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REQUERIMENTO

Do Senhor Deputado BERNARDO
CABRAL, comunicando o seu afasta
mento das atividades parlamentares para
fins de tratamento de saúde.

COMUNICAÇÃO

Do Senhor Deputado ANTÔNIO
BiUTIO, comunicando sua ausência do
País'pelo período indicado.

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Decreto Legislativo n'
303-A, de 1990 (da Comissão de Relações
Exteriores) Mensagem n" 497/90 - Apro
va o texto do Acordo, por troca de Notas,
para a modificação do Regime Operacio
nal do Acordo sobre Transportes Aéreos,
de 6 de julho de 1976, celebrado entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino dos Países
Baixos, em Brasília, a 17 de agosto de
1989; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa; e, da Comissão de Viação
e Transportes, Desenvolvimento Urbano
e Interior, pela aprovação.

Projeto de Lei n' 994-A, de 1988 (do
Sr. Floriceno Paixão) - Dispõe sobre a
gratificação natalina dos aposentados e

pensionistas da Previdência Social; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va; da Comissão .de Seguridade Social e
Família, pela aprovação deste e' prejudi
cialidade dos de n'" 1.846/89 e 4.220/89,
apensados; e, da Comi.ssão de Finanças
e Tributaç~o, pela prejudicialidade.
. Projeto de Lei n' t.239-A, de 1988 (do
Sr. Carlos Cardinal) - Dá nova redação
ao artigo 917 da Consolidação das Leis
do Trabalho; tendo pareceres: da Comis
são de Constituição e J)lstiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa; e, da ,Comissão
de TrabaÍho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação, com substituti
vo.

Projeto de Lei n'! 4.886-A, de 1984 (do
Sr. Floriceno Paixão) - Estende aos ser
vidores públicos da União e autarquias
federais, que usutruíram licença prevista
no artigo 10 da Lei n" 5.413, de 10 abril
de 1968, os benefícios previstos no artigo
50 da mesma lei; tendo parecer: da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela inconstitucionalidade.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição n"
53, de 1990 (do Sr. Oscar Correa) -Alte
ra o art. 2" e seus parágrafos e o art. 3"
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei Complementar n" 266,
de 1990 (do Sr. ,Hermes Zaneti) - Dispõe

sobre inelegIbilidade nas condições que
especifica. .

Projeto de Lei Complementarn" 267,
de 1990 (do Sr. Lysâneas Maciel) - Insti
tui a indenização por tempo de' serviço,
nos casos de rescisão imotivada do contra
to de trabalho,. e dá outras providências.

Projeto de Lei Complementar n" 268.
de 1990 (do SI. Ivo Cersósimo) - Dispõe
sobre instituição de imposto sobre gran
des fortunas e determina outras providên
cias.

Projeto de Lei n" 5.979, de 1990 (do
Sr. Ivo Cersósimo) - Dispõe sobre ope
rações de penh'ores e determina outras
providências. .

Projeto de 'Lei.n' 5.980. de 1990 (do
Sr. Ivo Cersósimo) -Dispõe sobre proi
bição de uso de aeronaves de propriedade
do poder público, nas condições que espe
cifica, e determina outras providência~., .

Pojeto de Lei n" 5.982, de 1990 (do Sr.
Francisco Amaral) - Permite às aidéticas.
o.abortamento. '

Projeto de Lei n" 5.983, de 1990 (do
Sr. Darcy Deitos) - Atribui competência
ao Inamps para executar as ações de pla
nejamento familiar que especifica e deter
mina outras providências.

Projeto de; Lêi n" 5.984, de 1990 (do
Sr. Mozarildo Cavalcanti) - Dispõe so
bre a conversão em cruzeiros de cruzados.~

novos depositados em cadernetas de pou
pança.

Projeto de Lei n" 5.987, de 1990 (do
Sr. Ivo Cersósimo) - Dispõe sobre direi
tos especiais a doadores de órgãos e deter
mina outras providências:

Projeto de Lei n" 5.990, de 1990 (do
Sr. Haroldo Lima) - Dispõe sobre a cria-
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ção das Comissões Internas de Saúde e
determina outras providências.

Projeto de Lei n" 5.994. de 1990 (do
Senado Federal) PLS n'.' 180/90 - Resta
belece o Fundo Nacional de Desenvol
vimento Científico e Tecnológico.

Projeto de Lei n'! 5.999. de 1990 (do
Senado Federal) PLS n" 275/89 - Regúla
menta o inciso LXXVII do art. 5" da Cons
tituição. dispondo sobre a gratuidade dos
atos necessários ao exercício da cidada
nia.

