB; Koyu lha - PSDB; Luiz Gushiken - PT; Ma
luly Neto - PFL; Mendes Botelho - PTB; Michel
Temer - PMDB; Ricardo Izar - PFL; Samir Achôa
- PMDB; Tidei de Lima - PMDB.

Goiás

Délio Braz - PMDB; Genésio de Barros - PMDB;
Iturival Nascimento - PMDB; João Natal - PMDB;
José Gomes - PDC; Luiz Soyer - PMDB; Pedro
Canedo - PFL; Tarzan de Castro - PDC.

Distrito Federal

Francisco Carneiro - PMDB; Márcia Kubitschek
-PMDB.

Mato Grosso

Jonas Pinheiro - PFL; José Amando - PMDB;
Osvaldo Sobrinho -PTB; Rodrigues Palma - PTB.

. Mato Grosso do Sul

Ivo Cers6simo - PMDB; Juarez Marques Batista
- PSDB; Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Airton Cordeiro - PFL; Alarico Abib - PMDB;
Antônio Ueno - PFL; Jacy Scanagatta - PFL; José
Carlos Martinez- PMDB; Jovanni Masini -PMDB;
Matheus Iensen - PMDB; Maurício Fruet - PMDB;
Maurício Nasser - PMDB; Osvaldo Macedo 
PMDB; Paulo Pimentel - PFL; Renato Johnsson 
PMDB; Santinho Furtado - PMDB; Waldyr Pugliesi
-PMDB.

Santa Catarina

Artenir Werner - PDS; Fernando Bastos - PFL;
Henrique C6rdova - PDS; Orlando Pacheco - PFL;
Ruberval Pilotto - PDS; Vilson Souza - PSDB.

Rio Grande do Sul

Antônio Britto - PMDB; Arnaldo Prieto - PFL;
Darcy Pozza - PDS; Erico Pegoraro - PFL; Hermes
Zaneti - PSDB; Hilário Braun - PMDB; Ivo Lech
- PMDB; João de Deus Antunes - PTB; Jorge Ue
qued - PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Osvaldo
Bender - PDS; Paulo Mincarone - PMDB; Paulo
Paim - PT; Telmo Kirst - PDS; Vicente Bogo 
PSDB.

Amapá

Annibal Barcellos - PFL; Eraldo Trindade - PFL;
Geovani Borges ",PFL.

VI - ORDEM DO DIA

o SR.PRESIDENTE (Wilson Campos) - A lista de
presença registra o comparecimento de 364 Srs. Depu
tados.

Apresentação de proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a

apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SRS.:

ITURIVAL NASCIMENTO - Projeto de lei que
estabelece critério para a concessão do auxílio-funeral.
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ADHEMAR DE BARROS FILHO - Proposta de
emenda constitucional que altera dispositivo da Consti
tuição Federal. para retirar do § 30 do art. 166 a proibi
ção de o Congresso Nacional alterar o orçamento na
verba destinada ao "serviço da dívida".

- Projeto de lei que dá nova redação ao art. 192
e § 1" do art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho.
aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de I' de maio de
1943.

-Projeto de lei complementar que regulamenta o
art. 14, § 9', da Constituição para estabelecer casos
de inelegibilidade e prazos de sua cessação.

SANTOS NEVES - Projeto de lei que institui salá
rio adicional para os trabalhadores que prestam serviços
nas condições que especifica.

PAULO DELGADO - Projeto de lei que dispõe
sobre a organização dos partidos políticos.

NEY LOPES - Projeto de lei que institui o incentivo
à escola comunitária, para construções, reforma de pré
dios escolares, aquisição de equipamentos e suplemen
tação do salário do professor e dá outras providências.

NILSON GIBSON - Projeto lei que institui critério
para o fornecimento de energia elétrica a indústrias
rurais.

GEOVANI BORGES - Projeto de lei que acres
centa parágrafo único ao art. 490 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

-Projeto de lei que dispõe sobre pagamento dos
débitos trabalhistas.

- Projeto de lei que dá nova redação ao parágrafo
único do art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho.

- Projeto dc lei que altera a redação dos arts. 530
e 540 da Consolidação das Leis do Trabalho.

- Projeto de lei que acrescenta parágrafo ao art.
l' da Lei n' 6.260, de 6 de novembro de 1975, que
institui benefício previdenciário em favor dos emprega
dores rurais e seus dependentes.

- Projeto de lei que dispõe sobre a periculosidade
da profissão de eletricista e dá outras providências.

- Projeto de lei que autoriza a instalação de casas
de saúde e assistência social a pessoas em estado de
mendicância, pela LBA.

- Projeto de Ici que dá nova redação à lebra "b"
do art. 16 da Lei n' 7.729, de 16 de janeiro de 1989,
que criou Juntas de Conciliação e Julgamento.

- Projeto de lei que dispõe sobre a fixação do salário
mínimo do empregado (art. 7', item IV, da Consti
tuição).

- Projeto de lei que considera a carteira profissional
de radialista como prova de identidade, para todos os
efeitos legais.

- Projeto de lei que altera a redação do art. 82 da
Consolidação das Leis do Trabalho.

JORGE ARBAGE - Requerimento de informações
à Presidência da República sobre razões pelas quais
ainda não remeteu ao Congresso Nacional projeto de
lei complementar que disponha sobre a organização
e funcionamento da Advocacia Geral da União.

FÁBIO FELDMANN -Requerimento ao Presiden
te da 01mara dos Deputados para criação de CPI desti
nada a apurar a situação da Amazônia brasileira.

PAULO MACARINI - Projeto de lei que autoriza
a União a conceder empréstimos e dá outras provi
dências.

.IAYME PALIARIN - Projeto de lei que declara
feriado nacional o Dia da Bíblia.

DORETO CAMPANARI - Projeto de lei que disci
plina a carreira e o magistério no ensino público (arts.
206, V, e 207).

LUIZ SOYER - Projeto de lei dispondo que a con
denação criminal não pode ter pena cumulativa que
leve o criminoso a ficar na prisão além dos cem anos
de idade.

MIRO TEIXEIRA - Projeto de lei que acrescenta
§ 6' ao art. 69 da Lei n' 3.807, dc 26 de agosto de
1960 - Lei Orgânica da Previdência Social.

ARY VALADÃO - Requerimento de informações
aos ministros da Fazenda e do Planejamento sobre dis
pêndios com taxas de compromissos (Free Commit
ment) desembolsadas pelo Governo brasileiro com o
Banco Mundial, contrato a contrato, no período de
16-3-85 a 29-2-89.

VICTOR FACCIONI - Projeto de lei que altera
a redação do caput do art. 7' da Lei n' 6.696. .de 8
de outubro de 1979, para permitir o cômputo de tempo
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de formação vocacional passado em instituição religio
sa, para efeito de previdência social.

SAMIR ACHÓA - Projeto dc lei quc dctermina
que a pena privativa de liberdade seja cumprida na
comarca de nascimeuto do condenado.

GONZAGA PATRIOTA - Projeto de lei que dis
põe sobre servidores públicos civis cedidos a outros
órgãos.

LUIZ HENRIQUE - Projeto de Ic;j que isenta da
cobrança do pedágio nas rodovias federais os veículos
de serviço de táxi.

FAUSTO ROCHA - Projeto de lei que regulamenta
o uso do fumo nas aeronaves comerciais brasileiras.

JOSÉ SERRA - Projeto de lei que faculta a conces
são, aos maiores de dezesseis anos, de habilitação para
conduzir veículos automotores.

BRANDÃO MONTEIRO - Requerimento ao Pre
sidente da Câmara dos Deputados para constituição
de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apu
rar as tentativas de internacionalização da Amazônia.

COMUNICAÇÕES
DAS LIDERANÇAS

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Vai-se pas
sar ao Horário de Comunicações das Lideranças.

O Sr. Chagas Dllarte- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

O SR. CHAGAS DUARTE (PDT - RR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Sr~ e Srs. Deputados,
o Presidente do meu partido. Governador Leonel Brizo~
la, conforme foi amplamente divúlgado ontem pela im
prensa, sofreu agressão mesquinha por parte daqucles
que tentam barrar, a todo custo, a marcha vitoriosa
de sua candidatura em direção à Presidência da Repú
blica. Desta vez, a ação foi s6rdida, porque tentaram
atingi-lo através de sua família, envolvendo seus filhos
em episódios, que diria torpe, relacionado com o tráfico
de drogas no Rio de Janeiro. Procuram. assim, Sr. Presi
dente. manchar- o nome do candidato do Partido Demo
crata Trabalhista naquilo que é mais sagrado a todos
n6s, chefes de família, que é a honra e a dignidade
dos filhos. Eu me questiono, me intcrpelo por que os
opositores da candidatura de Leonel Brizola querem
atingi-lo de maneira tão desumana? Certamente porque
reconhecem nelc as qualidades que o povo já iden
tificou.

Não tenho receio de afirmar, e o faço consciente
mente: Brizola é. entre os 'candidatos que pleiteiam
a Presidência da República, um dos melhores, não s6
por suas idéias. liderança, e pretígio além de nossas
fronteiras, mas também pela sua experiência histórica,
sua coragem e seu passado de lutas. Leonel Brizola
é hoje o nome que se impõe ao respeito e à admiração
de todos nós. O povo brasileiro há muitos anos clama
por mudanças que até hoje não vieram. Tem faltado
ao País um programa de govcrno; tcm faltado a esta
Nação e aos homens públicos que a governam a coragem
para mudar o modelo econômico que aí e~tá, e que
leva â miséria e à fome o povo brasileiro. Falta coragem
para renegociar a dívida externa num quadro de reali
dade que atenta aos intcrcsscs da Pátria brasileira. E
o povo brasileiro sabe que o homem capaz de operar
esta transformação é Leonel Brizola, um brasileiro que
j~í sofreu a dureza do exílio e pagou caro por seu amor
ao Brasil. Eu diria mesmo. Sr. Presidente, que não
há outro Líder tão preocupado quanto ele com a melho
ria do padrão de vida do nosso povo, com o futuro
das nossas crianças, com a exploração racional das ri
quezas e com a independência econômica do Brasil.
Brizola desfruta. hoje. de alto grau de credibilidade
c confiabilidade dc todos nós, da população brasileira,
graças à coerência dos seus ideais e da sua vida pública.
Por isto, eu diria que não há infâmia nem calúnia, ou
força capaz de impedir a marcha vitoriosa de Leonel
Brizola rumo à Presidência da República.

Sr. Presidente, desta tribuna, quero tornar pública
minha solidariedade a Leonel Brizola e à sua famma
pela campanha desleal e mesquinha que vêm sofrendo.
Estou certo de que O chefe do Partido Trabalhista não
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irá baixar o nível do seu programa, para responder
a essas ignom(nias. O seu perfil de estadista estli acima
das injúrias porventura assacadas contra ele.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Vladimir Palmeira - Sr. Presidente. peço a
palavra para uma comunicação, como líder do PT.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

o SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT - RI. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente. Sr'- eSrs. Deputados,
o Ministro da Fazenda anunciou ontem que o Plano
Verão vai muito bem. Estranha forma de o País ir bem!
Certamente o Ministro desconhece o que está aconte
cendo na economia.

Antes do Plano Verão, já o Brasil padecia de um
estado de inflação e recessão. E a volta aos padrões
tradicionais e ortodoxos imprimiu à economia brasileira
o caminho de aprofundamento da recessão. E esta,
quando o Ministro analisa a questão econômica, não
é vista. Mas todos a estamos vendo. Os empresáris
de São Paulo avisaram que isso ia acontecer; agora
reclamam e mostram que se está em recessão, mas o
Ministro da Fazenda ainda não descobriu.

Todo o povo brasileiro sabe que começaram a faltar
produtos. Afora a tremenda operação de propaganda
de supermercados, nada mais se fez no sentido de con
denar o ágio ou para normalizar o abastecimento. O
ágio começa a ser livre. Hoje. as pcssoas quc têm quei
xas quanto ao aumcnto de preços procuram os órgãos
competentes, quando os encontram, ou ligam para a
Sunab. Enfim, têm de fazer um esforço desesperador
para apresentar sua queixa.

Mas como o ágio não entra na contabilidade oficial
da inflação, o Ministro da Fazenda não vê, não sabe,
não sente. Quem não sente não se condói. Os produtos
começam a desaparecer. Já assistimos a essa pclícula
quando do Plano Cruzado e já a tivemos presente como
conseqüência do Plano Bresser. Não é nenhuma novi
dade, é fenômeno internacional. Sabemos que o con
trole de preços e de salários por tempo prolongado
e sem boa administração termina levando à carência
de produtos e ao estímulo ao mercado }legro.

Todo mundo está pcrcebendo a falta de produtos.
Se se vai tomar um cafezinho, conversar, beber uma
cerveja, ao cinema, todos sabem que começou o desa
bastecimento. Mas S. Ex' o Ministro da Fazenda não
vê. Mais uma vez temos a cegueira da classe dominante
brasileira e dos sucessivos governos.

Jamais me esquecerei da inolvidável daclaração do
Presidente Sarney, em abril de 1986, de que o Brasil
não era um País que ia dar certo, mas um País que
já havia dado certo. Essas expectativas são imprimidas
na sociedade brasileira a tal ponto que as próprias auto
ridades terminam acreditando_ Ao mesmo tempo em
que o processo concreto se desenrola, se desenvolve,
o cidadão brasileiro vê, pega, cheira e manipula as difi
culdades, e o Governo continua negando isso.

Abre-se o sorriso - alguns dizem que é s6 público,
já que na intimidade o Presidente da República não
ri mais quando se trata de uma inflação de 3,5%. Mas
é resultado que abrangeu somente dez dias. Ou seja,
temos uma inflação que já passa dos dois dígitos, mais
uma vez, uma inflação enorme que ainda vai crescer.

O Plano Verão é um desastre. As autoridades conti
nuam falando como se o Brasil estivesse na prospe
ridade. Desde 1974 tcmos essa história, quando o Minis
tro Simonsen dizia, junto com o Presidente Geisel, que
o Brasil era uma ilha de prosperidade em um mundo
tomado pelas crises. Dessa forma, a crise aí está.

O Ministro fala e o Presidente ri, todos dizem que
O Brasil está muito bem, mas estamos vendo ágio, de
pressão, baixos salários, desabastecimento, e o povo
brasileiro pergunta hoje: "Cadê os ovos que a galinha
pôs?"(Palmas nas galerias.)

o Sr. Osvaldo Sobrinho - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação, como Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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venho à tribuna, mais uma vez, trazer os reclamos do
Estado do Mato Grosso, que se encontra em situação
de desgraça.

Hoje, Mato Grosso não tem governo, a coisa pública
é tratada como coisa de ninguém. Ao nosso Estado
falta tudo: energia elétrica, estradas, assistência à edu
cação, governo, administração. Falta tudo em um Esta
do que é farto. Isso vem causar tristeza àqueles que
foram para Mato Grosso conquistar nova região, fazer
o progresso. Homens saíram de São Paulo, Santa Cata
rina, Rio Grande do Sul, do Brasil todo, para tirar
as matas, fazer riqueza. No entanto, hoje, nada temos
que venha em proteção de quem trabalha naquela re
gião.

Estive, na última scmana, em Alta Floresta, Muni
cípio pujante do norte mato-grossense. Em contato com
professores daquela região, tive o dissabor, a tri.teza
de ver a perseguição política do Delegado Regional
de Educação e Cultura - agente do Governo do Estado
- aos professores, exonerando-os simplesmente por
que reclamam contra o atraso de seus vencimentos e
contra os baixos salários que percebem.

O Delegado de ensino tirou da sala dc aula mais
de cinco professores, que já contavam com tempo de
serviço, inclusive algumas concursadas. Dcixou-os sem
a mínima segurança, sem poderem ministrar seus ensi
namentos.

Em Mato Grosso, hoje, a perseguição política genera
lizou-se e, na educação, é um caos total. Não temos
a quem reclamar. As aulas deveriam ter começado no
final de fevereiro, mas até hoje nenhum aluno da rede
estadual de educação teve uma aula sequer, prova do
descalabro, da desorganização, da falta de respeito do
Governo, através da sua Secretaria de Educação, para
com os professores de Mato Grosso.

Na região de Alta Floresta, de onde recebi esses recla
mos, a educação está em situação das mais difíceis.

Poderia até dizer que a educação no norte de Mato
Grosso, principalmente em Alta Floresta, teve duas
fases, uma antes e outra depois do Governo Bezerra.
Isso, para mim, que fui Delegado Regional da Educação
e Cultura do Estado, é motivo de grande tristeza.

Quando o último governador deixou o Governo do
Estado, o salário dos professores de Mato Grosso ocu
pava, a nível nacional, o segundo lugar da Federação.
Hoje, no entanto, estamos colocados em 27"lugar, em
relação aos outros estados. É uma situação difícil consi
derando-se as outras regiões, que pagam melhor ao
professor no Brasil.

Portanto, aqui fica nosso reclamo, nossa tristeza por
esse desmando, por essa falta de respeito do Governo
de Mato Grosso para com a classe do magistério, para
com os educadores, para com aqueles que levam seu
saber, sua inteligência. com o objetivo de tirar a negri
tude da falta de educação e de analfabetismo daquele
Estado.

Portanto, em nome da classe do magistério de Mato
Grosso, fica, da tribuna do Congresso Nacional, o nosso
reclamo por aqueles que não podem vir aqui falar.

O Sr, Manoel Castro -Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicaçao, como líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados.
hoje pretendemos fazer o registroda presença. em Bra
sília, do Presidente da União de Prefeitos da Bahia,
Prefeito do Município de Saúde. Severiano Alves de
Souza, que lidera uma comitiva de cerca de 45 prefeitos
que aqui vieram para tratar. junto ao Governo Federal,
de providências urgentes e imediatas para amenizar as
conseqüências de um longo período de estiagem que
afeta, significativamente, a região do semi-árido na Ba
hia.

Essa estiagem ocorre exatamente após longo período
de seca em todo o Nordeste brasi1ciro, que exauriu
os municípios, tornando-os incapazes de qualquer for
ma de atuação, em função de todo o esforço dispendido
no passado, para que pudessem enfrentar as conseqüên
cias desse período de estiagem.

Isso levou quarenta e sete municípios a decretarem
estado de calamidade pública. O decreto já foi baixado
pelas Prefeituras de Tremedal, Bonina!. Planalto, An-
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daraí. Mansidão. Ibitiara, Cansanção, Santa Tcrezinha,
Muiri, Candeúba e outras. Não vou ler o nome de todos
os municípios. mas peço, Sr. Presidente, que seja incluí
da nas nolas taquigníficas a relação dos quarenta e sete
municípios.

Adicionalmente, cem outros municípios, perfazendo
um total de cento e cinqüenta e representando aproxi
madamente 40% dos Municípios da Bahia, também já
decretaram o estado de emergência. Isso leva a um
quadro dantesco na região. de fome c desespero, au
mentando ainda mais o processo migratório interno.
As pessoas abandonam suas áreas. o trabalhador rural
deixa sua região e segue para as cidades, buscando alter
nativa de vida.

Estivemos 110je com S. Ex" o Ministro do Interior,
após reunião com o Sr. Superintendente da Sudene,
cuidando das providências básicas e indispensáveis para
amenizar esse problema, a curto prazo, seja com a libe
ração da cesta básica, seja com o fornecimento de car
ros-pipa, seja com uma atuação mais firme para a aber
tura de poços artesianos. Mas tudo isso será insuficiente
se o Governo Federal não se sensibilizar e adotar uma
atuação direta. Procuramos, também, o Sr. Ministro
do Planejamento para as providências cabíveis. no que
diz respeito a aspectos orçamentários, seja quanto a
recursos da verba de contingência, seja quanto a recur
sos extraordinários.

Diante desse quadro há um fato a lamentar. É que
a União de Prefeitos pediu umu audiência a S. Ex'
o Governador do Estado da Bahia e, lamentavelmente,
ela foi negada. Não nos parece correto, no momento
em que procuramos firmar os princípios democráticos,
que haja discriminação de qualquer naturcza, principal
menrc a político-partidária, o que prejudica a atuação
dos chefes dos executivos municipais. Esse assunto não
comporta qualquer forma de discriminação. Ele exige,
por parte de todas as autoridades no processo muni
cipal, estadual e federal, a mais completa isenção de
ânimo. Exige um comportamento voltado para o atendi
mento às necessidades básicas do homem. Temos de
minorar o sofrimento de toda essa população, não ca
bendo, pois, qualquer forma de discriminação.

Lamento que forças que se dizem democráticas atuem
dessa forma. Estamos fazendo este registro, não para
agravar qualquer divergência de natureza partidária,
mas, muito mais, para cobrar de todos, inclusive das
autoridades fedcrais e munieipais e também do Governo
da Bahia, um posicionamento de integração de forças,
a fim de dar solução ao sofrimento por que passa a
população dos municípios afetados pela estiagem.

Sr. Presidente, apelamos ao Governo Federal para
que se sensibilize com as reivindicações apresentadas
e adote, como está a exigir a emergência da questão
baiana, as providências cabíveis, acolhendo, assim. os
pleitos formulados pelos prefeitos que aqui se encon
tram.

O Sr. Roberto Balestra (Líder do PDC) - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

O SR. ROBERTO BALESTRA (PDC - ao. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e
Srs. Deputados, nenhuma atividade produtiva pode so
frer súbitas mutações em seu processamento, na política
de insumos, na aplicação de incentivos creditíéios ou
fiscais, sem uma resposta negativa.

Aliás, se há uma ciência que não permite experimen
tações improvisadas, esse ramo do conhecimento huma
no é a economia, manifestação objetiva da vivência
humana , ligada a cada ser vivo na face da terra e , por
isso mesmo, inadmissível o experimentalismo em seus
domínios, pois a própria ciência mais Ji&-ada ao homem
desaconselha a experiência in anima nobile.

Entretanto, Sr. Presidente, o que temos visto, no
presente Governo, que desmoralizou totalmente a moe
da. tirando-lhe nada menos de seis zeros na expressão
numérica, nos últimos cinco anos, é a falta de uma
orientação firme, no setor agropecuário, capaz de man
ter o seu crescimento que, nos últimos três anos, foi
o maior desta década.

As medidas que se anunciam e que se iniciam nesse
setor são verdadeiramente alarmantes.
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A Sua Excelência o Senhor
Doutor Maílson da Nóbrega
Digníssimo Ministro de Estado da Fazenda
Brasília- DF

Senhor Ministro
Nenhum pleito pessoal- comportamento que se atri

bui aos políticos - me traz à presença do nobre Minis
tro, mas o desejo de servir ao meu povo, sobretudo
à classe.agropecuária, que vive, hoje, uma atitude ex
pectante, enquanto do Governo não lhe chega a palavra
de conforto e ânimo, na luta pelo incremento da produ
tividade e para a solução do problcma da inflação no
País.

Mais recentemente. o Governo anunciou profundos
cortes no Orçamento Geral da União. em relação aos
instrumentos da política agrícola. trocando uma opção
maduramente elaborada pelo vazio do nada.

Diante disso, indagamos ao ministro da Fazenda, nor
destino, do meio rural, descendente de lavradores habi
tuados às hostilidades do meio físico e ao abandono
governamental:

1') Como fica o crédito rural, em matéria de custeio
e investimentos?

2') O que rcsta da política dc garantia dos prcços
mínimos, configurada no PGPM?

3') Como têm sido processadas as compras, pelo
Governo federal, e as composições dos estoques regula
dores?

Fazemos essas perguntas em ofício que encaminha
mos a S. Ex', cobrando-lhe, tão respeitosamente quanto
possível, uma definição ampla, inteligível e factível. que
fortaleça o ânimo dos lavradores e pecuaristas.

Toca-nos indagar, atendendo a uma pergunta que
baila na boca de todos os lavradores, se o Governo
quer, na verdade, sair do mercado. E se é essa a sua
intenção, de quanto tempo precisará para tomar as suaS
decisões? Delas depende a reorganização do setor agro
pecuário, hoje responsável pelo maior superavit no ba
lanço de pagamentos.

A inflação não foi controlada, nem o será, com essas
tergiversaçõcs.

O sucesso na luta contra esse polvo, que asfixia princi
palmente o proletariado e a classe média, passa pelo
abastecimento alimentar.

Dizem os conterrâneos do Sr. Maílson da Nóbrega
que "saco vazio não se põe de pé" e, quando a fome
bate à porta, a segurança e o amor à vida fogem pela
janela.

O povo quer gêneros baratos, e a lavoura e a pecuária
podem propiciá-los, desde que libertas dos atravessa
dores, livres dos trustes industriais, da perda de grãos,
pela falta de ensilagem e pela escassez de armazéns.
perdendo-se uma parte da produção, por culpa de um
sistema viário em crise, à espera de ferrovias mirabo
'Jantes.

Se o Governo demorar a decidir sobre as novas nor
mas que pretende adotar, certamente a produção dc
alimentos estará irremediavelmente compromctida.

Trata-se de uma atividade aleatória, que depende
de condições climáticas, de luta contra as pragas, do
enriquecimento do solo pela adubação, ao apelo à irri
gação, principalmente por aspersão, no Nordeste e no
Cerrado.

Aproxima-se, por exemplo, o plantio do trigo, en
quanto os triticultorcs não sabcm qne extensão cultivar,
a quantidade de sementes a adquirir, as máquinas e
o trabalho humano a mobilizar, desde que não existe
qualquer política eficaz de garantia de preços mínimos
e de escoamento da produção, quando a exportação
é claramente viável.

O maior temor dos produtores está na eventualidade
de importações que, além de diluir nossas escassas divi
sas, com sérios danos à economia nacional, desesti
mulam os produtores, que não têm culpa alguma se
os preços dos gêneros de primeira necessidade, na ponta
da distribuição, atingem cifras alarmantes.

Essas as advertências que queríamos fazer ao Gover
no, lembrando·lhe que a confiança não se arrebata em
discursos na televisão, mas conquista-se no labor diu
turno em defesa do povo.

Eis o teor do ofício.

Ofício n' 37/89-GL BrasJ1ia 9 de março de 1989

Certamente que vivemos dias diferentes dos idos de
1964, quando chegou a zero o crescimento do produto
bruto agrícola, ameaçada a propriedade privada pelas
rcformas acima da lei.

Dcccrto, há quistos de violências em zonas longín
quas do meio rural, atiçadas por alguns ambiciosos e
outros tantos demagogos.

Mas isso é o minimun minimorum das angústias do
setor rural.

Elas se afirmam principalmente quando o produtor
fica a indagar-se onde iráo os cortes previstos no OGU,
em relação aos instrumentos de política agrícola.

Querem saber mais, quanto ao crédito rural, abran
gendo custeio e investimentos; quanto à garantia dos
preços mínimos (PGPM); quanto às compras do Go
verno Federal e o estabelecimento dc estoques regula
dores.

Pergunta. angustiado, o lavrador, se o Governo pre
tende sair do mercado e por que não o confessa clara
c corajosamente.

Essa definição é que encorajará as decisões do setor
agropecuário, plenamente convicto de que o combatc
eficaz à inflação passa pelo abastecimento alimentar.

Se o Governo demora na tomada de decisões sobre
as normas a adotar, teremos fortemente comprometida
a produçáo de alimentos, a exemplo do plantio do trigo,
que, está próximo, e os triticultores não sabem que
decisão tomar.

É necessário que se desmintam boatos de importa
ções, duplamente danosas, como flagrante deseconomia
e como desestímulo aos produtores.

Dada a complexidade do quadro, espero contar com
o apoio de Vossa Excelência, visando não só a solução
imediata dos problemas como a eliminação estrutural
dos mesmos.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa
Excelência protestos de permanente admiração e apre
ço. - Roberto Bales_Ira.

O Sr. Ary Valadáo - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como Líder do PDS.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

O SR. ARY VALADÃO (PDT-RO. Sem revisão ora
dor.) - Sr. Presidente, mais um golpe na pecuária
leiteira do nosso País está sendo preparado. Promete
o Governo importar trinta mil toneladas de leite, ao
preço de dois mil e seiscentos dólares a tonelada, quan
do o produto brasileiro custa apenas mil e oitocentos
dólares a tonelada. O Governo brasileiro, importando
essas trinta mil toneladas de leite, estará financiando
esse produto em oitocentos dólares a tonelada.

Por que, Sr. Presidentc, náo custear essa diferença
na aquisição de matrizes, na melboria da qualidade do
rebanho bovino leiteiro do País em vez de subsidiar
O produto importado?

Na verdade, o que tem acontecido no setor agrícola
e pecuário deste País é o descaso. Todos os ministros
da Agricultura, ao assumirem a Pasta, prometem uma
solução, que, às vezes, não vem. O atual ministro tcm-se
postado a favor das importações de produtos agrícolas
e pecuários.

Houve a importação de carne contaminada, em virtu
de do acidente nuclear ocorrido em Chernobyl. O pro
duto ficou no País apodrecendo, sem ser utilizado na
alimentaçáo, felizmente, porque assim não houve qual
quer dano à saúdc da população brasileira.

Pergunto a V. Ex" por que não melhorar a vida do
homem do campo - daquele que vai, às 4 horas da
manhã, para o curral. ordenhar, trazer o leitc para o
consumo - dando subsídios ou financiamentos à aqui
sição de melhores matrizes, melhorando a qualidade
do gado nacional?

Importar leite é um golpe na pecuária leiteira do
Brasil, insisto. O Ministério da Agricultura necessita
fazer um zoneamento agrícola no País. Isso nunca foi
feito. Planta-se café onde as condições climáticas são
as piores possíveis e planta-se arroz onde deveria haver
outro tipo de atividade agrícola.

Há poucos dias. lemos nos jornais que o Banco do
Brasil não tem dinheiro para o preparo da terra. na
próxima safra agrícola; não tem dinheiro para o arrotea
mento da terra nem para a aquisição de máquinas. Isto
deveria ser competência dn sr. ministro da Agricultura,
em defesa do homem do campo. Não há no País uma

rede armazenadora suficiente. para a estocagem. a fim
de evitar-se, na entressafra, a falta de qualquer produto
agrícola.

Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, estamos hoje
nesta tribuna dizendo que o Governo brasileiro deve
olhar para o problema da pecuária leiteira. Temos um
estoque suficiente até o mês de julho. Dentro de trinta
dias. escoado o estoque, haverá tempo suficiente para
a tramitação normal de todo o processo de importação.
Haverá tempo também para outras negociatas e impor
tações já implementadas. Haverá tempo inclusive para
mais \lma negociata de importação de leite, o que pode
rá provocar a morte da pecuária leiteira do País.

Era o que tinha a dizer.

oSr. Ronaro Corrêa - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

O SR. RONARO CORRÊA (PFL-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
em nome do PFL ocupo a tribuna para anunciar uma
preocupação do meu partido com relação ao momento
em que vivemos. particularmente no que tange à greve
prevista para os próximos dias, especialmente dia 15.

Dom Paulo Evaristo Ams anunciou ontem, pela Re
de Bandeirantes de Televisão, que esperava uma greve
pacífica e, se assim não fosse, que seria culpa das autori
dades policiais e das autoridades do Exército.

Por outro turno, lamentavelmente, temos em mãos
informações de que a CUT, através de seus vários líde
res sindicais, mormente o Sr. Jair Meneghel1i, está pre
parando de armas c dentes um movimento para não
ser pacífico e sim desordeiro.

Estamos aqui para respeitar na plenitude o direito
da greve. Entendemos que ela é um elemento institu
cional, importante, mas que deve ser usado como instru
mento de defesa dos interesses maiores dos trabalha
dores. Não podemos, porém, compreender e muito me
nos aceitar que, a par de fafer greve, se façam arruaças,
se promovam badernas. E lamentável que estejamos
às vésperas da fabricação de novos heróis, vítimas 
entre aspas - da repressão que esperamos haja real
mente, porque se de um lado queremos o direito de
greve exercitado na plenitude, de outro, de igual modo,
que as autoridades policiais e as autoridades consti
tuídas dêem à família brasileira o direito de ir e vir,
de preservar a instituição; e o País tenha sua paz social,
táo importante neste instante.

O momento é de angústia e de dificuldades. Todos
os partidos não se cansam de ocupar a tribuna para
lamcntar os acontecimentos, as dificuldades econômicas
e sociais, fazendo críticas de todo jaez ao Governo.
Contudo, agora, quando se esperaria que a paz fosse
elemento através do qual se pudesse esperar ,melhores
dias para superação desses momentos difíceis, vamos
à greve. Não temos o que lamentar, o que reclamar,
desde que ela seja pacífica c ordeira. Mas não podemos
concordar, no momento cm que uma autoridadc ecle
siástica anuncia greve pacífica - atribuindo a priori
a culpa de dificuldades eventuais às autoridades consti
tuídas -que elementos vinculados ao movimento sindi
cal e ao movimento trabalhista preparem bolas de gude
com estiletes, madeiras com pregos e estiletes, conven
cional e popularmente chamados de cama de faquir
a fim de, ao arrepio da lei, até que transporte de massa
possa haver em dias de greve, levando todas as dificul
dades que se somarão às dificuldades maiores deste
momcnto brasileiro.

Por isso, o Partido da Frente Liberal ocupa a tribuna,
neste momento, para anunciar, denunciar e antever,
sobretudo, que se os acontecimentos ocorrerem com
gravidade. tal fato será tributado e debitado às autori
dades constituídas, quando, na verdade. esta greve está
sendo fabricada priorístiea e aprioristieamente com sen
tido do choque, com o sentido da dificuldade.

Esta é a colocação que meu partido faz no momento.
Lá nas Minas Gerais temos eaboclamente um ditado
que diz: "Quem tem olho fundo. chora cedo". Estamos
antevendo as dificuldades, registrando-a por antecipa
ção. para que a questão fique devidamente bem clara
no momento oportuno.

Muito obrigado.
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o Sr. Doreto Campanari - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação. como Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

O SR. DORETO CAMPANARI (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.)-Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputa
dos, tenho a honra, neste instante, de falar em nome
do meu partido, o PMDB.

Nos dias 10, 11 e .12, ocorrerá neste plenário um
acontecimento histórico: a Convenção do nosso partido,
agremiação política que tem um passado de lutas e que
também tem um presente. É um partido que tem passa
do e presente, e também tem um futuro garantido.
Depois de quase trinta anos, nós, do PMDB, vamos
dar novamente ao povo brasileiro o direito de eleger
o seu Presidente da República.

Esperamos que nesses três dias, a partir de amanhã,
aconteça o reencontro dos peemedebistas verdadeiros.
Não devemos, de maneira alguma, após a apuração
dos votos, querer expulsar aqueles que representam
a minoria, que são os atuais ministros do Presidente
Sarney. Devemos evitar, de maneira equilibrada, uma
infecção, uma gangrena; devemos evitar conseqüências
imprevisíveis.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou inteiramente
à vontade para fazer este pronunciamento, porque não
tenho vínculo com o Presidente Sarney; nunca participei
de reuniões no Palácio; nunca fui seu comensal ou cha
cal; nunca gozei das suas benesses; nunca saí à cata
de emprçgo e de outras vantagens.

Sou o PMDB desde os idos de 1966, quando fundei
o partido em minha terra, a cidade de Man1ia. Desde
então, fui eleito e reeleito vereadôr e, por duas vezes,
fui deputado estadual, eleito em 1974 e reeleito em
1978. Agora, estou exercendo praticamente o segundo
mandato de deputado federal.

O PMDB, como disse antes, tem uma história de
lutas, Sempre fomos favoráveis ao pluripartidarismo.
No próximo dia 15 de novembro todos os partidos terão
o direito de disputar a eleição para Presidente da Repú
blica, O PMDB sempre teve a maioria. Poderíamos
ter preservado a sublegenda, mas sempre lutamos con

. tra essa arma - que condenamos - defendida antes
pela Arena, depois pelo PDS.

Sr. Presidente, aguardamos, com ansiedade; a Con
venção do PMDB, a realizar-se nos dias 10, 11 e 12
próximos, e esperamos que o Presidente Ulysses Gui
marães encontre o equilíbrio necessário para impedir
conseqüências desagradáveis para o partido. Sabemos
que o Presidente Ulysses Guimarães sempre teve uma
posição ambígua dentro do partido. Sempre impediu
ali o exercício da democracia. Eu mesmo, delegado
do PMDB há quatrQ anos, nunca tive o direito de parti
cipar de reuniões do partido.

Esperamos que a partir do dia 12, após a elaboração
de um novo programa, o PMDB, com uma nova ima
gem, passe realmente a representar a verdadeira demo
cracia,

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Haroldo Lima, Líder do PC do B. - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. :Presidente, Srs. Deputados,
na tarde de hoje, estiveram em audiência com o Minis
tro do Interior o Governador da Bahia, Waldir Pires,
Deputados Estaduais e diversos prefeitos do interior,
especialmente do sudoeste baiano: de Brumado, Catité
e Contendas, dentre outros. Levaram ao Ministro do
Interior um dramático relatório sobre a situação de seus
municípios, assolados pei1r:seea.

Participei dessa audiência com o Líder do PC do B,
como baiano e como filho daquela região. Pude cons
tatar que os relatos ali feitos pintavam um quadro abso
lutamente verdadeiro. que conheço bastante. mas cuja
dramaticidade ê crescente. O nordestino - e o baiano.
de maneira especial - está sendo. agora. atingido por
uma seca que já é deles muito conhecida. Mas é impe
rioso reconhecer que, enquanto o Governo Federal de
tém uma grande quantidade de recursos para alimentar
a máquina financeira do atual sistema econômico brasi-
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leiro. O Ministro do Interior, que também é filho do
Nordeste. nos comunicou, com sinceridade. que, embo
ra se dispusesse a envidar os maiores esforços no sentido
de atender às reivindicações ali prestadas. o seu m'inis
tério. para aquele mister. não tinha recursos necessá
rios.

Ora, Sr. Presidente, os pleitos eram os mais elemen
tares possíveis: instrumentalização de 540 postos, que
já estão abertos, que deviam ser instalados; verbas do
Ministério do Interior ou da LBA para socorrer aquelas
populações com carros-pipa, com cestas básicas. espe
cialmente com frentes de serviço que pudessem dar
ao trabalhador nordestino uma expectativa de perma
nência no campo. porque teria onde trabalhar e um
salário a receber.

Eram estas as reivindicações, Como se vê, são reivin
dicações primárias. E foi constrangedor ouvir o Ministro
do Interior responder ao Governador Waldir Pires, que
encabeçava aquela delegação, da qual o Líder do PC
do B também pm1icipou. que considerava as reivindi
cações justas. elementares. porque visavam a minimizar
a fome e o desespero dos nordestinos, mas que não
podia ali assegurar nada, pois seu ministério não· tinha
dotações orçamentárias. não dispunha de recursos fi
nanceiros para responder. de imediato, àqueles pleitos.

Tivemos a oportunidade de ouvir o próprio Gover
nador Waldir Pires dizer ao ministro que, quanto à
questão de fundos, não é que não exista dinheiro; existe.
mas existe também uma opção política para que o di
nheiro público seja destinado a alimentar a máquina
financeira que está crescendo cada vez mais em nosso
País. Assim, falta dinheiro para atender a reivindicações
tão justas, tão prementes quanto essas apresentadas
hoje à tarde ao Ministro do Interior, pelos prefeitos
da região do sudoeste da Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Vai-se pas
sar à votação. da matéria que está sobre a mesa e a
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos o seguin te

REQUERIMENTO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INOUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O

DESTINO DA APLICAÇÃO, PELO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DOS

RECURSOS PROVENIENTES
DA EMENDA CALMON.

Of. n' 21O/89-PR

Sr. Presidente,
A Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a

investigar o destino da aplicação, pelo Ministério da
Educação, dos recursos provenientes da Emenda Cal
mon, verificando a impossibilidade de concluir os seus
trabalhos no prazo inicialmente deferido, a expirar-se
no dia 10 de março próximo, decidiu em sua reunião
de hoje requerer prorrogação por60 (sessenta) sessões,
na forma regimental.

Sala das Reuniões, 08 de março de 1989. - Hennes
Zaneti, Presidente - Súlon Borges dos Reis, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa,)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos)

Votação, em discussão única, do Projeto de De
creto Legislativo n' 27, de 1988, que dispõe sobre
a realização de plebiscito para a criação do Estado
do Triângulo. Tendo parecer do relator designado
pela Mesa, em substituição à Comissão de Consti
tuição c Justiça, pela constitucionalidade, juridici
dade. técnica legislativa e, no mérito. pela aprova
ção, com emenda. Pendente de parecer à emenda
de Plenário. (Do Sr. Chico Humberto.) Relator:
Sr. Renato Bernardi.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Sobre a
mesa, o seguinte requerimento:
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Senhor Presidente:

Requeiro, em conformidade com o art. 193. § 1'.
prazo de 2 (duas) sessões para proferir parecer à emenda
de plenário ao Projeto de Decreto Legislativo n'
27-A/88.

Brasília, 9 de março de .1989, - Renato Bernardi.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) '- Deferido
o requerimento.

O Sr. Israel Pinheiro-Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

O SR. ISRAEL PINHEIRO - (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na sessão de on
tem, apresentei um recurso em face do indeferimento
de requerimento de minha autoria, com fundamento
constitucional, de sobrestamento da tramitação do de
creto legislativo ora na pauta. Agora, tenho oportu
nidade de apresentar por escrito o requerimento e soli
cito a V. Ex' que o recurso seja encaminhado com a
maior urgência possível à Comissão de Constituição
e Justiça, instalada na manhã de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Wílson Campos)-

Discussão única do Projeto de Lei Complemen
tar n' 55, de 1989, que estabelece casos de inelegibi
lidade e os prazos de sua cessação. (Do Sr. Ibsen
Pinheiro,) Pendente de parecer.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Paulo Macaríni para proferir
parecer ao projeto, na qualidade de relator, designado
pela Mesa.

O SR. PAULO MACARINI (PMDB - SC. Lê o
seguinte parecer) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
este projeto é fruto de consenso das lideranças desta
Casa, eis que está subscrito pelos eminentes deputados
e vem preencher uma lacuna' com vistas às eleições
presidenciais de 15 de novembro de 1989, porque visa
a estabelecer casos de inelegibilidade e prazos de sua
cessação.

Na atual Carta a espécie sub examem está disciplinada
no Capítulo IV do Título II - "Dos Direitos Políticos",
que prevê as seguintes circunstâncias:

a) a inelegibilidade para os mesmos cargos, no perío
do subseqüente, do Presidente da República, dos gover
nadores, dos prefeitos e seus sucessores e substitutos
nos seis meses anteriores ao pleito;

b) para outros cargos, tais autoridades devem renun
ciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do
pleito;

c) lei complemantar estabelecerá outros casos de ine
legibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de prote
ger a normalidade e legitimidade das eleições contra
a influência do poder econômico ou o abuso do exercício
ou função, cargo ou emprego na administração direta
ou indireta.

A espécie conta precedência no cânonc constitucional
como por exemplo:

1) Constituição de 1946: art. 139 - até seis meses;
2) Carta Magna de 1967: art. 146, também até seis

meses;
3) Constituição de 1969 - Emenda n' 1, art. 151

- prazo a ser estabelecido em lei, o qual não será
maior de nove meses, nem menor de dois meses. exce
to: governador e prefeito - seis meses, ministro de
Estado e outros, nove meses, mas quando candidato
a cargo municipal- quatro meses, e, se titular de man
dato eletivo, seis meses;

4) A Emenda Constitucional n' 26, de 1985: ministro
de Estado e outros - cinco meses. Secretário de Esta
do, quando titular de mandato e candidato à reeleição
- 4 meses; outros a cargo municipal - 4 meses;

5) Nas eleições de 1986, aplicou-se um processo dis
criminatório, eis que para ministros de Estado, gover
nador e prefeito - seis meses; para secretário de Esta
do, quando titular de mandato parlamentar e candidato
à releição - seis meses, mas, para secretário de Estado,
presidente, diretor. superintendente de órgãos da admi
nistraçãO pública direta ou indireta, inclusive de funda
ção c sociedade de economia mista - nove meses.
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Permite-se asseverar que cste odioso procedimento
não tinha preccdentcs no processo legislativo do País.
mas são águas passadas.