Projeto de Lei n" 6.000. de 1990 (do
Senado Federal) PLS n" 55/90 - Dá nova
redação à Seçáo IV. do Capítulo II. do
Título VIII da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).

Projeto de Lei n" 6.00\, de 1990 (do
Senado Federal) PLS n" 338/89 - Regula
menta o artigo 135 da Constituição.

Projeto de Lei n" 6.003. de 1990 (do
Senado Federal) PLS n"106!88 -Estabe
lece os casos em que acontecerá a identifi
cação criminal. para os fins do disposto
no art. 5'. item LVIII da Constituição.

Projeto de Lei n" 6.004. de 1990 (do
Senado Federal) - PLS n' 405/89 - Tor
na obrigatória a publicação de despesas
com publicidade realizadas pela União
Federal.

Pr9jeto de Lei n" 6.006. de 1990 (do
Sr. Erico Pegoraro) - Atribui o nome
de Hélio Smidt ao aerorporto de Pelotas.
no Estado do Rio Grande do Sul.

Projeto de Lei n" 6.007. de 1990 (do
Sr. Telmo Kirst) - Altera a redação da
Lei n" 8.000. de 13 de março de 1990.
que "concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, na aqui
sição de automóveis de passageiros e dá
outras providências".

Projeto de Lei n" 6.008. de 1990 (do
Sr. Geraldo Alckmin Filho) - Dispõe so
bre a contagem recíproca de tempo de
contribiução ou de serviço nas adminis
trações públicas direta. indireta ou funda
cional e na atividade privada. rural e urba
na.

Projeto de Lei n" 6.010. de 1990 (do
Sr. Leonel Júlio) - Considera justifica
das as faltas ao trabalho quando decor
rentes de espera eTfilas de atendimento
do INPS. i

Projeto de Lei h" 6.01\, de 1990 (do
Sr. Leonel Júlio) - Dispõe sobre a cria
ção da Escola Técnica Industrial Federal
de São Paulo. Estado de São Paulo.

Projeto de Lei n" 6.012. de 1990 (do
Sr. Sólon Borges dos Reis) - Dá nova
redação ao artigo 830 da Consolidação
das Leis do Trabalho.

Projeto de Lei n" 6.013. de 1990 (do
Sr. Ronaro Corrêa) - Introduz nova polí
tica de reajustes para o salário mínimo
e dá outras providências.

Projeto de Lei n" 6.015. de 1990 (do
Sr. Arnaldo Faria de Sá) - Introduz alte-

ração na Lei n" 5.194. de 24 de dezembro
de 1966. que "regula o exercício das pro
fissões de engenheiro. arquiteto e enge
nheiro agrônomo. e dá outras providên
cias".

Projeto de Lei n" 6.017. de 1990 '(do
Sr. Paulo Ramos) - Submete ao Con
gresso Nacional a decisão sobre o envio
de tropas ao exterior.

Projeto de Lei n" 6.032. de 1990 (do
Sr. Artur Lima Cavalcanti) - Modifica
o limite de isenção do Imposto de Renda
incidente sobre rendimentos de trabalho
auferidos por pessoas físicas.

Proieto de Lei n" 6.037. de 1990 (do
Sr. Gastone Righi) - Considera crime
contra a economia popular a venda de
quálquer mercadoria. não perecível, com
margem excessiva de lucro. I

Projeto de Lei n'! 6.041. de 1990 (do
Sr. Joaci Góes) - Altera o Plano Naci07
nal de Viação. incluindo trepho rodoviá1
rio na BR-349. e dá outras providências.:

Projeto de Lei n" 6.057. de 1990 (d6s\
Srs. Haroldo Sabóia e Nelton Friedrich) I

- Altera a redação do caput do artigo!
472 da CLT. para assegurar ao emprç-'
gado. vítima de acídente de trabalho. O
direito à estabilidade provisória e deter
mina outras pt:ovídências.

Projeto de Lei n" 6.065. de 1990 (dos
Srs. Haroldo Sabóia e Nelton Friedrich)
- Dispõe sobre o artigo 216. inciso III.
da Constituição Federal. institui o Fundo
de Financiamento de Projetos Culturais
e dá outras providências.

Projeto de Lei n'! 6.066. de 1990 (dos
Srs. Haroldo Sabóia e Nelton Friedrich)
- Regulamenta o artigo 225. parágrafo
4". da Constituição Federal. no que refere
à mata atlântica e à Serra do Mar.