Agora, a presente proposta é uniforme porque esta
belece, sem qualquer discriminação:

"São inelegíveis os ministros de Estado, Secre
tários de Estado, presidente, diretor, superinten
dente de órgãos da administração pública direta
e indireta, incluidas as fundações e sociedades de
economia mista, salvo se afastarem definitivamente
do eargo até seis meses antes daeleição."

Vê-se, pois. um prazo uniforme para todos os easos
de inelegibilidade.

Por tudo isto, ouso concluir quc o prcsente projeto
de lei complementar está revestido das condições de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, mere
cendo acolhida dos eminentes pares.

É o parecer.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Não ha
vendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Vou sub
meter a votos o

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N'55 DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' São inelcgíveis os ministros de estado, se

cretários de estado, presidente. diretor. superintendcn
te de órgãos da administração pública direta e indiretra,
incluídas as fundações e sociedades de economia mista.
salvo se se afastarem definitivamente do cargo até seis
meses antes da eleição.

Ar!. 2' Esta lei complementar entrará em vigor na
data de sua publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Os senho
res que o aprovam queiram permanecer corno estão.
(Pausa)

Aprovado.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação
Final:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 55-A, DE 1989

Estabelece casos de inelegibilidade e os prazos
de sua cessação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' São inc!egíveis os Ministros de Estado, Se

cretários dc Estado. Presidente, Diretor. Superinten
dente de órgãos da Administração Pública dircta e indi
reta, incluídas as fundações e sociedades de economia
mista, salvo se se afastarem definitivamente do cargo
até ti (seis) meses antes da eleição.

Art. 2' Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 9 de março de 1989. - Paulo Maca

rinl, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O Sr. Chico Hnmberto - Sr. Presidente. peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

O SR. CHICO HUMBERTO (PDT - MG. Sem revi
são do orador.) - SI'. Presidente. quero pedir verifi
cação de votação em nome da Liderança do meu partido
- a qual estou exercendo em virtude da ausência do
Líder neste momento - de acordo com o Regimento
Interno. art. 176 e parágrafos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Será regis
trado em ata.
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O SR. CHICO HUMBERTO - Estou pedindo verifi
cação de votação. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Poderia
V. Ex' falar mais alto?

O SR. CHICO HUMBERTO - Estou pedindo verifi
cação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Verifi
cação de votação.

O SR. CHICO HUMBERTO - Peço-a em nome da
Liderança do meu partido. o PDT. a qual estou exer
cendo neste momento.

O Sr. Ibsen Pinhelro- Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a verificação, de fato,
deverá ser requerida por líder que represente vinte ou
mais deputados. ou por qualquer parlamentar com o
apoio regimental de vinte srs. deputados. Consulto a
Mesa sobre se se perfaz qualquer dessas condições.
Não ocorrendo...

O Sr. Chico Humberto - Como Vice-Líder, Sr. Presi
dente, declaro que temos 27 deputados na bancada e
que neste momento estou exercendo a liderança.

O SR. IBSEN PINHEIRO - Esse projeto tem a assi
natura (\0 Deputado Vivaldo Barbosa. Líder do PDT.
e o apoio desse partido. Está aqui. Sr. Presidente. a
assinatura do Deputado Vivaldo Barbosa. Líder do
PDT. e não encontro entre os Vice-Líderes do PDT
o nome do requerente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Quero
esclarecer ao Deputado Chico Humberto que é extem
porâneo, porque V. Ex' pediu a verificação depois de
ter sido anunciado o resultado. Como já estava em
votação a redação final. infelizmente, de acordo com
o Regimento, não posso conceder.

O Sr. Chico Humberto - SI'. Presidente. peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

O SR. CHICO HUMBERTO (PDT - MG. Sem revi
são do orador.) - Mas Sr. Presidente, só posso pedir
verificação de votação após a votação. Não posso pedir
antes.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Deputado
Chico Humberto, V. Ex' há de compreender que tenho
que cumprir o Regimento. O projeto já estava apro
vado.

O SR. CHICO HUMBERTO - Mas só posso pedir
verificação de votação depois de saber o resultado. E
eu sabia da inexistência de qnorum no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pediria
a V. Ex' que colaborasse comigo. porque não posso
ir além do Regimento. V. Ex' teve oportunidade. e
só pediu a verificação de quorum após estarmos votando
a redação final.

O SR. CHICO HUMBERTO - Mas só posso pedir
a verificação de votação após a votação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Queira
que V. Ex' compreendesse que. por maior que seja
a boa vontade da Mesa. não posso ferir o Regimento.
A votação já se estava processando. Como posso fazer
verificação de quorum se já estávamos votando a reda
ção final? E para a redação final. Deputado Chico Hum
berto, não há verificação de quorum.

Peço a V. Ex' que colabore comigo. pois teoho um
interesse tão grande quanto O seu de fazer com que
os trabalhos da Casa prossigam normalmente. Infeliz
mente. não posso fazer a verificação. porque já se havia
processado a votação.

O SR. CHICO HUMBERTO - Sr. Presidente, V.
Ex' há de entender que antes de saber o resultado não
há como se pedir verificação. Néio se sabia ~e a mat~ria

iria ser colocada em votaçiio. Ela estava em discussiio.
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Após saber que não havia companheiros deputados para
discutir a matéria. V. Ex' a colocou em votaç;lo. Nesse
momento. pedi verificação.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tenbo
de cingir-me ao que me dá - e dá também a V. Ex'
- O direito. A matéria já tinha sido votada. estávamos
votando a redação. Portanto. V. Ex' me perdoe. mas
não posso aceitar.

O SR. CHICO HUMBERTO - V. Ex' pode até ferir
o Regimento Interno ainda em vigência, mas o art.
176 me permite solicitar verificação de qnorum logo
após o anúncio da votação. Caso contrário. jamais pode
ria pedir.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) -Neste diá
logo que estamos mantendo. V. Ex' tem um pensamento
c cu, na direção da Mesa, tenho outro. Mantenho o
que disse. Se V. Ex" achar que não está correto. pode
recorrer, mas não posso proceder de maneira diferente
do que foi decidido. Trata-se da matéria vencida. Peço
a V. Ex' que colabore comigo.

O SR. CHICO HUMBERTO - Sr. Presidente, sou
obrigado a recorrer de sua decisão. porque não posso
concordar que nesta Casa eu seja tratado difcrente
mente dos meus companheiros deputados.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Acho que
V. Ex' faz uma acusação não-verdadeira. Durante o
pouco tempo em que tenho presidido as sessões nesta
Casa. tenho sido condescendente com todos os compa
nheiros. Até hoje, não havia recebido qualquer réplica.
Infelizmente. V. Ex" se encontrava no final do plenário
quando a matéria foi à votação.

O SR. CHICO HUMBERTO - Estava sentado na
cadeira ao lado da Liderança. Levantei-me e me enca
minhei para o microfone.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - V. Ex"
poderia ter votado contra, mas concordou com o que
foi feito pela Mesa.

O SR. CHICO HUMBERTO - Gostaria de solicitar
a V. Ex' as uotas taquigráficas. Estava sentado na cadei
ra da Liderança. levantei-me e me encaminhei para
o microfone. V. Ex' não havia anunciado a redação
final. Desculpe-me por estar sendo, de certa maneira.
até irreverente com V. Ex'. mas acho que tenho direito.

O Sr. Vlrgildáslo de Senna - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o uobre Deputado.

O SR. VIRGILDÁSIO DE SENNA (PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - ~r. Presidente, gostaria de
assinalar dois importantes fatos. Em primeiro lugar,
o regimento não permite o diálogo da Mesa -com os
parlamentares. Use V. Ex" poderes de que dispõe para
que a sessão tenha ordem.

Em segundo lugar, com o devido respeito. na relação
da Ordem do Dia, que assinala os líderes da Casa,
este projeto em votação tem a assinatura do Líder do
PDT, e na relação de vice-líderes não consta o nome
do Deputado Chico Humberto. Salvo apresentação es
pecial de uma credencial como vice-líder, S. Ex' não
poderia interpelar, por não ter 19 apoiamentos. nem
pode manifestar-se regularmente como líder do partido,
porque não o é e não consta da relação da Ordem
do Dia. Creio que se V. Ex' tivesse em mãos um docu
mento. o teria lido para a Casa. Peço a V. Ex" que
encerre o assunto, porque a matéria jl' foi decidida
pela Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Wilsou Campos) - Devo es
clarecer a V. Ex' Deputado Virgildásio de Senna, que
O Deputado Chico Humberto foi credenciado pelo Líder
Vivaldo Barbosa para vice-líder na sessão de hoje. mas,
como disse V. Ex". não teremos mais polêmica. Está
decidido. e vamos continuar com a pauta.

O Sr. Chico Hnmberto - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o n~bre Deputado.

O SR. CHICO HUMBERTO (PDT - Ma. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, solicito as notas taqui-
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gráficas, porque não ouvi V. Ex' encaminhar a votação
da redação de matéria que estava sendo votada.

O SR. PRESIDENTE (Wilsom Campos) - Tenho
o testemunho de toda a Casa, Deputado Chico Hum
berto, e não vamos mais dialogar nesse sentido. Vou
continuar com a pauta; V. Ex' procure um recurso que
possa satisfazê-lo. Infelizmente, já fui chamado à aten
ção pelo Deputado Virgildásio de Senna por causa do
diálogo, onde demonstrava minha boa vontade. demo
craticamente, para com V. Ex'. como tenho feito com
os demais companheiros.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Sr. Genésio Bernardino, na qualidade de
Líder do PMDB.

O SR. GENÉSIO BERNARDINO (PMDB - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, venho do Estado das montanhas. Venho
das minas e venho das gerais.

Assomo a esta tribuna carregando na alma a humil
dade e a cautela dos mineiros, mas, ao mesmo tcmpo
carrego também a coragem de que foi impregnada a
consciência dos inconfidentes.

Neste modesto pronunciamento, quero chamar a
atenção dos meus ilustres pares, no sentido de evitarmos
uma catástrofe no processo da nossa agricultura, causa
da pelo veto presidencial no Orçamento da União a
todos os recursos destinados ao Serviço de Assistência
e Extensão Rural, bem como a extinção da Embrater
pelo Decreto n' 97.455, de 15-01-89.

Qucro ressalvar aqui o trabalho do Ministro da Agri
cultura, Dr. Íris Resende. que realmente deu outra di
mensão à agropecuária brasileira. mas que, apesar da
sua luta, não conseguiu demover o Ministro do Planeja
mento do desastre que este veto provocaria.

Quero referir-me ainda. Sr. Presidente, aos desen
contros da política econômica do Planalto Central, aos
quais estão alheios os produtores rurais, contra tudo
e contra todos, acreditando na generosidade de nossa
terra e investindo na produção agropecuária.

Hoje podem celebrar o início de nova safra recordc,
cm torno de 72 milhões de toneladas dc grãos, dos
quais 22 milhões ficam com os plantadores de soja,
o que coloca o Brasil como segundo produtor mundial
desta leguminosa.

Entretanto, a soja é o único produto cujo recorde
parece já estar assegurado. Atualmente, sua produção
pouco depende do Governo, e isso talvez explique a
parte de seu sucesso, afirma a revista Veja, em sua
edição de l' de março.

De fato, no instante em que vivenciamos aguda crise
econômica, o aumento da oferta de gêneros alimentícios
afigura-se a alternativa mais viável na busca da estabi
lidade econômica do País, sobretudo pelos seus excc
dentes exportáveis.

Com esse obj, Ivo, torna-se necessário mobilizar com
maior eficácia os [atores naturais e financeiros da produ
ção, ampliar ainda mais a fronteira agrícola e, sobre
tudo, dar assistência técnica ao produtor rural, que se
ressente de apoio governamental a suas iniciativas.

Além. disto, a questão agrícola deve ser encarada
não somente como produção de alimentos, mas num
contexto social amplo, como fixadora do homem rural
em seu meio.

Embora não seja meu propósito analisar o fenômeno
da urbanização brasileira e suas conseqüências, torna-se
necessário considerar a importância das atividades ru
rais e seu aproveitamento econâmico num processo ge
ral equilibrado de desenvolvimento, com objetivo de
eliminar as tensões sociais, que cada vez mais reper
cutem na vida social do País.

Se as cidades há muito não oferecem condições míni
mas de abrigo aos egressos do campo. é hora de um
esforço maior do governo. centrado na população da
zona rural.

Meu estado. com forte sustentação agrícola, é pio
neiro nesse esforço de valorização das atividadcs primá.
rias através da educação do homem rural para perma
necer em sua terra e dela tirar sustento e promover
o bem-estar da famma. A Extensão Rural foi introdu
zida no Brasil há 40 anos. através da criação da Associa
ção de Crédito e Assistência Rural de Minas Gerais,
Acar-MG, cujo objetivo era levar ao homem do campo
e à sua família o crédito rural supervisionado. Além
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dos recursos financeiros. era incluída a assistência técni
ca agropecuária e social.

A iniciativa mineira alcançou grande sucesso e foi
adotada em outras unidades da Federação. constituin
do-se. mais tarde, no Sistema Brasileiro de Assistência
Técnica e Extensão Rural- Embrater. e nas empresas
públicas estaduais vinculadas às secretarias de agricul
tura, as Empresas de Assistência Técnica e de Extensão
Rural - Emater, em níveis estaduais.

Nunca é demais lembrar que o Sistema Embrater
cumpre com eficiência seu objetivo primordial de aten
der insitu, pelos escritórios da Emater,pequenos e mé
dios agricultores, que constituem a grande maioria da
população rural brasileira e que são responsáveis por
grande parte da produção de alimentos básicos para
consumo interno do País. Afinal, exportação de soja
e de suco de laranja fornece divisas, mas não enche
a barriga do povo, nem é a solução mais adequada
para o desemprego e o êxodo rural.

Na década de 60, a agricultura privilegiou as culturas
voltadas para a exportação e para o programa energé
tico. em detrimento da produção de alimentos básicos.
De 1965 a 1985. a área plantada de soja, laranja e
cana-de-açúcar triplicon. enquanto a área produtora de
arroz, feijão, mandioca, milho e sorgo teve um incre
mento de apenas 30%.

Segundo o Professor Egon Nort, em seu livro "Por
que faltam os alimentos?", "os pequenos produtores
representam 88% dos estabelecimentos rurais e detêm
somente 20% das terras, mas garantem 80% da prodn
ção regional de alimentos". Acentua mais adiante que
o Governo deve mudar a mentalidade e. "em vez de
mandar um fiscal para calcular os tributos, mande um
emissário de boas-vindas ao novo, corajoso e heróico
empreendedor que acaba de implantar um projeto agrí
cola ou uma pequena indústria de alimentos. para aju
dá-lo no que for preciso."

Isso é exatamente o que têm feito os serviços de
Extensão Rural, levando a esse empreendedor o asses
soramento, objetivando assegurar a valorização do ho
mem que trabalha na agricultura, sua efetiva partici
pação na comunidade e o acesso aos conhecimentos
técnicos e sócio-econômicos necessários à sua promoção
social.

Trabalhando junto às comunidades rnrais, respeitan
do crenças e tradições. falando a linguagem do rurícola,
adequando o meio ambiente à produção, agindo como
catalisador da comunidade rural e, enfim. evitando a
tão temida evasão do campo, assim tem sido a principal
atividade do operoso pessoal do Sistema Embrater, que
coordena as ações de 234 escritórios regionais, sediados
em pólos de desenvolvimento. 2.680 escritórios locais,
com sede nos municípios e r62 escritórios distritais,
com sede nas comunidades rurais. Em 1987, a força
de trabalho do sistema esteve constituída por 13.294
técnicos e 9.739 funcionários administrativos. Marcou
presença em 3.239 municípios brasileiros, tendo assis
tido um total de 1.114.772 agricultores, entre pequenos,
médios e grandes produtores rurais. O Sistema prestou
assistência a um total de 35.495 comunidades rurais
no decorrer daquele ano.

Inúmeros são os exemplos de iniciativas dcsses valen
tes soldados rurais coroadas de pleno êxito, mas limito,
me a citar experiência realizada em municípios de meu
estado, onde, segundo o Sr. Jamil Reston. superinten
dente Adjunto do Ibam, "através da sistematização
de culturas em minivárzeas e da criação de condomínios
de beneficiamento da produção, a Emater/MG, em par
cela com a Ruralminas, com o apoio das prefeituras,
está conseguindo reverter a corrente migratória de pe
quenos produtores agrícolas, que recebem sementes,
assistência técnica c auxílio de máquinas e equipamen
tos das municipalidades. pagando as sementes em dobro
após a safra e dando parte da produção para compra
de máquinas de beneficiamento a serem utilizadas em
condomínios rurais",

Vale a pena destacar ainda que a Secretaria de Educa
ção de Minas Gerais "vem orientando a implantação
de uma metodologia para o ensino nas escolas rurais,
em que o conteúdo dos currículos é estabelecido me
diante uma ação conjunta dos professores, dos alunos
c da comunidade, de modo a adaptá-lo à realidade rural
do aluno, procurando a valorização do meio ambiental
e cultural em que vive."
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Basicamente, o problema rural brasileiro está centra
do na questão da educação. E as atividades de Extensão
Rural são de natureza essencialmente educativa, como
revela o documento produzido pela mesa redonda de
Dirigentes de Extensão Rural, realizada em Teguci
galpa, Honduras. em 1984:

"A Extensão Rural é um processo de educação
e capacitação de caráter permanente que se carac
teriza pela relação e comunicação recíproca e cons
tante dos técnicos com os produtores. suas famílias
e suas organizações. O propósito destc processo
é alcançar 1 por meios participativos. a análise da
problem:ítica agropecuária, tanto das propriedades
em particular como das comunidades, zonas e re
giões agrícolas onde os agricultores atuam; a defini
ção e a caracterização dos problemas mais premen
tes; a seleção das melhores soluções para esses pro
blemas, com ênfase na utilização dos recursos dis
poníveis no próprio meio; a realização de progra
mas de capacitação que surjam dessa análise e a
avaliação permanente do processo."

Países como os Estados Unidos - que mais investem
em Extensão Rural - Japão e China não desprezam
esse considerável esforço de sustentação econômica e
dc consolidação da sociedade rural. Nessa linha de pen
sarnento, a Extensão Rural tem importante função polí
tica. na medida em que conscientiza a população campe
sina para o exercício da cidadania. antes nunca praticada
nos longínquos rincões de nossa Pátria. E esse exercício
se faz através da participação popular nos programas
de desenvolvimento da comunidade onde atua O agri
cultor, estabelecendo ligações com entidades governa
mentais e favorecendo o aparecimento de lideranças
políticas entre pequenos e médios produtores rurais,
o que fortalece a presença do campo junto ao poder
político e reduz o fosso existente entre a comunidade
rural e a urbana.

Infelizmente, com o início da chamada Operação
Desmonte desencadeada no ano passado, todo esse lon
go e meticuloso trabalho está para ser desarticulado.
Anos e anos de empenhei na melhoria da rentabilidade
e da produtividade agrícola, além do processo de educa
ção do nosso pequeno produtor rural, no sentido de
conscientizá-lo a cumprir sua vocação agrícola, estão
em vias de desaparecer, a partir do veto presidencial
a dotações orçamentárias destinadas ao setor, cuja con
seqüência inevitável será a destruição da Embrater e
da Emater nos Estados.

Justamente agora, quando o País conhece, por três
anos consecutivos. notável expansão nos índices de pro
dução e de produtividade. a extinção do sistema de
extensão rural resultaria em retrocesso para a atividade
agrícola em todo ó País. na medida em que mais de
um milhão c 300 mil famílias rurais perderão o apoio
efetivo das Emater.

Fica difícil entender a atual política orçamentária,
quando o próprio Governo, na Mensagem ao Congresso
Nacional apresentada na abertura da 3- Sessão Legisla
tiva, enfatiza a importância do programa, na parte UI,
"A Ação do Governo":

"Com o objetivo de contribuir para a melhoria
das condições de vida e do trabalho das famílias,
grupos e comunidades rurais, a Empresa Brasileira
de Assistência Técnica e Extensão Rural-Embra
ter, atendeu prioritariamente aos pequenos e mé
dios produtores rurais, 96% de um total de
1.270.000 agricultores atendidos, em 3.220 municí
pios, cerca de 92,8% dos municípios brasileiros,
com exceção de São Paulo ...

Finalizando, Sr. Presidente. Srs. Deputados, convém
ressaltar que mais de 80% dos alimentos básicos, aves
e suínos c pelo menos 60% da soja c de outras culturas
de exportação são produzidas pelos pequenos agricul
tores, os quais não podem arcar com os custos de uma
Assistência Técnica privada, como fazem as grandes
empresas agropecuáriàs.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Jonas Pinheiro.

O Sr. Jonas Pinheiro - Na semana passada, percor
remos o meio rural de Mato Grosso e conversamos
com os extensionistas rurais, tanto com aqueles ligados
à área técnica e econômica quanto com os ligados à
área social. E constatamos que está chorando o meio
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rural brasileiro. Pelo que vimos em Mato Grosso. aque
·les milhão e trezentos mil agricultores a que V. Ex'
se referiu no seu discurso. aquelas trinta e cinco mil
comunidades rurais estão, de fato, lamentando a deci
são do Governo. Primeiro, por causa da Operação Des
monte e agora por causa da extinção da Embrater, órgão
sucedâneo da ABCAR, criado pelo Serviço de Extensão
Rural, em Santa Rita do Passa Quatro, em 1948. Hoje,
infelizmente, esse acervo patrimonial de conhecimento,
acumulado durante quarenta anos, está sendo prejudi
cado pelos tccnocratas mal-avisados, como também es
tão o trabalho e os bons serviços prestados à Nação
brasileira. Como cxtensionista rural, fundador do Siste
ma Extensão Rural de Mato Grosso, parabenizo V.
Ex' pelo pronunciamento desta tarde.

O SR. GENÉSIO BERNARDINO - Nobre colega
Jonas Pinheiro, do Estado de Mato Grosso, gratifica-me
o seu aparte. V. Ex' tem muita razão quando diz que
o sistema agropecuário brasileiro está em crise e agora,
com a extinção do sistema de extensão rural, a Embrater
levará a agropecuária deste País a uma grande e impre
visível crise. Nós, que vivemos em Estados essencial
mente agrícolas, como Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul e Minas Gerais, sentimos esta catástrofe, principal
mente se não procedermos, no Congresso Nacional,
à derrubada do veto presidencial. Há quarenta anos
existindo, primeiro como ACAR, que começou em Mi
nas Gerais, e agora como Embrater, trata-se de um
patrimônio que não pode ser dilapidado.

Desestabilizar, portanto, o ciclo produtivo rural gera
rá prejuízos incalculáveis, às áreas política, econômica
e social.

O especialista alemão Wolf Trafen, no seu livro "A
Grande Colheita", citado por Egon Nort, a quem me
referi anteriormente, diz que, dos 350 milhões de indiví
duos nas lides do campo, ainda bavia 250 milhões usan
do arados de paus, isto dois mil anos depois de criação
do arado de ferro. E acrescenta Wolf que é preciso.
antes de mais nada, regar e adubar o cérebro daqueles
que trabalham no campo. Assim conclui é na prepa
ração e na habilitação maior do homem rural que reside
toda a força do fenômeno da produção agropecuária
em grande escala".

Está, pois, na hora de escolhermos entre o arado
de pau e o arado de ferro. Entre o desenvolvimento
agrícola e a escassez alimentar. A opção está nas
mãosrwn do Congresso Nacional.

Não podemos permitir que se retire a pilastra básica
da economia nacional, sob pena de vermos ruir a edifica
ção erguida laboriosamente ao longo dos últimos 40
anos.

Assim, vamos dizer "não" ao veto Presidencial.

VII - HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Às 17h

SOmin, passa-se à Homenagem ao Dia Internacional
da Mulher.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Sr. Artur da Távola, pelo PSDB.

DISCURSO DO SR. ARTUR DA TA VaLA,
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.

DlIrante o discurso do Sr. Artur da Távola, aSSll
mem sllcessivamente a presidência os Srs. Paes de
Andrade, presidente, e, Wilson Campos, 2"vice-pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Gostaria
de convidar a Presidente do Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher, Dra. Jacqueline Pitangui, para fa
zer parte da Mesa e as demais diretoras para tomarem
assento no plenário.

Designo as Deputadas Anna Maria Rattes e Dirce
Tutu Quadros para inlroduzir as convidadas em nosso
recinto.

Concedo a palavra ao Deputado Gumercindo Milho
mem, que falará pelo PT por 15 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Sr. Gumercindo Milhomem, pelo PT.

O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT-SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa-
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dos, representantes de organizações, demais presentes,
em nome do Partido dos Trabalhadores quero solidari
zar-me com a iniciativa do Deputado Artur da Távola
em propor essa homenagem ao Dia Internacional da
Mulher.

Quero dar também, nesta oportunidade, o posiciona
mento do Partido dos Trabalhadores a respeito do signi
ficado da data comemorativa do Dia Internacional da
Mulher. Não vou referir-me ao passado, às razões pelas
quais foi criada essa data, mas quero referir-me especial
mente à atualidade, à necessidade do compromisso com
esse Dia Internacional da Mulher como um dia dc luta,
para que se mude a situação da mulher na nossa socie
dade.

É de conhecimento público o fato de que a mulher
na nossa sociedade está submetida a urna dupla jornada
de trabalho, a uma dupla exploração social. No entanto,
nem sempre foi assim, nem em todas as sociedades
é assim, nem em todas as sociedades a mulher é tão
oprimida como o é na nossa. Tivemos um exemplo
recente em uma atividade desenvolvida por comuni
dades indígenas na cidade de Altamira, em que a índia
Tuíra, em uma manifestação onde havia tantas persona
lidades importantes presentes, tomou a iniciativa de
manifestar sua indignação com relação ao que estava
acontecendo, ou seja, na sua interpretação, aquilo era
uma tentativa de enganar a população indígena e a
população do Brasil. Sobre ter sido ela, uma mulher,
quem tomou esta iniciativa, convenhamos. não é muito
freqüente na nossa sociedade. Em reuniões as mulheres
não tomam a iniciativa, especialmente quando há ho
mens que estão assumindo os encaminhamentos, como
muito freqüentemente acontece entre nós c com relação
àquela região do Xingu.

Esta exploração e esta opressão da mulher são da
mesma origem da exploração e da opressão do homem.
Temos visto, também, com muita satisfação, que as
organizações de luta das mulheres, em grande número,
têm também sido organizações de luta contra a explo
ração social, contra a opressão social em geral, que
caracterizam a nossa sociedade, não as sociedades em
geral, não as formas de organizações, em gera! huma
nas, que já existiram na superfície do planeta.

Portanto, essas organizaçôes femininas têm assumi
do, embora não necessariamente, expressamente, expli
citamente, características de luta contra a dominação
e a exploração, que são, por sua vez, características
da sociedade capitalista. Por isso, identifico nesses mo
vimentos, nessas organizações de mulheres - que não
colocam o problema da exploração e da opressão da
mulher como meramente uma luta entre mulheres e
homens, mas sim, como uma luta contra a exploração
social em geral-uma luta contra essa forma de organi
zação social de exploraçáo, que é a organização social
capitalista. É o capitalismo que leva essa dominação
ao extremo da exploração do próprio corpo da mulher.
Na Declaração - digamos assim - dos Direitos da
Mulher, da qual o Brasil é signatário, está enfatizado
que o papel da mulher na procriação não deve ser causa
de discriminação. No entanto. no plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte, assistimos a discursos con
trários a propostas inclusive tradicionais do movimento
de mulheres. de organizações populares c sindicais. de
partidos políticos. Vimos a argumentação contrária a
estas pretensões finalmente se transformar em conquis
tas, pelo menos no papel, no texto legal, qual seja a
concessão do direito à licença-maternidade de 120 dias,
que, segundo se dizia, seria contrário aos interesses
das mulheres. Isso porque ocorrria, como realmente
aconteceu e acontece, o caso de empresas passarem
a criar dificuldades adicionais para o trabalho da mu
lher, pelo fato de ela eventualmente ter um filho. O
simples fato de a mulher se casar já era um argumento
suficiente para que ela fosse dispensada do emprego.
Claro que isso aconteceu e acontece. Sabíamos disso
quando votamos a favor da ampliação da licença-ma
ternidade para 120 dias, como sabemos igualmente que
o fim da escravidão no Brasil levou, em um momento
inicial, talvez, a que piorassem as condições de vida
daqueles que eram anteriormente escravos, porque, en
quanto escravos, era do interesse de seus senhores que
eles tivessem alimentação e boas condições de saúde.
Mas, evidentemente, isso jamais poderia ser argumento
suficiente para que não se lutasse pelo fim da escra
vidão. Da mesma forma, o argumento de que a conces-
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são da licença-maternidade de 120 dias poderia criar
nas empresas uma intenção maior ainda de promover
o desemprego de mulheres não seria razão suficiente
para que não aprovássemos essa licença como preceito
constitucional. Pode-se demonstrar, inclusive, que essa
argumentação empresarial é falsa, porque é tão mais
baixa a remuneração ao trabalho feminino no Brasil
em geral que a própria Constituição estabeleceu a neces
sidade de proteção especial ao trabalho da mulher. Po
de-se provar a falsidade desse argumento pelo simples
fato de que, mesmo com a concessão da licença de
cento e vinte dias, para as empresas, fica mais barata
a mão-de-obra feminina. Vimos também aqui a ridicu
laria com que foi recebida a proposta da licença-pa
ternidade.

Ora, disseram muitos, a mulher é quem tem a criança,
e o homem é que vai descansar? Para muitas pessoas
isso pode ter parecido engraçado. Afinal de contas,
são pessoas que contam com serviços domésticos auxi
liares, que têm família bem estruturada. Não se trata
de operários, muitos recentemente migrados do campo
para as periferias das grandes cidades. Justamente no
momento mais difícil da mulher, que é o da procriação,
quando ela precisa de apoio, não O encontra. Pois para
essa população trabalhadora, isso não poderia ser mo
tivo de ridicularia, como o foi aqui. Felizmente, por
conta de muita luta, especialmente das organizações
de defesa dos interesses da mulher, a licença-pater
nidade foi aprovada, como todos sabemos e pudemos
testemunhar.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Sr. Depu
tado Gumercindo Milhomem, peço licença a V. Ex'
para. de acordo com o ar!. 90, prorrogar a sessão por
uma hora, porque realmente é um dia em que a Câmara
dos Deputados presta uma homenagem digna de todas
as mulheres brasileiras. e temos vinte e seis Sras. Depu
tadas nesta Casa. Portanto, a sessão fica prorrogada
por mais 60 minutos, prosseguindo V. Ex' com a pala
vra.

o SR. GUMERCINDO MILHOMEM - Obrigado,
Sr. Presidente.

Entre essas eonguistas constitucionais está tamhém
o direito a creche. E muito importante que nos detenha
mos um pouco sobre essa questão. Esta é uma luta
antiga não apenas do movimento de mulheres. mas do
movimento dos trabalhadores em geral, do movimento
sindical, e que esbarrou durante muito tempo na disputa
ideológica que se estabeleceu por conta da existência
da luta mais avançada de trabalhadores em outros pon
tos do muudo. Em alguns países. onde já se havia reali
zado um processo revolucionário, visando à superação
da sociedade capitalista. evidentemente uma das pri
meiras questões colocadas foi a do abandono à criança.
Dizia-se que a constituiç:fo de creches é ruim. para a
família. para a mulher, para a criane., porque o Estado
já tomava conta da criança desd~ <) seu nascimento.
No entanto. o que estamos vendQ é crescer a cada dia
a luta não apenas das mulher,~". mas especialmente da
classe trabalhadora, a fim de que sejam criadas e man
tidas creches pelo Estado. para que a mulher possa
também dedicar-se à sua jornada de trabalho com a
tranqüilidade de saber que sua criança não está abando
nada.

Aproveito a oportunidade para referir-me também
ao fato de que essa luta das mulheres tem resultado
no fato de que há no cenário nacional uma participação
política cada vez maior e mais importante das mulheres.
A bancada feminina na Assembléia Nacional Consti
tuinte desempenhou papel de grande e fundamental
importância, pois muito freqüentemente adotou como
suas as posições mais progressista~. independentemente
do partido a que pertenciam. E de se compreender
que as mulheres tenham, em geral, um posicionamento
até mais progressista do que os homens. Claro, estão
as mulheres submetidas a uma dupla jornada de traba
lho, geralmente. Não me estou referindo a casos especí
ficos. mas a uma situação geral na nossa sociedade,
a uma opressão muito maior. Então, a luta das mulhe
res. que acaba, evidentemente. influenciando as mulhe
res em geral. especificamente aquelas que desempe
nham um mandato político, termina sendo uma luta
progressista. Por isso, na Assembléia Nacional Consti
tuinte, a bancada feminina desempenhou papel tão im
portante. Quero também referir-me ao fato de que são
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em número crescente as mulheres que ocupam man
datos eletivos de vereadoras, deputadas estaduais e fe
derais e prefeitas.

Quero pedir permissão aos companheiros parlamen
tares para prestar uma homenagem especial a duas pre
feitas: a de São Paulo, nossa companheira Luíza Erun
dina, cuja trajetória de luta no movimento popular,
soCial, e sindical, conhecemos, bem como da no~sa com
panheira Teima de Souza, Prefeita de Santos, cidade
que abriga o maior porto do Estado de São Paulo e
muito importante para a economia do País.

Faço esta homenagem. em nome do Partido dos Tra
balhadores, a todas as mulheres do Brasil pelo progres
sismo da sua luta, aqui representado pelas nossas com
panheiras Constituintes, e pelas que fiz questão de men
cionar anteriormente. Permitam-me, também, fazer
uma homenagem, que considero justíssima, a nossa
companheira Anna Maria Rattes, pela iniciativa desta
homenagem especial pelo transcurso do Dia da Mulher.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Antes de
conceder a palavra ao próximo orador inscrito, convido
as Deputadas Anna Maria Rattes, autora da proposta,
Maria Lúcia e Bete Mendes para fazerem parte da Me
sa.

Conccdo a palavra ao nobre Deputado Miraldo Go
mes, que terá quinze minutos na Tribuna. Peço a cola
boração de S. Ex' no sentido de utilizar apenas o tempo
de que dispõe, porque a sessão foi prorrogada por uma
hora e aJnda há seis oradores inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Sr. Miraldo Gomes, pelo PDC.

O SR. MIRALDO GOMES (PDC - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
assomar à tribuna neste momento em que sucedo a
dois brilhantes pronunciamentos - do Deputado Gu
mercindo Milhomem e do Deputado que o antecedeu
- é fazer uma análise do compromisso e do quanto
é difícil falar após dois eloqüentes oradores que aqui
trouxeram uma visão holística, com análises pedagó
gicas, históricas, políticas, em relação ao papel da mu-

. Iher nesta Nação.
Venho, com humildade, cumprir o que me delega

neste exato momento o Líder do nosso partido - o
Partido Democrata Cristão - e dizer que faremos uma
homenagem não ao estilo das que aqui foram prestadas,
porque seria muita pretensão de nossa parte chegar
à altitude em que chegaram nossos companheiros.

Mas Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o nosso
século, tão caracterizado pela era tecnológica, pelas
guerras e revoluções, marca, também, uma nova era
para a mulher. seja na sociedade, no lar, no trabalho
ou na política. A "mulher passou a ser dona de sua
cabeça, ou, melhor dizendo, de todo o seu corpo, e
disputa, ao lado do homem, uma posição. Não contra
ele, mas ao seu lado. E nada mais .iusto que isso acon
teça.

Sr. Presidente, em todos os momentos da vida elas
são presença que se faz indispensável, dando conotação
certa ao quadro vivencial de toda raça humana.

E são muitos os exemplos de mulheres que se vêm
destacando através da História.

Na história da criação, o surgimento da mulher após
o homem não a coloca em condição de inferioridade;
antes, revela-nos a realidade de que sem ela o homem
seria incompleto, vazio, um nada em meio a um mundo
de expressões que se tornam perfeitas na soma dos
seres; pois o homem com a mulher se completam. Eis
que não há razão de se limitar espaço à mulher, no
mundo moderno.

Mesmo reivindicando a sua igualdade de direitos ci
vis, de salários, de respeito etc, a mulher não abre
mão de suas necessárias dessemelhanças do homem 
seu companheiro de lutas por um mundo mais humano
e justo.

Sabemos que as disposições constitucionais recentes
lhes delegou diversos benefícios e reconhecimentos. Os
sinais de progresso são animadores, mas muito ainda
precisa ser feito para o tratamento igual a todos os
cidadãos, sem nenhuma discriminação.

Dos homens, Sr. Presidente, Srs. Deputados, deve
partir o reconhecimento de não 'serem superiores, e
já existem os que assim pensam. Alceu de Amoroso

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Lima, analisando a capacidade de se enfrentar a adversi
dade, assim se expressou sobre a mulher:

"A mulher é mais forte do que o homem na
adversidade. A mulher é mais resistente à dor.
A mulher é mais forte em suas convicções, mais
forte, também, em sua dedicação à Humanidade,
mais forte em seu amor pelo homem do que este
em seus amores po~ ela, mais forte em seu des
preendimentos pelos filhos, em sua tenacidade, em
sua ciência. em seu espírito de renúncia."

E se a mulher é maior do que o homem na abnegação
e na 'luta contra a adversidade, não se há de pensar
que haja outro ser que a supere.

Justa é, pois. essa homenagem a este ser que é o
mais belo de todos os que a natureza produziu: a mulher
originada da costela de Adão, por determinação do
Criador; a mulher, a primeira a enfrentar o desafio
da proibição do Éden, no paraíso; a mulher de tentação;
a mulher enfrentando os desafios da natureza quando
apenas homem e mulher existiam na face da terra; a
mulher a estender as mãos e a trazer o homem; a mu
lher, tantas vezes subjugada, conforme nos mostra e
nos ensina a História'e o Direito Romano; a mulher
doméstica, mas que, para O homem, sobretudo, sempre
foi ternura, apoio, compreensão, sorriso e solidarie
dade.

A mulher que é tudo isso; a mulher que consola,
que ama, que ensina, que reproduz; a mulher mãe,
professora, executiva, amante e companheira. e por
que não dizer? também a mulher atuante, presente,
participante, a mulher cidadã, mas que, como mulher
que é, continua oferecendo, generosamente, o que tem
de mais sublime - o amor - responsável pela pacifica
ção, li conciliação. o progresso e a paz de que todos
nós necessitamos.

Por tudo isso que representam, Sr.Presidente, Srs.
Deputados, prestamos nossas justas homenagens a to
das as mulheres e exaltamos a figura da mulher brasi
leira. tão bem representada nesta Casa, pelas nossas
Hustres e brilhantes companheiras. A essas heroínas
anônimas, o nosso respeito e admiração. E para exaltar
a grandeza e eloqüência da rainha inconteste de nossa
vida - a mulher - é que venho aqui fazer um depoi
mento.

Formado médico há dezenove anos, não via outra
opç;lo. Dentro de mim, um desejo ~ que não podia
conter - de exercitar minha profissão junto à mulher.
Assim, optei, como profissional médico, por conduzir
a minha vida como ginecologista e obstetra. Ao longo
destes dezenove anos, pude depreender que todos te
mos de participar do desenvolvimento da nossa Nação.
E questionava-me sempre, e ainda me questiono hoje:
se todas as nações se dispuscssem a políticas específicas
de proteção à mulher, certamente não teríamos, princi
palmente no nosso País, o menor abandonado, essa
tristeza nas ruas.

Advogo até uma política de proteção à mulher, a
iniciar-se ainda na sua fase de nascituro. Seria bem
assistida como lactente, na primeira infância, durante
a puberdade, até tornar-se mulher, respeitada como
merece. Certamente, todos esses movimentos seriam
muito menores.

Portanto, quero deixar a nossa mensagem do Partido
Democrata Cristão. que luta pela solidariedade, pela
.iustiça social e pela liberdade: não vamos arredar um
milímetro do que pensamos. Não se podem descuidar
as proposições da mulher. Ela pensa tão certo quanto
certo pensamos que pensamos.(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra a Sr' Lídice da Mata, pejo PC do B.

A SRA. LÍDICE DA MATA (PC do B - BA. Sem
revisão da oradora.) -Sr. Presidente, Sr" c Srs. Depu
tados, cara Jacqueline Pitangui. Presidente do Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher, companheiras do
Conselho, companheiras deputadas que estão na Mesa,
dirigindo os trabalhos, inicio este pronunciamento sau
dando todas as mulheres pelo trabalho que desenvol
vemos na Constituinte, não pelo mérito de cada uma
das constituintes que aqui agiram, mas principalmente
pela representação dos 52% da população brasileira
a exigirem os seus direitos, no entendimento de que
conseguimos escrever uma parcela desses direitos. Res-
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ta-nos agora, acima de tudo, fazer valer cada um deles.
fazer que se conquiste na prática a cidadania que consig
namos na Carta Constituciona1.

Esta saudação que faço às Constituintes, pelo seu
trabalho, estende-se também às jornalistas que aqui
acompanharam as atividades da Constituinte, às funcio
nárias desta Casa, às assessoras, às taquígrafas e a todas
aquelas que contribuíram com seu esforço profissional
para viabilizar todas as conquistas que obtivemos.

É muito ruim que nas comemorações do Dia Interna
cional da Mulher façamos um protesto contra o Go
verno do Presidente José Sarney, através do Ministério
da Justiça, por minar o potencial da luta do Conselho
de Defesa dos Direitos da Mulher, uma conquista do
movimento das mulheres do Brasi1.

Desde 1975, quando se consagrou o Ano Interna
cional da Mulher, avançamos muito em organização
no Brasi1. Em 1985, como compromisso do Presidente
Tancredo Neves, conquistamos o Conselho dos Direitos
da Mulher. A partir daí, desenvolvemos não só os Con
selhos estaduais e municipais, mas também as delegacias
de defesa da mulher, e estamos avançando na discussão
de uma justiça própria da mulher.

E o que ganhamos como prêmio por esse trabalho
bem desenvolvido, articulado com os movimentos autô
nomos de mulheres, pelo trabalho desenvolvido pelo
Conselho, no ano passado, junto à Constituinte? O
que temos de saldo desse trabalho é justamente não
a premiação com o reforço do desenvolvimento dos
Conselhos da mulher, mas a premiação inversa, a pena
lidade por termos tido competência em nosso trabalho.
Nosso Conselho vai ser reduzido a zero. a quase nada,
com o corte de 70% do seu orçamento decidido pejo
Ministro da Justiça. que reduz esse orçamento até com
indelicadeza, pois nada discutira, nada comunicara ao
próprio Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E
as mulhercs parlamentares, de todos os partidos, dcle
tiveram o compromisso de adotar outra postura em
relação ao Conselho dos Direitos da Mulher.

Portanto, ao iniciar o meu pronunciamento, quero
protestar veementemente contra essa tentativa de sola
par o desenvolvimento da luta pela emancipação da
mulher no Brasi1. A atitude do Ministro, ao nos impedir
de consolidar a organização da mulher, abala enorme
mente a ação do Conselho dos Direitos da Mulher.

Quando: em 1857, as operárias da Fábrica Cotton,
em Nova Yorque, tentaram reduzir sua jornada de tra
balho para 10 horas diárias, não imaginavam que se
tornariam um marco de luta da mulher, em todo o
mundo. Eram pouco mais de uma centena de trabalha
doras que ousaram levantar-se com determinação, para
melhorar suas condiçõs de trabalho. A resposta dos
patrões, mandando atear fogo à fábrica invadida, onde
se encontravam as novas "escravas", demonstrou até
que ponto vai o capital para manter também a opressão
da mulher. E demonstrou ainda que são as trabalha
doras as que enfrentam a face mais cruel dessa opressão.

O corpo em chamas dessa centena de mulheres ameri
canas não é um fenômeno isolado na longa luta travada
para que a metade feminina da Humanidade encontre
seu espaço de igualdade. Já 68 anos antes desse fato,
as ruas de Paris haviam sido regadas pelo sangue gene
roso de suas operárias que se juntaram à multidão em
luta pelos ideais de "liberdade, igualdade, fraternida

. de". Integrantes destacadas dos que tomaram a Basti
lha, essas filhas generosas da França revolucionária le
vanvaram sua bandeira de "ilimitada liberdade de traba
lho". Elas queriam, 200 anos atrás, nada mais do que
serem livres para trabalhar. E exigiam, do novo poder
que se formou, o reconhecimento de sua cidadania.
A resposta a essa pretensão não foi mcnos cruel que
a dos patrões americanos. Por estar à frente dessa luta
e por tentar levá-la até o fim, a francesa Olympe de
Gouges foi decapitada.

Nessa longa trajetória de luta, as mulheres vêm
aprend~ndo que a sua igualdade é uma dolorosa con
quista arrancada a cada passo, e não benesse de ilumina
dos. Aprende também que nas sociedades onde convi
vem as mais diversas desigualdades de natureza social,
de natureza étnica e tantas mais, sua luta não se dá
de forma isolada. Ela faz parte de uma busca maior
de um mundo novo ondc todas estas desigualdades dei
xem de existir.

Por compreender a luta da mulher dessa forma mais
global, a alemã Clara Zetkin, propôs, em 1910, na lI'
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Conferência Internacional de Mulheres Socialistas. na
Dinamarca. que se homenageassem as 129 operárias
têxteis queimadas vivas. E que. em todo o mundo. na
data provável de quando aconteceu o fato. 8 de março.
se comemorasse o Dia Internacional da Mulher.

A escolha da data não se dcu de forma aleat6ria.
Ela representava. por parte da comunista alemã. a cer
teza de que o combatc à desigualdade entre os sexos
se relaciona com o combate à desigualdade entre as
classes. Representava sua compreensão que. ao longo
da Hist6ria da Humanidade. os setores dominantes de
cada sociedade sempre usaram a opressão da mulher
como forma de reforçar e manter a opressão dos demais
setores.

Mesmo hoje. nas sociedades modernas e tecnologi
camente desenvolvidas. a mulher vive uma situação de
subalternidade. Segundo a Organização Internacional
do Trabalho. as mulheres respondem por dois terços
das horas trabalhadas. recebendo apenas 10% dos salá
rios possuindo I% dos bcns.

As mulheres ganham em média 60% dos salários dos
homens. E têm ainda a enfrentar a dupla jornada de
trabalho que inclui as horas gastas nas tarefas domés
ticas. Na maioria das nações desenvo1vidas, os assala
riados trabalham 40 horas semanais. Mas as mulheres.
além das horas investidas no trabalho formal. esgotam
suas energias na outra jornada realizada no lar. Estatís
ticas do Mercado Comum Europeu indicam que uma
européia trabaha de 22 a 90 horas semanais. depen
dendo do número de filhos. unicamente com as tarefas
domésticas.

Não podemos dizer que n6s. brasileiras. vivemos si
tuação privilegiada. Os frios dados estatísticos são um
retrato sofrido da realidade difícil em que nos cncon
tramos em nosso País. A participação das brasileiras
no mercado de trabaho passou de 18.5%. em 1970.
para 36.9%. em 1985. Mas o crescimento dessa partici
pação se fez apoiado na situação de inferioridade que
a mulher sempre viveu.
, As diferenças salariais são um retrato dessa discrimi

nação. Na última pesquisa por amostragem. em 1985
encontrávamos pouco mais de 2 milhões e quinhentos
mil homens ganhando até 112 salário-mínimo. Nessa
mesma faixa de salários. o número de mulheres chegava
a mais de 4 milhões e tOO mil. No nível mais alto de
salários. também a diferença era expressiva. Ganhavam
mais de 20 salários mínimos 757.919 homens e apenas
66.511 mulheres.

A falta de equipamentos sociais. de creches. de res
taurantes, de lavanderias coletivas são a demonstração
de que, em nossa socicdade eapitalista. onde o fim últi
mo é o lucro. o trabalho da mulher é visto unicamente
como forma de poder amp,liar esse lucro. É por isso
que as mulheres foram chamadas a trabalhar. mas ga
nham menos. puxando para baixo também os salários
em geral. É por isso que ~"rainha do lar" é cantada
e exaltada. pois com sua jornada doméstica ela trabalha
gratuitamente para o patrã.b de sell marido. que deveria
pagar um salário mais alto ,para assegurar a alimentação
e manutenção de um tr~balhador. E por isso que a
mãe trabalhadora é tratada como uma eriminosa. pois
com seu gesto "insano'i de gerar um filho ela pode
levar o patrão a gastar .alguns tostões a mais com os
cuidados desse futuro cidadão. E nessa esteira a licença
maternidade é vista. não como uma ajuda coletiva para
a continuidade da espécie. e sim como um privilégio
a proteger. Grande privilégio é este dc ter o direito
de passar mais algumas noites indormidas. a velar e
amamentar um scrque não é s6 nosso. é de dois. é
do País. é da Humánidadc!

Sr. Presidente. Srs. Deputados. eomo diria o mineiro
Drummond: "Não serei o poeta de um mundo caduco".
Nós, mulheres~ também não. Queremos criar um mun
do nOvo e ser protagonistas dessa nova era.

Quero aqui trazer o canto de esperança. o sonho
de rebeldia. o grito de luta de milhões de mulheres
que por este Brasil afora estão nas ruas levantando
bem alto sua bandeira de igualdade.

Repito aqui as simples palavras do paulista Elder.
quando exclama:

"De teu braço! teu punho teee a glória! elabo
rando um marl que na clausura de teu riso/mulher/
descongela o teu penar/ que nesse descongelar/li
berta o sorriso da vitórial de lutar/ e libertar."

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Somos apenas 27 nesta Casa. Mas somos milhões
neste País. plantando. colhendo. produzindo na indús
tria, vendendo no comércio, ensinando nas escolas.
comprando nos armazéns. cozinhando e limpando nas
casas. Tudo isso representa um poderoso exército sem
o qual o País não podcrá avançar.

Somos hoje. sobretudo, cidadãs conscientes. "rgani
zadas e dospostas a ir a té o fim na luta por um mundo
de igualdade. Nos últimos tempos demos demonstração
do que somos capaz. Estivemos aqui. nesta Casa, defe
dendo a conquista da cidadania, no trabalho. no lar
e na sociedade.

Organizadas em nossas entidades. como a União Bra
sileira de Mulheres. fundada em agosto passado. na
minha querida Salvador. pretendemos unir nOssas ener
gias à disposição dc todos aqueles. homens e mulheres.
que sabem que nm novo Brasil não se forjará sem a
participação efetiva de sua metade mulher.

E dizemos aqui. nesta hora de grave crise que o
País atravessa, que os nossos olhos estão também volta
dos para as neccssidadcs maiores deste País. Temos
consciência de quc a igualdade que defcndemos depen
de da conquista de transformações profundas em nossa
sociedade. Não teremos igualdade num País onde a
dependência ao capital estrangeiro leva ao esgotamento
das riquezas aqui produzidas, canalizadas que são para
o pagamento da dívida. Não teremos igualdade onde
os que plantam e produzem alimentos são alijados da
terra pelo latifúndio e. quando resistem, assassinados
pelo seu braço armado. a UDR. Não teremos igualdade
enquanto a democracia não for realmente conquistada.

Sr. Presidente. Srs. Deputados, neste dia que é nosso,
como todo dia, trazemos a esperança das Marias que
"possuem a estranha mania de ter fé na vida". de que
juntos ainda conquistaremos esse mundo de homens
e mulheres. livrcs e iguais.
, Com relação à saúde da mulher, a situação no Brasil
também é dramática. Permanecemos. apesar dos avan
ços da Constituição, com a visão falida e hipócrita de
que a saúde da mulher no Brasil vai bem. Continuamos
com 3 milhões e meio de abortos anuais. com 300 mil
mulhcres que morrem de aborto, e a rede oficial de
saúde atende aos casos permitidos em lei.

Apesar do> grandes avanços.tecnol6gicos e cicntíficos
na área de rcprodução - hoje. na Europa. por excm
pIo, já existe a pílula do dia seguinte. que pcrmitc a
interrupção da gravidez tomando-se apenas um compri
mido -DO Brasil persistem índices altíssimos de esterili
zação em massa da mulher brasileira, índices csses au
mentados nos períodos eleitorais por aqueles que usam
a mulher. não a "rainha do lar". cantada e festejada
a todo momento, mas aquela de quem é possível tirar
tudo em função do voto, inclusive esterilizar. incapaci
tando-a para a reprodução.

Portanto. é preciso enfrentar a discussão da saúde
da mulher. no Brasil, com outros olhos. Estamos viven
ciando neste País um crescimento enorme da quanti
dade de partos eesarianos. muito acima dos índices eon
siderados normais ou até possíveis de serem assimilados
pela sociedadc desenvolvida, pela Organização Mundial
de Saúde. Isso ocorre exatamente para atender a inte
resses das clínicas e hospitais particulares que se benefi
ciam com a permanência das mulheres devido ao maior
tempo de recuperação de um parto cesariano.

Precisamos discutir essa situação de fonna diferente.
entendendo que a mulher. como protagonista da atual
sociedade, não pode ficar à parte do processo de deter
minação dos caminhos políticos desta Naç,jo.

SI. Presidente, gostaria de dizer que essas duas ques
tões imbricadas que aqui coloquei. a entrada da mulher
no mercado de trabalho e a situação da saúde da mulher.
dão conformidadc a uma nova sociedade. A mulher
muda a sua função social. deixa dc ser a mãe reprodu
tora para ser a mulher trabalhadora, não somente com
a tarefa de rcproduzir. mas com sua sexualidade enten
dida de forma nova c não apenas como garantia da
reprodução.

Essa questüo passa por uma nova dcfinição da nossa
participação na sociedade.

A presença de 27 mulheres constituintes aqui no ple
nário foi a prova de que o caminho certo para mudar
a realidade em nosso País e no mundo é aquele que
conta com a participação política determinada das mu
lheres. Queremos. acima de tudo, participar do poder
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político, das decisões políticas. interferir na decisão po
lítica. Dizia Carlos Drumond. o mineiro - estamos
homenageando o colega Octávio Elísio -que não seria
"o poeta de um mundo cadueo". n6s. mulhercs. tam
bém afirmamos que não seremos poctisas nesse mundo
caduco; quercmos ser as criadoras - porque o somos
de fato - da cstrutura da nova sociedade. do mundo
novo.

Parimos essa nova sociedade e queremos ter o direito
de criá-la, de educá-Ia, de intervir no seu destino e
caminho. Acreditando nisso. vamos conquistar nossos
direitos com a luta detenninada das mulheres nas suas
organizações específicas. na conquista e avanço de seus
espaços institucionais. como o Conselho dos Direitos
da Mulher, o Parlamento, as prefeituras que acabamos
de conquistar neste País. Acrcditando. vamos unir a
nossa determinação de luta dc sermos iguais aos ho
mens.

Na determinação de construir uma sociedade
igual para homens e mulheres, que no meu entendi
mento deve ser socialista. é que o meu partido come
mora hoje o Dia Internacional da Mulher. Dando seu
grito de solidariedade e participação conjunta. compa
nheira. nesse grande dia das mulheres do Brasil c do
mundo inteiro.

Muito obrigada. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Sr. José Carlos Sabóia. pelo PSB.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB - MA. Scm
revisão do orador.) - SI. Prcsidente. Srs. Dcputados.
queridas companheiras Deputadas. a quem homena
geamos neste dia. de forma especial.

Quero fazer uma referência à lembrança e visão polí
tica que nosso companheiro Arthur da Távola teve ao
convocar esta sessão para homenagear especialmente!'
Jaqueline Pitanguy e todas as representantes da direção
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. assim
como todas as mulheres brasileiras. pelo avanço con
quistado em suas lutas em todos os tempos. especial
mcnte a partir do ano de 1985. pela direção política.
ousadia e generosidade com que enfrentaram. dentro
de uma pesada estrutura de poder. a questão da mulher.

Com uma visão preconcebida. preeonccituosa. estig
matizada. foram capazes de levar sua batalha às ruas
e empolgar a opinião pública com um visual e uma
temlítica. fazendo com que a questão da mulher deixasse
de ser algo estereotipado e simplesmente uma temática
a mais. diante de uma visão machista fundamentada
na desigualdade de direitos. uma visão que não quer
de forma alguma a conquista do direito igual para ho
mens e mulheres.

Meus parabéns a todas vocês. membros do Conselho
Nacional dos Direitos da !\1ulher. Ao mesmo tempo,
quero dizer bem claro que este Governo, O mesmo
que foi capaz de abrir esse espaço. por pressão dos
movimentos sociais. de forma autofágica destr6i tudo
de bom c de belo que foi capaz de criar na máquina
administrativa.

O Governo José Sarney pouca coisa fez que o credcn
cie na área da conquista de direitos. O espaço no Minis
t,Srio da Justiça. eonqnistado por vocês. mulheres. e
por todos os homens que acreditam nessa causa. é um

.espaço grandioso. Agora este Governo tem uma única
preocupação: destruir o espaço de liberdade. de afirma
ção de igualdade e de conquista dos direitos das mu
lheres.

No momento em que o Governo. através do Sr. Mi
nistro da Justiça. reduz em 30% o quadro de pessoal
na área administrativa, e em 17.2% o quadro de pessoal
na área técnica. demonstra sua enorme incompeténcia.
O Sr. Ministro é de uma visão tão empertigada. no
obscurantismo da burocracia e do autoritarismo. que
não perccbe sequer o que significa isso. ncm quanto
fere direitos essenciais simbolizados. hoje. na figura
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.

No momento em que o Sr. Ministro. sem consultar
a Presidente - e aqui as coisas se tornam mais graves
- devolve funcionários do nível de Kátia Regina c
Maria Aparecida Schumaher. simplesmente desauto
rim politicamente o funcionamento do ConselllO.

O Sr. Ministro. no Dia Internacional da Mulher. esta
va na sesSião solene do Ministério para homenageá-Ia.
Mas no dia anterioc, 7 do corrente. o Conselho Nacional
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dos direitos da Mulher foi surpreendido com o corte,
na sua dotação orçamentária, da ordem de 72,8%.

Não é preciso dizer que o Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher foi politicamente extinto na gestão
do Ministro Oscar Corrêa. Não é necessário que S.
Ex' destrua e supulte formalmente o Conselho; já o
fez.

Esse Ministro, quando assumiu, empolgou a Nação
pela disposição - parecia uma atitude ousada e digna
-de combater a imoralidade, o fisiologismo, a corrup
ção no Governo José Sarney. No entanto, hoje, nas
principais revistas e em todos os jornais, está o seu
colega de Ministério acusado por corrupção deslavada.
É mais fácil ao Sr. Ministro destruir um campo de luta,
uma instituição que conquista direitos, do que combater
um colega no Ministério ou denunciá-lo à opinião públi
ca e se afastar dignamente do cargo para não legitimar
a corrupção no Governo. É muito mais fácil acabar
com a instituição que luta pelos direitos da mulher.

Sr. Ministro, estamos decepcionados. A conquista
das mulheres, do seu Conselho, é um avanço da Nação
brasileira. V. Ex' deve uma explicaçáo, não ao Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher, não às mulheres brasi
leiras, mas a todos os cidadãos deste País.

Sr. Presidente, solicito a compreensão de V. Ex' para
iniciar a leitura do pronunciamento que escrevi.

Em novembro de 1985, o Conselho Nacional dos Di
reitos da Mulher lançou a campanha "Mulher e Consti
tuinte", sob a palavra de ordem "Constituinte pra valer
tem que ter palavra de mulher". Eu gostaria de trazer
à memória das Sr'; e Srs. Deputados os princípios gerais
que o conselho divulgou em 25 de agosto de 1986, após
percorrer todo o País durante mais de um ano:

"Para nós, mulheres, o exercício pleno da cida
dania significa, sim, o direito à representação, à
voz e à vez na vida pública, mas implica, ao mesmo
tempo, a dignidade na vida cotidiana, que a lei
pode inspirar c deve assegurar, o direito à educa
ção, à saúde, à segurança, à vivência familiar sem
traumas. (... ) Nós, mulheres, estamos conscientes
de que este País só será verdadeiramente demo
crático e seus cidadãos e cidadãs verdadeiramente
livres quando, sem prejuízo de sexo, cor, classe,
orientação sexual, credo político ou religioso, con
dição física ou idade, for garantido igual tratamento
e igual oportunidade de acesso às ruas, palanques,
oficinas, fábricas, escritórios, assembléias e palá
cios. "

Aqui termina a declaração daquele momento, uma
proposta de luta política na Constituinte. Esta vai ser
uma batalha para muitas décadas.

Mas o Ministro achou que está encerrada a finalidade
do conselho.

Hoje, Dia Internacional da Mulher, devemos reco
nhecer nesta Casa que sem o trabalho de intensa mobili
zação promovido pelo Conselho da Mulher os canais
de comunicação entre o movimento social e os meca
nismos de decisão política instalados na Constituinte
não teriam sido o que foram; fonte fundamental da
legalidade, hoje instituída com a nova Constituição.
A mulher teve palavra e a Constituição foi para valer,
nos princípios que regulam a criação de uma nova legis
lação civil, na legislação trabalhista, e nos vários direitos
sociais.

Hoje também o Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher, criado pela Lei D' 7.353, de 29 de agosto de
1985, como órgão ligado ao Ministério da Justiça, está
sob ameaça de extinção. Por aquelas falácias de inter
pretação a que estamos acostumados, argumenta-se que
o Conselho da Mulher, promulgada a Constituição, viu
se esvaziado em suas funções, dado que foi muito bem
sucedido em sua atuação. Esquece-se que toda a legisla
ção ordinária ainda está por ser feita e que o efetivo
cumprimento dos princípios constitucionais exige uma
atuação permanente de vigilância, para que eles não
se tornem letra morta.

Os cortes indiscriminados, aleatórios. irresponsáveis,
sem uma análise profunda e sistemática que os justifi
quem, poderão causar danos sociais e políticos irrever
síveis, e acredito que o Conselho da Mulher não deva
ser considerado um órgão conjuntural, mesmo porque
o problema da discriminação sexual existe e não pode
ser julgado resolvido pelo fato de a nova Constituição
negá-la em princípio.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

As Marias, as Domingas e as Natinhas do Estado
do Maranhão, e de todos estados, por exemplo, conti
nuam sendo trabalhadores rurais sem, acesso à terra,
criando seus filhos a duras penas, sem desfrutarem ainda
dos direitos sociais que a Constituição lhes garante,
mas ainda não foram viabilizados. As Tuíras continuam
tendo suas terras cobiçadas por mineradores e órgãos
governamentais que pretendem instalar hidrelétricas
em suas reservas, que tamilém ainda não foram delimi
tadas em lei. As trabalhadoras das cidades continuam
sendo discriminadas pelas empresas que lhes negam
a licença-maternidade e condições iguais de salário e
emprego. Todas estas Marias estão atentas, informadas
sobre seus direitos, mobilizadas pelo seu cumprimento,
pressionando para que a legislação complementar cor
responda às conquistas já efetivadas.

Tenho certeza de que, neste Dia Internacional da
Mulher, todos saberemos reconhecer o quanto elas são
responsáveis por esta Constituição que temos, no que
ela contém de mais avançado, e saberemos efetivá-la
com a participação de todas estas Marias que o Conselho
da Mulher tão bem soube e saberá continuar represen
tando, apesar das ameaças do Ministro de plantão.

Durallle o discurso do Sr. José Carlos Sabóia
o Sr. Wilson Campos, 2' Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paes de Andrade, Presidellte.

o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra à Sr" Dirce Tutu Quadros.

A SRA. DIRCE TUTU QUADROS (PSDB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Exm' Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados aqui presentes, Srs. Jaqueline Pitangui
e demais companheiras, a discriminação e o preconceito
contra a mulher em nosso País é cultural e muito precisa
ser feito para ser removido. Uma das provas dessa teoria
é este exemplar do "Novo Dicionário Aurélio da Língua
Portuguesa", de propriedade da Câmara dos Deputa
dos, que temos em mãos. Traz ele os seguintes verbete
a respeito do homem: homem de lei, homem de ação,
homem de bem, homem de cor, homem de Deus, ho
mem de Estado, homem de letras; quanto à mulher,
refere-se a mulher à-toa, mulher da comédia, mulher
da rua, mulher da vida, mulher da zona. mulher de
César, mulher de ponta de rua, mulher do fandango
ect. Este, senhoras e senhores presentes, é o "Dicio
nário Aurélio", que tanto demonstra o problema cultu
ral da nossa sociedade. A mulher é subestimada e opri
mida pela faffi11ia e pela sociedade. A sua luta é enraí
zada. Muitos e muitos anos vão-se passar para que a
mulher realmente consiga ficar em pé de igualdade com
o homem, não mais ser rotulada de incompetente, ser
usada, ser uma peça de beleza, uma peça de adorno,
algo extra em nossa sociedade. A mulher hoje é sacrifi
cada no seu papel duplo, porque trabalha como o ho
mem, adquiriu as funções de homem, enquanto este
não adquiriu as funções da mulher. Conseqüentemente,
o trabalho dela é duplo: trabalha fora e dentro de casa,
quando o homem trabalha fora e não dentro de casa.
Mostrem-me o macho brasilerio que cozinha e lava rou
pa, por exemplo, dentro da teoria de que a mulher
é a mulher de centro, com o fogão à direita e a pia
à esquerda.

Na Constituinte, conseguimos fazer algo pela mulher
brasileira. Não foi muito. Não conseguimos muito. Não
conseguimos, por exemplo, o direito ao aborto, que
não é um dever, mas um direito. O aborto praticado
no País é pura e simplesmente conseqüência da falta
de controle de natalidade. Ai da mulher cujo Estado
dominar o seu corpo. Ai da mulhar brasileira, que não
tiver autonomia de decisão sobre seu próprio corpo.
No Brasil, País de tradição muito e muito machista,
só com a queda da República Velha, na Revolução
de 30, e depois de um trabalho iniciado por lideranças
feministas, entre as quais Berta Lutz, as mulheres obti
veram o direito ao voto. Na mesma época, no hemisfério
norte, as sufragets, mulheres que também lutavam pelo
direito de sufrágio, escreveram página importante da
História política dos seus países. A mulher na política
é muito mais descriminada do que em qualquer outra
profissão. Durante a minha campanha. ouvi freq?únte
mente, inclusive de parentes próximos. o seguinte:
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"Não voto em mulher, não uso médica nem advogada
mulheres. " . Cinqüenta e quatro por cento da população
brasileira conseguiram na Constituinte, composta de
559 integrantes, apenas 25 vagas. Parcela de menos
de 5% do Congresso Nacional é composta por mulheres.

A discriminação contra a mulher no Brasil assume
contornos odiosos, numa demostração inequívoca do
machismo que orienta a nossa sociedade.

Quero aproveitar e homenagear a Prefeita de minha
cidade, Luíza Eurondina, que quebrou três barreiras
muito importantes dentro deste país machista e subde
senvolvido: ela é mulher, é pobre e é nordestina, numa
cidade como São Paulo, tradicionalista e conservadora.
Também homenageio a nossa ex-colega Vilrna Maia,
que teve posições maravilhosas, muito progressistas na
Constituinte e conseguiu -com dificuldade, mas conse
guiu - eleger-se prefeita da cidade de Natal, e todas
as mulheres. Regina Gordilho, que está revolucionando
a política brasileira, merece todo o nosso respeito e
apoio.

Quero convocar as mulheres brasileiras para, apesar
de todas as dificuldades físicas, morais etc., ocuparem
o espaço que é delas, o espaço político, o espaço profis
sional o espaço humano. Precisamos quebrar muitas
barreiras e lutar muito, mas o espaço da mulher existe
e ela precisa de muito esforço e muita coragem para
ocupá-lo. Não se trata de uma luta contra os homens.
Muito pelo contrário, é pura e simplesmente um direito
adquirido de ser cidadã e responsável pela sociedade.

Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra à Sr' Raquel Cândido, pelo PDT.

ASRA. RAQUEL CÂNDIDO (PDT - RO. Sem revi
são da oradora.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, Sr' Presidente do Conselho dos Direitos da Mulher,
membros componentes, assessoras, enfim, mulheres do
Brasil, em primeiro lugar, temos de salientar que a
proposta de homenagem à mulher lamentavelmente não
foi feita por um homem, mas, se existisse o "Dia do
Homem", nós, mulheres, proporíamos a homenagem
a ele.

Lamentamos profundamente que a proposta de ho
menagem à mulher não tenha partido de um dos nossos
companheiros. mas agradecemos a presença, felizmen
te, de alguns no plenário.

A nossa companheira Dirce Tutu Quadros, sem des
merecer os demais que me antecederam, teve a lucidez
perfeita de referir-se, no seu brilhante discurso, ao dis
tanciamento que se coloca em relação à questão da
mulher no Brasil. Foi ela perfeita, porque buscou a
discriminação no processo cultural da definição de ho
mens e mulheres. Neste dia de homenagem, queremos
dizer que tais definições inseridas no maior e mais discu
tido dicionãrio da língua portuguesa terão que ser revi
sadas. É uma propositura que fazemos neste momento
de homenagem, para que possamos, ao sermos homena
geadas, pnlVar, também, competência, ao pedir a corre
ção da discriminação colocada pelo brilhante e saudoso
Aurélio Buarque de Holanda. É uma proposta para
aqueles que realmente querem colaborar neste novo
contexto de sociedade brasileira. Nós, mulheres pari
deiras da vida, bonitas e acalentadoras nos momentos
de angústia, aplacadoras nos movimentos pacifistas, re
volucionárias nos momentos de ousadia, enfim, inova
doras do mundo, porque somos as geradoras das vidas,
entendemos que, ao exercermos a nossa função, não
merecemos mais, neste novo mundo, moderno, a quali
ficação de apenas geradoras de vidas. Entendemos que
devemos dar um basta, porque já conseguimos provar
diante de toda a humanidade que, nos grandes momen
tos de decisão, ora de forma manipulada. ora cons
ciente, fomos nós, mulheres ousadas, que nos coloca
mos na dianteira dos processos das convulsões sociais.
Nós, mulheres parlamentares, que somos minoria, em
bora sejamos maioria, temos que compreender que,
ao lado dos nossos companheiros, por uma questão
de número, fator matemático, somos maioria. e, ao
buscarmos o nosso preenchimento de espaço, não nos
podemos mais contestar apenas com o poder que legisla.
Temos que ter esta clareza. Este discurso deve ser am
pliado para o poder de decisão. o poder de decisão
que gera a bomba atômica, quc define as políticas eco
nômicas para os países. Temos que fazer as greves",
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temos que nos sentar às mesas de decisões, COlno esta
mos sentadas no Parlamento, para haver um equilíbrio.
Enfim, temos que buscar, através da super. supercom
petência, exigida duas vezes de nós, mulheres, pelo
simples fato de sermos mulheres, a condição de decidir
o que é bom para o mundo e para o BrasiL

Neste momento, questionamos o corte no orçamento,
uma cortina de fundo nas verbas que eram direcionadas
ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Nada
mais querem do que efetivamente tentar retroceder
através do único que temos. Um órgão legítimo, consti
tuído e conquistado. é importante dizer. porque não
foi dado, mas, sim. conquistado. Neste sentido, deve
mos ressaltar o trabalho da nossa companheira Ruth
Escobar. que teve um papel fundamental neste País,
um verdadeiro devotamento à causa feminista. não im
portam as formas. Mas não nos podemos calar diante
de um corte de 70% nas verbas destinadas ao Conselho
da Mulher, quando o mesmo orçamento aumentou os
recursos direcionados a obras não prioritárias para o
País. como é o caso da Ferrovia Norte-Sul e outras
obras, outros enchimentos de rubricas em outros Minis
térios que não dizem muito respeito à questão da mu
lher. Os ministérios que tratam da saúde e da educação,
sim, estão ligados à nossa condição, que não pode ser
substituída pelo homem. porque parir filhos compete
unicamente às mulheres. Portanto. fica registrado o nos
so protesto contra este cortc, não só no quc se refere
ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. mas,
em especial, aos ministérios que nos dizem respeito
mais de perto, porque temos milhares de crianças fora
das salas de aula e somos mães de todas elas, das que
cstão na escola, mas também das que estão fora da
escola, que é a grande maioria. O Ministério da Saúde
tem uma relação com a saúde da mulher no seu contexto
global. A discriminação da política de saúde desrespeita
o texto constitucional, e as mulheres tiveram um papel
fundamental para que ele fosse democratizado. Sequer
se respeita o que foi estabelecido. Esvaziam ministérios,
cortam verbas e mutilam o único órgão que conquis
tamos durante toda a nossa história.

Agradecemos aos nossos companheiros menos ma
chistas que, na trajetória da Assembléia Nacional Cons
tituinte, nos ajudaram para que a brincadeira e a chaco
ta passassem a dar lugar ao respeito à nossa competência
e à função que exercemos com tanta seriedade nesta
Casa, sem desmerecer nossos companheiros. As home
nagens têm que ser estendidas a esses homens que,
embora sendo minoria, nos ajudaram a romper barrei
ras difíceis. de tamanho, de peso, de voz e de eloqüência
exaltada, mas não dc histeria.

As nossas homenagens a estescómpanheiros que não
vêem a nossa veemência como história, mas apenas
como veemência, porque pensamos da mesma maneira
e talvez sejamos apaixonados pela mesma causa e fun
ção que excrcemos, a política.

Portanto, ao encerrar este pronunciamento num dia
duro de trabalho para a grande maioria das mulheres
e homens deste País, devemos nos espelhar numa carac
terística que sÓ é da mulhcr: a paixão com que ela
abraça uma profissão, uma função.

Sim, esta homenagem tem que ser prestada a Luiza
Erundina, mas também a outra mulher, do Rio de Janei
ro, que, através da saga inconstante em busca de justiça
neste País, se fez Vereadora e Presidente da Câmara
Municipal do Rio de Janeiro. Muitas vezes contrariando
deternúnações do poder dos homens, do poder de man
do, do poder do senhor, ela tenta corrigir, com sua
ousadia e garra de mulher, uma das questões mais discu
tidas neste País, a moralização do serviço público, tão
difícil de ser conduzida neste novo momento que esta
mos buscando. Refiro-me à Vereadora e Presidente
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Regina Gor
dilho.

Nossas homenagens às mulheres, que, usando uma
linguagem chula, com todo o respeito, não podem "pi
sar na bola" quando a oportunidade lhes é dada, em
momento algum. A mulher, ao exercer a vida pública,
não pode errar, vacilar, porque parece que tudo se
volta para que ela desenvolva essa função não como
um ser hUmano, mas como um ser perfeito, embora
os espaços para esta conquista da perfeição nos tenham
sido roubados para que os homens muito mais se aper
feiçoassem profissionalmente ou de outra forma. Fica
mos cozinhando, bordando. Os homens foram para os
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colégios, para as academias e nós ficamos amamentando
e acalentando os nossos filhos, homens e mulheres,
porque esse é um trabalho que só pode ser exercido
por nós, com muito amor e dignidade.

Portanto, perdoem-nos não se trata de um perdão
de complacência - por alguns deslizes, alguns erros
difíceis de serem corrigidos. Mas temos que provar a
nossa competência duas vezcs, para que nos possamos
colocar, ainda não em pé de igualdade, mas ao menos
lado a lado com nossos homens, com a sociedadc brasi
leira e com a humanidade.

Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra à Sra. Bete Mendes. pelo PMDB.

A SRA. BETE MENDES (PMDB - SP.) - SI. Presi
dente, S" e Srs. Deputados. companheira Presidentc
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Jaque
line Pitanguy, companheiras que fazem parte do Conse
lho. companheiras do PMDB-Mulher, antes de ler um
documcnto que recebi para. com muita honra, trans
mitir a esta Casa, qucro tecer alguns comcntários sobre
este dia em que nós. mulheres. nos estamos homena
geando.

Durante toda esta homenagem foram levantadas
questões muito importantes, mas chamo a atenção para
O malefício que está sendo causado ao ser humano no
atual momento: quando se faz um corte vertical na
espinha do dorsal do Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher, está-se prejudicando, fundamentalmente.
o ser humano - quer do sexo masculino. quer do femi
nino - o cidadão brasileiro. O Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher, desde 1985, desenvolve. com com
petência, equilíbrio e parcimônia, um trabalho que o
levou a obter a nacional referendação e reconhecimento
do valor do sexo feminino, da mulher e do seu espaço.
com o apoio de homens e mulheres.

O que as companheiras constituintes conseguiram fi
xar na nova Carta Magna foi fruto do trabalho do Conse
lho, da participação da mulhcr - não apenas das consti
tuintes - e também de toda a população masculina
do nosso País. Hoje, o ser humano brasileiro está sendo
prejudicado.

Quero ainda tecer comentários comparativos sobre
a situação que muitos e muitas de nós presenciamos
e que se assemelha ao momento que agora estamos
vivendo. Lembro-me do ano de 1981. quando, em São
Paulo, mulhcres e homens fizemos uma rcpresentação
cênica que resultou num vídeo chamado "O Tribunal
Berta Lutz". Este vídeo trata de toda a discriminação
e violência que a mulher sofre no trabalho cotidiano
como assalariada.

Em 1984. nós, mulheres, na comemoração do Dia
Internacional da Mulher. assistimos ao que hoje pode
mos considerar uma pantomina. mas à época nos deixou
- como a Nação inteira ~ assustadas. Estávamos na
campanha pelas eleições diretas. estabelecidas na
Emenda Dante de Oliveira, e aqui nos reunimos, mu
lheres de todo o País. Deputadas. mulheres célebres,
mulheres simples, gritando por dirctas-jã.

Qual foi o fato que hoje podemos considerar uma
pantomina, mas que à época deixou todos apavorados?
O General Newton Cruz. pela primeira vez, cercou
o Congresso Nacional com tropas. porque achava que
nós, mulheres, estávamos praticando um ato de insur
reição ao pedirmos diretas-já. neste Congresso Nacio
nal.

Citei estes dois fatos para lembrar uma quesbio cultu
ral da participação da mulher e uma questão que se
apresenta, infelizmente, quando estamos comemoran
do o Dia Internacional da Mulher. O Ministério da
Ciência e Tecnologia da Cultura está com várias secre
tarias cortadas, e no corte vertical de limpeza moral
da estrutura institucional do Poder Executivo quer-se
incluir, como um laço que eu chamaria de feio, o corte
vertical do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.

Será que está tão distante a tropa do Newton Cruz
do que está sendo feito. hoje, em nome da moralização?
Estão-se cortando áreas da administração direta que
são fundamentais para o desenvolvimento técnico, polí
tico e social da nossa democracia.

Só queria deixar presente este protesto e também
dizer que nós. mulheres e homens - nós, seres humanos
- temos todos os outros valores que nossos adversários
têm. mas temos um que talvez nos sustente, talvez seja
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o esteio para que levemos à frente embatcs difíceis
e dolorosos. como esse do cortc do Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher: temos coragem.

Passo a ler o documento a que já me referi. Trata-se
de uma nota oficial referente ao Dia Internacional da
Mulher, produzida pelo Movimento das Mulheres do
PMDB:

Dia Internacional da Mulher - Nota Oficial

A luta das mulhercs é suprapartidária e a igual
dade de oportunidades. um compromisso de todos
os democratas.

Comr a nova Constituição as esperanças, e as
exigências de uma maior organização e militância
nas questões específicas da mulher.

Não basta a lei: precisamos fazer com que ela
seja cumprida.

Não basta a lei: sua rcgulamentação pelas leis
complementares e ordinárias é urgente e exige par
ticipação popular.

l!'ão basta a Lei Magna: estados e municípios
têm que avançar na dcmocratização legislativa para
que se fortaleça e amplie a prática democrática,
a transparência da coisa pública, as organizações
de base, a cidadania e se elimincm todas as discrimi
nações.

Pela soberania nacional;
Pela não existinção do Ministério da Ciência e

Tecnologia em defesa de melhor qualidade e longe
vidade da vida, do meio ambiente e de garantias
de um futuro melhor para todos os brasileiros;

Pelo empenho de toda comunidade para os movi
mentos de organização das mulheres, contribuindo
para a superação das desigualdades que nos inferio
rizam;

Pela prioridade para regulamentação dos direitos
da mulher agricultora;

Por medidas urgentes que elimina a vergonhosa
e crescente prostituição infantil;

Pela ampliação e fortalecimento do Conmselho
Nacional dos Direitos da Mulher e sua abrangência
aos estados e lllunicípios; e,

Para que os meios de comunicação não usem
a mulher como objetivo de consumo mas; antes,
colaborem com o cumprimento da Constituição,
promovendo a mulher cidadã. trabalhadora, mãe
e política.

Brasília, 8 de março de 1989. - Comissão Provi
sória Nacional do PMDB-mulher.

Como falei em muitasa questões, gostaria de encerrar
homenageando a nós, seres humanos, com trecho de
música de um grandc ser humano, que é o artista negro
Milton Nascimento. Em "Maria, Maria", ele encerra
dizendo que: "Mas é preciso raça, força sonho." Refe
rindo-se à mulher "Maria", que simboliza a mulher
brasileira, ele diz: "Quem traz em si essa marca ensina
um jeito da gente ter fé na vida.

É uma homenagem a todas nós e a todos nós. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Pais de Andrade) - Concedo
a palavra ao Sr. Augusto Carvalho, pelo PCB.

O Sr. AUGUSTO CARVALHO (PCB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas parlamen
tares, companheira Jaquelíne Pitanguy, Presidente do
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher demais as
sessoras e companheiras de trabalho, o Partido Comu
nista Brasileiro não poderia deixar de expressar as suas
palavras - brevcs, asseguro - em homenagem à luta
que as mulheres de todo o mundo e, em particular,
as brasileiras, travam por melhores condições de traba
lho e pela superação das explorações de natureza econô
mica, social c política a que a maioria de nosso povo
continua submetido e apesar das promessas das elites,
que sempre arranjam formas e protestos para postergar
essas mudanças estruturais da sociedade.

Quero abordar, também, a luta específica das mulhe
res pela realização de sua condição de cidadã, de mu
Iher, nessa situação de opressão proveniente de todo
um processo cultural deformado gestado ao longo de
séculos. Nós, do Partido Cumunista Brasileiro, associa
mo-nos a todas as mulheres e homens hoje portadores
dessa nova visão, dessa nova concepção do que seja
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a igualdade, a liberdade e a libertação das mulheres
no Brasil e no mundo.

Quero buscar aqui inspiração cm fato de há poucas
horas quando estava com a companheira Guadalupe,
Comandante Militar da Frente Farabundo Marti de Li
bertação Nacional, de EI Salvador. Ali estava aquela
mulher, buscando apoio político para a justa luta do
seu povo contra o imperialismo, contra os inimigos da
democracia e dos direitos humanos. Imagino aquela
compànheira, aquela camarada, que daqui alguns dias,
estará novamente no meio de seu povo com uma nova
identidade, portando armas arrancadas dos tiranos na
luta pela libertação e construção de. uma pátria livre,
democrática, soberana e igualitária. E o caráter interna
cionalista dessa luta quc nós, do Partido Comunista
Brasileiro, quercmos realçar porquc é a mcsma luta
das operárias que deram o grito de insurreição, ainda
no século passado, em defesa da redução da jornada
de trabalho, a mesma das bruxas condenadas, ã época
da Inquisição; das hereges, levadas às fogueiras, que
se levantaram contra o obscurantismo dos sacerdotes
daquela religião reacionária; a mesma luta de Olga Be
nário Prestes na Insurreição popular da Aliança Nacio
nal Libertadora do Brasil, de 1930; a mesma luta das
faveladas das mulheres de todas as condições e classes
que hoje abraçam a bandeira da transformação social
e cobram isso da sociedade, dos poderosos de plantão,
dos Governos e mesmo dos Governantes, onde as trans
formações sociais já se dão a um passo mais avançado,
mesmo nos países socialistas. Já está de pé a luta para
o reconhecimento das diferenças e dos direitos especí
ficos que devc ter a mulher na sociedade, seja ela qual
for,

Não me vou alongar, porque os companhciros quc
me antecedcram já puderam expor suas posições, das
quais partilhamos. Quero também dizer que o Partido
Comunista está solidário com esse protesto, denúncia
e luta, para que esse instrumento, até agora montado
a duras custas, seja fundamental para organizar e siste
matizar as lutas dispersas das mulheres e dos movi
mentos organizados pelo Brasil afora e ainda quero
incluir, no texto constitucional, os novos direitos da
mulher brasileira.

Deixo aqui nossa solidariedae ao Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher que continue a contar com os
recursos imprescindíveis para prosseguir nesta batalha,
pois não está completa a tarefa de libertação do povo
brasileiro, inclusive da mulher brasileira. Esperamos
que este ato insano dos governantes de plantão seja
superado com a resistência, denúncia e unidade das
forças democráticas do nosso País.

Muito obrigado. (Patmas)

o SR, PRESI8ENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra ao Sr. Elias Murad, pelo PTB.

O SR. PRESIDENTE (Paes de andrade) - Concedo
a palavra ao Deputado Elias Murad, que falará em
nome do PTR

O SR. ELIAS MURAD (PTB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, caros colegas Deputados,
queridas colegas Deputadas. demais mulheres que com
põem a Mesa, Sra. Jaqucline Pitanguy, Presidente do
Conselho Nacional dos Direitos da Mulhcr. e demais
representantes que participam da sessão, quando con
versei com o Presidente protempore, que há poucos
instantes, por motivos maiores. deixou a Mesa, S. Ex'
me solicitou que, em face do adiantado da hora, fizesse
um pronunciamento curto. Então, numa homenagem
às mulheres, inicio dizendo que um discurso. para ser
agradável deve ser como o vestido da mulher moderna:
curto', para despertar () interesse, e suficientemente lon
go, para cobrir o assunto. Não vou alongar-me. apesar
de a homenagem merecer, provavelmente, um vestido
tão longo como os vestidos de baile.

Falo em nome do PTB, meu partido, e por designação
do Líder Gastone Righi.

Presto minhas homenagens às mulheres do nosso
País. No Brasil, e em outras partes do mundo elas são
consideradas o sexo frágil. Mas meu depoimento, tam
bém como médico. que sou é de que, na verdade, as
mulheres representam mesmo o sexo forte. Primeiro,
no que diz respeito à sua fortaleza, atuando como mães,
donas-de-casa e trabil1hadoras, situações que as levam
muitas vezes, a uma angústia, causando-lhes preocu-
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pação e ansiedade. porque devem exercer, ao mesmo
tempo, todas essas atividades. E no trabalho, muitas
vezes elas têm de provar que são melhores do que os
homens. FisiOlogicamente - e digo isto como médico
- as mulheres são também muito mais fortes do que
os homens. Basta verificarmos a média de vida nos
países mais desenvolvidos.

Há poucos dias, um colega me dizia quc a média
de vida nos Estados Unidos, nesse final de década,
é de 70 anos para os homens e 77 anos para as mulheres.
No Brasil, as estatísticas são muito falhas, mas na verda
de,. essa diferença de sete anos em média, é bem razoá
vel. Procurei saber as razões e descobrir, através de
uma pesquisa exaustiva, que uma das principais se rela
ciona com o tabagismo e o alcoolismo, fenômenos muito
mais frcqiientes entre os homens do que entre as mulhe
res daquele país, o que mostra, mais uma vez, que
as mulheres também são mais inteligentes do que os
homens. Na verdade, em nosso País, após árduas lutas,
as mulheres estão conquistando novos espaços. E dou
meu testemunho pessoal. Lembro-me de que, quando
iniciei minhas aulas de Farmacologia nas Faculdades
de Farmácia e de Medicina, em Minas Gerais na Facul
dade de Farmárcia por exemplo, as mulheres consti
tuíam cerca de 30 a 40% das turmas que se graduavam.
Na última turma, para a qual ministrei aulas naquela
faculdade, salvo engano, em 1986, havia 52 mulheres
e apenas 8 homens. Na Faculdade de Medicina, onde
fui diretor por muitos anos, quando assumi o cargo,
em 1970, a turma era de 80 alunos. As mulheres. em
média, não ultrapassavam 10 alunas. Mas, no último
ano em que levantei uma estatística sobre esse percen
tual a turma graduada em 1986 tinha 46 mulheres, entre
80 alunos. Numa faculdade onde o exame vestibular
é um dos mais difíceis do País, cerca de 3 mil candidatos
para apenas 80 vagas isto mostra que a mulher está
realmente conquistando seu novo espaço, que pode
competir em igualdade de condições, às vezes até com
superioridade, nos vários setores da atividade humana.

Ontem proferi uma palestra a um grupo de especia
listas da minha área a propósito da prevenção ao abuso
de drogas. Das 200 pessoas presentes no auditório, inte
ressadas no grave problema que aflige o mundo todo,
o uso inadequado de drogas, e participantes do curso,
151 era mulheres e o restante homens. Exatamente uma
área como essa, onde provavelmente o futuro da juven
tude, a mulher est,í tomando uma posição de relevo,
mostr~!1do seu trabalho, sua dedicação,

Finalizando, Sr. Presidente, representantes do sexo
feminino aqui presente e meus caros colegas Deputados
e Deputadas, quero dizer que algum tempo atrás cria
ram em Beta Horizonte um clube formado só de ho
mens, o chamado "Clube dos Machões". E, certo dia,
vi uma frase escrita por um membro desse clube, que
era o seguinte: "Deus criou o céu e a terra depois des
cansou. Em seguida criou os mares, os rios e os lagos,
e tabém descansou. Logo depois, criou o homem, o
cavalo. o cão e outros vários animais, e todos descan
saram. Criou, finalmente, a mulher, ninguém mais des
cansou" É evidente que em um clube esse não poderia
ser outra a interpretação.

Finalizando quero dizer, em nome da minha bancada,
do PIB, que por sinal tem uma mulher, a Deputada
Marluce Pinto em que admiramos a constância, o fervor
no trabalho, a dedicação e, sobretudo, a luta pelos seus
direitos, quero dizer, repito, que temos esperança de
que dentro em breve, ao invés de 25 deputadas em
nosso Congresso, haverá um número duas, três, quatro
vezes maior, monstrando assim a grande participação
da mulber brasileira em nossa sociedade.

Muito obrigado. (Palmas,)

o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra à Sra Anna Maria Rattes, como autora da
proposição.

A SRA ANNA MARIA RATTES (PSDB - RJ) 
Sr. Presidente, Sr". e Srs Deputados, Sra Jacqueline
Pintanguy, Presidente do Conselho Nacional dos Direi
tos da Mulher, companheiras do Conselho, companhei
ras do Movimento Feminino Organizado, companheiras
da Mesa, o meu pronunciamento sobre o Dia Interna
cional da Mulher já o fiz na sessão de ontem, durante
o Grande Expediente, para rejubilar-me com todas as
companheiras e companheiros, homens e mulheres des-
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ta Nação, pelas conquistas que conseguimos no texto
constitucional e que nos fizeram um pouco mais cidadãs
neste País. Também o fiz com o fim conclamar a todas
nós, mulheres, principalmente as companheiras Parla
mentares desta Casa, para que continuemos unidas,
dando aquele exemplo de sapiência política. Precisamos
trabalhar pcla nossa grande convergência: o ser mulher!
o fato de termos conhecimento da opressão e discrimi
nação por que passamos é motivo suficiente para que
façamos um trabalho profícuo durante a elaboração das
leis complementares e normativas necessárias ao pro
cesso constitucional.

Gostaria, ao término desta sessão, de agradecer à
Presidência, à Mesa da Casa, a sensibilidade por acolher
meu requerimento, fazendo com que ficasse registrada.
nos nossos Anais toda uma homenagem à mulher brasi
leira, que é tão própria, necessllria e verdadeira neste
momento da nossa História,

Infelizmente, Sr. Presidente, ao apelo da mulher,
que começou no dia de ontem, nas ruas das diversas
capitais dos Estados brasileiros, ao apelo que grassa
em todos os movimentos organizados das femininas nes
te País, hoje ainda tenho que dar toques de protesto,
como vários oradores que me precederam o fizeram,
nesta sessão que deveria ser apenas solene e festiva,
Esse protesto é no sentido de continuar batendo numa
tecla o que me parece até uma redundância, frente
à desnecessidade e à falta até de melhor trato da coisa
pública e da questão feminina.

O Sr. Ministro da Justiça pensa, neste momento, em
fazer um corte realmente vertical no Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher. Além de pensar e agir s6,
S. Ex' se desdiz. Quando recebemos a visita de um
grupo de Parlamentares, S. Ex' se comprometeu em
não mais fazer cortes no Conselho, além daqueles já
efetuados e a ouvir a Presidente do Conselho em tudo
aquilo que reduzisse cortes e implicasse custeio e invcs
timento. Sei que o Sr. Ministro da Justiça enviou ao
Senado Federal informações, não verdadeiras, sobre
o número de funcionários que possui o Conselho. Na
verdade, o Conselho não t,em um quadro próprio de
pessoal, apesar dos seus 88 funcionários, dos quais re
munera apenas 24.

Ainda na gestão do Ministro Paulo Brossard, o Con
selho requereu e obteve a cessão de cinco salas no andar
térreo do Ministério da Justiça. Antes mesmo de ter
ocupado as referidas salas e de providenciar a sua adap
tação, elas lhe foram retiradas.

Por uma negociação do movimento feminino com
o falecimento do Presidente Taneredo Neves. que se
propôs a terminar essa fase de transição no País e a
implantar uma verdadeira democracia - e aqui enten
da-se democracia participativa e representativa - o
Conselho foi formado por conselheiras cujos nomcs fo
ram apontados pelo movimento feminino e feminista.
quais sejam: representações dos vários movimentos de
mulheres, representações da academia - mulheres com
produção acadêmica rcconhecida nessa área - movi
mento de mulheres negras, representantes de categorias
profissionais, incluindo, dentro outros, empregadas'do
mésticas, trabalhadoras urbanas, rurais e empresárias.

O Sr. Ministro, que diz que as mulheres estão aflitas'
à-toa com os dcstinos do Conselho, mostra um aflição
mal-cntendida ou mal justificada numa pessoa que che
ga a ocupar um cargo de Ministro nesta Nação, quando
começa a pedir indicações para compor o Conselho
Deliberativo do Conselho dos Direitos da Mulher, que
já tem o seu processo de substituição - por término
do mandato regimental - das atuais conselheiras extin
to, pois, em setembro de 1987, a indicação dos novos
nomes foi levada à Presidência da Repúblaica. S. Ex"
encaminha ofícios a órgãos de classe, principalmente
da área jurídica, solicitanbdo a indic.ação de outros no
mes pra compor o Conselho Deliberativo.

Queria lembrar nesta Casa, onde há o eco, às vezes,'
de um plenário vazio, mas que ressoa por todo o País,
que o conseguido, em relação ao Conselho da Mulher,
aos 37 Conselhos estaduais e municipais e às 69 delega
cias especializadas no atendimento à violência contra
a mulher, não nos foi dado de presente. Não foi benesse
do Governo Federal. Foi conquista mesmo. E quem
sabe o que quer dizer a palavra "conquista", qucm
realmente conhece a discriminação e a opressão. com
preendc o que isso representa para nós e sabe o que
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estamos dispostas a fazer para manter o que conse
guimos a duras penas.

Gostariá de lembrar ao Sr. Minsitro, que gosta de
chavão popular, tão em desuso, como o que utilizou
ontem na solenidade realizada no Conselho - "na mi
nha casa quem manda sou eu e em mim quem manda
é a minha mulher" - que também existe um chavão
popular que diz: "antes que o mal cresça, corte-se o
mal pela cabeça",

Neste momento, gostaria de deixar aqui consignado
que as mulheres brasileiras estão realmente empenha
das - e é bom que isto seja tornado público que disto
o Sr, Minsitro tenha todo o conhecimento - em cortar
pela cabeça o mal que S. Ex' quer fazer ao movimento
organizado de mulheres brasileiras, podando um orgão
que para nós nunca teve o tamanho que lhe era exigido,
pela demanda socliológica e cultural diante da opressão
e discriminação que sempre nos atingiu, podando um
órgão que deveria ser muitas vezes maior do que conse
guiu ser S, Ex', em assim agindo, além de estar fazendo
um corte no que, para nós, é um órgão eficiente, digno
de credibilidade e de confiabilidade - qualidades raras
no Executivo Federal neste momento - está mexendo
'no que para nós é um símbolo da nossa luta, realmente,
não estamos dipostas a permitir que isso aconteça. Se
falamos isso, não com a firmeza e energia que demons
tra ter o Sr. Minsitro em todas as suas ações, se falamos
isso de maneira dócil, S. Ex' pode saber que por trás
dessa docilidade, da voz mais fina das mulheres, existe
muita firmeza e vontade de lutar po aquilo que elas
querem. Isso já está comprovada pelos 80% que S.
Ex' a toda hora diz que conseguimos avançar no texto
constitucional em relação aos dircitos da nossa cida
dania.

Ao longo do processo histórico as mulheres foram
sempre excluídas da política. e assim tecerem uma mul
titude de poderes marginais pelos quais se exprimem
na sociedade. No entanto. essa expressão só tem lugar
na esfera familiar, nunca atingindo a esfera política.
Hoje, nós mulheres estamos conscientes de que esta
situação tem que mudar. O exercício pleno da cidadania
significa o direito à representação, a voz e a vez na
vida pública. A verdadeira democracia só será conse
guida quando os cidadãos e cidadãs forem verdadei
ramente livres. sem prejuízos de sexo, raça. classe,
orientação sexual, credo político ou religioso, condições
física ou idade, e for garantido igual tratamento c opor
tunidade de acesso às ruas, palanques, oficinas, fábri
cas. escritórios, assembléias.

Sr. Presidente, para terminar, repito uma frase de
Abigail Adams, dita em 1776, nos Estados Unidos 
e é bom que o Sr. Ministro a registre:

"Se não for dada a devida atenção às mulheres,
estamos decididas a fomentar uma rebelião e não
nos sentiremos obrigadas a cumprir leis para as
quais não tivemos voz em representação."

Obrigada. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Sr" e
Srs. Deputados, a comemoração do transcurso do Dia
Internacional da Mulher representa uma oportunidade,
sempre bem-vinda, de reflexão sobre o significado, para
a humanidade, dessa luta das mulheres pela sua integra
ção participativa na vida socio-política e econõmica das
nações.

Naquele distante 6 de março em que as operárias
morreram na fábrica, sob o fogo ateado pelos patrões,
como recurso destinado a romper-lhes a resistência,
na luta por melhores condições de vida, nasceu a cons
ciência de que a mulher teria que lutar, sem esmorecer,
se quisesse conquistar o merecido lugar na sociedade
organizada segundo os valores masculinos.

De muitas formas e matizes cobriu-se essa luta, ao
longo do tempo: ora através de protestos mais ou menos
passivos, ora através de movimentos por valores univer
sais, como liberdade, fraternidade, igualdade de direi
tos, participação política, justiça social, acesso à educa
ção. às oportunidades de trabalho, dentro de um elenco
enorme de reivindicações capazes de transformar a face
da sociedade, dando-lhe uma dimensão mais humana,
ao contemplar, com mais equilíbrio;as duas partes com
ponentes, a feminina c a masculina.

Tem sido de um valor inestimável a contribuição do
movimento feminino, no mundo contemporâneo, para
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a valorização do ser humano, desenvolvimento de rela
ções democráticas e preservação da natureza.

Simbolicamente, a mulher e a natureza se identifi
cam: são fontes de vida, nutritivas e protetoras. O movi
mento feminino foi um dos primeiros a se levantar con
tra o uso predatório dos recursos da natureza, no mun
do, a condenar as tecnologia, de g"'~rra, a se colocar
contra a opressão política, social ou ~onõmica.

Ao se comemorar o Dia Tntcrnac, 'nal da Mulher,
rende-se homenagem aos valores mais dignificantes da
raça humana, à incorporação, nas práticas sociais, do
equilíbrio entre o racional e o emocional, prestando-se
preito à vida, con denando-se os instrumentos de morte.

A mulher conquistou seu lugar na sociedade. Ao fazê
lo, com coragem, determinação, ousadia e confiança
na sua capacidade e no seu potencial humano, vem
produzindo modificações nas estruturas e relações so
ciais, tornando o mundo mais solidário, mais justo, mais
feliz.

Aqui e agora, a Câmara dos Deputados presta justa
homenagem às mulheres de todas as naçôes e, em espe
cial, à mulher brasileira, essa lutadora de todas as horas.
A vitória da luta das mulheres representa a vitória da
humanidade, da justiça social. da democracia, dos valo
res femininos, dentre os quais ressalte-se a abnegação,
o espírito de solidariedade, a bravura e o amor, no
seu mais alto e puro sentido.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Presi
dente se associa.

VIII - ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Amazonas

Beth Azize - PSDB; Sadie Hauache - PFL.

Pará

Dionísio Hage -PFL; Fernando Velasco -PMDB;
Gerson Peres - PDS.

Maranhão

Francisco Coelho - PFL; Victor Trovão - PFL.

Ceará

Carlos Virgílio - PDS.

Paraíba

Aluízio Campos - PMDB; Francisco Rolim 
PMDB; LÚcia Braga - PFL.

Pernambuco

Cristina Tavares - PSDB; Harlan Gadelha 
PMDB; José Mendonça Bezerra - PFL; José Moura
- PFL; Roberto Freire - PCB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL.

Sergipe

Bosco França - PMDB; Cleonâncio Fonseca 
PFL.

Bahia

Francisco Pinto - PMDB; João Carlos Bacelar 
PMDR

Espírito Santo

Lezio Sathler - PSDB.

Rio de Janeiro

Aloysio Teixeira - PMDB; Benedita da Silva 
PT; Bocayuva Cunha - PDT; Jayme Campos - PDT;
Roberto Augusto - PTB; Roberto Jefferson - PTB;
Rubem Medina - PFL; Sérgio Carvalho - PDT.
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Minas Gerais

Hélio Costa - PMDB; Leopoldo Bessone ~PMDB;
Luiz Leal - PMDB; Mário Bouchardet - PMDB;
Mário de Oliveira - PMDB; Ma'urício Pãdua 
PMDB; Mauro Campos - PSDB; Mello Reis - PDS;
Milton Reis - PMDB; Paulo Almada -PMDB; Rai
mundo Rezende - PMDB.

São Paulo

Afif Domingos - PL; Caio Pompeu - PSDB; Del
fim Netto - PDS; Farabulini Júnior - PTB; Felipe
Cheidde - PMDB; João Cunha - PDT; José Camargo
- PFL; Leonel Júlio - PTB; Luiz Inácio Lula da Silva
- PT; Nelson Seixas - PDT; Paulo Zarzur - PMDB.

Goiás

José Freire - PMDB; Lúcia Vânia - PMDB.

Mato Grosso

Júlio Campos - PFL. Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil - PFL; Levy Dias - PFL.

Paraná

Borges da Silveira - PMDB; Dionísio Dal Prá
PFL; Ervin Bonkoski - PTB; Mattos Leão -PMDB;
Max Rosenmann - PMDB; Sérgio Spada - PMDB.

SantJl Catarina

Luiz Henrique - PMDB; Renato Vianna - PMDB.

Rio Grande do Sul

Antônio Marangon - PT.

o SR, PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Enceno
a sessão, convocando outra pata amanhã, dia 10, sexta
feira, às 09.00 horas.

Ellcerra-se a Sessão às 20 horas e 20 milllltos.

ATOS DA MESA

a) EXONERAÇÃO

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 14, inciso V, do Regi
mento Interno e o ar!. 102 da Resolução n' 67, de
9 de maio de 1962, Resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 137, g.l', item I, da citada Resolu
ção, a Sueli Aparecida Garcia Ramos, do cargo de Ofi
cial de Gabinete, CD-DAS-102.1, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabi
nete dos Suplentes dos Secretários, a partir do dia l'
de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, em 9 de março de 1989.
- Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Depu
tados.

b) NOMEAÇÃO

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 14, inciso V, do Regi
mento Interno. combinado com o ar!. 102 da Resolução
n' 67, de 9 de maio de 1962, Resolve nomear, na forma
do art. 103, alínea b, da Resolução n" 67, de 9 de maio
de 1962, Sergio Rubens Angeli, para exercer, no Gabi
nete dos Suplentes dos Secretários, o cargo de Oficial
de Gabinete, CD-DAS-J.02.1, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo
3' do Ato da Mesa n' 15, de 26 de maio de 1987.

Câmara dos Deputados, em 9 de março de 1989
Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS CONGRESSISTAS

Assembléia Geral Ordinária

EDITAL

Pelo l'o'esente edital convoco os senhores segurados
desta entidade, parlamentares e funcionários, para a



Março de 1989 DfÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 10 877

27' Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia
29 (vinte e nove) de março de 1989, às 10:00 (dez)
horas, no Auditório Petrônio Portela, no Anexo II do
Senado Federal, a fim de deliberarem sobre os seguintes
assuntos constantes da ORDEM DO DIA: 1) Conheci
mento do Relatório do Presidente; relativo ao biênio
198711989; 2) Eleição dos Membros do Conselho Deli
berativo (efetivos e suplentes), para o biênio 198911991,
com encerramento às 17:00 (dezessete) horas.

Brasília, 15 de março de 1989. -Deputado Gustavo
de Faria, Presidente.

Balancete Patrimonial e Demonstrativo
Das Receitas e Despesas

PARECER

(Aprovado em Reunião do Conselho
Deliberativo de 28-2-89)

A análise do Balancete Patrimonial, do Demonstra
tivo das Receitas e Despesas, referentes ao período
de 1'-1- a 31-8-88 e do Demonstrativo das Receitas
e Despesas do mês de agosto de 1988, com o fim previsto
no Art. 12, inciso UI da Lci n' 7.087, dc29 de dezembro

de 1982, revela que expressam adequadamente a posi
ção financeira do Instituto de Previdência dos Congres
sistas, bem como apresentam claramente as origens e
aplicações dos recursos.

Dessa forma, e considerando ainda que se encontram
corretos e em consonância com os princípios de contabi
lidade, geralmente aceitos, manifesto-me pela aprova
ção dos mesmos.

Brasília, 26 de janeiro de 1989. - Antonio Geraldo
de Azevedo Guedes, Relator.
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BRASÍLIA-Pf. 31 c;:; ~GOSTO DE 1968

';""J/

t-,/:_~.ç:-c: :"'~7
!.R1io\LDO G'QW':S

DIRETor~ E%t:CUl"IVO

l~&<~
0if.JTADO anTl..vo DE fAAI.t..U ~ESIO::HTE

.-:V _..5 ,,7
SEN/..OOO ,Jcto...<.ozo

lEZ:l..~a.í\O
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~nN6R!SSO NACIDKAt

msTnuro DE PREVIOÊt:CIA DOS CO!'lGRESS15TA::;

DEt'ntsTRAÇi\O DA. CotlTA ~ECEIT"" E DESFESÂ ACt::-:uu..oA ATE AGOSTO/M CI P C)

IOQOOa REC!::IT.l.S ~REHTES 3.075.536.755~2g 300000 DE!;iPES~S ~;:?EtrrES

2B9.44C.2.71.91 310000 OESPESÁS DE Ct.:STEID 34.SZL472.01

111100 CUtffillê:.nÇÕ,::S Df 5EGURJ..OQS oeRIGATÓRIOS
111101 DA CÃti!.PA
lIllCZ co SErtA!::D
111200 Ccr.rrRIE"UrçÕES DE SEGWADO'S fAO.lLTATIVOS
Ill~Jl [L!, CÃ~I.iRA

lllLC~ D~ sElu.no
~lH:B [;:0 nü::us~H

1112.04- ClT DA CitUPA
11~2.t5 CLT DD SEtU-DÔ
111:<:06 CLT CE~.!.F

111300 C'JrITRIWIÇÕES DE PWSIDtIISTAS

~~i~~~ ~~~i6~~Ç~~;I:~:~~~MEtrU.çiaDE CJ.RÊtJ:IA
111500 COHTRIWrç",? DE tLl.J:ü ....TO

120000 RECOSn... PJ.lRlMONI.I.L

122400 .rJrlOS DE LETRAS DE: ctl1SIO
'1~2SnO Jl;,,;<05 DE T.D .... - TÍTULOS DA. DfVIDA .AGRAAIA.
H::'~' JU;::OS DE O'r'ER NISI-IT
123!CO .J~OS DE D~PÓSITO ElJ.N:ÃR!O
12:31"1 coro. r><AZO fIXO

i;:i~; ~~~~ EK~Ésntm SIH?!.ES
1~41C" ATU/.IS

~~~i~~' ~i~~~~ios·E PAATICIPJ.~ES
l,2!t3C2 B1J;CO DO BP.ASIL S/A

140000 RECEITAS DE 'rnAN;;FERÊUCIAS cmRaITeS

11,.1lOO mffiuwrçÕES OA CÂI1A.PA
l'U::CO cotlõRICUrçO'f:S DO :;;:;:l!ADO
hl~OO co:mUEUlç:JEoS DO F;;"C[j,l,SEN
1';141;:0 CC!/TRIBUICÃQ CEGRAF

i:~~~i ;f~~~~&Ç~iS c~1~:~~~s DEFVTAO~
149>1::,2 SJ"r"EtlÇÃo DO 5nUoCO FEDERAl.

111.451. l~O .30
16.609.!43.%

41.606.575,.50
24..96.3. :37e.61
1.613.011.89
4.412.1°1.10
'l.666.99t..n
7.556./394.72

42.407'.32S,l::
305.1033 ....63.73

270.S41.561J.9D

169.304.474.33
%õ!2.433.~1,a7

128.070.464,26

S7.843. 964,74

:!.9.717.'346,~

1.St.6.é74.49

1.956.471.694,9.9

238.139.639.33
959.629.710.:>1
134.144.197,8ll
347~590.791.SS

4.663.733.87
1.462406íl.M

315.587.436.6%
98.63a.613.Dl

l.5t.lZ.061.60
16.760.'172.70

391.738.042, 20

311:3:l0 GRJ.TIFICAÇÕ:::S A $E'RV!!JCRES
313JCO !;mnçOS [;E TEi:Crr;:;OS
314000 SEGL1':'l.J cc:mÁ lt:CÉtOl0
317!JOc.. DE5?ES,!,S OIVEf(SAS

320000 DES?ES....S DI: ~i.H$FEltÊl;cIAS cm~ruTES

328000 PEMSÕ:::S A E'X-CCNllnaUIHTES O::RIGÁTÓRIOS
3Z5100 PEI!::~!S ... EX-Cc:;flucunrrES fACULTATIVOS
3?Ü=:O::J PENSOE3 A BEUEFIC!ÁRIOS
329000 'fRANSF. P/C At.!>:. F.Á ;~ SlJRS DE rM~ÊSTIt1OS

~30000 DESPESAS DE ItlVESTIHI:HTOS

33110'0 PZROÁS COM El":?RÊSTlI1OS E FtH.U:CIAl1ENTCS
331101 FOi( ~~TE
331900 \r.l:. REF4 D!':FUÇÃO movruIEHTE DL tú1'E:RO 233S/87

2.4. 31'r~ .13-; ..SO
5.3"~.Ç~,J.77

lê1.'!65~76

4.600.C~Ó~18

33S.43:l.93'h20
e6.6:;'5.3!j~.63

5a.o~o.1l9,,63

20:.31.5.814.4:!

l500ao REcEIns C::::VERS.A.S

.!S100!) l'ULTAS ! ..nJj.(OS DE l1JRA
1!1002: SCEl~t: E"~tSTIr.os ,SItlPLES
151000;. SOe!?E AlUGe~rs
15150<1 TU( D:: MITECIP. DE ~OS SI'EMP5lÉSTmOS S!l1PlES
153000 CQ:1IssBE5 scai<E SEGl.r.10S
15?000 OU'TRÁ~ RECEIT.t..s OIVER::õAS

TOTAL. DA RECEITA 4 44 •• ~~ •••• 4•• 4~.4 •• 4

26.075,90
22.0.056.63

'3.18~.081,2B

1.sa7.931.84
1.312.75

3. D75.536. 75':;.2:2

SctlA D.... r.l:SPE5.A. •••••••••••••••••••••••• 4 •••••• 4.4

:::Ut:'ERA'JIT vE:aIFlCADO ATÉ AGOSTOIM .94 4 .

TOTAL DA DEs;:rSJ. •• 44 •• 4••••••••• 4••• 4 •• 4.4 .

540. 99~.640.55
j! .S:;4.S41.11t.,.,67
~,.D75.5ZG.75':;.:::2

7--- ...s
,_SrnAnDR JO~O '0:::0

../ TESOl.itEIRO .

\~iJ-<~
D!y'lJfMJO GUSTAVO [lê FARIAU F-RES!!)E'NTE

MAS;lIA-Dr. 31 DE .GOSTO DE 198&

:;';W-7
• iRNAtnD G::r.~S

D!i(ETOR EXECUTIVO
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COH&RESSO NACIONAL

!NSTnura DE: rncvroflK:I.l DOS CONG~ESSISTAS

BMJJ.f::ETE PATRIl1O!-lU.l I::l:CE~iU.cO m AGCSrO/aa (1 P C)

T v o s o

267.570.00
11.n.5.~.33.5'7

4~0.420.614,7S

120.1.93.158,57

lB'J.31z.av
4.B6J .550. OlJ

2<:.194.66:1.,89

1.809.3:4.03
87':',:51

5.9DJ.3J:i1.3rt
16.28b~32.:1.59

:l.1510~1<;3.34

Ia3.~S5.N

5.6Z.:~2.7[' ,2.7
7.7Z3.9i':';.~2

2.5<:'6.C71.n
310.7li3,t;5

2S:!..76!i.SQ?B3
167.65~.lC!,;.?:1

34:1.Z4~.Z26.(:1

t..5:54.541~1l4.67

830000 NÃO EXIGíVEl.

831UCO RESERV.\~

831001 t;:ZS"'R....A DE r::mrrIttG~t:::u
8:n1}D~ RE::::::RV~ P.~p..I. FlrnTrW ~E'''JUSTE DE" 13ENEFic!~
133'3000 r.!::!:.ULT~D~ O;::EF!t.CI~HAL

ô~:soal E}:c~ci::r03 "-!.'TERIO:lE:S
a:310n EXERCicIO A.TUAL

640000 r:UJ~3IT~IAS

SlilOOD VAlORES ~M CUSIWZA
S'i4C::O R;;:C;:~:::DO P/corITÁ ElE SEGURas
C44CCl D~ Dr:"ER~CS

844C02 S!:Cl.;:!O S/E~:;JRÊSTI~S

844::06 tlA. DE SEGt...7:01 A.L!ÁUÇA DA BAHIA
[I4"l007 FEiJl:RAL c: SEGl...íWS S/A
E:4f;OC8 '{ERA. CRUZ S/A

esocao RESULTADO fllTURO

~;~i~~ ~~~~~~ç~~ ~~~:I~E r~~~~:VAS OEl

1.3-52:.637.56

'3.13Z,.874.04

'357.231.255.74
23:!.92S.1%.03 B20000 FUt:DO OE 6ARAHTIA

603.C1l6.237.80 l:l1nooo. EX!GÍ'iEL oPE?AClQttlL

12.n5.78't.o:3 811.5fJ:l P.ETE~~:G::S ~ ;;'CCOLHER

;ii;~; i~:; ;~~~;~g~;ClÇt:5S
811601J C:'U:D~:::S cI\'m~'JS

811605 FL.,::::a A::SI:nEl<cíAl
8116C.õ. nIVE~:ms

43:S.!~7.S1

58~.e44.~t.l.41

r:.ao9.16"'~7U..:S7 e21oo0 Fumo DE RESERVAS

U.926.2:U.CO
676.9:1.6'1';;.70

1.425.751.113,:50

3.13l.aN.o4

3.4la.51J3.670053 aaoaO::l PA:;;SIVO

lOS.1l64.000,oo

.600.555.B9
7a~.001.69

,2.233.419.76
a.e60.2'+"',a3
1.Z95.500.03.

E29.72
53S.787.N

207.0<:1.45
15.:SS9,l(')

6,58.(.;49,23

5.2.:;3.Q62.39
59. 7';6 .23~.99

lO::'.1~0,5s5,n.

:::O~.833.~71."6

3li.3r:.J.176.,1.l
17.3"2Ll::IO.Z5
t8.6:'.9,~a:i.S7

20.1N.~Q1.13

6.559.511.18
6.00!>.263·.38

103.B51. 99:3 .~7

1.42!i.751.113.311

7IJOCiOC lHVO

710000 [1.tSp'~::Vrl

tlZOC:i E!,l:::OS cm.:T,.\ I1JV!M!::~ITO

71<:Cc:L ~.q;::J c;::;:::no rn:J.:' o::: HINA.S Sl:RA,IS S/A C/03293.1Z
n:cr;;} !::'.ll::O 00 E;PJ.~IL 5/1. 'C1l9:33Z<Jl .
71~C04 8t:::CO CO 'E;tlÁSIL S/Á C/11.357515
7lZl;'H e:.!:;;trÃ S/A
il~oc:9 c::;: C/9S3071/1
7n~o:) P',JUn!;r:A
7:;.400::1 O"'<:R HIGaT

7ZFH:O t.ç5õ:s co BJJ:CC &0 BRASIL S/A
72.17C~ cmUflC;,JQ E F<;:c!~n DE DEPÓSITOS B"-l:cÁRIOS
nz::o:;. PLIC. EM OC;UG. J;1EAJUSrÁVEIS la ELETRO'"'.AMS
n.i?OOl ~!~'!:!?A.:"

7:!21t'~ r:'::2I~ll.çf;ES M Trxt.:Qo DO r;S7.iL'O DA BARrA
7;~101 F?It:CIPÁl
?ZZ90J .'.;6::5 00 BAJ.x:Q HEP'IütCNAl
'7231:;0 E::?;;:rSTI":-JS SltlPlES AlUÁIS AVERBADOS
n!-3Cl SE~~;::::",fS

7:33C~ CE?L:Tt.r.03
7Z3~'~~ F,1:::rc~::~:os 00 SENAOO
72)J.;I4 FL':':'..I:·,':j,,':(ICS OA CÁt'.ARA
7:?5~t5 CLT O:. SEIU-JO
;C3J;::::, CLT CÁ dt'.!$A
'7:''3!D7 !~:nIV:J3 no SI;lU.DO
"1::31:3 :;:t:~T1V;:;3 DÁ·ÜrWV,
";:3~Or;l' i=:\::;)ASEI1
7a3:51:l F:N$l~llSTAS

723311 CEG;?:"r:
72.3.... 00 E~;;;;;:t:Hl~ SIMPLES A.TUUS BIJ'CO
7~3'ial :!f~;t.!JCRES

7::..... a~ [lr?UT:.[;.üS
n';10:l1:I'.: ..'E!:C~E5 O!Vl::::l$t!S
724101 I~?C3TO Di: REf;nA A I:'EClIPEP.,lR
7:?:"lc,:, CIMr.M'.EJil"os ?OO DtS?E:SJ..~ DE ~OHTO PASaHE1{fO
nl,:nl'l~:J:;

nt.40C JI.M~S A RtcEBER
7Z4406 Jlõ'CiS DE' OVER flISHT

730QOO .J.TIVD PERI1t.!tEmE

73].000 E':'UIFAMEHTCS E IhOST.\.l.J.ÇÕES
13UOD r..iGUlNAS. J1OTOOES f APAAEUiDS
7J:1700 e~HS n·.óvns
7Jlç~O r.:'.'EIS E tm;~.sÍ/.IOS

339.375.05

2.17.Q1
3b.:S7~.54

3Q2.7l8.44
62..07

74COCC 'TRÁI":srroous

741000 VA,lCRõ:S C~}STOOIADCS

TOTAL 00 "TIVO .\".~ ••••• ~ ••••••••••••••••• ~ •• ~ ••••
5.905.334.30

"3.41B.503_670 .53 TOTAL 00 FASSIVO . 3.418.5')3..67D,53
==========='='====:::::::

BRA::iÍLIA.-DF. 31 DE AGOSTO DE 1<;M

... /
. /"'t-i--::: ~.,v:::::~'
'MH.:.Atno GO:'iE5.

DIRETOR EXECUTIVO (
}'I,,-,>~ d.e-:t~o P\J7l.:l0 G\JSTA\t3 DE FJJ!:IA

PRESrOENõE

>.-5 \
SWA!lQ'J "::J!a {roo

TE5:J'..-;;:EIi\O



880 Sexta-feira 10

Balancete Patrimonial e Demonstrativo
das Receitas c Despesas

PARECER
(Aprovado em Reunião do Conselho

Deliberativo dc 28-2-89)

A análise do Balancete Patrimonial, do Demonstra
tivo das Receitas c Despesas, referentes ao período

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

de 1'-1 a 30-9-88 e do Demonstrativo das Receitas e
Despesas do mês de setcmbro de 1988, com o fim pre
visto no art. 12, inciso JII da Lei n° 7.087, de 29 de
dezembro de 1982, revela que expressam adequada
mente a posição financeira do Instituto de Previdência
dos Congressistas, bem como apresentam claramente
as origens e aplicações dos recursos.

COt-!I'iRESSO HACIOtlA,L

lH:3TlTUTO 'DE: F'UE'JIU~l"~IA DOS (:CJI:'~RESSIsns

D~IiOHSTR/.ÇÃO DA roITA RECEITA E DESPESA J;t1 SEn:rt:l'!o/8a (I PC)

Março de 1989

Dessa forma, e consid-erando arnda que se encontram
corret,?s e em consonância com os princípios de contabi
lidade, geralmente aceitos, manifesto-me pela aprova
ção dos mesmos.

Brasília, 26 de janeiro de 1989. - Antonio Geraldo
de Azevedo Guedes, Relator.

llocco F:;CEIlA ~lU'CUTARIA

s s

111100 cC"r.t'Ieurçõ::;s DE SEGt."RJJJO'S cePIS.uOOIOS
111101 DA éÃ;l'J~A
~l!H': Da :õHunD
1l1~C:J C':"iTI:!lS~Içõr::S DE SEGt.Ç,UlOS FACULTATIVOS
ll!;:!ê:!. D'. C"':~"'PA

llH-e: co SE::'~:JQ

111;:':'3 co r;::':"~·'.SEN

111;:34 CLT [IA t::O,!:J',lU.
l:u.:>~5 CLT co St:t','oo
lll;:t'~ CLT CEcr!.F
lU~C" COlITPu:ureiJ'cs DE PEI>SIDtIISTAS
1l":!.40J cC'iTínI::L!IcãES PiCo::rI.U:EIITI,ÇÃo DE. CARÊNCIA
1114!ll Z!i~l-,,;,;,.e!JD~ C1::?IG.'.TCnDS
ll:~(l!, cmmmurçt:o !lE: IU.~~Àm

l::!O'!:lO RfCEITA PJ.TIl'ItiOUIÁL

1:::;,,;103 ..'L.':::OS DE OVEP tlIEHT
123100 JL:CO:::' DE DEr:JSrTO 6JJx::.ÃRIO

. 123101 Cr:r.IT.A PAZO fD:O
1231t2 lC~r!.I;;A •

. 12<1100 .;~o:-:::::;; DE Etlriil:SnmS S!:1PLES
li!41C4 UW.!5
124::0Cl Al~o..:::rS

~4COOO I<ECEITt.S DE l'P.AlI5FEl<ÊI:CIAS CDRRE~mS

14:<'100 CO'IT?lE.1J:::ç.C~S DA C;""J..RA
141;::00 CC'i,';PICUrç,Õ::a co SEI:.:',I;O
141:3CO CCilTi?I1:Ul:ç5!":3 OD r:;:;;::J..5EII
14!40D ccunn;::urç.4.:l CIõC~f,F

lli,;"t1D c~In:!!2UICO~5 OIVEQ:;~S

~F1'Ol S!JS'iE~~t:::l bA C.:;,::,tJtÁ CCS DEP'ftADCS
14ÇOC~ s:..'S'.J:::';!:O c:> SEIl.:\DO FEDeRAL
147003 ~'..'Z'''EI:-;::O C'J I:EC

[!a.~79.60!j.M

4.196.206,56

JO.%3.9ói,56
ó.Sc.7.9H,57

578.743,63
L181Jt59.7(1
1.9'41.735,64

" 4.262.7alt.25

Z47 .517.6.$6,'43
.75.960.7D1J..:::a

74.067.251.54

105.000.000,00
1.-31~.C2.9.00

Sl~ooo,oo

3:::.6i5.a13.0'i0;?; 3113'JO GR'.'.TlfICf·:;;:êES A SERVWQqES
313t'JO SE,,\'l~OS DE 1E.Rt;EIIWS
317000 DE5P[S.\S DIV[RSA3

25.516.636.43
3:'0000 D!ÕSPEsAS DE: T?AftF.ERÊI:CIAS COORElrrrS

3Z{I:IIJO PW~0::S A EX-CO:rrR!CU:rHTES C!l~IGATé:acs
3:a100 PE~,"36ES ... EX-ClNíR!WnITES FACULTATIVOS
3:S::00 PWSf}[S A BEtlEFICrÁR!OS
:;2V':;OD TRAH5f. PIC AlJ'<. F.A. ~ S/JRS DE 'EtlPRÉSTlros

7.tra3;662.3S
347.262,(.6 330000 DESPESAS D~ It'NESTIMEtrrOS

9.2il.272.2~ 331100 PE~DA.S CCtl EI1?RÉ5TltiDS E Fl~u.m:W-n::.mos
331101 POR troRTE

60.209.286.72
:Sil3.47&.ó44.71

225.004.4';'1.n

83.2!-9.160.72.
25" 7CO.H;;,,24
1.1';7.~37,:::6

n.S:3.SGI1,50
106.363.029.00

43.7SC,OO

6 .Z:57. 060.00
1.257"f,U,~O

l1Y~.339.C3~

1:5.4n:.O:~.77

63.353.015,52
23.006.812.57
16.169.SCS.62

'.ÇZ,2:.690.06

43.750-.00

43.75D,00

15COOO ;;-~CEITA3 DIVERSAS

251000 l"'tJLTAS E JL~OS DE ~A
1~1::C-i ~:::::,,~ t.Ltr,.{:~IS

1525CO Tl.Xt, ca i':lT!;:cIP. DE JmOS S/EI1PRfsnrtOS S;MPlES
153C:lO crr.:ISSJs:S SCSRE 5ED..t;C'S
15')ilt7~ (lJTRAS f1CCE!!","S DIVERSAS

TOTAL 04 RECE:I7A. .

2aS.14~.S5

835.061),00
9lZ.343.79

.34

76~.815.645.13

so:1A DA DESPESA ~.~ •• ~ ~ •••••••••••• _.
SUPERAvrr VtRI:=!CAOO no t:ÊS DE SETE~O/88 •••••• o:-

TOTAL DA DESPESA. ~ .

133.::17.IU4.60
629.5Iis.a3!l.!ô3
762.815.('45,13

ir): J~(l6~' ~~~
Pi.ULO P03ERfO DCS s}..·,'TOS

cQ:n,',ow C7C-Df 6683

,( l'-1

!'~itu:~:, lu/L L,i/lv/I]
,l.,mcmo P/.:JLO IW·::P.L.t";.'ES

CHÉFE: DA s:::çZo Di; CO:ITt!lItrDf,OE
Cc:-rrAOC~ CRC-Df 6~1(,

, .;;/~,~?
A:::W.]..V;;) G-:::tS

DI~,TO~ EX(CUnVo
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CONGRESSO HACrONAL

IllSTITUro DE ~EVIOÊt«:IA DOS cotr.méSSISTAS

DEt:O:-lSTRAÇZO DA CONTA. RECEITÁ E DESPESA "'CltrJLAOA AlE' SETEr1)RO/Sô (t P C)

T

J..113.655.66

'30.613.1113.3':1
6.60J.StI 3.S7

183.365. 7~
4.789.'iC5.2.1.

470.416.72

t<2:1.7113.954.7Z
10~.640.2.0;;,21)

76.Hi?625.Z5
Z3.281.50"1.4e

4'10.416.7t

311'30D 6~ATIf'ICllçr;;::5 A S;;::gVIDreES
31 ~,cro Sl:RVIÇ(fS DE TfRCr:IR)S
3lt;OtlO SEGLr.O C::::,mA :n:::Ét:nIQ
3170CO DES~E5AS OIVERSAS

3i;8000 PW:::Cr:S Á EX-~rrnI'CU:rHTE3 c~-lHr;.ub!os
":s~lnM ~mS6ES À Ei{-CCm"ICUnrrCS FÁC.ULiAT!VOS
3;:(',200 pm~f.:~s A DE.::~F::C!i)UOS
:S~90CO nUJrsF. P/C AIIJ'.. F .... 7. S/JRS DE WnESTIHOS

330000' DESPES/.S DE WVESTIliEmOS

:331100 PERDAS CCt'1 Et:rn~STII-:os E FINJ.NtIAl1EtrrOS

i;i;~~ ~ ~i:EDEFLAÇÃO rnOVEnIEtrrE lJL tÚ1ERO a35/B7

160.74&.277.68

51.473.QS":'·.U

37.2:01.01)8.89
1.60;.3.937.15

7.4!i:::.!iS9 I Sl
1.4t.>2.06tI,8"t

364.67G.919.01 310000 DESPESAS DE CUSTEIO

239.139.039,33
959.629.71C,3l
19~.3S3.4!14,60

io71.or:.9.4':!;6.S6

3~3.845.5';7,34

124.32~.!nO,a5

Z.739.54SJe6
25.2.<:6.5"'1.<::0

4<;S.lOI.0'71.20

2.<\17 .UIJ;. 903.61

1.M·?311.%3.6's

~.63a.3S;:.4()~,3~ 300-000 DEsrtsAS CCRREHH.:S

1.462..tl6IJoB4

5Z.570.53'7.06
31.576. !:::'J.l6
~.191.755.52

5.5';3.576.35
.9.60a.732.5t

1\'61?678.97

139.940. n",16
2Q.MS.550,52

28? n:;;.lM,5S
~Bl.V.4.2:5:::,Ol

274.304.n4,33
22.3.745.596.87

Sl.OGO.GO

lCic~oa RECEITAS ca<REHTES

llOtlOtl RtCEITA TRIBUTARIA

111100 CO:-rTRI!:UIÇÕéS DE ::il:Gl.PJ.DOS OORIG.lTÓlUDS
!lUCl [1.\ CÂ..'-t!.I=rA
ll'llCZ 00 SEl-;AOCl
1l1;::()~ C()t!TIHSIJ1ÇÔES DE SEGOOJJl05 fAOJLTATtVOS
1112(Jl UII. CÃI1.!.!=:",I,
1;l.~r.:02 00 Sl::ntD1J
111:03 ElO r;;.'::::'O#.~:::N

llH04 CLT 0\ cl..w..pJ.
1122"5 CtT De ~E!a:m

11::'<'-06 CLT c:::roP..\F
l1Úl}O W.~I5U!ÇÕE$DE P8',;;I(J-IISn,S
111~OO COl1"T"PI~UIÇÕES p/CO::PlEl1nrrACÃO CE CARÊNCIA
1ll"401 SEGtr,(ADOS CCC?IGl'.Tl.'''UOS
l,llSOO tn,'TiU6UIÇ:i:o DE HJ....n.Uo

120!Joo RECElTA·PArn:n:o,'..r:.Al.

1~2':"OO JUl\'J'S DE un,-,s Dl?: C....'<SIO
l~:::;CO JL~03 Dl: T .D.A - lÍruLOS DA DÍVIDA.. .lGRAAIÀ
1~270:J JLo::'C"S DE O'JEK tHGliT
1~1100 J:"'oÔOS c:õ ntró$!TO !>AJWIO
H:3101 carrA r~AZO FIXO
1211C: P'CtJ~.!,t'Ç.\

124100 JtFC~ DE Et1?>lÊSTIM'OS 51HPLES
!241C4 nUHS
124~OI) "'LL-A1~IS
1:::43(70 DIVIOE~XjO'S E 'f'AJHIC:rP.t.~ÕE.S
124302 BANCO 00 6RASIL SIA

14000G RrC:;ITA~ DE. TIl,/'.H~rE~Ên:I.I.S cmRElrrES

14liO:l CCtfJ?!E.:.n:çc:::s 0,\ c.W..mA
llt1~OO C~irr!IWIÇê23 00 SER'M
1<01:'>"::0 Cr.~·,TI'llrU:r::C:;s DO P:::::rDASru
141C,M Cc:rrnIWlçÁO C2CI'lAF
14<;:::00 CO'-.'"1"I=1!E·t!IÇOES O!'/E~S.l<.S

1l.jnn S~"3·"t~;ç.i::) DA C,~tt',RA C3S DEF'UTADOS
14<;100l Str:3VE~~i.:O DO 5ElV-DO FEDERAL
149003 SUS',Wçt:C 00 ti"C

150000 P.EC~:nAS DIVERSAs 7.3So.0119.0~

151000. ffiJLn.S E JL~QS DE. tt:J9A
15lOC::: 5OCr! t:HF'PC5TIt1Y.i S!~PlE5
1S1D::; so~mt ALlJGt''!IS.
151S00 TAXÁ OE: ".HiEC1P. LC JtRD5 5/EMi='ilESTrHOS !iII1PU:S
151000 C:C~·f!S:-:.õES S0'21E S'E8lYO'S
15';000 QtJTRJ.S RECEITAS Dl'o'ERSA.S

'rOi"L D RECEITA .

26.015,90
S05.2Ó2.1B

531.~78.08

4.017.141,2:S
2.800. Z76 ,63

1.313 1 09

3.836.352..400,33

Sot1A D" DESPESA "~'.'~'."""' •• ""W'." •••••••• W
SUPtRAV;tT VERIFICADO iÉ 5ETEt:5RO/B8 .. u.uu .. u ..

TOTAL DÁ DESPESA ~ ~ •• ~w ~ .

674.Z15.~55,15

3.](,,4.13~. 9:'5, ~O
3.038. 3!:õ:::. fjOO.3S

E?~ASÍLIA.-DF', 30 DE: SHEH0RO DE 19M

fi /},

th.t1~1!;;' /~I~ .ik11~1~"f''1
J A/-fiOtIIO PAULO POO~IGÚ:3

CHÊJ'E DA ~rçÃo o::: tlJ.m·,~Il!O,!J)E
CotlTÁDlTr! CRC-DF ba6
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CONGRE~SD NACIONAL

IttsTIl1JTO DE: PREVIDh«:IA DOS Ctt:GRES3ISnS

BAu.f!enE PAlRI~IIAl E~"CrRla.no EJt SETEttt'rlO/M eI P C)

T

7.547.4fJ!:>.OO

9.M7.667.63

5.lf:!S.33~,:!O

3.'109.333.33

aO.034.7:n.4S

267.&70,00
293.~57,40

U.9Z5.2.M,57

420.4:::0.614, 7~

4. 768.61<::j 70
874,31

29!>.1l3.0Q
?251.37~.OO

103.Z56.04
2.640.2.73,74

703.CZZ,l!)
-14:!.Ô70,S5
6B5.6S~,~1J

252.766.509,83
167.652.10~.92

3'.2 .,~e.3:6 .e6
3.164.136~945.20

C/300ao NÃo EXIGÍVEL

S!iOOOO RESULTJJJO F~O

851:;:00 REAVALIAÇÃO DE J:t1óvns rRE:5E~'''AS: DE)
8!:i~D!JD PEl!'JrtrTE
a!i~I!Jo VAAIAÇrO DA. CARTEIRA DE ....ções

ll31000 P.ESERVAS
e:nOOl RESERVÁ DE CCfrrIl:0Êt:CIA
831002 RESERVA P~QA FlfTUP.D RE....JUSTE DE BEHEFicros
833000 RESLJLTI,OO OPEP.ACIOHAL
83:Õ:OOl E:~EkCÍClüS 1.IrrERlroES
':'33002 EXEp.cíCIO ATUAL

E1rIOO'OO IRA!lsnéRIAs

G41!JDrJ VALeRES EM CU3TÓJIA
MAMQ RECEBIOO P.fC<Y.lTA QE SEGUROS
Ml;OQl 01:: D!VÕ:RSQS
M401J~ S(GV7.0 S/Er:F":'iÉsnr:os
644{lO6 cu. DE SEGl..i.r::JS 1.LI1.!,'ÇA DÁ BAH!A
M;~OQ7 F'EDEP"l DE S!G1.."ROS S/A
8{14COa VERA Cr;:UZ S/A

I05.U4.ooo,oa

433.357,51
653~662.164.9a

7.487.813.64 811500 RfTJ:t:-;;:ÕES A P.ECOLHI;R

:ii~~~ ~:~; ;~~~~~S~;CJ,çD~s
811bOO C~EDC'2ES DIVERsas
B1l60S Flf.:':J:J ASSI5TW:IAl
e1l606. DIVElt':>05

4~041.541. 9D!J..87 800000 PASSIVO

Ç04.01S.161.94 81DCOO EXIGÍVEL CPER.l.ClotV.1.

43:5.198.044.02
463.329.;)04.<.:8 820000 flUlD DE 6ARAHTIA

3~1.30.El45.273.S7 .sZlOOO nUlO DE R:SERVAS

11.9<.:6.233.00
n4.439.5!;2.B

1.4Z5.751~lBI30

105.864.000.00

499.722.51
4'>8'. 741h2?

207.n:::l.45
53D.OOO.00

15.:559.10
115.047.98

2.ZClJ.8b8.Z7
4.51:.72:;,63

S23.6J4, i"l
8Z9.72

186.755.Z9

. 4.53~.478. 92
65.3"61.1(19.03

126.10::.773.95
~27 .f..17. 957. '>8

3=>.896.5"2..1<:.
H.M:l.6~3t03

20.1~9.1!:0.76
20.861.650;'91
11.tI'='7.59~.:n

6.4S6.'i29.es
116.949.740;..05

1.425.151.213,3Q

71000:: OISFOtUVEI.

nz:oc? E1.lICOS cc:rfA HOVJHEHTO
7l;':001 Nl;-:U CR:DITa EUL DE Hlms tirnAIs 5/A C/D3l931'2
7li:OOJ fJl,~.co DO ER~ZIL S/Á C/1933~Ul

'HOC';' EH"::CO DD sç:U.~rL S/Á C/1935751S
7lZ001 ;:IM:!::~F':' s/....
71':O~1 CE:F' C/Ç'S!)o71/l
713000 roJF'lt:çA
714COO O'/eR HIGHT

720000 PEHlZÃV.EL

700000 ATIVO

7<.:1400 AÇÕES 00 B.!J'OJ CO ~"'sIL S/A
n'17CO' Ci:;:.'HF:ICJ..!::O E P.EC!~OS mo. DeF"Ó!:!TOS B,\t:d.RIO'S
n~coo AF'L:C. EH 02RIG. Ri:I..J1JSTlvfIS D,I" ElETJ:(OnRi.:S
n~OGl F?!~-"'.:H'A!..

7:aCD L"::~!G}.çêts no TE5CtP.O 00 ESTA!):' DA BAHIA.
72:2101 N(n~!PAl

7Z:<:QO::l ,tCc~5 00 BJJ:cO ~ERIDIOI'f"'L

7~3300 Et't."É5T!tO:i SIMPLES ATUAIS A"'~6ADOS
123301 SEtt·.~~ES

n:nG~ Dff'lJnJ::Ds
n3JtI:i FLII:CIOtÚRIOS 00 s!:tv"oó
nnc't FL";o;:::od,Rl03 DA l:Âl1mA
7:::.nCS CLT DO s;::u.:.OQ
n3:3C~ CLT t:A Cf.I1I.r.A.
?2:H:J7 lf!!.T!mS D:J SEtWJa
7<.'3'C'3 lU.!.TI"OS Dl 6J1AlU
n33t>9 f7-G'Q!.SEH
7<:3.,1:) FEl:SIO!:ISTAS
n33H CEG<\'A.!"
723400 Et:;:-;:éSTItm~ SIt1PLES ATUAIS 8..\!:t;O
n,Yf01SE';.'.ll':RES
nJ,4~Z DH'UTADOS
nuca CE\'!:~ci:ES DIVEr:zS'JS
124101 If:::-c'STO D!:: F.E1~"" A RECUPERJ.~
724103 ArlI,urU.."':i::lITOS DE I"Wo.:;ÕES E GRÁT!FICACÕE;S
7N1C:=- t.:JI!..'lTt.r.r:fITOS F'OR DESPESAS DE FP.ottrO P.lGAHE~lTO

7NIlO C'lJTP'~

~;'....:,oo JlJÇ:'J;; .. ç:'ECt:õ'=R
1244Gó Jt..:;;:os D~ O\irR t1IGliT

730000 ATIVO PER~l"ElrrE

731000 EO'"JIFAt:ENTOS E InSTALAÇÕES
731100 t',iqunv,s. t:OTOP.ES E APARELHOS
73170C BEns n:ãvns
731800 mVEIS E UTtJ::sÍt.IOS

õ:J.7.rJl
470.218.54
302..718.44

G:!.07

74::1000 TIU.f:SITéRIAS

741000 'lL.lOOE'S C1f.;TOOlJú)OS
TOTAL. 00 ATiVO ~ ••••'.~ •• ~_ ••• ~~ •••• ~ •• ~~~~~.~•••••

S.9M.:3Yh!!O
4.041.541.965.87 TOTAL 00 PASSIVO •• ~' •• ~' ••• ' •• ~ ••••• ' •••• '.~ •• ' •• 4.041.541. 9~S .&7

,', ,,;'. /' 'j:í
•• "'~ • ",~. ;:'o' ,;J_:"'l
P·.Wl.,lJ P.C'JEt?TO cC'S·S1.t;ros

CC:iTJ.O~ c.1C-Dr 6{>03

1i..J-· ;) " I
H,·;.{cJi1W f..~~~ Ií/:,;:"fáa,ü
J ,Mlrcu:::o PAUl.b' I;'{)'J::!!G!J:S

CHEFE DA. ~EÇAO DE COfrr:.!3IlIDLCE
CONrJJ)~ C~C-DF 6=16

f~éR~

j
JEP....TÁ;)O GUSTJ.VQ O~ FARIA

/ ~EsIDrNTE

I



Março de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sexta-feira 10 883

Balancete Patrimonial e Demonstrativo
Das Receitas e Despesas

PARECER

(Aprovado em Reunião do Conselho
Deliberativo de 28-2-89)

'A análise do Balancete Patrimonial, do Demonstra
tivo das Receitas e Despesas, referentes ao período

de 1?-1 a 31-10-88 e do Demonstrativo das Receitas
e Despesas do mês de outubro de 1988, com o fim
previsto no art. 12, inciso III da Lei n" 7.087, de 29
de dezembro de 1982, revela que expressam adequada
mente a posição financeira do Instituto da Previdência
dos Congressistas, bem como apresentam claramente
as origens e aplicações dos recursos.

Dessa forma, e considerando ainda que se encontram
corretos e em consonância com os princípios de contabi
lidade, geralmente aceitos, manifesto-me pela aprova
ção dos mesmos.

Brasília, 26 de janeiro de 1989. - Antonio Geraldo
de Azevedo Guedes, Relator.

CDNGRESSO Ht.C:ICHAL

n:STIlUTO DE ~EYIDÊ1'lCIA DOS ctt-.'eRESSISTAS

DEl"QiSTRAÇZ'O DA comA ~EcEnA E ~lESPESA. EM 0llTlIBR0I'õ8 CI P CJ

T s

497.314.8:n.&7 30CO!l1l nESPESÁS COO:?EHTES 163.4M.~~3.44

lCll.cu.nz,02
~7.3'J9.'U9.t3

19.. ::ao.D';;:.:SO
3.463.. G57 1 :J.B

7.s'n.t:71,co
l.lt~;.6B9,60

2.E.15.SGl.'H

151.127.840.'93

55D.CCO,O'='

-----;;~:~~~:~~ !
SSO.OOO.OQ I

!

I

31BoO GRATIF!CAÇÕES A 5ERVIOOOES
313000 SERVIÇOS DE TmCEIF:DS
317000 D!::SP::::>ÁS DIIJER::iAS

3zaoOQ PE~:SÕES A. Ex-wmU8UIm'E$ etlRIG.t.TÓP.IOS
32Sl0C PEl15ÕES À EX-cotITR!eIJ!HTES fACULTATIVOS
3~eZDO PEHSÜf:S A BEm:FICÚJU:OS
329000 m,u::iF P/C I.UX. f .. A. r. S/JP.5 DE EMPRÉSTIttJS

320000 DESPESAS DE 'T"RAUSFE~ÊJ:t:!.LS l':CRREHTE5

331200 PERDÂ$ C/JJJIAtITAHEtn"OS DE PrnsêES E GR"TIF!CJ.ÇÕ~S
3'312:ol ~ l"XlRTE

l~O!lno DESPESÁ~ DE nNEST:IHE:tITOS

Sl.811.09s.ao 310000 DESPESAS tE CUSTEIO

e.%O.~5lJ,S3

398: 9'áG. 05

Li!7a.706,4a

25~.09tl.e29.79

61..14:!i.lS7.91
l06.69.s.S~S.61

33.?48.S0''''~5

5.0'B.774.85

19.33<l.7'78,C2
8.05'2.Z!il.23

&7é1.S50 119
i.43.9.%8.37
i::.40;5.0G,z.ll

121)000 RECl!lTJ. PATRltnlIAL

lh700 .n..r;:;'CS DE DVE;:! IUGHT
l23lO0 JL.~OS D~ DEPÓSITO B),U.:lRIO

~~~i;; ~~~~ ENrnfsTlnJS SIf1f1J.ES
1~410-1 ATuAIS
1:'4~C3 .lLW..:ÊIS

Il:lQC!O ~f:C:;IfA THIetIíJJUA

111101J CCt:T?IeUIÇÕ;:S CE tEtiOOmOS oeRIGÃ.n~uos
lllHIl OÁ CÂ/1,..'J?,1,
1!ll02 DO S;:I-~,!JO

111~Nl C1?t~1SU!ÇÕ=S m:; Si:Sl;RJ.DOS F.lOJ!..TXTrvos
11!201 n", Ct,~~~IH,

lllZC2 co S(;U.::O
11120'3 co rr;:.c,.',sEU'
111:;0<' CLT [..1\ CÃt1ARA
lll:t3 Ci..'í DO SWA~O

llno:) COHTPlCU;'ÇÕ::S DE prnSI~UST.lS
1114o" cr".'71HE-UlçÕrS p/C1:X1PLaJEUTAÇÃO Dl; e.tRÊ~IA
1!14ill 'StC$,!.~CS üCRIGAT~IOS

lIl5QO CQ.',-rnIt:I-~rÇÃO 1Jé: m.rnAT'O

140000 R'ECEIT.a.S Dl! ~J).rsF~Êt;CIAS tMI;!EHTES 15'1.594.9SB.27

FillOO camUSl.J!çij~ D'" CÁ!V.RA.
Hlaoo co:mUBlJ~çÕE5 00 sEt.;.!JlQ
141300 CO:ITi>15U!ÇeES DO p;:;'OOASEH
141400 cafrn:::rurçÃo CEC>RAF
14'9:l00 cctITR![u:rçm::s DI..... ERSAS
14';[101 s..B....mçro til. tiJ-IAR.l. DOS D[FUUDOS

lSl)!lOO R'ECEITlS O!VéRS.t.S

151000 tfJ:..tJ.S E J~CS DE ~A
151004 Scs::IE. AI..UCUEIS
:;'51500 TUI,. DE .cITt.C!P~ CE ~OS S/El'lmÉST!l1OS Sll1PLES
15~aOr;l o::x1l:SSÔES SOORE SE.~OS

TDTA.L DI. RECEITA ~ ~ ~ .. ~ ~ .. ~.~ •• ~ ..

91.6~:!.7~G.26

3'J.C49. nO.57
1.753.700.2:8

11.791.604.30
15.517.174.76

1.433.310.0Q
356.774.67

4?7.314.s:n.tJ7

SCtfA DA DESPESA •• a a a a~ ..

GUPERA.VI'T VEI'2IFICA.DO 00 HÊ5 DE OUl'lJe>l:O.lQ,C u

TOTÁf.. DA. DESPESA a ~ a a

263.4,..303... 1
333.13:3.!i20.43
4'97.314.831.87

~,
.••~ CO"UJJ:'" ««-OF7-

fi- .tf:J,4 l::{'
PNJLQ RC2EffrO DOS Sl,lrros

CHEfE DA SEÇÃO DE catlfJ.BIt.IOAOE
CotITAiJOO CRC-DF 66e:s

BIU.silIA.-DF. ~1 til! ~Q OE 1988

0'i I . ,
//P:f:J~
.uau:tDo GOOES

OIRETOR E>:tCUTIVO
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la::occ PECr!'TLS COOREtIT.ES

lHOO:; RZ<:EXTA TRIBUTARIA
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COHBR!$SO HACIONl~

INSTITUTO DE PRt:VIrJÊtl:I.I. DOS ~RESSIST"S

DEI1J:IOSnu..çÁo DA c«·m. RECEITA. E ~ESPES1. ACt.I?JLADA ATE O!JTUlRD/SS eI P C)

s
4.3!5.~ó7.2:;;::,~~ !OO!l:J!) DESPESA.S Crm~WTE$

4"i6.4U.OI4,Zl :ncooo DCSP!:SJS DE CUSTEIO

Março de 1989
"

llllC'J CQ'!ITRIBIJIÇÕES DE 5E6Ul:.t.nOS. ~I6J"TÓ"a.IOS
1l1lOl D!I C:'f1,!l"''''
11!lC~ Do) snlJ..:JO
111;:C~ CCH1"REUlç.ÕES DE S'El3UU.DtlS fACULTATIVOS
1l1::,r;~ nA. cir..!IrtA

. 1l!2C2 Q:l S!II".~:)

111;::'03 CJ ~c:JJSEt:

lL!.;;(;-j ClJ DA Ctr..&.PA
1.11<:C5 CLT UQ SEt~O

lll.::r::.G CLT r.:EG?t;f
11130:1 r.a-InIL-..'IC6ES DE PEHSlOOISTlS
1114::0 C'(iITRlum;:õ:::; P/CC<1?lEI1'EHTAç.iO DE crnbl:I.l
111401 $tEL,'?A.L:O:; '~,pIGAT~IOS
lnSDO CD:ITRIWlç]O D,E HJJ!:lATO

1;;0000 J:;'ECEUA PAHU110NIAL

i;;;~~ 3~;; ~~ f:~~S_O~Í~~;ODA DÍ'm.l AGRÁRn
1::~70n j'fOS ::E C',':::R mGHr •
12::nt:3 _1.n:J~ OE' m:rcSITCl tU.'r;:ARIQ
12J!:l c::r;;-I. f'?.&.ZO FI~O

l:::':'C~ F-'O;?:..;;ç~

1:41:3 JtpC:5 L:E: Er:F~ÊSTIt1OS S!Hi'=lLES
12';~N Al1J:..IS •

~~~;~~ ~i~~~~:~os f~PA,'(TlCIP,lçêiES
1::.'~3Q2. 8.!.::C0 00 8«ASrL sa

14DODO p.ct:E:Ins Di:: nU,J.'3F::::P.Êlr.:U.S C'Cl'REtrrES

14HO:l cam!SU!çÕE!l DA. CÂH.!t:'A
141Z(iC cC'm;!::~rçr;E.3 [)'J SE~~~O

1(1r;:~::: cCt,i;:'IE,tn:çc::s co ~c:Jf,nEl'

10=114:10 r:C~;-;RI":tJIÇÃlJ CE<:;q,\1:
14';':;CJ C~;TQIW!ÇCES DIVE='S.'.S
lLI.;;::ll ~L':;':;:I;;ÃO DA Ct-'iARA 0:)$ DEPlJTJ.DCS
Hn:;':! st,c-.'Er;o;:t:'J DO SEtu.:lO FEOl::RAL
l';"C':n Sl:~;:"é:l:-;::'O 1:0 ttEC

lsoaca REt:EITAS DIVERSAS

15100!:l !1UlTJ..S E Jl'!(~ DF: t1':QJ.
15HD~ scr,~E EH~E5r!~ S!t:PLES
15100.. sct,i;E: ).llJf'Ai:!S
151500 TAY.A COE J.lITECIP. DE Jf..P.GS S/Ef'f?RÉST!H05 SIHPLES
153000 ctf,.~ISSCE5 SCC-RE; SEGrnOS •
1590eo. otJT'i<A5 ~CCEIT"'S DIVêRSAS

J.B.M9.231.61
~5.M9.3~!>.37

71. 90'?315.Ce
;9.6:::a.5n,~1

3.068.6C~>71

7.íl3.:..5';5.~

la.Oll.77<;,67
1l.ól'J.67J,97

~B9.925.1él4.~5

487.8~9.MO,62:

4U.50S.241,93

289.82;1.6"j.9.0'l
Za~.74S.5%.57

51.000.00

~6.075,90

525.066.12

145.471.4'92:.09

46.1131.2.67.42
2.t?~.&97.2.0

52.7S1.800.5~
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Balancete Patrimonial e Demonstrativo
Da. Receitas e Despesas

PARECER

(Aprovado em Reunião de Conselho
Deliberativo de 28-2-89)

A análise do Balancete Patrimonial, do Demonstra
tivo das Receitas e Despesas, referentes ao período

T

DIÁRIO DO CONGRESS(J NACIONAL (Seção I)

de l' a 30-11-88 c do Demonstrativo das Receitas e
Despesas do mês de novembro de 1988, com o fim
previsto no art. 12, inciso m, da Lei n' 7.087, de 29
de dezembro de 1982, rcvela que expressam adequada
mente a posição financeira do Instituto de Previdência
dos Congressistas, bem como apresentam claramente
as origens e aplicações dos rccursos.

COHGRESSD HACIDNAL
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DEm':STRJ,çÃO DA.' t::'ONTA RECEITA. E DESPESA E.'1 ...'OVE:·~.!:rOlas tI p t:)

2AS.773.n::.7ô :310030 D!:::;;:>E~S DE: CUST.E"!O

Março de 198;

Dessa forma, e considerando ainda que se encontram
corretos e em consonância com os princípios de contabi
lidade, geralmente aceitos, manifesto-me pela aprova
ção dos mesmos.

Brasfiia, 26 de janeiro de 1989. - Antônio Geraldo
de Azevedo Guedes, Relator.
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Balancete Patrimonial e Demonstrativo
Das Receitas e Despesas

PARECER

(Aprovado em Reunião do Conselho
Deliberativo de 28-2-89)

Análise do Balancete Patrimonial, do Demonstrativo
das Receitas e Despesas, referentes ao período de 2-2

a 31-12-88 e do Demonstrativo das Receitas e Despesas
do mês de dezembro' de 1988, com o fim previsto no
Art. 12, inciso UI da Lei n' 7.087, de 29 de dezembro
de 1982, reveJa que expressam adequadamente a posi
ção financeira do Instituto de Previdência dos Congres
sistas, bem como apresentam claramente as origens e
aplicações dos recursos.

Dessa forma, e considerando ainda que se encontram
corretos e em consonância com os princípios de contabi
lidade, geralmente aceitos, manifesto-me pela aprova
ção dos mesmos.

Brasília, 26 de janeiro de 1989. - Antonio Geraldo
de Azevedo Guedes, Relator.
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Resenha da Correspondência Recebida

Of. SM/n' 067, de 27-2-89, do SF, encaminhando
aut6grafo do PL n' 1.210/88, que "dispõe sobre a eleição
para prefeitos, vice-prefeitos e vercadores dos muni
cípios novos criados até 15 de julho de 1988 e determina
outras providências". Sancionado.

Of. SM/n' 068, de 27-2-89, do SF, encaminhando
aut6grafo do PL n' 261187, que "dispõe sobre a conta
gem do tempo de serviço prestado à Administração
Federal pelos servidorcs alcançados pclo Decreto-Lei
n' 2.347/87". Sancionado.

Of. SM/n' 069, de 27-2-89, do SF, encaminhando
aut6grafo do PL 1.268/88, que "cria Juntas de Conci
liação e Julgamento nas Regiões das Justiça do Traba
lho, define jurisdição c dá outras providências". Sancio
nado.

Of. SM/n' 070, de 27-2-89, do SF, encaminhando
autógrafo do PL n' 1.410/88, que "dispõe sobre formas
de melhoria da administração tributária e dá outras
providências". Sancionado.

Of. SM/n' 080, dc 28-2-89, do SF, comunicando re
messa à sanção do PL n' 3.469/80, que "proíbe a utiliza
ção de chapas de cor amarela em veículos utilizados
pela Administração Pública Federal Direta e Indireta,
inclusive Fundações".

Of. SM/n' 081, de 28-2-89, do SF, comunicando re·
messa à sanção do PL n' 1.932/83, que "estabelece nor
mas para o funcionamento das frentes de serviço organi
zadas em períodos de seca e dá outras providências".

aí. SM/n' 082, de 28·2-89, do SF, comunicando a
prejuidicalidade do PL n' 389/75, que "dispensa a exi
gência do visto de saída para brasileiro residente no
exterior".

Of. SM/083, de 1'-3-89, do SF, comunicando remessa
à sanção do PL n' 3.305/84, que "dispõe sobre a criação
de uma Escola Técnica Federal, no Município de Caja
zeiras. Estado da Paraíba, e dá outras providências".

Of. SM/n' 093, de 2-3-89, do SF, encaminhando aut6·
grafo do PL n' 304/87, que "dá nova redação ao disposto
na Lei n' 6.503/77, que "dispõe sobre a Educação Física
em todos os graus e ramos de ensino". sancionado.

Of. SM/n' 094, de 2-3-89. do SF. encaminhando aut6·
grafo do PL n' 400/88, que "altera n § 8' do art. 2'
do Decreto-Lei n' 61166, que altera a legislação relativa
ao Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis
Gasosos e dá outras providências". Sancionado.

Of. SM/n' 095, de 2-3-89, do SF, encaminhando aut6·
grafo do PL n' 615188. que "autoriza o Instituto de
Administração Financeira da Previdência e Assistência
Social-lapas, a doar imáveis à Prefeitura Municipal do
Rio de Janeiro, para assentamento de famílias caren
tes". Sancionado.

Of. SM/096, de 2-3-89, do SF, encaminhando autó
grafo do PL n° 7.835186, que "concede pensão especial
a Jacira Braga de Oliveira, Rosa Braga e Belchior Bel
trão Zica, trinetos de Joaquim José da Silva Xavier,
o Tiradentes". Sancionado.

Of. SM/n' 097, de 2-3-89, do SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 796/88, que "inclui a Categoria Funcional
de Inspetor de Segurança Judiciária no Grupo-Ativi
dades de Apoio Judiciário do Quadro Permanente da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal, fixa os respec
tivos valores de vencimentos e dá outras providências".
Sancionado.

Of. SMln' 098, de 2-3-89, do SF, encaminhando aut6
grafO'do PLn'547/88, que "acrescenta o termo "Univer
sitário" na denominação do Hospital Professor Edgard
Santos, da Universidade Federal da Bahia". Sancio
nado.

Of. SM/n' 099, de 2-3-89, do SF. encaminhando aut6
grafo do PL n' 546/88, que "altera dispositivos da Lei
n' 6.880/80, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares".
Sancionado.

Of. SM/n' 100, de 2-3-89, do SF, en~aminhandoaut6
grafo do PL n' 545/88, que "autoriza o Poder Executivo
a abrir ao Ministério do Trabalho o crédito especial
até o limite de um bilhão, setecentos e três milhões
e quatro mil cruzados, para o fim que especifica". San
cionado.

Of. SM/n' 101, de 2-3-89, do SF, encaminhando aut6
grafo do PL n' 28-B, de 1988-Complementar, que "dá
nova redação ao § 3' do art. 91 da Lei n' 5.172, dc
25-10-66 (Código Tributário Nacional)". Sancionado.
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Of. SM/n" t02, de 2-3-89, do SF, encaminhando aut6
grafo do PL n' 719/88, que "prorroga O prazo estabe
lccidono art. I" da Lei n' 5.972173. que regula o procedi
mento para o registro de propriedade de bens im6veis
discriminados administrativamente ou possuídos pela
União". Sancionado. .

Of. SM/n' 103. de 2-3-89, do SF. en lminhando autó'
grafo do PL n' 7.783/86. que "autorii- a Universidade
Federal de Goiás, a doar in' 'veis à L'nião Estadual
dos Estudantes de Goiás, nas condições que menciona".
Sacionado.

Of. SM/n" 104, de 2-3-89. do SF, encaminhando autó
grafo do PL n" \.202/88. que "dispõe sobre a remune·
ração dos integrantes da Carreira Policial Civil do DF
e dá outras providências". Sancionado.

Of. SM/n' 105, de 2-3-89, do SF, encaminhando autó'
grafo do PL n' 8.337/86, que "cria, mediante transfor
mação. cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho
e dá outras providências". Sancionado.

Of. SMln' 106, de 2-3-89. do SF. encaminhando autó
grafo do PL n' 918/88, que "inclui a Categoria Funcional
de Inspetor de Segurança Judiciária no Grupo-Ativi
dades de Apoio Judiciário do Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, fixa ,os res
pectivos vencimentos e dá outras providências". Sancio
nado.

Of. SM/n' 107, de 2-3-8Ç/, do SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 1.127/88. que "inclui a Categoria Funcio
nal de Inspetor de Segurança Judiciária no Grupo-Ati
vidades de Apoio Judiciário. do Quadro Permanente
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do Traba
lho, fixa os respectivos valorcs de vencimentos e dá
outras providências". Sancionado.

Of. SM/n' 108, de 2-3-89, do SF, encaminhando aut6
grafo do PL n' 1.285/88, que "cria o Adicional de Tarifa
Portuária (ATP) e dá outras providências". Sanciona
do.

Of. SM/n" 109, de 2-3-89, do SF, encaminhando aut6
grafo do PL n' 1.411/88, que "dispõe sobre a revisão
dos vencimentos, salários soldos e proventos dos servi
dores, civis e militares. da Administração Federal Dire
ta, das Autarquias, dos extintos territ6rios federais e
das fundações públicas e dá outras providências". San
cionado.

Of. SM/n' 110, de 2-3-89, do SF, encaminhando aut6
grafo do PL 1412/88, que "altera a legislação dos incen
tivos fiscais relacionados com o imposto de renda".
Sancionado.

Of. SM/n" 111, de 2-3-89, do SF, comunicando a pre
judicialidade do PL n' 7.822/86, que "fixa o número
de candidatos que os Partidos Políticos poderão regis
trar nas primeiras eleições para representação à Câmara
dos Deputados pelo DF",

Of. CN/n' 204, de 13-12-88, do SF, encaminhando
aut6grafo do Dec. Legislativo n' 76/88, que "aprova
os textos dos Decretos-leis n" 2.404, de 23-12-87, que
dispõe sobre o Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (AFRMM) e o Fundo da Marinha
Mercante e dá outras providências", e 2.414. de 12-2-88,
que "altera o Decreto-Lei n' 2.404, de 23-12-87, que
dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação
da Marinha Mercante e o Fundo da Marinha Mercan
te",

Of. CN/n' 216, de lÇ/-12'88, do SF, encaminhando
autógrafo do Dec. Legislativo n' 77/88, que "rejeita
o texto do Decreto-Lei n' 2.463/88, que altera a destina
ção de recursos do Fundo de Apoio a9 Desenvolvi
mento Social-FAS e do Fundo de Investimento Social
Finsocial e dá outras providências"'.

Of. CN/n' 6, de 31-1-89, do SF, comunicando promul
gaçáo da lei que "institui o cruzado novo, determina
congelamento de preços, estabelece regras de desinde
xação da economia e dá outras providências", cujas
disposições foram adotadas pelo Presidente da Repú·
blica. como Medida Provis6ria n' 32, de 15-1-89, apro
vada pelo Congresso Nacional em sessão conjunta do
dia 27-1-8Ç/, às 11 horas.

Of. CN/n' 18, de 14-2-89, do SF, comunicando pro
mulgação da lei que "extingue 6rgãos da Administração
Federal direta e dá outras providências", cujas dispo
sições foram adotadas pelo Presidente da República,
como Medida Provis6ria n' 27, de 15-1-89, aprovada
pelo CongrcslCl Nacional em sessão conjunta do dia
14-2-89, às 14b3Om.in.
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Of. CN/n" 19. de 14-2·89, do SF. comunicando pro
mulgação da lei que "dispõe sobre a extinção de autar
quias e fundações públicas federais e dá outras provi·
dências", cujas disposições foram adotadas pelo Presi
dente da República, como Medida Provisória n' 28,
de 15-1-89, aprovada pelo Congresso Nacional em ses
são conjunta do dia 14-2·8Ç/. às 14h30min.

Of. CN/20, de 14-2-89, do SF. comunicando promul
gação da lei que "veda a remuneração de servidores
públicos pelo exercício de mandato como membro de
órgáo colegiado de empresas estatais", cujas disposi
ções foram adotadas pelo Presidente da República, co·
mo Medida Provis6ria n' 31. de 15-1-89. aprovada pelo
Congresso Nacional em sessão conjunta do dia 14-2-89,
às 14h30min.

Of. CN/n' 21, de 14-2-89, do SF. comunicando pro
mulgação da lei que "dispõe sobre os cheques grafados
em cruzados, com data de emissão até o dia 14-2·89",
cujas disposições foram adotadas pelo Presidente da
República, como Medida Provis6ria no 35, de 25-1·89,
aprovada pelo Congresso Nacional em sessão conjunta
do dia 14-2-89, às 14h30min.

Of. CN/n" 33. de 21-2-89, do SF, comunicando veto
parcial do PL 396/88, que "autoriza o Poder Executivo
a instituir a Fundação Universidade Federal do Planalto
do Araxá".

Of. CNln' 34. de 21-2-89, do SF. comunicando veto
ao PL n' 489/88. que "transforma cargos nos quadros
das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais e dá
outras providências".

Of. CNln' 35, de 21-2-89, do SF, comunicando veto
parcial ao PL 3.622/84, que "autoriza o Poder Executivo
a instituir a Fundação Universidade Federal de Gurupi,
no Estado do Tocantins, e dá outras providências".

Of. CNln' 36, de 21-2-89, do SF, comunicando veto
ao PL n' 307/87, que "cria, no quadro permanente de
pessoal da Justiça Federal de Primeira Instância, os
cargos que especifica e dá outras providências".

Of. CNln'" 37. de 21·2-89. do SF, comunicando veto
ao PL n" 418/88, que "dispõe sobre benefícios fiscais
na área do Imposto de Renda c outros tributos, conce
didos ao desporto amador.

Of. CNln" 38. de 21-2-89, do SF. comunicando veto
parcial ao PL n' 1.316/88, que "dispõe sobre a cobrança
de pedágio nas Rodovias Federais e dá outras provi
dências".

Of. CN/n' 39, de 21-2-89, do SF, comunicando veto
ao PL n' 1.406/88, que "dispõe sobre o aproveitamento
dos servidores do Banco de Roraima SIA, criado pela
Lei n' 5.476, de 24-7-68, e em liquidação pelo Decreto
n' 96,583, de 24-8-88, e dá outras providências".

Of. CN/n' 40, de 21-2-89, do SF, comunicando veto
ao PL n' 1.408/88, que "dispõe sobre abono das faltas
ao serviço na Administração Pública Federal e dá outras
providências".

Of. CN/n' 42, de 21-2-89, do SF, comunicando veto
ao PL n' 548/88, que "dá nova redação ao art. 2' do
Decreto-Lei n' 2.056/83 que dispõe sobre a retribuição
dos serviços de registro do comércio e dá outras provi
dências" .

Of. CNln' 56, de 23-2-89, do SF, comunicando pro
mulgação da lei que "dispõe sobre a cobrança dos imo
postos e a administração tributária no Amapá e em
Roraima", cujas disposições foram adotadas pelo Con
gresso Nacional em sessão conjunta do dia 22-2-89, às
18h30min.

Of. CNln' 57, de 23-2-89, do SF, comunicando pro
mulgação da lei que "dispõe sobre a extinção de órgão
e de entidade autárquica, cria o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis e dá outras
providências", cujas disposições foram adotadas pelo
Presidente da República, como Medida Provis6ria n'
34, de 23-1-89, aprovada pelo Congresso Nacional em
sessáo conjunta do dia 22-2-8Ç/, às 18h30min.

Of. CNln' 64, de 28-2-89, do SF, comunicando pro
mulgação da lei que "dispõe sobre o reajuste compen
satório dos estipêndios de que trata o art. 5' da Lei
n' 7.730, de 31-1-89, revoga a Medida Provisória n'
30. e dá outras providências" cujas disposições foram
adotadas pelo Presidente da República, como Medida
Provisória n' 37, de 27-1-89, aprovada pelo Congresso;'
Nacional em sessão eonjunta do dia 23-2-89, às 18h30
mino
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SGM-I, de 4-1-89-Ao SF. encaminhando autógrafo
do PL n" 399188, que "dispõe sobre a especialização
de Turmas dos Tribunais do Trabalho em processos
coletivos e dá outras providências". Sancionado.

SGM-2, de 4-1-89 - Ao SF, encaminhando autógrafo
do PL 1.404/88, que "altera o texto da Lei n' 7.681188.
que dispõe sobre prazo para liquidação de débitos que
menciona". Sancionado.

SGM-4. de 10-1-89 - Ao Sr. Ministro do Exército.
solicitando tornar sem efeito solicitação contida Of.
SGM-244. de 21-12-88, tendo em vista engano ocorrido
no encaminhamento do Rcq. de Imformaçõcs n" 120/88.

SGM-5. de 14-2-89 - À Sr" Ministra do Trabalho.
encaminhando avulsos do Req. de Informações n"
123/88, atráves do qual o Sr. Dep. Costa Ferreira solicita
informações sobre a sede própria da Delegacia Regional
do Maranhão. na cidade de São Luís.

SGM-6. de 14-2-89 - Ao Sr. Ministro da Educação,
encaminhando avulsos do Reg. de Informações n'
124/88. atráves do qual o Sr. Dep. Noel de Carvalho
solicita informações sobre problema de uso de dopping
nas competições esportivas e eventual manifestação de
racismo na punição do atleta negro Ben Johnson. nas
Olimpíadas de Seul, Coréa do Sul.

SGM-7, de 14-2-89 -Ao Sr. Ministro-Chefe do Gab.
Civil da Preso da República. encaminhando avulsos do
Req. de Informações n" 125188, atráves do qual o Sr.
Dep. Adylson Motta solicita informações sobre a via
gem do Sr. Preso da República à União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

SGM - 8, de 14-2-89 - Ao Sr. Ministro da Educa
ção. encaminhando avulsos do Req. de Informações
n' 126/88. através do qual o Sr. Dep. Paulo Ramos
solicita informações sobre denúncia de irregularidades
havidas no desenvolvimento de campanhas patrocina
das pelo MEC, junto à Fundação Roberto Marinho,
contidas em livro de Romero Machado. à venda nas
livrarias.

SGM-9, de 14-2-89 - Ao SI. Ministro da Fazenda,
encaminhando avulsos do Req. de Informações n'
127/88, através do qual o SI. Dep. Paulo Ramos solicita
informações sobre eventuais deduções do Imposto de
Renda pelo Sistcma Globo. utilizando-se da Fundação
Roberto Marinho.

SGM-10, de 14-2-89 - Ao SI. Ministro da Saúde,
encaminhando avulsos do Req. de Informações n'
128188, através do qual o Sr Dep. Paulo Ramos solicita
informações sobre denúncias de irregularidades havidas
no desenvolvimento de campanhas patrocinadas pelo
Ministério da Saúde, junto à Fundação Roberto Mari
nho, contidas em livro de Romero Machado, à venda
nas livrarias.

SGM-11, de 14-2-89 - Ao Sr. Ministro da Justiça,
encaminhando avulsos do Req. de Informações n'
129/88, através do qual o Sr. Dep. Paulo Ramos solicita
informações sobre providências tomadas ante denúncias
públicas de eventuais fatos criminosos contidos no livro
"Afundação Roberto Marinho".

SGM-12, de 14-2-89 - Ao Sr. Ministro do Interior,
encaminhando avulsos do Req. de Informações n'
130/88, através do qual o SI. Dep. Paulo Ramos solicita
informações sobre denúncias de irregularidades havidas
no desenvolvimento de campanhas patrocinadas pelo
Ministério do Interior, junto à Fundação Roberto Mari
nho, contidas em livro de Romero Machado, à venda
nas livrarias.

SGM-l3, de 14-2-89 - Ao Sr. Ministro-Chefe do
EMFA. encaminhando avulsos do Req. de Informações
n' 132/88, através do qual a SI" Dcp. Moema São Thiago
solicita informações sobre a Medida Provisória n' 17,
de 3-11-88.

SGM-14, de 14-2-89 - Ao SI. Ministro da Aeronáu
tica, encaminhando avulsos do Req. de Informações
n', 133/88, através do qual a Sr' Dep. Moema São Thiago
solicita informações sobre a Medida Provisória n' 17,
de 3-11-88.

SGM-I5. de 14-2-89 - Ao SI. Ministro da Fazenda.
encaminhando avulsos do Req. de Informações n'
135/88, através do qual a Sr' Dep. Moema São Thiago
solicita informações sobre indagações e documentos re
lativos às dívidas éxterna e interna do Brasil e suas
implicações com o déficit público.
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SGM-16, de 14-2-89 - Ao Sr. Ministro-Chefe do
Gab. Civil da Preso da República. encamiuhando avul
sos do Req. de Informações n' 136/88. através do qual
o Sr. Dep. Cunha Bueno solicita informações sobre
decisões do Governo Federal relativas às 'comemora·
ções do Centenârio da Proclamação da República.

SGM-17, de 14-2-89 -Ao SI. Ministro da Fazenda.
encaminhando avulsos do Req. dc Informações n'
137188. através do qual o Sr. Dep. Amaury Müller soli
cita informações sobre política monetária e adminis
tração do Banco Central.

SGM-18. de 14-2-89 - Ao Ministro-Chefe do Gab.
Civil da Preso da República. encaminhando avulsos do
Req. de Informações n" 138/88, através do qual a SI"
Dep. Anna Maria Rattes solicita informações sobre a
viagem do Preso da república à União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas e â República do Uruguai.

SGM-19, de 14-2-89 - Ao SI. Ministro da Saúde.
encaminhando avulsos do Req. de Informações n"
139/88, através do qual o Sr. Dep. Antonio Carlos Kon
der Reis solicita infonnações sobre o Sistema Unificado
e Deséentralizado de Saúde (Suds).

SGM-20, de 14~2-89 -Ao TCU. encaminhando avul
sos do Req. de Informações n' 142188, através do qual
a Comissão de Fiscalização e Controle da CD solicita
informações sobre a aplicação de verbas destinadas aOb
municípios de Viana-MA, Chapecó-SCe Valença
RJ.

SCiM-21. de 14-2-89 - Ao Sr. Ministro da Justiça.
encaminhando avulsos do Reg. de' Informações n"
142/88. através do qual a Comissão de Fiscalização e
Controle da CD solicita informações sobre a aplicação
de verbas destinadas aos Municípios de Viana - MA.
chapecó - SC e VaJença - RJ.

SGM-22. de 23-2-89 - Ao Sr. Diretor-Geral. desig
nando os Srs. Deputados Jaime Campos e Vivaldo Bar
bosa, a fim de integrarem a comissão que representará
a Câmara dos Deputados nos funerais do ex-Deputado
Juarez Antunes. Prefeito de Volta Redonda - RJ.

SGM-23 e 24, de 23-2-89 -Ao Srs. Deputados Jaime
Campos e Vivaldo Barbosa. comunicando designação
para integrarcm a comissão que representará a CD nos
funerais do ex-Deputado Juarez Antunes, Prefeito de
Volta Redonda.

SGM-25, de 3-3-89 - Ao SF. encaminhando autó
grafo do PL n' 1.516189, que "dispõe sobre o ouro,
ativo financeiro e sobre seu tratamento tributário".

GP-O-94. de 23-1.-89 - Ao Sr. Deputado Juarez An
tuues, encaminhando cópia do Aviso n' 500-GP188, do
TCU. referente ao Reg. de Informações n'
243/88-ANC, sobre o relatório do levantamento contá
bil da Companhia Siderúrgica Nacional.

GP-O-237 a 253. de 16-2-89 - Aos Srs. Líderes do
PMDB, PFL, PSDB, PDS, PDT, PTB, PT, PDC, PL,
PC do B, PSB, PCB, PSC. PTB, PSD. PMN e PJ,
encaminhando critérios da proporcionalidade partidária
para o Grande Expediente, 2' quinzena de fevereirol89.

GP-O-318, de 24-2-89 - Ao SI. Deputado Robson
Marinho, devolvendo o PL que "suprime o parágrafo
único do art. 55 do Decreto n' 89.31.2 de 23-1.-84",
de sua autoria,

GP-O-400, de 1'-3-89 -Ao SF. comunicando a desig
nação dos Srs. Deputados Ruy Nedel, Aloysio Chaves
e Fãbio Feldmann para integrarem a Comissão Mista
incumbida de relatar o veto ao PL n' 41/88. que "dá
nova redação ao art. 2" do Decreto-Lei n' 2.056. de
19-8-83 que dispõe sobre a retribuição dos serviços de
registro do comércio c dá outras providências".

GP-0-4ÜI. de 1'-3'89 -Ao sr. comunicando a desig
nação dos Srs. Dcputados Rosa Prata. Alércio Dias
e Adhemar de Barros Filho para integrarem a Comissão
Mista incumbida de relatar o veto ao PL n' 36/88, que
"autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Uni
versidade Federal do Planalto do Araxá".

GP-O-402, de 1."-3-89 - Ao sr. comunicando a desig
nação dos Sr,. Deputados Gastone Righi, Antonio de
Jesús e Arnold Fioravante para integrarem a Comissão
Mista incumbida de relatar o veto ao PL n' 57/88, que
transforma cargos nos Quadros das Secretarias dos Tri
bunais Regionais Eleitorais e dá outras providências".

GP-0-4D3, de 1'-3-89 - Ao SF, comunicando a desig
nação dos Srs. Deputados Luiz Roberto Ponte, Manoel
Castro c Osvaldo Sobrinho para integrarem a Comissão
Mista incumbida de relatar o veto ao PL n' 89/88, que
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'"dispõe sobre a cobrança de pedãgio nas Rodovias Fe
derais e dá outras providências",

GP-O-404. de 1'-3-89 - Ao SF. comunicando a desig
nação dos Srs. Deputados Nilson Gibson, Sandra Caval
canti e Paulo Mourão para integrarem a Comissão Mista
incumbida de relatar o veto ao PL n' 167/85, que '"auto
riza o Poder Executivo a instituir a Fundação Univer
sidade Federal de Gurupi. no Estado do Tocantins.
e dá outras providências".

GP-0-405. de 1"-3·89-Ao sr. comunicando a desig
nação dos 5rs. Deputados José Luiz Maia, Rita Camata
e Alcides Lima para integrarem a Comissão Mista in
cumbida de relatar o veto ao PL n" 96/88, que "dispõe
sobre abono das faltas ao serviço na Administração
Pública Federal e dá outras providêucias".

GP-0-406. de 1\'-3-89 -Ao sr. comunicando a desig
nação dos Srs. Deputados Ubiratan Aguiar, Sérgio Bri
to e Hermes Zaneti para integrarem a Comissão Mista
incumbida de relatar o veto ao PL n" 40/88, que "cria.
no Quadro Permanente de Pessoal da Justiça Federal
de Primeira Instância. os cargos que especifica e dá
outras providências".

GP-0-407, de 1'-3-89 - Ao SF. comunicando a desig
nação dos Srs. Deputados Márcio Braga, Jalles Fon
toura e Victor Faccioni para integrarem a Comissão
mista incumbida dc relatar o veto ao PL n' 43188. que
"dispõe sobre beuefícios fiscais na áea do Imposto de
Re~~a e outros tributos, concedidos ao desporto ama
dor,

GP-O-408. de 1'-3-89 -Ao SF. comunicando a desig
nação dos Srs. Deputados Ottomar Pinto. Gandi Jamil
e Mello Reis para integrarem a Comissão Mista incum
bida de relatar o veto ao PL n' 99/88, que "dispõe
sobre o aproveitamento dos servidores do Banco de
Roraima S/A. criado pela Lei n' 5.476168, c em liquida
ção pelo Decreto n' 96.583/88, e dá outras providên
cias'~ .

GP-0-410, de ['-3-89 -Ao Sr. Deputado Érico Pego
raro, comunicando que se encontra em fase de consti
tuição a Comissão Mista do Congrcsso Nacional. incum
bida de rever as doações, vendas e concessões de terras
públicas com área superior a três mil hectares. reali
zadas no período de 1'-1-62 a 31-12-87.

GP-0-411, de 2-3-89 - Ao SF. comunicando a desig
nação dos Srs. Deputados Christovam Chiaradia. José
Dutra e Raquel Cândido para integrarem a Comissão
Mista incumbida de relatar o veto ao PL n° 63/88. que
"dispõe sobre o salário mínimo e dá outras providén
cias".

GP-O-427, de 28-2-89-Ao SF, comunicando a desig
nação dos Srs. Deputados José Carlos Vasconcelos,
Saulo Queiroz e José Luiz de Sá para integrarem a
Comissão Mista incumbida de examinar vetos ao PL
n" ül/88-CN, que "estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de 1989".

GP-0-459. de 6-3-89 - Ao Sr. Deputado Oswaldo
Lima Filho. comunicando que a homenagem a ser pres
tada â memória do ex-Sindicalista Chico Mendes. será
prestada durante a prorrogação da Sessão do dia 8-3-89.

GP-O-463 a 467, de 1'-3-89 - Aos Srs. Deputados
Lúcio Alcântara, Octávio Elísio, Antônio Carlos Kon
der Reis, Genebaldo Correia e Antonio Brito, para
comporem, sob a coordenção do primeiro, a comissão
destinada a examinar os documentos de caráter secreto,
sigiloso e confidenciais, e das atas das sessões ou reu
niõcs secretas da Câmara, que contém mais de trinta
anos.

GP-0-468 e 469, de 1'-3-89 - Aos Srs. Líderes do
PDT c PTB, autorizando a utilização do Plenário da
Câmara dos Deputados para a realização da Convenção
Nacional do Partido, dia 19-3-89 e 11-6-89, respecti
vamente.

GP-O-470, de 1"-3-89 - Ao sr, comunicando a desig
nação dos Srs. Deputados Osmundo Rebouças, Fran
cisco Dornelles e Jose Serra para integrarem a Comissão
Mista incumbida de relatar o veto ao PL n" 1.064/88.
que '"altera a legislação do imposto de renda e dá outras
providências".

GP-0-473, de 6-3-8'1 - Ao Sr. Deputado Manoel
Ribeiro, comunicando a sua designação para represen
tar a Câmara dos Deputados na reunião do Conselho
Deliberativo da Superintendéncia do Desenvolvimento
da Amazõnia, a realizar-se dia 17-3-89, às 9 horas. em
Belém - Pará.
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GP-0-478, de 6-3-89 -Ao Sr. Ministro Roberto Car
doso Alves, consultando sobre a possibilidade de trans
ferir para o dia 15-3-89, às 10 horas. a data de seu
comparecimento na Comissão de Fiscalização e Con
trole.

GP-0-546, de 7-3-89 - Ao SF, comunicando a substi
tuição do Deputado Alcides Lima pelo Deputado Gandi
Jamil, como integrante da Comissão Mista incumbida
de relatar o veto ao PL n' 96/88, que "dispõe sobre
abono de faltas ao serviço na administração pública
federal e dá outras providências".

GP-0-545. de 7-3-89 -Ao SF, comunicando a substi
tuição do Deputado Gandi Jamil pelo Deputado Alcides
Lima, como integrante da Comisão Mista a ser incum
bida de relatar o veto ao PL n' 99/88, que "dispõe
sobre o aproveitamento dos servidores do Banco de
Roraima S/A. criado pela Lei n' 5.476, de 24-7-68. e
em liquidação pelo Decreto n" 96.583. de 24-8-88. e
dá outras providências".

SGM-I03. de 12-9-88 - Ao SF. retificando autógrafo
do PL n" 214/87. que "altera dispositivos da Lei n' 6.880.
de 9-12-80, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares".

SGM-I04, de 15-9-88 - Ao SF, encaminhando Proje
to de Decreto Legislativo n' 25/88, que "aprova o texto
do Acordo sobre Programas a Longo Prazo de Coope
ração Econômica. Comercial, Científica e Tecnológica
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socia
listas Soviéticas, em Brasília, a 30-9-87".

SGM,105, de 15-9-88 - Ao SF, encaminhando Proje
to de Decreto Legislativo n' 26/88, que "aprova o texto
do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
em Brasília, a 30-9-87".

SGM-106, de 15-9-88 - Ao SF, encaminhando Proje
to de Decreto Legislativo n' 23/88, que "aprova o texto
do Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e
Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito de En
torpecentes e de Substâncias Psicotrópicas. assinado
com a República do Paraguai, em Brasília, a 29-3-88".

SGM-107, de 15-9-88 - Ao SF, encaminhando Proje
to de Decreto Legislativo n' 24/88, que "aprova o texto
do Acordo por troca de notas, que define pro.cedimen
tos para a restituição de veículos roubados ou furtados,
no Brasil ou no Paraguai, e localizados no território
da outra parte, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e da República do Paraguai, em
Assunção. a 28 de julho passado".

SGM-108, de 19-9-88 - Ao SF. encaminhando re
messa à sanção do PL n' 8.387/86, que "cria a 16' Região
da Justiça do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional
do Trabalho. insl'ltui a correspondente Procuradoria
Regional do Ministério Público da União junto à Justiça
do Trabalho. e da outras providêucias".

SGM-109, de 19-9-88 - Ao SF. comunicando re
messa à sanção do PL n' 5.289/86, que "regula a profis
são de Supervisor Educacional e determina outras pro
vidências".

SGM-llO. de 21-9-88 - Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 869/88, que "modifica a redação do
inciso 1, do art. 28, da Lei n'7.664, de 29-6-88, estabele
cendo novo horário para veiculação de propaganda elei
toral para as eleições municipais de 15-11-88".

SGM-1l1, de 2]-9-88 -Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 558/88. que autoriza o Instituto de Admi
nistração Financcira da Previdência e Assistência Social
- lAPAS a doar à Academia Nacional de Medicina
imóveis destinados à instalação de centros de estudo
e pesquisa".

SGM-112, de 22-9-88 - Ao SF, comunicando remes
sa à sanção do PL n' 8.340/86. que "estabelece normas
para vôo por instrumento e dá outras providências".

SGM-1l3, de 27-9-88 - Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n" 307/87, que "cria, no Quadro Perma
nente de Pessoal da Justiça Federal de Primeira Instân
cia, os cargos que especifica, e dá outras providências".

SGM-114, de 27-9-88 - Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 548188, que "dá nova redação ao art.
2' do Decreto-Lei n' 2.056, de 19-8-83, que dispõe sobre
a retribuição dos serviços de registro do comércio e
dá outras providências".

SGM-1l5, de 27-9-88 - Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 243187, que "cria cargo de Especialista
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em Política Pública e Gestão Governamental, fixa o
valor de seu vencimento e dá outras providências".

SGM-116, de 27-9-88 - Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 418/88, que "dispõe sobre benefícios
fiscais na área do Imposto de Renda c outros tributos.
concedidos ao desporto amador".

SGM-117, de 27-9-88 -Ao SF. encaminhando autó
grafo do PL n' 533/88, que institui o "Dia Nacional
da Inspeção do Trabalho".

SGM-1l8, de 27-9-88 -Ao SF. encaminhando autó
grafo do PL n' 682/88. que "proíbe a utilízação de cloro
fluorcarbonetos como propelentes em aerosol do tipo
spraye dá outras providências".

SGM-119, de 27-9-88 -Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n" 7.835/86, que "concede pensão especial
a Jacira Braga de Oliveira. Rosa Braga e Belchior Bel
trão Zica, trinetos de Joaquim José da Silva Xavier,
o Tiradentes".

SGM-120, de 27-9-88 -Ao SF. encaminhando autó
grafo do PL n" 843188. que "dispõe sobre a criação,
pelo Poder Executivo, de entidade destinada a promo
ver o desenvolvimento da tecnologia mineral e dá outras
providências".

SGM-121, de 27-9-88 -Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n" 7.861186, que "dispõe sobre a produção.
circulação e comercialização do vinho e derivados da
uva e do vinho e dá outras providências".

SGM-122. de 29-9-88 - Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n" 796/88, que "inclui a Categoria Funcional
de Inspetor de Segurança Judiciária no Grupo-Ativi
dades de Apoio Judiciário do Quadro Permanente da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal, fixa 05 respec
tivos valores de vencimentos e dá outras providências".

SGM-123 a 130, de 30-9-88 - Aos Srs. Deputados
Benedito Monteiro, Dionísio Hage, Jorge Arbage, Ma
noel Ribeiro, Carlos Vinagre. Ademir Andrade, Arnal
do Moraes Filho e Gerson Peres, comunicando-lhes
designação para integrarem a comissão que represen
tará a Câmara dos Deputados na Procissão do Círio
de Nazaré, em Bclém-PA. dia 9 de outubro de 1988.

SGM-131, de 30-9-88 - Ao SI. Diretor-Geral comu
nicando a designação dos Srs. Deputados para integra
rem a Comissão que representará a Câmara dos Depu
tados na Procissão do Círio de Nazaré, ~m Belém-PA.
dia 9 de outubro de 1988.

SGM-132, de 18-]0-88 - Ao SF. encaminhando autó
grafo do PL n' 489/88, que "transforma cargos nos Qua
dros das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais
e dá outras providências".

SGM-133, de 19-1O-88-Ao SF. encaminhando autó
grafo do PL n" 546/88, que "altera dispositivos da Lei
n' 6.880, de 9 de dezembro de 1980, quc dispõe sobre
o Estatuto dos Militares".

SGM-134, de 30-11-88 -Ao SF. encaminhando Pro
jeto de Lei Complementar n" 28/88, que "dá nova reda
ção ao ~ 3' do art. 91 da Lei n' 5.172. de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional)".

SGM-135, de 2-12-88 -Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n" 719/88, que "prorroga o prazo estabc
lecido no art. 1" da Lei n' 5.972. de 11-12-73. que regula
o procedimento para o registro de propriedade de bens
imóveis discrimiriados administrativamente ou possuí
dos pela União".

SGM-136. de 5-12-88 - Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 1.071/88, que "dispõe sobre a composição
inicial dos Tribunais Federais e sua instalação, cria os
respectivos quadros de pessoal e dá outras providên
cias".

SGM-137, de 12-12-88 - Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 1.064/88, que "altera a legislação do
Imposto de Rcnda e dá outras providências".

SGM-138. de 12-12-88-Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 993188. quc "dispõe sobre o salãrio míni
mo e dá outras providências" .

SGM-139, de 12-12-88-Ao SF. encaminhandoautó
grafo do PL n'l 1.220/88, que "autoríza o Poder Execu
tivo a abrir créditos adicionais até o limite de Cz$
3.586.086.605.000,00 e dá outras providências".

SGM-140, de 12-]2-88-AoSF, encaminhando autó
grafo do PL n' 1.202/88, que "dispõe sobre a remune
ração dos integrantes da Carreira Policial Civil do Dis
trito Federal e dá outras providências".

SGM-141, de 12-12-88-Ao SF, encaminhandoautó
grafo do PL n" 7.7f33/86. que "autoriza a Universidade

Março de 1989

Federal de Goiás a doar imóvel à União Estadual dos
Estudantes de Goiás. nas condições que Emenciona".

SGM-142. de 13-12-88 -Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 1.203/88, quc "dispõe sobre as remune
rações dos Membros do Ministério Público da União".

SGM-143. de 13-12-88-AoSF, encaminhando autó
grafo do PL n' 1.287/88, que "dispõe sobre as remune
rações dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos
e dos Juízes Federais".

SGM-144. de 13-12-88-Ao SF. encaminhando autó
grafo do PL n' 1.298/88, quc dispõe sobre as rcmune
rações dos Ministros do Tribuual Superior do Trabalho
e Juízes do Trabalho".

SGM-145, de 13-12-88 - Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n" 1.299/88, que "dispõe sobre as remune
rações dos Desembargadores, Juízes de Direito Substi
tutos, Juízes de Direito dos Territórios, integrantes da
Justiça do Distrito Federal e Territórios".

SGM-146, de 13-12-88-Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n" 1.301/88, que "dispõe sobre as remune
rações dos Ministros do Superior Tribunal Militar e
dos Juízes da Justiça Militar Federal".

SGM-147, de 13-12-88-Ao SF, encaminhandoautó
grafo do PL n" 1.302/88. que "dispõe sobre as remune
rações dos membros do Tribunal de Contas da União
e dá outras providências".

SGM-148. de 14-12-88-Ao SF. encaminhando autó
grafo do PL n" 844/88, que "altera dispositivo da Lei
n" 6.265175. que dispõe sobre o ensino no Exército",

SGM-149, de 14-12-88-Ao SF. encaminhandoautó
grafo do PL n' 1.127/88, que "inclui a Categoria Funcio
nal de Inspetor de Segurança Judiciária no Grupo-Ati
vidades de Apoio Judiciário, do Quadro Permanente
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do Traba
lho, fixa os respectivos valores de vencimentos e dã
outras providências".

SGM-150;de 14-12-88 -Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 261!87, que "dispõe sobre a contagem
do tempo de serviço prestado à Administração Federal
pelos servidores alcançados pelo Decreto-Lei n'
2.347187".

SGM-151. de 14-12-88 - Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 918188, que "inclui a Categoria Funcional
de Inspetor de Segurança Judiciária no Grupo-Ativi
dades de Apoio Judiciário do Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral. fixa os res
pectivos vencimentos e dá outras providências".

SGM-152, de 14-12-88 -Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 1.210/88, que "dispõe sobre a eleição
para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos muni
cípios novos criados até 15-7-88. e determina outras
providências" .

SGM-153. de 14-]2-88 - Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 973/88, que "altera a Lei n' 5.107, de
13-9-66. que institui o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS)". E 164. não existe.

SGM-155. de 14-12-88-Ao SF, encaminhandoautó
grafo do PL n" 1.284/88, quc "dispõe sobre a transfor
mação em Autarquia Especial da Superintendência Na
cional de Abastecimento (Sunab) e dá outras provi
dências".

SGM-156, de 14-12-88 - Ao SF, encaminhando
Emenda ao PL n' 1.285/88, que "cria o adicional de
Tarifa Portuária (ATP) e dá outras providências".

SGM-157. de 14-12-88 - Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 1.286/88, que "dispõe sobre os venci
mentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal".

SGM-158. de 14-12-88-Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 8.337/86, que "cria. mediante transfor
mação, cargos de Subprocurador-Geral daJustiça do
Trabalho c dá outras providências".

SGM-]59, de 14-2-88 -Ao SF. encaminhando au
tógrafo do PL n' 1.268/88, que "cria Juntas de Conci
liação e Julgamento nas regiões da Justiça do Trabalho,
define jurisdições, e dá outras providências."

SGM-160, de 14-12-88 - Ao SF; comunicado remes.
sa à sanção do PL 1.220/88, que "autoriza o Poder
Executivo a abrir créditos adicionais até o limite de
Cz$ 3.586.086.605.000,00 e dá outras providências".

SGM-161, de 15-12-88-AoSF, encaminhando autó
grafo do PL n' 1.322/88, que "dispõe sobre a gratificação
Extraordinária dos servidores da Justiça Eleitoral e dá
outras prov"idências".

SGM-162, de 15-12-88 - Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 1.323/88, que "dispõe sobre a Gratifi-
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cação Extraordinária dos servidores do Superior Tribu
nal Militar e das auditorias da Justiça Militar e dá outras
providências" .

SGM-163, de 15-12-88-Ao SF, encaminhandoautó
grafo do PL n'! 1.270188, que "dispõe sobre a Gratifi
cação Extraordinária dos Servidores do Supremo Tribu
nal Federal e dá outras providências".

SGM-164, de 15-12-88 - Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 1.300188, que "dispõe sobre a Gratifi
cação Extraordiuária dos Servidores da Secretaria do
Tribunal de Justiça e dos Ofícios Judiciais do Distrito
Federal e dos Territórios e dá outras providências".

SGM-165, de 15-12-88- Ao SF, encami~hando autó
grafo do PL n" 805188, que "amplia as atividades da
Fundação Habitacional do Exército-FHE c dá outras
providências" .

SGM-166, dc 15-12-88 -Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n9 1.304188, que "institui Gratificação Ex
traordinária aos servidores do Tribunal Federal de Re
cursos, da Justiça Fcderal de Primeira Instância, e dá
outras providências".

SGM-167, de 15-12-88 -Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 1.316188, que "dispõe sobre a cobrança
de pedágio nas Rodovias Federais e dá outras provi
dências".

SGM-168, de 15-12-88 - Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 1.360188, que "dispõe sobre a Gratifi
cação Extraordinária dos servidores do Ministério PÚ
blico da União e dá outras providências".

SGM-169, de 15-12-88 - Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 1.410188, que "dispõe sobre formas de
melhoria da administração tributária e dá outras provi
dências".

SGM-170, de 15-12-88 -Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n'. 1.303/88, que "dispõe sobre a Gratifi
cação Extraordinária dos servidores da Justiça do Tra
balho e dá outras providências".

SGM-I77, de 15-12-88 -Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 1.411188, que "dispõe sobre a revisão
dos vencimentos, salários, soldos e proventos dos servi
dorcs, civis e militares, da Administração Federal dire
ta, das autarquias, dos extintos Territórios federais e
das Fundações Públicas e dá outras providências".

SGM-178, de 15-12-88-Ao SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 1.412188, que "altera a legislaçáo dos
incentivos fiscais relacionados com o Imposto de Ren
da".

SGM-179, de 15-12-88-AoSF, encaminhando autó
grafo do PL n9 1.070/88, que "dispõe sobre a composição
e instalação do Superior Tribunal de Justiça, cria o
respectivo Quadro de Pessoal, disciplina o funciona
mento do Conselho da Justiça Federal e dá outras provi
dências" .

SGM-180, de 15-12-88 - Ao SF, comunicando re
messa à sanção do PL 668/88 que "define os crimes
resultantes de preconceito de raça ou de cor".

SGM-181, de 15-12-88 - Ao SF, comunicando re
messa à sanção do PL 1.404/88, que "altera o texto
da Lei n' 7.681188, que dispõe sobre prazo para liquida
ção de débitos que menciona".

SGM-183, de 15-12-88 - Ao SF, comunicando re
messa à sanção do PL 1.408/88, que "dispõe sobre abo
no das faltas ao serviço na Administração Pública Fede
ral e dá outras providências" .

SGM-184, de 15-12-88 - Ao SF, comunicando re
messa à sanção do PL 399188, que "dispõe sobre a espc
cialização de Turmas dos Tribunais do Trabalho em
processos coletivos e dá outras providências".

SGM-185, de 15-12-88 - Ao SF, comunicando re
messa à sanção do PL 418/88 que "dispõe sobre bene
fícios fiscais na área do Imposto de Renda e outros
tributos, concedidos ao desporto amador".

SGM-186, de 21-12-88 - Ao SI. Ministro das Minas
e Energia, encaminhando avulsos do Requerimento de
Informações 65/88, através do qual o SI. Deputado Má
rio Lima, solicita informações sobre abertura de postos
de gasolina em Salvador.

SGM-'187, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro da Justiça,
encaminhando avulsos do Requerimento de Informa
ções 66/88, através do qnal o SI. Deputado Eduardo
Bonfim solicita informações sobrc a morte de garim
peiros em Marabá, no Estado do Pará.

SGM-188, de 21-12-88 -Ao Sr. Ministro da Fazen
da, encaminhando avulsos do Requerimento de Infor-
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mações 67188, através do qual o Sr. Deputado Cunha
Bueno solicita informações sobre a aplicação da Lei
n9 7.505, de 2-7-86.

SGM-189, de 21-12-B8-Ao SI. Ministro da Agricul
tura, encaminhando avulsos do Requerimento de Infor
mações 68/88, através do qual o SI. Deputado Cunha
Bueno solicita informações sobre a não-publicação do
regulamento da lei que trata do estabelecimento e fun
cionamento de jardins zoológicos.

SGM-190, de 21-12-88 - Ao SI. Ministro das Minas
e Energia, encaminhando avulsos do Requerimento de
Informações n' 69188, através do qual o Sr. Dep. Mário
Lima solicita informações sobre contratos dc serviço
para exploração de petróleo.

SGM-191, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro da Fazen
da, encaminhando avulso do Requerimento de Informa
ções n' 70/88, através do qual a Sr' Deputada Dirce
Tutu Quadros, solicita informações sobre empréstimos
tomados pela Companhia Vale do Rio Doce ao Banco
Mundial, para a construção da Ferrovia Norte-Sul.

SGM-192, de 21-12-88 - Ao SI. Ministro da Fazen
da, encaminhando avulso do Requerimento de Informa
ções n' 7lf88, através do qual o Sr. Deputado Adylson
Motta, solicita informações sobre os interesses do Go
verno brasileiro no contencioso Mendes JÚnior-Iraque.

SGM-193, de 21-12-88 -Ao SI. Ministro do Interior,
encaminhando avulsos do Requerimento de Informa
ções n9 72188, através do qual o SI. Deputado Lúcio
Alcântara, solicita informações sobre aplicações do Fi
nor no Estado do Ceará.

SGM-194, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe da
Seplan, encaminhando avulsos do Requcrimento de In
formações n9 73/88, através do qual o SI. Deputado
Lúcio Alcântara, solicita informações sobre recursos
concedidos pelo BNDES a empresas que atuam no Cea
rá.

SGM-195, de 21-12-88 -Ao Sr. Ministro da Justiça,
encaminhando avulsos do Requerimento de Informa
ções n' 74188, através do qual o SI. Deputado Arnaldo
Faria de Sá, solicita informações sobre furto de veículos
brasileiros com destino à fronteira Brasil-Paraguai.

SGM-196, de 21-12-88 - Ao SI. Ministro da Fazen
da, encaminhando avulsos do Requerimento de Infor
mações n' 75188, através do qual o Sr. Deputado João
Cunha, solicita informações sobre dívidas fiscais do Jor.
nal do Brasil e as providências adotadas a respeito.

SGM-l.97, 21-12-88 - Ao SI. Ministro da Educação,
encaminhando avulsos do Requerimento de Informa
ções 76188, através do qual o SI. Dep. Adolfo Oliveira
solicita informações sobre recursos financeiros destina
dos à Prefeitura Municipal de Petrópolis-RJ.

SGM-198, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro da Habita
ção, Urbanismo e Meio Ambiente, encaminhando avul
sos do Requerimento de Informações 77/88, através
do qual o SI. Dep. Adolfo Oliveira solicita informações
sobre recursos financeiros destinados à Prefeitura Muni
cipal de Petrópolis-RJ.

SGM-199, de 21-12-88 - Ao SI. Ministro-Chefe da
Seplan, encaminhando avulsos do Requerimento de In
formações 78/88, através do qual o Sr. Dep. Adolfo
Oliveira solicita informações sobre recursos financeiros
destinados à Prefeitura Municipal de Petrópolis-RI.

SGM-200, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe da
Seplan, encaminhando avulsos do Requerimento de In
formações 79/88, através do qual O Sr. Dep. Adolfo
Oliveira solicita informações, por meio do BNDES,
sobre recursos financeiros destinados à Prefeitura Muni
cipal de Petrópolis-RJ.
SGM~201, de21-12-88-Ao SI. Ministro do Interior,

encaminhando avulsos do Req uerimento de Informa
ções 80188, através do qual o Sr. Dep. Chagas Duarte,
solicita informações sobre denúncia de fatos envolvendo
a Funai e religiosos, no Território Federal de Roraima,
na área denominada Catrimany.

SGM-2OZ, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro da Previ
dência e Assistência Social, encaminhando avulsos do
Requerimento de Informuções.81/88, através do qual
o Sr. Dep. Adylson Motta solicita informaçües sobre
a dívida de Cz$8.532.679.456,81 do Fundo de Assis
tência Social gerido pelo lapas.

SGM-203, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe da
Seplan, encaminhando avulsos de Requerimento de In
formações 82/88, através do qual o. SI. Dep. Adylson
Motta solicita informações sobre contrato de transporte
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de servidores da Secretaria de Ação Comunitária
(SEAC).

SGM-204, dc 21-12-88 - Ao SI. Ministro da Previ
dência e Assistência Social, encaminhando avulsos do
Requerimento de Informações 83/88, através do qual
a Sr' Dep. Wilma Maia solicita informações sobre a
implantação e implementação do "Projeto Criança".

SGM-20S, de 21-12-88 - Ao SI. Ministro da Fazen
da, encaminhando avulso do Requerimento de Informa
ções 84188, através do qual o SI. Dep, César Maia soli
cita informações sobre transferência para estados e mu
nicípios, de Imposto de Renda na Fonte, relativo aos
servidores públicos.

SGM-206, de 21-12-88 - Ao SI. Ministro-Chefe da
Seplan, encaminhando avulsos do Requerimento de In
formações 85/88, através do qual o Sr. Dep. César Maia,
solicita informações sobre transferência ao Setor Priva
do de Empresas sob controle ou participação do BN
DES.

SGM-207, de 21-12-88- Ao SI. Ministro-Chefe da
Seplan, encaminhando avulsos do Requerimento de In
formações 86/88, através do qual a Sra. Dep. Abigail
Fcitosa solicita informações sobre projetos liberados
pela Secretaria Especial de Ação Comunitária-SEAC
à Bahia.

SGM-208, de 21-1.2-88 - Ao Sr. Ministro das Minas
e Energia, encaminhando avulsos do Requerimento de
Informações 87/88, através do qual O SI. Dep. Antonio
Salim Curiati solicita informações sobre débitos relacio- .
nados com a Itaipu Binacional.

SGM-209, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro das Minas
e Energia, encaminhando avulsos do Requerimento de
Informações 88188, através do qual o Sr. Dep. Adylson
Motta solicita informações sobre viagem ao exterior
do servidor das Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A.,
Sr. Ariovaldo SteUe.

SGM-21O, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro da Previ
dência e Assis.tência Social, encaminhando avulsos do
Requerimento de Informações 89/88, através do qual
o SI. Dep. Arnaldo Faria de S:i solicita informações
sobre dívidas para com a Previdência e doação de área
ao Clube da Previdência, em Brasilia.

SGM-2U, de 21-12-88 -Ao SI. Ministro dos Trans
portes, encaminhando avulsos do Requerimento de In
formações 90/88, através do qual o SI. Dep. José Fer
nandes solicita informações sobre o Edital de Concor
rência n' 7/88 da Portobrás, para execução de serviços
de construção do terminal de eontainers no Porto de
Manaus.

SGM-212, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro da Fazen
da, encaminhando avulsos do Requerimento de Infor
mações 91/88, através do qual o SI. Dep. Davi Alves
Silva solicita informações sobre anistia a agrieultores
de Municípios do Maranhãil, por financiamentos feitos
em 1986.

SGM-213, de 21-12-88 - Ao SI. Ministro da Fazen
da, encaminhando avulso do Requerimento de Informa
ções 92/88, através do qual o Sr. Dep. Cássio Cunha
Lima solicita informações sobre recursos arrecadados
relativos ao empréstimo compulsório instituído pelo
Deereto-Iei n" 2.288, de 23-7-86.

SGM-214, de 21-12-88 - Ao SI. Ministro da Fazen
da, encaminhando avulsos do Requerimento de Infor
mações 93188, através do qual o Sr. Dep. Victor Faccioni
solicita informações sobre reeursos arrecadados pelo
Fundo de Investimento SoClal(Finsocial).

SGM-215, de 21-1.2-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe da
Seplan, encaminhando avulsos do Requerimento de In
formações 94/88, através do qual o SI. Dep. Victor
Faccioni solicita informações sobre aplicação de recur
sos financeiros provenientes da Reserva de Contigência.

SGM-216, de 21-12-88 - Ao Sr.-Milliitro ExtrllOr
dinário para Assuntos de Irrigação, e.ncaminhando avul
sos do Requerimento de Informações n' 96/88, através
do qual o Sr. Deputado Evaldo Gonçalves solicita infor
mações sobre a desapropriação de áreas ocupadas pelo
Açude do Congro, na Paral1Ja.

SGM-217, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro da Aero
náutica, encaminhando avulsos do Requerimento de
Informações n' 97188, através do qual o Sr. Deputado
Adroaldo Streck solicita informações sobre a interven
ção do Governo federal na Transbrasil.

SGM-218, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro das Rela
ções Exthiores, encaminhando avulsos do Requeri
mento de Informações n9 98/88, através do qual o Sr.
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Deputado Olívio Dutra, solicita informações sobre a
política de fabricação c venda de armamentos.

SGM-219, de 21-12-88-Ao Sr. Ministro da Indústria
e Comércio, encaminhando avulsos do Requerimento
de Informaç<ies n" 98/88, através do qual o Sr. Deputado
Olívio Dutra, solicita informaçôes sobre a política de
fabricação e venda de armamentos.

SGM-220. de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro da Mari
nha, encaminhando avulso do Requerimento de Infor
mações n" 98/88, através do qual o Sr. Deputado Olívio
Dutra. solicita informações sobre a política de fabrica
ção e venda de armamentos.

SGM-221, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro do Exér
cito, encaminhando avulsos do Requerimento de Infor
mações n" 98/88, através do qual o Sr. Deputado Olívio
Dutra, solicita informações sobre a política de fabrica
ção e venda de armamentos.

SGM-222, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro da Aero
náutica, encaminhando avulsos do Requerimento de
Informações n' 98/88, através do qual o Sr. Deputado
Olívio Dutra solicita informações sobre a política de
fabricação e venda de armamentos.

SGM-223, de21-12-88-Ao Sr. Ministro da Fazenda
encaminhando avulsos do Requerimento de Informa
ções n" 99188, através do qual o Sr. Deputado Paulo
Paim solicita informações sobre intercâmbio comercial
entre o Brasil e os Países Africanos.

SGM-224, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro da Ciência
e Tecnologia, encaminhando avulsos do Requerimento
de Informações n' 99188, através do qual o Sr. Deputado
Paulo Paim solicita informações sobre intercâmbio co
merciaI entre o Brasil e os Países Africanos.

SGM-22S, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe da
Seplan, encaminhando avulsos do Requerimento de In
formações n" 100188, através do aqual o Sr. Deputado
Felipe Mendes solicita informações sobre crédito de
dez bilhões de cruzados para avais concedidos peja
União.

SGM-226, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe da
Seplan, encaminhando avulsos do Requerimento de In
formações n' 101188, através do qual o SI. Deputado
Adylson Molta solicita informações sobre aviões e heli
cópteros de órgãos da administração.

. SGM-227, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe da
Secretaria de Administração Pública da Presidência da
República, encaminhando avulsos do Requerimento de
Informações n' 102/88, através do qual o Sr. Deputado
Adylson Motta solicita informaç<ies sobre os órgãos da
administração indireta e política de pessoal adotada.

SGM-228, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe da
Secretaria de Administração Pública da Presidência da
República, encaminhando avulsos do Requerimento de
Informações n' 103/88, através do qual o Sr. Deputado
Adylson Motta solicita informações sobre critérios para
organização do sistema de carreiras dos q!ladros de ser
vidores.

SGM-229, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe da
Secretaria de Administração Pública da Presidência da
República, encaminhando avulsos do Requerimento n"
104188, através do qual () Sr. Deputado Adylson Motta
solicita informaçóes sobre a carreira de Técnico em
Políticas Públicas e Gestão Governamenta1.

SGM-230, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe da
Secretaria de Administração Pública da Presidência da
República, encaminhando avulsos do Requerimento de
Informações n" 105188, através do qual o SI. Deputado
Adylson Motta solicita informações sobre uso de imó
veis residenciais e hotéis, por servidores da adminis
tração direta e indireta.

SGM-231, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe da
Secretaria de Administração Pública da Presidência da
República. encaminhando avulsos do Requerimento de
Informações n" 106/88, através do qual o Sr. Deputado
Adylson Motta solicita informações sobre viagens de
funcionários ao exterior.

SGM-232, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe da
Seplan, encaminhando avulsos do Requerimeto de In
formações n" 107/88. através do qual o Sr. Deputado
Adylson Motta solicita informações sobre servidores
da administração pública federal, direta e autárquica
e a política de pessoal adotada, a partir de 15-3·8S.

SGM-233, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe da
Scplan, encaminhando avulsos do Requerimento de In
formações n" 108188, através do qual o Sr. Deputado
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Adylson Motta solicita informações sobre a represen
tação do IBGE, no Município de São Luiz Gonzaga-RS.

SGM-234. de 21·12-88 - Ao SI. Ministro da Previ
dência e Assitência Social, encaminhando avulsos do
Requerimento de Informaç<ies n" 109188. através do
qual o Sr. Deputado Adylson Motta solicita informa
ç6es sobre despesas de duzentos e quarenta milhóes
de cruzados com passagens, nos trechos Rio dê Janei
ro-Joinville-Rio de Janeiro.

SGM-235, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe da
Seplan. encaminhando avulsos do Requerimento de In
formações n" 110/88, através do qual o Sr. Deputado
Victor Faccioni solicita informações sobre o número
de funcionários públicos da administraç;io direta e indi
reta, com dados sobre cargos. nomeações, contratações,
redistribuiç<ies.

SGM-236 de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe da
Seplan. encaminhando avulsos do Requerimento de In
formações n" 111188. através do qual o Sr. Dep. Paulo
Delgado solicita informaçües sobre a escolha do sindica
lista Aloysio Correa de Azevedo como membro do Con
selho Federal de Desestatizaçáo.

SGM-237, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro da Agricul
tura. encaminhando avulsos do Requerimento de Infor
mações n' 112188, através do qual o Sr. Dcp. Maguito
Vilela solicita informações sobre as providências toma
das pelo IBDF, em relação ao incêndio no Parque Na
cional das Emas-Goiás.

SGM-238, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe do
Gab. Civil da Presidência da Replíblica. encaminhando
avulsos do Requerimento de Informaç<ies n' 113/88,
através do qual o Sr. Dep. Paulo Reis solicita informa
ções sobre a veracidade e providências relativas a maté
ria publicada no O Jornal do Brasil no dia 28-8-88,
sob o título "CSN em documento confidencial propõe
controle sobre a Igreja".

SGM-239, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe do
Gab. Civil da Presidência da República, encaminhando
avulsos do Requerimento de Informações n' 114188,
através do qual o SI. Dep. Adroaldo Strecl; solícita
infonnações sobre quinhentos pívot. para irrigação que
estão sendo entregues à região Nordeste do País, a
Fundo Perdido.

SGM-240. de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe do
Gab. Civil da Presidência da República, encaminhando
avulsos do Requerimento de Informações n' 115/88,
através do qual o Sr. Dep. Adylson Motta solicita infor
mações sobre viagens de servidores ao exterior, no pe
ríodo de 16-3-85 a 31-8-88.

SGM-241, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro Extraor
dinário Para Assunto de Irrigação, encaminhando avul
sos do Requerimento de Informações n' 117188, através
do qual o Sr. Dep. Adylson Motta solicita informações
sobre vinculação da LBA com o Ministério da Irrigação.

SGM-242, de 21-12-88 - Ao Sr, Ministro da Agricul
tura, encaminhando avulsos do Requerimento de Infor
mações n" 118188, através do qual o Sr. Dep. Antonio
carlos Mendes Thame solicita informações sobre as me
didas de proteção à fruticultura nacional, adotadas em
relação à mosca Dacus Dorsalis.

SGM-243, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro do Exér
cito, encaminhando avulsos do Requerimento de Infor
mações n' 119/88, através do qual o SI. Dep. Plínio
de Arruda Sampaio solicita informaç<ies sobre a parti
ciação do Emfa na 17' Conferência dos Exércitos Ameri
canos, realizada em Mar deI Plata. Argentina, entre
16 a 20 de novembro de 1987.

SGM-244, de 21-12-88 - Ao Se. Ministro do Exér
cito, encaminhando avulsos do Requerimento de Infor
maçóes n' 120/88. através do qual o Sr, Dep. César
Maia solicita informações sobre o endividamento exter
no dos estados e municípios, em dólar e os relativos
aos avisos MF009 e MF030, em cruzados.

SGM-245, de 21-12-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe do
Gabinete Civil da Presidência da República, encami
nhando avulsos do Requerimento de Informações n'
121/88, através do qual o Sr. Dep. César Maia solicita
informações sobre textos de contratos, a serem fechados
a partir de 1" de setembro de 1989, com credores exter
nos ou de negociação da dívida externa.

GP-0-613, de 16-S-88 - Ao Sr. Dep. Adolfo de Olí
veira, comunicando haver encaminado à Diretoria de
Segurança a reclamação apresentada na sessão da Câ
mara de 4-5-88.
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GP-0-621, de 20-5-88 - Ao Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Jundiaí encaminhando avulso dn PL n'
201187. que "cstabelece normas para as eleiçóes muni
cipais de 15 de novembro de 1988", esclarecendo que
a matéria ainda se encontra em tramitação na Câmara
dos Deputados.

GP-0-622, de 20-5-88 - Ao SF. encaminhando Of.
n" 144188. de 28·4-88. da 7' Vara de Justiça Federal,
Seção DF, relativo à açâo Popular n" 161.-ADI87, pro
posta por Zalmiro Zimm ermann e Enilda Dias Zimmer
mann contra a União Federal, Sr. João Batista Figuei
redo, ex-Presidente da República, Sr. Moacyr Dalla
ex-Presidente da Mesa do Senado Federal e a Compa
nhia do Vale do Rio Doce.

GP-0-636. de 23-5-88 - Ao MM. Juiz de Direito
da 11- Vara Federal. Sinval Antunes de Souza, encami
nhando cópia do depoimento do Sr. Álvaro Armando
Leal na "CPI destinada a investigar os episódios que
envolveram o BNH e o Grupo Delfin e que culminaram
com a intervenção do Banco Central no referido gru
po".

GP-O-MO, de 25-5-88 - Ao Sr. Procurador-Geral
da República, informando que Paulo Sérgio Mendes
Barbosa rão é deputado federal e sim Paulo Sérgio
Ramos Barboza, titular da respectiva cadeira e repre
senta o Estado do Rio de Janeiro.

GP-0-692, de 8-6-88 - Ao STF, Ministro Octávio
Gallotti, infonnando que o Sr. Paulo Pimentel é dep.
federal, representante do Est. do Paraná e se encontra
em exercf~io do mandato.

SG-0-739. de 28-6-88 - Ao Sr. Presidente da Subco
missáo da Dívida Externa e Interna da CD, encami
ohando cópias extraídas do processo da CPl da Dívida
Brasileira e de Acordo FMIIBrasil.

GP-0-754, de 29-6-88 - Ao STF, Ministro Sydney
Sanches, comunicando que o Sr. José Mendonça de
Morais foi dep. federal titular, na 47' Legislatura, perío
do 1'-2-83 a 31-1·87, representando o Est. de Minas
Gerais.

GP-0-776. de 1'-7-88-Ao Sr. Encarregado de Negó
cios da Embaixada da República Socialista da Romênia,
comunicando que a Câmara dos Deputados sentir-se-á
honrada em receber visita da delegação Romena.

GP-0-897 a 90S, de 17-8-88 - Aos Srs. Líderes do
PFL, PMDB, PSDB, PDC, PDT, PTB, PT, PDC e
PL, comunicando a composição da Comissão de Fiscali
zação e Controle.

GP-0-938. de 29-8-88 - Ao SF, consultando sobre
a concordáncia de urna sessão solene do Congresso Na
cional, em homenagem ao Dep. Nereu Ramos, pelo
transcurso do centenário do seu nascimento.

GP-0-939, de 29-8-88 - Ao Sr. Ministro da Fazenda,
eonvidando-o para falar na Com. de Fiscalização c Con
trole, sobre a elevàção ,da inflação.

GP-O-940, de 29-8-88 - Ao Sr. Ministro-Chefe da
Seplan, convidando-o para falar na Com. de Fiscali
zação e Controle, sobre a elevação da inflação.

GP-O-941 a 950, de 19-8-88-AosSrs. Embaixadores
do Canadá, EUA, Portugal, Itália, Repúhlica Federal
da Alemanha. Câmara dos Comuns, México, Espanha,
França e Argentina, solicitando dois volumes dos Regi
mentos Interno da Câmara dos Depntados e do Senado.

GP-0-102S, de 30-8-88 - A CDm. de Fiscalização
e Controle, autorizando sejam convidados os Srs. Maíl
son da Nóbrega e João Batista de Abreu, a fim de
prestarem esclarecimentos sobre a elevação da inflação.

GP-0-I026, de 21-9-88 -Ao TCU, Ministro Alberto
Hoffmann. solicitando: "relatório do levantamento fei
to na Contabilidade da Companhia Siderúrgica Nacio
nal, realizado pelo TCU cntre março c abriU88". a fim
de atender a requerimento do SI. Dep. Juarez Antunes.

GP-O·1084, de ll-1O-88 - Ao Sr. Dep. Adylson Mot
ta, encaminhando relação das mensagens do Poder Exe
cutivo, em tramitação na Cámara dos Deputados.

GP-0-1143, de 27-10-88-Ao Sr. Ministro da Justiça,
comunicando que a Presidência da Câmara dará priori
dade à apreciação da "Convenção Americana sobre
Direitos Humanos", conhecida como "Pacto de São
José'~ .

GP-O-1l51, de 3-11-88 - Ao Se. Ministro das Minas
e Energia, comunicando a sua convocação, tendo em
vista aprovaçáo pelo Plenário aos requerimentos dos
Srs. Dep. Cristina Tavares, Maguito Vilela, Victor Fac
cioni e Siqueira Campos,
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GP-0-1195, de 9-1J.-88-Ao Sr. Ministro da Fazenda,
comunicando a sua convocação, tendo em vista aprova
ção pelo Plenário ao Requerimento do Sr. Dcp. Ge
raldo Campos, a fim de prestar esclarccimentos sobre
as recentes medidas cconômicas adotadas pelo Governo
Federal.

GP-0-1197, de 11-11-88 - Ao SI. Ministro-Chefe
da Seplan, comunicando a sua convocação, tendo em
vista aprovação pelo Plenário ao Requerimento do Sr.
Dep. Geraldo Campos, a fim de prestar esclarecimentos
sobre as recentes medidas econômicas adotadas pelo
Governo Federal.

GP-0-1199, de 14-11-88 - Ao SI. Ministro-Chefe
da Secretaria de Administração Pública da Preso da
República, comunicando a sua convocação, tcndo em
vista aprovação pelo Plcnário ao Rcquerimento da Sr'
Dep. Wilma Maia.

GP-0-1202, de 17-11-88 - Ao Sr. Ministro da Indús
tria e do Comércio, comunicando a sua convocação,
tendo em vista aprovação pelo Plenário ~o Requeri
mento do SI. Dep. Victor Faccioni, a fim de prestar
esclarecimentos sobre a nova Política Industrial Brasi
leira e a implantação de Zonas de Processamento de
Exportação.

GP-0-1203, de 21-11-88 - Ao SI. Presidente da Co
missão de Reforma do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, indicando o Sr. Dep. Sólon Borges
dos Reis, pela Liderança do PTB, para integrar, como
suplente, àquela Comissão.

GP-0-1238, de 30-11-88 - Ao SI. Presidente da Co
missão de Reforma do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, indicando o Sr. Dep. Ruy Nedel, pela
Liderança do PMDB, para integrar, como suplente,
àquela Comissão.

GP-0-1240, de 1'-12-88 - Ao Sr. Presidente da Co
missão de Reforma do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, indicando o Sr. Dep. Amaury Müller,
pela Liderança do PDT, para integrar, como suplente,
àquela Comissão.

GP-0-1302, de 11-12-88 - Ao SF, sugerindo, quanto
a constituição da Comissão Representativa do Congres
so Nacional, seja o assunto sobrestado até que se proce
da à adaptação do Regimento Comum ao disposto no
art. 58, § 4' da Constituição Federal.

GP-0-0024, de 19-12-88 - Ao STF, Ministro Aldir
Passarinho, comunicando que Ottomar Pinto e Marluce
Pinto se encontram no exercício de mandato parlamen
tar.

GP-0-0025, de 19-12-88 - Ao Sr. Dep. Arnaldo Faria
de Sá, .devolvendo proposta apresentada na sessão de
4-12-88, informando ainda que a iniciativa das leis dele
gadas é do Sr. Presidente da República.

GP-0-0046, de 21-12-88 - Ao Sr. Dep. Manoel Mo
reira, devolvendo o projeto "Criação dos juizados espe
ciais para julgamento das infranções penais de menor
potencial ofensivo".

GP-0-0047, dc 21-12-88 - Ao Sr. Dep. José Yunes,
devolvendo proposta de emenda constitucional, por não
atingir um terço, no mínimo, dos membros da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal.

Resenha da Correspondência Recebida

Of. SM/n' 159, de 15-9-88, do SF, encaminhando
autógrafo do PL 8.169/86, que "dispõe sobre a estrutura
das Categorias Funcionais do Grupo-Atividades de
Apoio Judiciário dos Serviços Auxiliares da Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios e dá outras provi
dências".

Of. SM/n' 160, de 15-9-88, do SF, encaminhando
autógrafo do PL 381/88, que "dispõe sobre a criação
de cargos na Secretaria do Tribuoal de Justiça do Dis
trito Federal e dá outras providências".

Of. SM/n' 161, de 15-9-88, do SF, encaminhando
autógrafo do PL n' 549/88, que "autoriza o Poder Exe
cutivo a constituir a Fundação Cultural Palmares-FCP
e dá outras providências".

Of. SM/n' 162, de 15-9-88, do SF, encaminhando
autógrafo do PL n' 978/88, que "estende aos portadores
da Síndrome da Imonodeficiências Adquirida (Sidal
Aids) os benefícios que especifica e dá outras provi
dências" .

Of. SM/n'164, de 16-9-88, do SF, comunicando re
messa à sanção do ·PL n' 3.319/84, que "autoriza o
Poder Executivo a criar a Universidade Federal de Cruz
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Alta, no Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras
providências" .

Of. SM/n' 165, de 16-9-88, do SF, comunicando re
messa à sanção do PL n" 665/88, que "altera dispositivos
da Lei n' 6.923/81, que dispõe sobre o Serviço de Assis
tência Religiosa nas Forças Annadas".

Of. SM/n' 167, de 16-9-88, do SF, encaminhando
autógrafo do Dec. Legislativo n' 67/88, que "aprova
o texto do Acordo de Cooperação Econômica e Téc
nica, celebrado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas, em Moscou, a 10-12-85. PDL n'
129/86.

Of. SM/n' 170, de 16-9-88, do SF, encaminhando
autógrafo do Dec. Legislativo n' 68/88, que "aprova
o texto do Protocolo de Refonna da Carta da Organi
zação dos Estados Americanos (OEA), denominado
"Protocolo de Cartagens das Índias", aprovado no XIV
Período Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral
da OEA, realizado em Cartagena das Índias, Colómbia,
no período de 2 a 4 de dezembro de 1985". PDL n'
152/86.

Of. SM/n' 171, de 16-9-88, do SF, comunicando re
messa à sanção do PL n' 7679/86, que "atribui ao TCU,
a partir do exercício de 1986, a fiscalização da aplicação
pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municí
pios, inclusive por suas entidades da Administração In
direta e Fundações das transferências de recursos fede
rais".

Of. SM/n' 233, de 28-9-88, do Sr, encaminhando
autógrafo do PL n" 214/87, que "altera dispositivos da
Lei n" 6.880, de 9-12-80 que dispõe sobre o Estatuto
dos Militares".

Of. SM/n' 234, dc 28-9-88, do SF, encaminhando
autógrafo do PL 665/88 que "altera dispositivos da Lei
n" 6.923, de 29-6-81, que dispõe sobre o Serviço de
Assistência Religiosa nas Forças Annadas".

Of. SM/n' 235, de 29-9-88, do SF, comunicando re
messa à sanção do PL n' 869/88, que "modifica a redação
do inciso I do art. 28 da Lei n" 7.664, de 29-6-88, estabe
lecendo novo horário para veiculação de propaganda
eleitoral para as eleições municipais de 15 de novembro
de 1988".

Of. SM/n' 248, de 3-10-88, do SF, comunicando re
messa à sanção do PL n' 558/88, que "autoriza o Insti
tuto de Administração Financeira da Previdência e As
sistência Social (lapas) a doar à Academia Nacional
de Medicina imóveis destinados à instalação de centros
de estudo e pesquisa".

Of. SMln' 258, de 11-10-88, do SF, encaminhando
autógrafo do Dec. Legislativo n' 69/88, que "aprova
o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, cele
brado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas, em BrasI1ia, a 30 de setembro de 1987".
PDL n' 26/88.

Of. SM/n' 260, de 11-10-88, do SF, encaminhando
autógrafo do Dec. Legislativo n' 70/88, que "aprova
o texto do Acordo sobre Programa a Longo Prazo de
Cooperação Econômica, Comercial, Científica e Tecno
lógica, celebrado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas, em Brasília, a 30 de setembro
de 1987". PDL n' 25/88.

Of. SM/n' 262, de 11-10-88, do SF, encaminhando
autógrafo do Dec. Legislativo n' 71/88, que "aprova
o texto da Convenção Internacional sobre o Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mer
cadorias, assinado pelo Brasil em 31 de outubro de
1986". PDLn'07/87.

Of. SMln' 276, de 12-10-88, do SF, comunicando re
messa à sanção do PL n' 843/88, que "dispõe sobre
a criação, pelo Poder Executivo, de entidade destinada
a promover o desenvolvimento da tecnologia mineral
e dá outras providências".

Of. SMln' 282, de 13-10-88, do SF, encaminhando
autógrafo do PL 558/88, que "antoriza o Instituto de
Administração Financeira da Previdência e Assistência
Social - lapas a doar à Academia Nacional de Medicina
imóveis destinados à instalação de centros de estudo
e pesquisa".

Of. SMln' 283, de 13-10-88, do SF, encaminhando
autógrafo do PL n' 869/88, que "modifica a redação
do inciso I do art. 28 da Lei n' 7.664, de 29-6-88, estabe
lecendo novo horário para veiculação de propaganda
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eleitoral para as eleições municipais de 15 de novembro
de 1988".

Of. SM/n' 284, de 18-10-88, do SF, comunicando re
messa à sanção do PL n' 7.861/88, que "dispõe sobre
a produção, circulação e comercialização do vinho e
derivados da uva e do vinho c dá outras providências".

Of. SMln' 285, de 18-10-88, do SF, encaminhando
autógrafo do PL n' 7.679/86 que "atribui ao TCU, a
partir do exercício de 1986, a fiscalização da aplicação
pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municí
pios, inclusive por suas entidades da Administração In
direta e Fundações, das transferências de recursos fede
rais",

Cf. SM/n" 303, de 28-11-88, do SF, comunicando
aprovação, com emendas, do PL n" 418/88, que "dispõe
sobre benefícios fiscais na área do Imposto de Renda
e outros tributos, concedidos ao desporto amador".

Of. CN/n'166;-de I4-9-88, do SF, comunicandõ que
o Sr. Presidente da República vetou, na íntegra, o PL
n' 7.183/86, que "altera a composição do Tribunal Re
gional do Trabalho da 8' Região cria cargos e dá outras
providências".

Of. CNln' 167, de 12-10-88, do SF, comunicando que
o SI. Presidente da República vetou, totalmente, o PL
n" 8.340/86, que "estabelece normas para vôo por instru
mentos e dá outras providências" .

Of. CNln' 178, de 29-11-88, do SF, comunicando con
vocação de sessão conjunta às 18 horas e 30 minutos,
dia 29-11-88, destinada à votação de vetos e à apreciação
do PDL n' 2/88-CN e de Mensagens Presidenciais refe
rentes a Decretos-leis.

Aviso n" 450-SAP, de 16-6-88, encaminhando esclare
cimentos do Min. da Saúde sobre os quesitos constantes
do RI n' 550/86 de autoria do Sr. Dep. Gerson Peres
sobre contratos firmados com o BNDES empregando
recursos do Finsocial.

Aviso n' 719-SAP, de 26-9-88, encaminhando esclare
cimentos do Min. da Fazenda sobre os quesitos cons
tantes do RI n" 41/87, de autoria do Sr. Dep. Adylson
Motta, sobre contrato de empréstimo, no valor de U$
20 milhões, entre a Eletronorte e o Banque Nationale
de Paris, com garantia do tesouro brasileiro.

Aviso n' 721-SAP, de 26-9-88, encaminhando esclare
cimentos do Min. da Fazenda sobre os quesitos cons
tantes do RI. n' 682/86, de autoria do Sr. Dep. Amaral
Netto, sobre os nomes dos bancos estrangeiros que
emprestarão à Furnas a quantia equivalente a CzS
2.320.000.000,00.

Aviso n' 850-SAP, de 25-11-88, encaminhando escla
recimentos do Min. da Fazenda sobre os quesitos cons
tantes do RI n' 34/87, de autoria do Sr. Dep. Paulo
Mincarone, sobre as despesas do Comitê Assessor da
dívida externa brasileira.

Of. CNln' 176, de 23-11-88, comunicando promul
gação da Lei que "dispõe sobre a proibição' da pesca
de espécie em períodos de reprodução e dá outras prodi
vências", cujas disposições foram adotadas pelo Presi
dente da República, como Medida Provisória n' 10,
de 21-10-88, aprovada pelo Congresso Nacional em ses
são conjunta do dia 22-11-88, às 18:30h.

Of. eNln' 180, de 2-12-88, do SF, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n' 72188, que "dispõe
sobre a remuneração dos membros do Congresso Nacio
nal e dá outras providências".

Of. CN/n'188, de 2-12-88, do SF, comunicando pro
mulgação da Lei que "altera valores da taxa de fiscali
zação da instalação dos Serviços de Telecomunicações,
constantes do Anexo I à Lei n' 5.070, de 7-7-66", cujas
disposições foram adotadas pelo Presidente da Repú
blica, como Medida Provisória n' 11, de 3-11-88, apro
vada pelo Congresso Nacional em sessão conjunta do
dia 1"-12-88 às 18:30h.

Of. CN/n'189, de 2-12-88, do SF. comunicando pro
mulgação da Lei que "dispõe sobre prazo para liquida
ção de débitos que menciona", cujas disposições foram
adotadas pelo Presidente da República, como Medida
Provisória n' 12, de 3-11-88, aprovada pelo Congresso
Nacional em sessão conjunta do dia 1'-12-88, às 18:30b.

Of. eNln' 190, de 2-12-88, do SF, comunicando pro
mulgação da Lei que "altera o Decreto-Lei n' 2.406,
dc 5-1-88, c dá outras pro\'idências", cujas disposições
foram adotadas pelo Presidente da República, como
Medida Provisória n' 14, de 3-11-88, aprovada pelo Con
gresso Nacional em sessão conjunta do dia 1'-12-88,
às 18:30h.
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Df. CNln' 191, de 2-12-88, do SF, comunicando pro
mulgação da Lei que "altera disposição da legislação
aduaneira e dá outras providêncais", cujas disposições
foram adotadas pelo Presidente da República, como
Medida Provisória n' 15, de 3-11-88, aprovada pelo Con
gresso Nacional em sessão conjunta do dia 1'-12-88,
às 18:3011.

Df. CNln' 192, de 2-12-88, do SF, comunicando pro
mulgação da Lei que "estabelece as condições para
emissão de Letras Hipotecárias", cujas disposições fo
ram adotadas pelo Presidente da República, como Me
dida Provisória n' 16, de 3-11-88, aprovada pelo Con
gresso Nacional em sessão do dia 1'-12-88, às 18:30h.

Df. CNln' 193, de 2-12-88, do SF, comunicando pro
mulgação da Lei que "dispõe sobre o registro provisório
para o estrangeiro em situação ilegal em território nacio
nal", cujas disposições foram adotadas pelo Presidente
da República, como Medida Provisória n' 19, de
3-11-88, aprovada pelo Congresso Nacional em sessção
conjunta do dia 1'-12-88, às 18:30h.

Df. CNln' 194, de 2-12-88, do SF, comunicando pro
mulgação da Lei que "dispõe sobre a reposição, no
mês de novembro de 1988, do reajuste que especifica
e dá outras providências", cujas disposições foram ado
tadas pelo Presidente da República, como Medida Pro
visória n' 20, de 11-11-88, aprovada pelo Congresso
Nacional em sessão conjunta do dia 1'-12-88, às 18:30h.

Df. CNln' 209, de 15-12-88, do SF, comunicando pro
mulgação da Lei que "institui contribuição social sobre
o lucro das pessoas jurídicas e dá outras providências",
cujas dipD!lições foram adotadas pelo Presidente da Re
pública, como Medida Provisória n' 22, de 6-12-88,
aprovada pelo Congresso Nacional em sessão conjunta
do dia 14-12-88, às 18:30h. -

or. CN/n' 211, de 15-12-88, do SF, comunicando pro
mulgação da Lei que "dá nova redação ao art. 10 da
Lei n' 2.145, de 29-12-53", cujas disposições foram ado
tadas pelo Presidente da República, como Medida Pro
visória n' 23, de 6-12-88 aprovada pelo Congresso Na
cional em sessão conjunta do dia 14-12-88, às 1O:30h.

Of. CNln' 212, de 15-12-88, do SF, comunicando pro
mulgação da Lei que "dispõe sobre o pagamento de
tributos e contribuições federais e dá outras providên
cias", cujas disposições foram adotadas pelo Presidente
da Repúblaica, como Medida Provisória n' 24, de
7-12-88, aprovada pelo Congresso Nacional em 'sessão
conjunta do dia 14-12-88, às 14:30h.

Of. eNln' 214, de 15-12-88, do SF, encaminhando
autógrafo do Projeto de Decreto Legislativo n' 76/88,
que "aprova os textos dos Decretos-leis n" 2.404, de
23 de dezembro de 1987, que dispõe sobre o adicional
ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM) e o Fundo da Marinha Mercante e dá outras
providências", c 2.414, de 12 de fevereiro de 1988,
que "altera o Deeret~-Lei n' 2.404, de 23 de dezembro
de 1987, que dispõe sobre o Adicional ao Frete para
a Renovação da Marinha Mercante e o Fundo da Mari
nha Mercante", porter havido incorreção no preâmbulo
do referido Dec. Legislativo 76/88.

Df. CNln' 215, de 15-12-88, do SF, comunicando re
messa à sanção do PL n' 116/88, que "estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o Exercício financeiro
de 1989". (CN).

Df. SM/n' 324, de 30.11.88, do SF, comunicando re
messa à sanção do PL n' 396/88, que "autoriza o Poder
Executivo a instiuir a Fundação Universidade Federal
do Planalto do Araxá".

Df. SM/n' 325, de 30-11-8B, do SF, comunicando re
messa à sanção do Pl n' 547/88, que "acrescenta o termo
"Universitário" na denominação do Hospital Professor
Edgard Santos, da Universidade Federal da Bahia".

Df. SM/n' 338, de 2-12-88, do SF, comunicando re
messa à sanção do PI n' 304/87, que "dá nova redação
'ao disposto na Lei n' 6.503, de 13 de dezembro de
1977, que dispõe sobre a Educação Física em todos
os graus e ramos de ensino".

Df. SM/n' 339, de 2-11-88, do SF, comunicando re
messa à sanção do PL n' 400/88, que "altera o § 8'
do art. 2' do Decreto-Lei rr' 61, de 21-11-66, que altera
a legislação relativa ao Imposto Único sobre Lubrifi
cantes e Combustíveis Gasosos e dá outras providên
cias".

Df. SM/n' 340, de 2-12-88, do SF, comunicando re
messa à sanção do PL n' 615/88, que "autoriza o Insti
tuto de Administração Financeira da Previdência e As-
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sistência Social (lapas) a doar im6veis à Prefeitura Mu
nicipal do Rio de Janeiro para assentamento de famílias
carentes",

Df. SM/n' 341, de 2-12-88, do SF, comunicando re
messa à sanção do PI n' 548/88, que "dá nova redação
ao art. 2' do Decreto-Lei n' 2.056, de 19-8-83, que
dispõe sobre a retribuição dos serviços de registro do
comércio c dá outras providências".

Df. SM/n' 342, de 2-12-88, do SF, comunicando
remessa à sanção do PL n' 7.835/86, que "concede pen
são especial a Jacira Braga de Oliveira, Rosa Braga
e Belchior Beltrão Zica. trinetos de Joaquim José da
Silva Xavier, o Tiradentes".

Of. SM/n' 343, de 2-12-88, do SF, comunicando
remessa à sanção do PL n' 796/88. que "inclui a Cate
goria Funcional de Inspetor de Segurança Judiciária
no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do Quadro
Permanente da Secretaria do Supremo Tribunal Fede
ral, fixa os respectivos valores de vencimentos e dá
outras providências".

Df. SM/n' 344, de 2-12-88, do SF, comunicando
remessa à sanção do PL n' 545/88, que "autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Ministério do Trabalho o
crédito especial até o limite de Cz$ I.703.0D4.ooo,00
para o fim que especifica".

Df. SM:!n' 345, de 2-12-88, do SF, comunicando
remessa à sanção do PL n' 489/88, que "transforma
cargos nos Quadros das Secretarias dos Tribunais Re
gionais Eleitorais e dá outras providências".

Df. SM/n' 346, de 2-12-88, do SF, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n' 73/88, que "aprova
o texto do acordo, por troca de notas, que define proce
dimentos para a restituição de veículos roubados ou
furtados, no Brasil ou no Paraguai, e localizados no
território da outra parte, celebrado entre os Governos
da República Federativa do Brasil e da República do
Paraguai, em Assunção, a 28 de julho de 1988". PDL
n' 24/88. .

Df. SM/n' 348, de 2-12-88, do SF, comunicando
remessa à sanção do PL n' 3.622/84, que "autoriza o
Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade
Federal de Gurupi, no Estado do Tocantins e dá outras
prqvidências" .

Df. SM/n' 379, de 15-12-88, do SF, comunicando
remessa à sanção do PL n' 719/88, que "prorroga o
prazo estabelecido no art. l' da Lei n' 5.972, de
11-12-73, que regula o procedimento para o registro
de propriedade de bens imóveis discriminados adminis
trativamente ou possuídos pela União.

Df. SM/n' 429, de 27-12-88, do SF, comunicando
rejeição do PL n' 1.284/88, que, "dispõe sobre a trans
formação em Autarquia Especial da Superintendência
Nacional do Abastecimento (Sunab) e dá outras provi
dências" .

Aviso n' 914-SAP, de 21-12-88, restituindo autó
grafos que se converteram na Lei n' 7.701, de 21-12-88,
que "dispõe sobre a especialização de Turmas dos Tri
bunais do Trabalho em processos coletivos e dá outras
providências".

Aviso n' 918-SAP, de 21-12-88. restituindo autó
grafos que se converteram na Lei n'7.7D4, de 21-12-88,
que "altera a Lei n' 7.681, de 2-12-88, que dispõe sobre
o prazo para liquidação de débitos que menciona".

Aviso n' 934-SAP, de 29-12-88, restituindo autó
grafos que se converteram na Lei n' 7.714, de 29-12-88,
que "altera a legislação dos incentivos fiscais relacio
nados com o imposto de Renda".

Aviso n' 2-SAP, de 5-1-89, comunicando veto total
ao PL 1.27D/88, que "dispõe sobre a Gratificação Ex
traordinária dos Servidores do Supremo Tribunal Fede
ral e dá outras providências". Mensagem n' 2/89.

Aviso n' 3-SAP, de 5-1-89, comnnicando veto total
ao PL n' 1.300/88, que "dispõe sobre a Gratificação
Extraordinária dos Servidores da Secretaria do Tribunal
de Justiça e dos Ofícios Judiciais do Distrito Federal
e dos Territórios e dá outras providências". Mensagem
n' 3/89.

Aviso n' 4-SAP, de 5-1-89, comunicando veto total
ao PL n' 1.304/88, que "institui Gratificação Extraor
dináda aos Servidores do Tribunal Federal de Recursos,
da Justiça Federal de Primeira Instância e dá outras
providências". Mensagem n' 4/89.

Aviso n' 5-SAP, de 5-1-89, comunicando veto total
ao PL n' 1.303/88, qlle "dispõe sobre a Gratificação
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Extraordinária dos Servidores da Justiça do Trabalho'
e dá outras providências". Mensagem n' 5/89.

Aviso n" 6-SAP, de 5-1-89, comunicando veto total
ao PL n' 1.322/88, que "dispõe sobre a Gratificação
Extraordinária dos Servidores da Justiça Eleitoral e dá
outras providências". Mensagem n' 6/89.

Aviso n' 7-SAP, de 5-1-89, comunicando veto total
ao PL n' 1.323/88, que "dispõe sobre a Gratificação
Extraordinária dos Servidores do Superior Tribunal Mi
litar e das Auditorias da Justiça Militar e dá outras
providências". Mensagem n' 7/89.

Aviso n' 8-SAP, de 5-1-89, comunicando veto total
ao PL n' 1.360/88, que "institui Gratificação Extraor
dinária em favor dos Servidores do Ministério Público
da União, até o limite de 170% (cento e setenta por
cento) sobre os valores da referência final, para as cate
gorias funcionais de nível superior, e até o limite de
285% (duzentos e oitenta e cinco por cento) sobre os
valores da máxima referência para as categorias de nível
médio, segundo critérios a serem estabelecidos pelo
Procurador-Geral da República". Mensagem n' 8/89.

Aviso n' 9-SAP, de 5-1-89, comunicando veto par
cial ao PL n' 668/88, que "define os crimes resultantes
de preconceito de raça ou de cor". Mensagem n' 9/89.

Aviso n' 10-SAP, de 6-1-89, restituindo autógrafos
que se converteram na Lei n' 7.717, de 6-1-89, que
"cria, mediante transfonnação, cargos de Subprocura
dor-Geral do Trabalho e dá outras providências". Men
sagem n' 10/89.

Aviso n' 11-SAP, de 6-1-89, restituindo aut6grafos
que se converteram na Lei n' 7.718, de 6-1-89, que
"autoriza a Universidade Federal de Goiás a doar im6
vel à União Estadual dos Estudantes de Goiás; nas
condições que mensiona". Mensagem n' 11/89.

Aviso n' 12-SAP. de 6-1-89, restituindo aut6grafos
que se converteram na Lei n' 7.719, de 6-1-89, que
"inclui a Categoria Funcional de Inspetor de Segurança
Judiciária no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior
Eleitoral, fixa os respectivos vencimentos e dá outras
providências". Mensagem n' 12/89.

Aviso ri'13~AP, de 6-1-89, re~tituindo autógraros que.
se converteram na Lei n' 7.720, de 6-1-89, que "inclui
a Categoria Funcional de Inspetor de Segurança Judiciá
ria no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, do Qua
dro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Superior do Trabalho, fixa os respectivos valores de
vencimentos e dá outras providências". Mensagem n'
13/89.

Aviso n' 14-SAP, de 6-1-89, comunicando veto parcial
ao PL n' 1.286/88 que "dispõe sobre os vencimentos
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal". Mensa
gem n' 14/89.

Aviso n' 15-SAP, de 6-1-89, comunicando veto parcial
ao PL n' 1.298/88 que "dispõe sobre as remunerações
dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho e Juízes
do Trabalho". Mensagem n' 15/89.

Aviso n' 16-SAP, de 6-1-89, comunicando veto parcial·
ao PL n' 1.301/88, que "dispõe sobre as remunerações
dos Ministros do Superior Tribunal Militar e dos Juízes
da Justiça Militar Federal". Mensagem n' 16189.

Aviso n' 17-SAP, de 6-1-89, comunicando veto parcial
ao PL n' 1.287/88, que "dispõe sobre a remuneração
.dos Ministros do Tribunal Federal de Recursos e dos
Juízes Federais". Mensagem n' 17/89.

Aviso n' 18-SAP, de 6-1-89, comunicando veto parcial
ao PL n' 1.203/88 que "dispõe sobre as remunerações
dos membros do Ministério Público da União". Mensa
gem n' 18/89.

Aviso n" 19-5AP, de 6-1-89, comunicando ausência
do País do Sr. Presidente da República, no período
de 26 a 30 de janeiro de 1989.

Aviso n' 21-SAP, de 6-1-89, comunicando ausência
do País do Sr. Presidente da República, nos dias 21
e 22 de janeiro/89.

Aviso n' 23-SAP, de 6-1-89, comunicando veto parcial
ao PL n' 1.302/88, que "dispôe sobre as remunerações
dos membros do Tribunal de Contas da União e dá
outras providências". Mensagem n' 23/89.

Aviso n' 24-SAP, de 9-1-89, comunicando veto parcial
ao PL n' 1.071/88, que "dispüe sobre a composição
inicial dos Tribunais Regionais Federais e sua instala
ção, cria os respectivos quadros de pessoal e dã outras
providências". Mensagem n' 24/89.
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Aviso n' 25-SAP de 9-1-89, comunicando veto parcial
ao PL n' 1.299/88, que "dispõe sobre as remunerações
dos Desembargadores, Juízes de Direito, Juízes de Di
reito Substitutos, Juízes de Direito dos Territórios, inte
grantes da Justiça do Distrito Federal e Territórios".

Aviso n' 26-SAP, de 16-1-89, restituindo autógrafos
que se converteram na Lei n' 7.729, de 16-1-89, que
"cria Juntas de Conciliação e Julgamento nas Regiões
da Justiça do Trabalho, define jurisdições e dá outras
providências". Mensagem n' 27/89.

Aviso n' 27-SAP, de 16-1-89, submetendo ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n' 25, de 15-1-89,
que "dispõe sobre a sucessão de empresas estatais, no
caso de sua dissolução ou extinção e dá outras providên
cias". Mensagem n' 28/89.

Aviso n' 28-SAP, de 16-1-89, submetendo ao Cou
gresso Nacional a Medida Provisória n' 26, de 15-1-89,
que "autoriza a privatização de empresas estatais e dá
outras providências". Mensagem n' 29/89.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Aviso n' 29-SAP, de 16-1-89, submetendo ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n' 27,ç1e 15-1-89,
que "extingue órgãos da Administração Federal direta
e dá outras providências". Mensagem n' 30/89.

Aviso n' 30-SAP, de 16-1-89, submetendo ao Con
gresso Nacional a Medida Povisória n' 28, de 15+89,
que "dispõe sobre a extinção de autarquias e fundações,
públicas federais e dá outras providências". Mensagem
n' 31/89,

Aviso n' 31-SAP, de' 16-1-89, submetendo ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n' 29, de 15-1-89,
que "dispõe sobre a organização da Presidência da Re
pública e dos Ministérios e dá outras providências".
Mensagem n' 32/89,

Aviso n' 32-SAP, de 16-1-89, submetendo ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n" 30, de 15-1-89,
que "dispõe sobre as receitas do Sistema Nacional de
Previdência e Assistência Social (Sinpas) dá outras pre
vidências". Mensagem n' 33/89.
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Aviso n' 33-SÀP; de'16-1-89, submetendo ao Con
gresso,Nacional a Medida Provisória n' 31, de 15-1-89,
que "veda a remuneração de servidores públicos pelo
excrcício de mandato como membro de órgão colegiado
dc empresas estatais". Mensagem n' 34/89.

Aviso n' 34-SAP, de 16-1-89, submetendo ao Con:
gresso Nacional a Medida Provisória n' 32, de 15-1-89,
que "institui o cruzado novo, determina congelamento
de preços, estabelece regras de desindexação da econo
mia e dá outras providências".

Aviso n' 35-SAP, de 17-1-89. submetendo ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n' 33, de 16-1-89,
que "dispensa servidores civis da Administração Fede
ral e dos extintos Territórios Federais, extingue cargos
e dá outras providências". Mensagem n' 37/89.

Aviso n' 36-SAP, de 19-1-89, submetendo ao Con
gresso Nacional o nome do Dr. Aluízio Alves, para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Mi
litar.

N9/l\NO

i5/87

I\UTon/E11EN1'1\

DEP. VICTOR FACCIONI - Solicita informações ao Ministério da Fazenda
sobre rumos da economia nacional.

DATA DA REMESSA

of. SGM-262/87, de
16.07.-87

28/87 DEP. EVALDO GONÇALVES - Solicita intormações ao Poder

dispensa do pagamento do Imposto Territorial Rural de
(Min'istério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário)

Executivo sobre

produtos nordestinos.
of. SGM-279-/81,

02.10.87.

de

of. SG!1-280/87, 4.
02.10.87.

a ve

de

Eata-

of, SGM-286/87, de
02.10.87.

29/87

38/87

39/87

45/81

47/87

52/81

56/87

57/81

DEP. EVALDO GONÇALVES _ Solicita informações ao Poder Executivo sobre a

reimplantacào do "projeto Garimpo", no Curimataú da Paraíba.

(Ministério do Interior)

DE~. RAQUEL cANDIDO - Solicita informações ao Poder'Executivo sobre

raciqade dos fatos noticiados pelo jornal "Alto '~adeira", edição
12.06.87, sobre o nível de eficiência da administração do Banco do

do de Rondônia. Ministério da Fazenda).

DEP. CUNHA BUENO - Solicita informações ao Poder Executivo sobre aquisi

ção de terras por estrangeiros. (Ministério da Reforma e do Desenvolv~

mento Agrário).

DEP. ,JOSe CARLOS VASCONCELOS - Solicita informações ao Ministério das

Minas e Energia sobre o cancelamento da aquisição de usinas térmicas

pela CHESF.

DEP. ADYLSON MOTTA - Soiicita informações ao Ministério da Indústria e

do Comérc1o sobre contrato de auditoria celebr~do pelo MinistériO da
Indústria e do Comércio e a empresa Arthur Yong Auditores Associados

S/C, na Inglaterra.

DEP. StRGIO SpADA - Soliçita informações ao Ministério das 'Minas e E~e~

gi& sobre funcionários da Itaipu Binacional.

DEP. JOÃO NATÁL - Solicita informações ao Mi~istério das Minas e Energia
sobre acidentes v.erificados em Goiânia com produto radiológico.

DEP. WILMA MAIA - Solicita informacões ao Ministério da Eduacacão sobre

esclare~imento da edição do Decreto n9 94.993, de 2 de outubro de 1987~

of. SGH-287/87, de

02.10.87.

of. SGM-062/88, de
06.05.88.

of. SGM-064/88, de

06.05.88.

of. SGM-068/88, de

06.05.88.

of. SGM-071/88, de

06.05.88.

of. SG1~-072/8B, de

06.05.88.



da comissão

com o cé-

900 Sexta-feira 10

58/87

;/87

62/87

63/87
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DEP. PAULO DELGADO - Solicita informações ao' Ministério da Fazenda sobre

a real situação econômico-financeira do Banco do Estado de Minas Gerais,

que já fechou 19 a9ênci~s e demitiu mais. de mil funcionários.

DEP. AMARAL NETTO - Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre a

~mpor~ação irregular de duas máquinas, uma para fabricação de latas e ou

tra,para:plntura e secagem de embalagens, ambas pertencentes À Metalúrgi

ca RHEEM Empreendime~tos Comerciais e Industrias S.A.

OEP. HAGUITO VILELA - Solicita infarmações ao 'Senhor Presidente
Nacional de Energia Nuclear, sobre acidente ocorrido em Goiânia,

~io-137 e localização de área para depõsito de lixo atômico.

IKinistério das Minas e Energia).

DE? VITOR BUAIZ - Solicita informações ao Senhor Presidente da Comissão

Nacional de Ene~gia Nuclear, sobre material radioativo sob a fiscalização

do órgão. ( Ministério das Minas e Energia).
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DATA DA REMESSA

of. SGM-073/88, de

06.05.88.

Of. SGM-074/8~, d.
06.05.88.

of. SGM-075/B8, de

06.05.88.

of. SGM-076/88, de
06.05.88.

67/as

68/88

70/8B

72/88

74/86

76/88

77188

P~P. CUN~~ flUENÓ - Solicita esclarecimentos ao Poder E~ecutivo sobre a

&plica~ão da Lei 7.505, de 02~07.86. ( Ministério da Pa~endal.

DEP. CUNHA BUENO - Solicita informações ao Poder Executivo sobre a não p~

blicação do regulamento da ·lei que trata do estabelecimento e funcioname~

to de jardins ZOOLógicos. ( Ministério da Agricult~ra).

DEP, DIRCE TUTU QUADROS - Solicita informações ao Poder Executivo sobre

e~préstirnoa tomado pela companhia Vale do Rio Doce ao Banco Mundial, para
constru~ão da Ferrovia Norte-Sul.

DE? LÚCIO ALC~~TA~\ - Solicita informações ao Poder E~ecutivo sobre apl!

c~ções do FINOR no Estado do Ceará. (Ministério do Interior).

DEP. ~~NALDO FARIA DE S~ - Solicita informações ao Ministério da Justiça

sobre furto de veículos brasileiros com.destino a fronteira Brasil-Paraguai.
(Ministro Paulo Brossard).

DEP. ADOLFO OLIVEIRA - Solicita informações ao MinistÉrio da Educação a re~

peito de recursos ;inanceiro~ destinados à Prefeitura Municipal de Petrópo
lis - RJ. ( Ministro Hugo Napoleâo).

DEP. ADOLFO OLIVEIRA - Solicita informa~ões ·ao Poder Executivo, por in~erm~

dio da Caixa Económica ~edGral, sobre recursos financeiros destinados à Pr~

feitur~ Municipal de Petrópolis - RJ. (Ministério da Habita~ão, Urbanismo e
_in lUnbientel.

of. SGM-18S/88. de

21.12.88.

of. SGM-1B9/S8, de

21.12.88.

of. SGM-191/88, de

21.12.88.

of. SGM-193/88, de

21.12.88.

Of. SGH-195/88, de

21.12.88.

of. SGM-197/88. de

21.12.88.

of. SGM-196/8a, da
21.12.88 ..
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81/88

82/88

83188

84188

65/88

86/88

87/88

89/88

90/88.

91/68

92/88

95./aa
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AUTOR/ E~IENTA

DEP. ~~YLSON MOTTA - Solicita informações ao Poder Executivo relat~vas à d!
vida de CZ$ 8.532.'679.456,81 (Oito bilhões, quinhentos e trinta e dois mi 

lhões, seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis cr~

~ados e oitenta e um centavos) do Fundo de Assistência Social gerido pelo
lAPAS. ( Ministério da Previdência e Assistência Social).

DEP. AQYLSON MOTTA,- Solicita informações ao Poder Executivo a respeito de

contrato de transporta de servidores da Secretaria de Ação Comúnitária
ISEAC). ISEPLAN)

DEP. WILMA MAIA - Solicita informações ao Poder Executivo sobre ~ implantação
Implementação do "Projeto Recriança". (M~nistério da Previdência e Assistên 

c;ia Social).

DEP. CESAR MAIA - Solicita.informações ao Poder Executivo sobre transferencia

para estados e municIpio$, de Imposto de Renda na Fonte, relativo aos Serv1d2
res Públicos. ( Mi'nistério da Fazenda).

DEP. CESAR MAIA - Solicita informaç~es ao Poder Executivo sobre retransferê~

cia ao Setor Privado de Empresas sob controle ou participação do BNDES.

ISEPLAN) •

DEP. ABIGAIL FEITOSA - Solicita informações ao Poder Executivo sobre projetos
liberados pela Secretaria Especial de Ação Comunitária - SEAC à Bahia.

(SEPLAN) •

DEP. ANTONIO SALIM CURIATI - Soliclta informações ao Poder Executivo sobre a
situação financeira, em especial, sobre os débitos relacionados com a ITAIPU

BINACIONÁL. (Ministério das Minas e Energia).

DEP. ARNALDO FARIA DE SÂ - Solicita informações ao Poder Executivo sobre div!
das para com a Previdênci~ é doação de área ao Clube da previdência, em Brasi
lia. (Ministério da Previdincia e Assistência Social).

DEP. JOSe FERNANDES,- Solicita informações ao Mihi~tério dos TranSpOrtes sobre
o edital de C?ncorrência n9 007/88 da PORTOBRAs, para execução de serviços de
construção do terminal de containers no Porto de ~anaus.

(Ministro REINALDO TAVARES).

DEP. DAVI· ALVES SILVA - Solicita informações ao Poder Executivo sobre anfstia
a agricultores de MunIcipios do Maranhão, por financiamentos feitos em 1986.
(Ministério da Fazenda e Ministério da Agricultura).

DEP. CASSIO CUN~ LIMA - Solicita informações ao Poder Executivo sobre recur
sos arrecadados relativos ao empréstimo compulsôrio, ln~tituIdo pelo Decreto
'Lei n9 2.288, de 23.07.86. ( Ministério da Fazenda).

DEP. PAULO MINCARONE - Solicita informações ao Poder Executivo sobre sindicân
cias_realizadas na Cooperativa Tritícola de Erexim - COTREL.
IMiniatéri0 da A9r~cultura).

Sexta-feira 10 901

DATA DA REMESSA

of. SGM-202/88. de
21.12.88.

of. 5GM-203/68,

de 21.1288

of. SGM-204/88, de

21.12.88.

of. SGM-205/88, de

21.12.88.

of. SGM-206/88, de

21.12.88.

of. SGM-207/88, de

21.12.88

of. SGM-208/aS. de

21.12.88.

of. SGM-210/88, de
21.12.88.

bf. SGM-21l/88, de

21.12.88.

of. SGM-212/88, de
21.12.8a.

of. SGM-2lJ/88, de
21.12.88.

of. SGM-088/88, de

11.06.88.
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96/8B

97/88

99/58

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

Aguardando Resposta

Au'rOR/EMENTA

DEP. EVALDO GONÇ,ALVES - Solicita informações ao Ministério Extraordinário p~

ra Assuntos de Irriga~ão sobre a desapropriação de áreas ocupadas pelo açude

do Congro, nA Paraíba. ( Ministro VICENTE FIALHO).

DEP. ADROALDO STRECK - Solicita informações ao Poder E~ecutivo sobre a inteE
venção do Governo Federal na TRANSBRASIL. I Ministério da Aeronáutica).

DEP. PAUto PAIM - Solicita informações aos Ministérios da Fazenda e da Ciên

cia e Tecnologia sobre intercambio comercial entre o Brasil e os Países ~fr!

canos.

Março de 1989

DATA DA REMESSA

of. SGM-216/88, d.

21.12.88.

of. SGM-217/88, ~.

21.12.88.

of. SGM-224/88, d.
21.12.88.

100/88 DEP. f.ELIPE MENDES - Solicita esclarecimentos à Secretaria de Planejamento e
Coordenação da PresidÊncia da República sobre crédito de Cz$ 1,0.000.000.000,00

(Dez bilhões de cruzados) para avais concedidos pela União.~~ of. SGM-225/88,
21.12.88.

de

101/88 DEP •.•~.DYLSON HOTTA - Solicita esclarecilaentos ao Poder Executivo sobre aviões

e helicópteros de órgãos da Administração. (SEDAP). of. SGM-226/88, de

21.12.88.
102/88

L03/88

DEP. ADYLSON MOTTA - Solicita informações ao Poder Executivo sobre os órgãos

da administração indireta e política de pessoal adotada. (SEDAP)t~~of. SGM-2~7/68, de

21.12.88.

DEP. ADYLSON MOTTA - Solicita esclarecimentos ao Poder Executivo sobre Crit~

rios para organização do sistema de carreiras dos quadros de servidores.
(SEDAPI. 1;;~e.,;;rJ..,O t· Vi Jo j-':'tlqj.. of. SGM-228/8B, de

21.12.88.

104/88

~O;,/88

106/88

107/88

109/88

110/88

DEP-. ADYLSON MOTTA - Solicita esclarecimentos à Ser;:retaria de Administração

Pública da presidencia da República sobre· a carreira de Técnica em Po1iti 

oas e Gestão Governamental.

DEP •. ADYLSON MOTTA - Solic'ita informações ao Poder Executivo sobre uso de
imóveis residenciais e hotéis, por servidores da, administração direta e

indireta. (SEDAP).

DEP. ADYLSON MOTTA - Solicita esclarecimentos ao Poder Executivo sobre vl~

gens de funcionários ao exterior. (SEDAP).

DEP •. ADYLSON MOTTA - Solicita informações ao Poder Executivo sobre servid2

res da administração pública federal, direta e autárquicas e a política de

pessoal adotada, a partir de 15.03.85. (SEDAP).

OEP. ADYLSON MOTTA - Solicita informações 'ao Ministério da Previdência e A~

sistência 'Social sobre despesa de CZ$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta

milhÕeS de cruzados), com passagens, .nos trechos Rio de Janeiro, Joinvil1e,

Rio de Janeiro.

DEP. VICTOR FACCIONI - Soiicita informações à Secretaria de Administração

Pública da Presidência da RepuDlica sobre número de funcionários públicos da

administração, direta e 1ndireta, com dados sobre cargos, nomeações, contra
. - - t;" I. '';ç, =!:' JQ "', J ~taçoes, redistribuiçoes. V~~eo'"tr!--::~':::::"';:~I-'

of. SGM-229/88, de

21.12.88.

of. SGM-230/88, de
21.12.88.

of. StM-23l/88, d.
21.12.88.

of. SGM-232/88, de

21.12.88.

of. SGM-234/88. de

21.12.88.

of. SGM-235/8B, de
21.12.88.



Março de 1989

111/88

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

REQUERIMENTO DE: INF'ORMAÇJl.O

Aguardando llcsposLi.l

AUTOR/EMENTA

DEP. PAULO DELGADO - Solicita informações à Secretaria de Planejámento e

Coordenação da Presidência da República sobre a escolha de sindicalista

Aloysio Corrêa de Azevedo ,como membro do C9nselho Federal de Desestatiz~

, ção.

Sexta-feira 10 903

DATA DA REMESSA

of~5GM-236/88"de

21.12.88.

112/88 DEP. MAGUlTO VILELA - Solicita inFormações ao Ministério d~ Agricultur~

sobre as providências tomadas pelo'IBDF - Instituto Brasileiro de Dese~

volvimento Florestal, em relação ao inoêndio ao Parque Nacional das Emas
Goiás .. ,JJ:Nj·-J"' ....·.;J... ~~t.lc-.·

1ül88 DEP. PAUI;O RAMOS - .solicita informações ao Gabinete Civil da Presidência

da.Re~ública sobre a veracidade e providências relativas à matéria publl

cada no "O'Jornal"do Brasil" no dia 28;08.88, sob o título "CSN em docu

mento confidencial propõe controle ~obre a Igreja".

11~/88 DEP: ADROALDO STRECK - Solicita informações ao Gabinete Civil da Presidên
cia da República sobre 500 givots para irrigação que estão sendo entregues

i Região, Nordeste do País. a Fundo Perdido.

115/88\ DEP. ADYL~ON MOTTA - Solicita informações ao Gabin~te Civil da presidencia
da República sobre viagens de servidores ao exterior, no período de

16.03.85 a 31 •.08.88.

117/BS DEP. AD~LSON' MOTTA - solicita informações ao Ministério Extraordinário para

Assuntoll de Irrigação sobre vinculação da Legião Brasileira de Assistência

cóm o Ministério da Irrigação.

of. SGM-237j88, de

21.12.88.

of·. SGM-238/88, de

21.12.88.

of. SGM-239/88, de

21.12.88.

of. SGM-240/8S. de

21.12.88.

of. SGM-241/88, de

21.12.118 •.
11'8/88 DEP. ANTONIOCARLOS MENDES TRAME - Solicita informações ao Ministério da

cul tura sobre as medipas de' proteção â frutiçul tura nacional" adotacl.as

aquele M~nistério em relação ~ mosca~~~lis.

Agr!
por

of~ SGM-242/88, 'de"

21.12.88.

!U9/8,8

121/88

124/8S

125/88

DEP". PL!NIO ARRUDA SAMPAIO - Solicita informações ao Ministério do Exército so

bre a participação do EMFA na 17q Conferência dos Exércitos ~ericanos, réali~

za~a em Mar deI Plata, Argentina, entre 16 a 20.11.87.

DEP. CeSAR,MAIA - Solicita informações'ao Gabinete Civil da Presidência áa R~

pública nobre ~exto6 de contratos, a 6erem fechados a partir de 19 'de satem 
bro da 1989, com credores externos ou de negociação da dIvida externa.

OEP. NOEL'DE·CARVALHO.- Solicita informações ao Poder Executivo sobre o uso

de copping nas compe~içõeB'desportivas~aéionais e internacionais e neces

sária tomada de posição brasileira em relação à matéria.

(Ministra Hugo Napoleão! ~Ministério da Educação).

DEP. ADYLSDN MDTTA - Solicita informações ao Pode~ Executivo sobre viagem do
Senhor'Presidente da República ã União. das Repúblicas Socialistas 'Soviéticas

(Gabinete Civil da Presidencia da República) ( Ministro Cost~ Couto)

of. SGM-243/88, de

21.12.88.

Df. SGM-245/SS, de

21.12.88.

of. SGM-006/89, de

14.02.89.

Df. SGM-007/89, de

14.02.89.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

REQUERIMENTO DE INFORMACÃO

Aguardando Resposta

AUTOR/EMENTA

Março de 1989

DATA DA REMESSA

126/88-

127/88,

DBP. PAULO RAMOS - Solicita informàções ao Poder Executivo sobre projetos e
campanhas desenvolvidos pela, fundação Roberto Marinho, patrocinados pelo MA
nist~rio da Educação. (M1nisté~io da Educação) ( Ministro Hugo NapoleÃo).

DEP. P~ULO ~_~OS - Soli~1ta informações ao Poder Executivo sobre a FundaçÃo

Roberto Marinho e o imposto de renda do Sistema Globo.

(Ministério da Fazenda) ( Ministro Maílson da Nóbrega)

of. SGM-008/89, de

14.02.89.

of. SGM-009/89, d~

14.02.89.

"129/88 DEP. PAULO WU10S - Solicita infarmacões ao Poder Executivo
ciados no livro "A Fundação Roberto Marinho".

(Miniaté~io da Justiça) ( Min~stro Paulo Brossard).

sobre crimes denu~

of. SGM-Oll/89,de

14.02.89.

130/S8

133/8'8

134/89

135/88

136/88

137/88

D,EP., PAULO RAMOs - Sol ici ta informações ao Poder. Executivo 50
bre as campanhas desenvolvidas pela Fundação Robe~to Marinho
patrocinadas pelo Ministério do Interior. )Ministério do Int~
rios) (Ministro Joio Alves)

PE? MdE!{~ SÃO THIAGO - Solicita informações ao MInistério da
~eroniutica sobre informaç5c~ relativas i Medida Provfs6ria
n9 17, de 03.11.88. (Ministro: Otávio Moreira Lima)

DEP. ~OEJ..IA SÃO THIAGO - Solicita informações ao ~Hnistêiio das
Relaçbps,Exteriores relativas i Medida Provis6ria n9 17, de
03.11.88.

DEP. MOE~~ sAo T,HIAGO _ Solicita informações ao Ministério da Fazenda soare

indagações e àocumentos relativos ãs dividas externa e interna do Brasil e

su~s implicaçõas com o déficit público. ( Ministro: HaIlson da Nóbrega).

DEP. CUNHA nUENO _ Solicita informações ao Senhor Ministro-Chefe do Gabln~

te Civil da Presidência da República sobre decisões do Governo Federal r~

lat~vas às comeMOrações do Centenário da'proclam~ção da República.

:Ministro: ROnAldo Costa Couto}.

DEP. AMAURY MULLER _ Solicita informações ,ao Hinistério da Faz~nda sobre

PQi!tica'Hone~áriae adminiBtra:ã9 do Banco Central.

(Kln18trol iU!lson da Nobra9&1.

Of. SGM-012/89, de
14.02.89

Of. SGM-014/S9, de
14.02.89

Of. RI 016/89, de
03.03.89

of. S~{-OlS/89, de

14.02.89. ~

of. SGM-016/B9, de

14.02.B9.

of. SGM-011/B9, 'de

H.02.89.

DE? ANNA MARIA,r~TTES _ Solicita informações ao Ministro-Chefe do Gabinete

Civil, sobre a viagem do President~ da República à União das Fepúblicas,So

ciali,stas Siviéticas e ã Republica Oriental do' Uruguai.
(Mi.nistro Ronaldo Costa Couto) of. S~11-!118/89, ,de

14;02.. 89.

1~9188
DE? MlTOllIOCA'RLOS Km1DER REIS - 5011ci ta informações ao Ministro da Saúde

sobre o siste~a unificado e descentralizado de Saúde - sueS.
IMinistro n')l:geli da si,lvei~a)

of. SGM-019/89, d.

14.02.89.

142/8B DE? 'FERI'lANDO GASpARIAN .- solicii:;a ao Tribunal de Contas da União e ao '1-11

ni9tério da Justiça informações sobFe a aplicação de v~rbas destinai~8 aos

Iliun~.clpios de' Viana, (l'IA), Chapecó (se) e Valença (R.:J).

(teU, _ Ministro Alber~ç Hoffmann) ( Ministério da Ju~tiça-Oscar Dia8 COrrea)Of. SGM-021/89\ de
14.02.89.
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Jorge Uequed Líder: PSB
José Tavares Amaral Netto Líder:

I' Secretário: Sérgio Spada
Vice-Líderes: João Herrmann Neto

Luiz Henrique - PMDB
Fernando Gasparian

Bonifácio de Andrada Vice-Líder:
José Carlos Vasconcelos Gerson Peres Ademir Andrade

Ruy Nedel Darcy Pozza PCB
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Suplentes Vice-Líderes: Roberto Jefferson

José Teixeira Elias Murad PMN
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PL

Santos Neves

Carlos Cardinal

Antonio Salim Curiati

PFL
Júlio Campos
Narciso Mendes
Rita Furtado
Sadie Hauache
Sérgio Brito

Fércs Nader
PTB

PDT

PDS

PDC

lbrahim Abi-Aekel

PDC

Virgílio Guimarães

Miro Teixeira

PDS

PT

PL

PDT

PTB
Roberto Torres

PSDB
Moema São Thiqo

PSDB
Sigmaringa Seixas
Vilson Souza

PCdoB

Titulares
PMDB

Michel Temer
Nelson Jobim
Nilson Gibson
Osvaldo Macedo
Paulo Macarini
Plínio Martins
Renato Vianna
Rosário Congro Neto
Sérgio Spada
Theodoro Mendes

Francisco Benjamim
Jairo Carneiro
Messias G6is
Ney Lopes
Oscar Corrêa
Paes Landim

PFL

Jorge Leite
Márcia Kubitschek

Alysson Paulinelli
Christ6vam Chiaradia
Erico Pegoraro
Eunice Miehiles
Jalles Fontoura
Jesualdo Cavalcanti

Carlos Alberto Ca6
Miro Teixeira

José Carlos Grecco
Nelton Friedrich

Sotero Cunha

Flávio Rocha

Darcy Pozza
Francisco Di6genes

Carrel Benevides
Gastone Righi

Marcos Fonniga

Artur da Távola
Juarez Marques Batista

José Maria Eymael

Bonifácio de Andrada
Gerson Peres

José Genoíno

Benedicto Monteiro
Horácio Ferraz

Doutel de Andrade
Brandão Monteiro

Arnaldo Moraes
Bernardo Cabral
Carlos Vinagre
Harlan Gadelha
Hélio Manhães
João Natal
Jorge Medauar
José Dutra
José Tavares
Leopoldo Souza
Mendes Ribeiro

Aloysio Chaves
Costa Feneira
Dionísio Hage
Eliézer Moreira
Evaldo Gonçalves

Lídice da Mata

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

Presidente: Nelson Jobim - PMDB - RS
Vice-Presidentes: João Natal - PMDB - GO

Jorge Medauar - PMDB - BA
Bonifácio de Andrada - PDS 
MG

Osmundo Rebouças
Ralph Biasi
Renato Johnsson
Rita Camata

PT

PL

PTB
Roberto Tones

PDT
Fernando Lyra

Roberto Jefferson

Gumercindo Milhomem

PTB

PT

PFL
José Camargo
José Jorge
Paulo Marques
Paulo Pimentel
Pedro Ceolin

Gerson Peres
PDS

PDC

PSB

PSDB
Robson Marinho

Titulares
PMDB

Luiz Leal
Maurício Fruet
Maun1io Ferreira Lima
Matheus Iensen
Mendes Ribeiro
Nilso Sguarezi
Onofre Corrêa
Ronaldo Carvalho
Rosário Congro Neto
Tidei de Lima

PCdoB

Suplentes
PMDB

José Elias
Osvaldo Sobrinho

Ervin Bonkoski
José Elias

Florestan Fernandes

Vago

Lysâneas Maciel
Luiz Salomão

Arnold Fioravante
Delfim Netto

Chico Humberto

Airton Sandoval
Antero de Barros
Francisco Amaral
Joaci G6es

Cristina Tavares
Koyo Iha

Ângelo Magalhães
Arolde de Oliveira
Átila Lira
Eliézer Moreira
Eraldo Trindade
Francisco Coelho

Antonio Brillo
Antonio Gaspar
Bete Mendes
Eliel Rodrigues
França Teixeira
Francisco Pinto
Hélio Costa
Henrique Eduardo Alves
José Carlos Martinez
José Costa
José Ulísses de Oliveira

João da Mata

Afif Domingos

Vago

Secretárlo: Paulo BriII
Ramais: 6900 - 6901

COMISSÃO DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Antonio Gaspar - PMDB - MA
Vice-Presidentes: Álvaro Valle - PL - RJ

José Costa - PMDB - AL
Arolde de Oliveira - PFL - RJ

Álvaro Valle

PDT

PCdoB

PSB

Eduardo Bonfim

José Carlos Sabóia

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PL

Edmilson Valentim

PT

PTB
Rodrigues Palma

José Tavares
José Viana
Lúcia Vânia
Moisés Avelino
Onofre Corrêa
Paulo Macarini
Raul Ferraz
Renato Bernardi
Ruy Nedel
Sérgio Spada

PDT
Carlos Cardinal

João Paulo

PFL

PDC

PDS
Osvaldo Bender

PL

PSB

Jacy Scanagalla
Jonas Pinheiro
Sérgio Brito
Ubiratan Spineli
Vinícius Cansanção

Juarez Marques Batista
Ziza Valadares

Gilson Machado
Humberto Souto
Luiz Marques
Maurício Campos
Narciso Mendes

PFL

PSDB
Saulo Queiroz
Vicente Bogo

PDS
Telmo Kirst

PSDB

PCdoB

Suplentes
PMDB

Antônio de Jesus
Celso Dourado
Darcy Deitas
Del Bosco Amaral
Hilário Braun
Iturival Nascimento
Ivo Mainardi
Ivo Vanderlinde
Jorge Vianna
Jovanni Masini
Lélio Souza

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLÍTICA RURAL

Presidente: José Egreja - PTB - SP
Vice-Presidentes: Rodrigues Palma - PTB - MT

Nestor Duarte - PMDB - BA
Jonas Pinheiro - PFL - MT

Titulares
PMDB

Maguilo Vilela
Marcos Queiroz
Maurício Nasser
Nestor Duarte
Nyder Barbosa
Raul Belém
Rosa Prata
Rospide Netto
Santinho Furtado
Waldyr Pugliesi'

José Carlos Sabóia

Adauto Pereira
Adylson Molta

Alexandre Puzyna
Antônio Câmara
Doreto Campanari
Fausto Fernandes
Genésio Bernardino
Geraldo Bulhões
Geraldo Fleming
João Maia
João Rezek
José Amando
José Freire Júnior

Amaury Müller
Nelson Aguiar

Edmundo Galdino
Nelton Friedrich

Alcides Lima
Alércio Dias
Alysson PaulinelIí
Erico Pegoraro
Francisco Coelho
Iberê Ferreira

Antonio Marangon

Paulo MGurão

Jayme Paliarin
José Egreja

Aldo Arantes

Oswaldo Almeida

Eurico Ribeiro
Mello Reis

Antônio Ueno
Assis Canuto
Oeonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Dionísio Dal Prá

Cristina Tavares
Dirce Tutu Quadros



PCdoB
Aldo Arnates

PSB

Suplentes
PMDB

Manoel Moreira
Maria Lúcia
Uldurico Pinto

PFL
Sérgio Brito

Mello Reis
PDS

Sérgio Naya

PDT

PSDB
José Serra

Brandão Monteiro

Ary Valadão

Aloysio Chaves
Etevaldo Nogueira

Antonio Perosa
Geraldo Campos

Joaquim Haickel
Mário de OliveiraValmir Campelo

PFL

PTB

PT

PDC

Harlan Gadelha
Hélio Manhães
Ivo Lech
Jorge Uequed

Miraldo Gomes

Elias Murad

Gumercindo Milhomem
Suplentes
PMDB

José Melo
Jovanni Masini
Lélio Souza
Maurício Nasser
Nestor Duarte
Raimundo Bezerra
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago

Aécio Neves
Afrísio Vieira Lima
Aluisio Campos
Antonio Mariz
Asdrubal Bentes
Francisco Sales
Genebaldo Correia
Gonzaga Patriota

João Herrmann Neto

PCdoB
Adolfo Oliveira

Eduardo Bonfim

PSB

PT

PTB
Mendes Botelho

PDC

Myriam Portella
PDS

PT

Roberto Augusto
PTB

PFL

PFL

PDT
Chico Humberto

PDC

Orlando Bezerra
Ricardo Izar
Waldeck Ornelas

Pedro Canedo
Simão Sessim
Ubiratan Spinelli

PSDB
Lézio Sathler

PSDB
Paulo Silva

Suplentes
PMDB

José Dutra
Paulo Sidnei
Ronaldo Carvalho
Waldir Pugliesi

Marluce Pinto

Florestan Fernandes

Vago
Secretária: Marci Ferreira Lopes
Ramais: 6999 - 7000

CÓMISSÃODE
DESENVOLVIMENTO URBANO,

INTERIOR E ÍNDIO
Presidente: Mário Assad - PFL - MG
Vice-Presidentes: Etevaldo Nogueira - PFL - MG

Raul Ferraz - PMDB - BA
Jairo ,'\zi-PDC-BA

Titulares
PMDB

José Maranhão
Luís Roberto Pontc
-Prisco Viana
Raul Ferraz
Ruy Nedc1
Vingt Rosado

Lurdinha Savignon

Antônio Ferreira
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Mario Assad

José Luiz Maia

Álvaro Antonio
Antônio Britto
Asdrubal Bentes
Chagas Neto
Fcrnando Velasco
Firmo de Castro
José Carlos Vasconcelos

Agassiz Almeida
Antônio de Jesus
Francisco Carneiro
Gabriel Guerreiro
Gerson Marcondes

Jairo Azi

Cleonâncio Fonseca
Leur Lomanto
Luiz Marques
Manoel Castro

Anna Maria Rattes
José Carlos Grecco

Chagas Duarte

Caio Pompeu
Fábio Feldman

João da Mata

Narciso Mendes
Pedro Canedo
Sarney Filho

Roberto Augusto

Cunha Bueno

PDC

PDS

PTB

PT

PDT

Juarez Marques Batista

PSDB
Octávio Elísio

Osvaldo Bender

PTB

Paes Landim
Ricardo Izar
Sadie Hauache

PT

PFL

Leonel Júlio

PDS

Ivo Cersósimo
Manoel Moreira
Nyder Barbosa
Ottomar Pinto
Paulo Sidnei
Renato Vianna

PDT
Sérgio Carvalho

PDC

PSDB

Suplentes
PMDB

Milton Lima
Paulo Almada
Paulo Zarzur

Joaquim Sucena

Artenir Werner

Paulo Delgado

Nelson Aguiar

Anna Maria Rattes
Carlos Mosconi"

Alysson Paulinelli
Alziro Gomes
Eliézer Moreira
Lúcio Alcântara

José Genoíno

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

Presidente: Furtado Leite - PFL - CE
Vice-Presidentes: Dionísio Dal Prá - PFL - PR

Annibal Barcellos - PFL - AP
Ottomar Pinto - PMDB - RR

Titulares
PMDB

Paulo Mourão

Secretário: Jarbas Leal Viana
Ramais: 6930 - 6931

Farabulini Júnior

Antônio Câmara
Arnaldo Martins
Edivaldo Motta
Expedito Machado
Geraldo Fleming
Haroldo Sanford

Sotero Cunha

César Maia

Domingos Juvenil
Felipe Cheidde
Fernando Velasco

Anníbal Barcellos
Dionísio Dal Pní
Furtado Leite
Orlando Bezerra

Euclides Scalco
José Guedes

Carlos Virgílio

PTB

PDS

PT

Rodrigues Palma

José Luiz Maia

PDT

Tadeu França
PDT

Victor Faccioni
PDS

PSDB
Jorge Hage
Vicente Bogo

PSDB
José Guedes

Titulares
PMDB

Paulo Sidnei
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
Samir Achôa

PFL
Lúcia Braga
Sandra Cavalcanti
Waldeck Ornélas

Beth Azize
Egídio Ferreira Lima

Ernesto Gradella

Lysãneas Maciel

Adylson Motta
Jorge Arbage

Ervin Bonkoski
Roberto Jefferson

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PL

Vago

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Ramais: 6920 - 6921

Fernando Bastos
Gandi.Tamil
Jorran Frejat
Júlio Campos

COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR E

DO MEIO AMBIENTE
Presidente: Joaci Góes - PMDB - BA
Vice-Presidentes: Antonio Câmara -, PMDB - RN

Fábio Feldmann - PSDB - SP
Raquel Cândido - PDT - RO

PFL
Airton Cordeiro Jesus Tajra
Alcides Lima Jesualdo Cavalcanti
Antônioearlos Mendes Thame Narciso Mendes
Benito Gama Sarney Filho
Enoc Vieira
José Thomaz Nonô

Aécio Neves
Antônio Câmara
Geraldo Bulhões
Joaci Goes
João Maia
José Melo

Raquel Cândido

Eurico Ribeiro

Fábio Feldmann
Geraldo Alckmin Filho



PSB

PC,doB
Manuel Domingos

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Ricardo Fiuza - PFL - PE
Vice-Presidentes: Airton Cordeiro - PFL - PR

Osmundo Rebouças - PMDB 
CE
César Maia - PDT - RJ

Gastone Righi

PT

José Luiz Maia

PL

Paulo Silva
Robson Marinho

PTB

PFL
Ney Lopes
Orlando Pacheco
Rita Furtado
Sandra Cavalcanti
Sarney Filho

PDS

PDT
Nelson Seixas

PDC

PSDB

PFL

Manoel Castro
Mussa Demes
Rita Eurtado

PDS
Felipe Mendes

PSDB
José Serra

Suplentes
PMDB

José da Conceição
Manoel Ribeiro
Mário Bouchardet
Mauro Miranda
Plínio Martins
Roberto Vital

Titulares
PMDB

João Carlos Bacelar
José Freire
Luiz Alberto Rodrigues
Moysés Pimentel
Osmundo Rebouças
Roberto Brant

Fernando Lyra
Floriceno Paixão

Antur da Távola
Moema São Thiago

Adylson Motta
Aécio de Borba

Benedicto Monteiro
Elias Murad

Alceni Guerra
Alysson Paulinelli
Ângelo Magalhães
Erico Pegoraro
Lauro Maia
Manoel Castro

Gumercindo Milhomem

José Carlos Coutinho

Jonival Lucas

Amilcar Moreira
Borges da Silveira
Daso Coimbra
Djcnal Gonçalves
Francisco Pinto
Henrique Eduardo Alves
José Carlos Martinez

PSB

Arnaldo Martins
Cid Carvalho
Fernando Bezerra Coe»lo
Fernando Gasparian
Francisco Sales
Gonzaga Patriota
Irajá Rodrigues

João Herrmann Neto

PCdoB
Edmilson Valentim

Arnaldo Prieto
Fausto Rocha
Francisco Dornelles
Levy Dias

Francisco Küster
José Carlos Grecco

Reunião: 4' feira
Secretária: Tasmânia Maria de Brito Guerra
Ramais: 6978 - 6979 - 6981

PCdoB

Lídice da Mata

Álvaro Valle

COMISSÃO DE FINANÇAS
Presidente: Francisco Dornelles - PFL - RI
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL - RS

Fernando Bezerra Coelho - PMDB
-PE
José Serra - PSDB - SP

PL

Aécio de BorbaPaulo Delgado

PDT

Tadeu França

PDS

Eurico Ribeiro

PT

PTB

PSB

PDS

Osvaldo Bender

Horácio Ferraz

PT

PL

PTB
S6lon Borges dos Reis

Orlando Bezerra
Ricardo Izar
Oscar Corrêa

PDT

PDC

PSDB

Jorge Hage
Octávio Elísio

PSDB

Koyu Iha
Vilwn Souza

PCdoB

Titulares
PMDB

José Freire Júnior
José Maranhão
Maguito Vilela
Márcia Kubitschek
Márcio Braga
Maria Lúcia
Mauro Sampaio
Renato Bernardi
Rita Camata
Sérgio Spada
Ubiratan Aguiar

Caio Pompeu
Hermes Zaneti

Arnold Fioravante
Artenir Werner

Márcia Cibilis Viana
Nelson Aguiar

José Gomes da Rocha

Dirce Tutu Quadros
Jorge Hage

Amaury Müller

José Luiz de Sá

Adauto Pereira
José Luiz Maia

Florestan Fernandes

Lídice da Mata

Virgílio Guimarães

Fábio Raunheitti
Osvaldo Sobrinho

Fábio Raunheitti
FercsNader

Arolde de Oliveira
Christovam Chiaradia
Fernando Bastos
Iberê Ferreira

COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO,CULTURA,
ESPORTE E TURISMO

Presidente: Ubiratan Aguiar - PMDB -CE
Vice-Presidentes: Celso Dourado - PMDB - BA

Jorge Hage - PSDB - BA
Florestan Fernandes - PT - SP

PFL
Agripino de Oliveira Lima Jesualdo Cavalcanti
Átila Lira José Queiroz
Cleonâncio Fonseca Luiz Marques
Costa Ferreira Osvaldo Coelho
Eraldo Tinoco Pedro Canedo
Evaldo Gonçalves

Afrísio Vieira Lima
Agassiz Almeida
Antônio Gaspar
Bezerra de Melo
Bete Mendes
Celso Dourado
Chagas Neto
Fausto Fernandes
Flávio Palmier da Veiga
Hélio Rosas
Joaquim Haickel

Vago

Secretária: Maria Laura Coutinho
Ramais: 7016 - 7019

Valmir Campelo

Eurico Ribeiro

Roberto Jefferson

PT

PFL
Luiz Eduardo
Ricardo Fiuza
Ronaro Corrêa
Vinicius Cansanção
Saulo Coelho

PL

PDS
Felipe Mendes

PTB

PDT

Márcia Cibilis Viana

PTB

PT

PDC

PDS

PDT

Vladimir Palmeira

PDC

PSDB
Virgildásio de Senna
Ziza Valadares

Titulares
PMDB

Jorge Leite
José Geraldo
Lúcia Vânia
Luís Roberto Ponte
Marcelo Cordeiro
Milton Reis
Osmundo Rebouças
Oswaldo Lima Filho
Ralph Biasi
Renato Johnsson
Roberto Brant

PFL

Suplentes
PMDB

Luiz Vianna Neto
Marcos Queiroz
Max Rosenmann
Moysés Pimentel
Nelson Jobim
Paulo Mincarone
Rosa Prata

Albérico Filho
Amilcar Moreira
Fernando Bezerra Coelho
Francisco Carneiro
Genebaldo Correia
Gustavo de Farià
Hélio Duque
Ismael Wanderley
Israel Pinheiro
João Agripino

Basílio ViIlani
Jayme Paliarin

José Serra
Ronaldo Cesar Coelho

Artur Lima Cavalcanti
César Maia

Airton Cordeiro
Gilson Machado
José Mendonça Bezerra
José Moura
José Thomaz Non6
Lael Varella

Cunha Bueno
Delfim Netto

Irma Passoni

Jayme Paliarin

Gidel Dantas

José Maria Eymael

Ernesto Gradella

Carlos Virgílio

Raquel Cândido

Flávio Rocha

Francisco Rolim

Bosco França
Darcy Deitos
Firmo de Castro
Ivo Vanderlinde
José Costa
Luiz Soyer

Antônio'Ueno
Arnaldo Prieto

Jofran Frejat
José Jorge Milton Barbosa

PDC PDT
Adhemar de Barros Filho José Fernandes



Suplentes
PMDB

N;,der Barbosa
Oswaldo Lima Filho
Sérgio Werneck

Suplentes
PMDB

João Agripino
José Carlos Vasconcelos
Samir Achôa

José Maria Eymael

Secretária: Állia Felício Tobias

PDS
Bonifácio de Andrada Francisco Diógenes

PDT
Bocayuva Cunha Luiz Salomão

PTB
José Elias

PT

PDC

Benedicto Monteiro

Antônio Maragon

COMISSÁODE
RELAÇÕES EXTERIORES

Presidente: Bernardo Cabral - PMDB - AM
Vice-Presidentes: Márcia Kubitschek - PMDB - DF

Aloysio Chaves - PFL - PA
Adolfo Oliveira - PL - RJ

Gerson Peres

PTB

PDS

PFL
Leur Lomanto
Mussa Demes
Stélio Dias

Farabulini Júnior

PDT
José Fernandes.

PSDB
José Guedes

Artur Lima Cavalcanti

Basílio Villani

Felipe Mendes

Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Arneiro
Haroldo Sabóia

Francisco Küster
Geraldo Campos

Alércio Dias
Enoc Vieira
José Lins
José Teixeira

PTB

PDC

Orlando Bezerra
Rubem Medina
Sérgio Brito

PFL

PT
Horácio Ferraz

PSDB
Rose dc Freitas

Expedito Machado
João Natal
Milton Reis

Euclides Scalco
Ronaldo Cezar Coelho

Basílio Villani

Alceni Guerra
Cleonâncio Fonseca
Gandi Jamil
José Lins

Luiz Gushiken

Jonival Lucas

Miraldo Gomes

Secretária: Maria Julia Rabcllo de
Moura
Ramais:

COMrSSÃODE
FISCALiZAÇÃO E CONTROLE

Presidente: Fernando Gasparian 
PMDB-SP
Vice-Presidentes: Irajá Rodrigues
-PMDB -RS
Benito Gama - PFL - BA
Fernando Santana - PCB - BA

PDS
Arnold Fioravante Victor Faccioni

PDT
César Maia Márcia Cibilis Viana

PTB
Leonel Júlio Valmir Campelo

PT

Titulares
PMDB

Irajá Rodrigues
José Geraldo
Maria Lúcia
Mário Lima
Nilso Sguarezi
Ottomar Pinto

PL

PFL
Oscar Corrêa
Osvaldo Coelha
Paulo Pimentel
Rubem Medina
Sarney Filho

Virg11ic, Guimarães

João de Deus Antunes

Marcos Lima.
Matheus Iensen
Mauro Sampaio
Michel Temer
Raul Belém
Ro;ârio Congro Neto

Mello Reis

PT

José Maurício

PDS

PTB

PDC

PDT

PSDB
Jaime Santana
Moema São Thiago

. PSB

PC do B

Titulares
PMDB

Luiz Viana Neto
Marcelo Cordeiro
Márcia Kubitschek
Mattos Leão
Maunlio Ferreira Lima
Maurício Fruet
Melo Freire
Naphtali Alves de Sou'.a
Ulysses Guimarães
Walmor de Luca

Suplentes
PMDB

Domingos Leonelli

Benedita da Silva

Beth Azize
Egídio Ferreira Lima

Carrel Benevides
Ervin Bonkoski

Eduardo Bonfim

Adylson Motta
Francisco Diógenes

Aloysio Chaves
Antônio Ueno
Enoc Vieira
Francisco Benjamim
Jesus Tajra
Leur Lomanto

Amaury Müller
Bocayuva Cunha

Tarzan de Castro

Adolfo de Oliveira

Afrísio Vieira Lima
Antônio Mariz
Airton Sandoval
Bernardo Cabral
Bosco França
Daso Coimbra
Délio Braz
Djenal Gonçalves
Haroldo Sabóia
José Ulisses de Oliveira
Luiz Soyer

Antônio Gaspar
Bete Mendes
Fernando Gasparian
Genésio de Barros
Hélio Duque
Hélio Rosas
Ismael Wanderley
Jorge Meàaunr

Maurício Campos
Nelson Sabrá
Salatiel Carvalho

PT

PDC

PFL
Ézio Ferreira
Jonas Pinheiro
Ronaro Corrêa

Suplentes
PMDB

Maguito Vilela
Ottomar Pinta
Paulo Roberto
Walmor de Luca

Presidente: Octávio Elisio - PSDB - MG
Vice-Presidentes: Antônio Perosa - PSDB - SP

Mário Lima - PSDB - BA
Aécio de Borba - PDS - CE

Titulares
PMDB

José Amando
Luiz Alberto Rodrigues
Marcos Lima
Mário Lima
Maurício Pádua
Prisco Viana

Arnaldo Martins
Carlos Benevides
Hilário Braun
Israel Pinheiro

PFL

Albérico Filho
Domingos Juvenil
Eduardo Moreira
Gabriel Guerreiro
Genésio de Barros
João Resek

PDC
José Gomes da Rocha

Vladimir Palmeira

Alcides Lima
Assis Canuto
Geovani Borges
José Santana de Vasconcellos

Luiz Gushiken

PSDB
Antonio Perosa Octávio Elísio
Mauro Campos

PDS
Aécio de Borba Victor Faccioni

PDT
Raquel Cândido José Maurício

PTB
Leonel Júlio Marluce Pinto

PT

Aloysio Chaves
Annibal Barcellos
Antônio Ferreira
Eraldo Tinoco

Tarzan de Castro

Ramais: 7027 -7023

COMrSSÃODE
MINAS E ENERGIA

PSDB
Jayme Santana Virgildásio de Senn3
Maria de Lourdes Abadia

PDT
Chagas Duarte

PT

PDS
Telmo Kirst

Maluly Neto
Nelson Sabrá
Simão Sessim

Valmir Campeio
PTB

PFL

PDe

PDC

PSDB
Rose de Freitas

Vladimir Palmeira

Sérgio Carvalho

Marluce Pinto

José Luiz Maia

Benito Gama
João Alves
José Moura
José Tinoco

Paulo Delgado

Anna Maria Rattes
Dirce Tutu Quadros

Sotero Cunha

Airton Sandoval
Aluízio Campos
Fernando Gasparian
Firmo de Castro
Fernando Santana
Gerson Marcondes
Gustavo de Faria



PT
Roberto Augusto

PFL
Ricardo Fiuza
Waldeek Ornélas

PDS
Myriam Portella

PDT
Lysâneas Maciel

PTB

PT

PTB

Iberê Ferreira
Jofran Frejat
Ricardo Fiuza

PDC

Roberto Augusto

PFL

PDS

Jorge Arbage

Sólon Borges dos Reis

PDT

PT

PTB

PDC

PDT
Miro Teixeira

PDe

PSDB
Nelton Friedrich

PSDB

Geraldo Alckmin Filho

Titulares
PMDB

Ismael Wanderley
Jorge Uequed
José da Conceição
José Tavares
Júlio Costamilan
Santos Neves

Suplentes
PMDB

Haroldo Sanford
Luiz Roberto Ponte
Mário Lima
Nilson Gibson

Suplentes
PMDB

França Teixeira
Renato Vianna

Mello Reis

Mendes Botelho

Célio de Castro
Geraldo Campos

":arlos Alberto Caó

Farabulini Júnior

Aloysio Teixeira
Bezerra de Mello
Edivaldo Motta

Paulo Paim

Lurdinha Savignon

Presidente: Carlos Alberto Caó - PDT - RJ
Vice-Presidentes: Paulo Paim - PT - RS

Júnior Costamilan - PMDB - RS
Edmilson Valentim - PC do B 
RI

Irma Passoni

Célio de Castro

Vago

Fábio Raunheitti

COMISSÃO DE TRABALHO

PFL
Antoniocarlos Mendes Thame Lúcio Alcântara
Humberto Souto Narciso Mendes
Lúcia Braga Osmar Leitão

Victor Trovão

Alexandre Puzyna
Antero de Barros
Antônio Mariz
Edmílson Valentim
Francisco Amaral
Geraldo Fleming
Haroldo Sabóia

Aécio de Borba

Átila Lira
EnocVieira
Eunice Miehiles

Floriceno Paixão

Antônio Veno
Átila Lira
Eraldo Tinoco

Feres Nader

Alarico Abib
Álvaro Antônio

Jairo Carneiro

Chagas Duarte

PDS
Osvaldo Hender

PL

PT

João de Deus Antunes

PSB

PDS
Ary Valadão

PTB

PFL

PT

PSB

Benedita da Silva

Paulo Marques
Rubem Medina
Saulo Coelho
Simão Sessim

PDC

PL

PDC

PSDB
Octávio Elísio
V,cente Bogo

PSDB
Paulo Silva

PCdoB

Titulares
PMDB

Osvaldo Macedo
Paulo Zarzur
Theodoro Mendes
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago
Aristides Cunha

PCdoB

Suplentes
PMDB

Ivo Mainardi
Márcio Braga
Mattos Leão
Tidei de Lima

Abigail Feitosa

Antônio Britto
Bernardo Cabral
Celso Dourado
Daiton Canabrava

Anníbal Barcellos
Arolde de Oliveira
Júlio Campos
Lúcia Braga
Maurício Campos

José Carlos Coutinho

Edmilson Valentim

Anna Maria Rattes
Geraldo Alckmin Filho

Adylson Motta
Gerson Peres

Farabulini Júnior
Leonel Júlio

Vago

Paulo Paim

Vago
COMISSÃO DE

SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: Irma Passoni - PT - SI'
Vice-Presidentes: Miro Teixeira - PDT - RJ

Carlos Vinagre - PMDB - PA
Aristides Cunha - PSC - SP

Aloysio Teixeira
Carlos Vinagre
Hélio Rosas
João Natal
José Freire
Leopoldo Bessone
Mario de Oliveira
Naphtali Alves de Souza

Manuel Domingos

PDT
Adhemar de Barros Filho

Miraldo Gomes

ArteDir Werner

João Paulo

Oswaldo Ahneida

Francisco Küster
Geraldo Campos

PFL
Albérico Cordeiro Luiz Marques
Antoniocarlos Mendes Thame Mussa Demes
Humberto Souto Sadie Hauache
Jalles Fontoura

Rubem Branquinho
Santinho Furtado
Theodoro Mendes

Levy Dias
Messias Góis
Ney Lopes
Paes Landim
Ricardo Izar

PT

PL

Cunha Bueno

PSB

Sólon Borges dos Reis

PDC

PTB

PDT

Joaquim Sucena

PFL
José Queiroz
Lauro Maia
Orlando Pacheco
Pedro Canedo
Sandra Cavalcanti

PDS

PFL

PDS
Carlos Virgílio

PDT
Nelson Seixas

PTB

PSDB
Sigmaringa Seixas
Virgildásio de Senna

PSDB
Euclidcs Scalco
Maria de Lourdes Abadia

PCdoB

Aldo Arantes

Roberto Balestra

Marcos Formiga

José Genoíno

José Egreja
Osvaldo Sobrinho

Doutel de Andrade

Vago
Secretária: Regina Beatriz Ribas Mariz
Ramais: 6992 - 6994

COMISSÃO DE SAÚDE,
PREVIDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Presidente: Raimundo Bezerra - PMDB - cB
Vice-Presidentes: Ivo Lech - PMDB - RS

Elias Murad - PTH - MG
Arnaldo Faria de Sá - PJ - SP

Titulares
PMDB

Júlio Costamilan
Mauro Sampaio
Moisés Avelino
Paulo Maearini
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Ruy Nedel
Uldurico Pinto
Vingt Rosado
Walmor de Luca

Alarico Abib
Arnaldo Faria de Sá
Borges da Silveira
Djenal Gonçalves
Doreto Campanari
Eduardo Moreira
Francisco Amaral
Genésio Bernardino
Ivo Lech
Jorge Uequed
José Viana

Artenir Werner
AryValadão

Hermes Zaneti
Maria de Lourdes Abadia

Alceni Gucrra
Erico Pegoraro
Eunice Miehiles
Gandi Jamil
Jesualdo Cavalcanti
Jofran Frejat

Jorge Vianna
Leopoldo Souza
Luiz Alberto Rodrigues

Arnaldo Prieto
Airton Cordeiro
Eraldo Tinoco
Fausto Rocha
José Camargo

Antonio Salim Curiati
AryValadão

O!r1os Mosconi
Célio de Castro

O1ico Humberto
Florieeno Paixão

Elias Murad
. Gastone Righi



João Paulo

POC

PT

Jayme Paliarin

Reunião: 4" e 5" feiras
Secretário: Agassis Nylandcn Brito
Ramais: 6989 - 6990

Márcia Kubitschek
Márcio Braga
Mauro Sampaio
Renato Vianna

Presidente: Hermes Zaneti
"iice-Presidente: Eraldo Tinoco
Relator: Sólon Borges dos Reis

REQUERIMENTO N- 1/87

Prazo 6-4-88 a 23-9-88

PTB
Fábio Raunheitti

PFL

PMDB

Evaldo Gonçalves
Átila Lira

POT

PDS

Chico Humberto

Cid Carvalho
Henrique Eduardo Alves
José Tavares
Manoel Moreira

Titulares
PMDB

Artur da Távola Milton Barbosa
Doreto Campanari Octávio Elísio
Eduardo Moreira Rita Camata
Hermes Zancti Sérgio Spada

PFL
Leur Lomanto Eduardo Tinoco

Eunice Michiles Nelson SabJ:~

POS
Wilma Maia

POT
José Maurício

PTB
Sólon Borges dos Reis

Suplentes

Ubiratan Spinelli

Telmo Kirst

Marluce Pinto

Sigmaringa Seixas

Manoel Castro
Maurício Campos
Saulo Coelho

PFL

PTB

PT

PDS

PDT

POC

PSDB

Suplentes
PMDB

José Geraldo
José Ulisses de Oliveira
Luiz Leal
Naphtali Alves de Souza
Roberto Brant
Rospide Netto

Benedita da Silva

Carrel Benevides

Jairo Carneiro

Felipe Mendes

José Carlos Grecco
Saulo Queiroz

José Maurício

Airton Cordeiro
Costa Ferreira
Geovani Borges
Lael Varella

PDC
Gidel Dantas

PT
Ernesto Gradella

Reunião: 4" e 5" feiras
Secretário: Luiz Antônio de Sá Cordeiro
Ramais: 7005 - 7006

Arnaldo Moraes
Chagas Neto
Del Bosco Amaral
Eliel Rodrigues
Flávio Pa.1mier da Veiga
Gustavo de Faria
Iturival Nascimento

COMISSÃO TEMPORÁRIA

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉ
RITO DESTINADA A INVESTIGAR O
DESTINO DE APLICAÇÃO, PELO MINIS
TÉRIO DA EDUCAÇÃO ECULTURA, DOS
RECURSOS PROVENIENTES DA EMEN
DA CALMON,

Saulo Queiroz

Max Rosenmann
Paulo Roberto Matos
Paulo Mincarone
Roberto Vital
Rubem Branquinho
Sérgio Werneck

Mauro Campos

PDS
Jorge Arbage

PDT
José Fernandes

PTB
Mendes Botelho

PSDB

PSDB

Titulares
PMDB

Edmundo Galdino
Robson Marinho

Joaquim Sucena

Brandão Monteiro

Darcy Pozza

Antônio Perosa
Lézio Sathler

Alexandre Puzyna
Carlos Benevides
Dalton Canabrava
Denisar Arneiro
Manoel Ribeiro
Mauro Miranda

PFL
Alziro Gomes Luiz Marques
Ézio Ferreira Simão Sessim
José Santana de Vasconcellos Stélio Dias
Júlio Campos

PDS
Arnold Fioravante Ary Valadão

PDT
Sérgio Carvalho Tadeu França

PTB
João de Deus Antunes Osvaldo Sobrinho

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Presidente: Darcy Pozza - PDS - RS
Vice-Presidentes: Jorge Harbage - PDS - PA

Sérgio Werneck - PMDB - MG
José Santana - PFL - MG



EDIÇÃO DE HOJE: 128 PÁGINAS

Centro Gráfico do Senado FedenI
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

1 PREÇO DESTE EXEMPLAR: NCz$ 0,06