Projeto de Lei n" 6.068. de 1990 (dos
Srs. Haroldo Sabóia e Nelton Friedrichf
- Dispõe sobre o incentivo ao mercado
interno para o desenvolvimento e a auto
nomia tecnológicos do País.

IV - Pequeno Expediente

NILSON GIBSON - Aprovação. pelo
Tribunal de Contas da União. das contas
da Câmara dos Deputados. relativas ao
exercício de 1989. Aprovação. pelo Tribu
nal Regional do Trabalho da 6' Região.
de voto de Louvor ao Juiz Newton Gib
son.

VIRGÍLIO GUIMARÃES - Rebe
lião militar na Argentina. Intenção do
orador de apresentar. na Comissão de Re
lações Exteriores. moção em favor da des
mobilização militar na América Latina.

FLÃVIO PAMIER DA VEIGA
Apelo às autoridades competentes para
construção da rodovia Serra-Mar, Estado
do Rio de Janeiro.

OSVALDO BENDER - Liberação
de cruzados novos retidos no Banco Cen
tral para pessoas doentes. Importância da

apreciação. pelo Congresso Nacional. de
medida provisória sobre suplementação
de verbas para agricultura.

JOSÉ COSTA - Proposta de abono
salarial do Governo Collor de Mello. Ne
cessidade de definição. pelo Congresso
Nacional. de nova política salarial.

JOSÉ GENOÍNO - Proposta de abo
no salarial do Governo Collor de Mello.
Necessidade de aprovação. pelo Congres
so Nacional. de nova política salarial.

GONZAGA PATRIOTA - Defesa
do retorno de incentivos regionais.

ADROALDO STRECK-Repúdio à
política salarial do Governo Collor de Me
llo.

ERALDO TRINDADE - Protesto
contra prorrogação dos mandatos dos
atuais Governadores dos Estados de Ro
raima e do Amapá.

FERNANDO GASPARIAN - Im
portância da votação. pela Câmara dos
Deputados. do projeto de lei relativo ao
crime de usura.

ALOÍSIO VASCONCELOS - Possi
bilidade de aliança política entre os Go
vernadores Orestes Quércia e Hélio Gar
cia. dos Estados de São Paulo e de Minas
Gerais. respectivamente.

ANTONIO DE JESUS - Atuação do
orador na Câmara dos Deputados.

FERNANDO LYRA - Inauguração
do Memorial Tancredo Neves. em São
João del-Rei. Estado de Minas Gerais.

VINÍCIUS CANSANÇÃO - Apelo
aos Srs. DeP\ltados no sentido do compa
recimento a plenário para apreciação da
Lei Agrícola;;.

SANDRA !€AVALCANTI - Denún
cia do Presid~nte\ da Associação de Pais
e Alunos do Esta<;lo do Rio de Janeiro
sobre prática dç corrupção por deputados

'Ie.qerais. .'
FREIRE JÚNIOR - Importância da

Ferrovia Norte"Sul para o desenvolvi
mento do Estado do Tocantins.

PAULO PAIM - Proposta de abono
salarial do Governo Collor de Mello. Ne
cesidade de aprovação. pelo Congresso
Nacional. de nova política salarial. Consi
derações sobre proposição do PT a respei
to do assunto.

ABIGAIL FEITOSA - (Retirado pe
la oradora para revisão.) - Denúncias
sobre existência. no País. de esquadrões
de extermínio de adolecentes e de tráfico
de crianças recém-nâscidas.

TARSO GENRO -Descumpri
mento, pelo Presidente da República. da
política econômica defendida na campa
nha eleitoral.

VICTOR FACCIONI - Reivindica
ções da Câmara de Indústria e Comércio
de Caxias do Sul. Estado do Rio Grande
do Sul.

CÉSAR MAIA - Fragilidade política
do Govern~ Federal.
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FRANCISCO AMARAL - Instala
ção da 3' e 4' Juntas de Conciliação e Jul
gamento e inauguração do Fórum Minis
tro Prates de Macedo, em Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo. Pedido de transcri
ção, nos Anais, de discurso pronunciado,
na ocasião, pelo Ministro Marco Aurélio
Prates de Macedo, Presidente do Tribunal
Sup~rior do Tr~balho.

NEY LOPES - Conveniência de apre
ciação, pela Câmara dos Deputados, de
emenda substitutiva ao Projeto de Lei n"
5.883, de 1990, do Poder Executivo, sobre
fixação de regras e critérios para compra
e venda de veículos automotores.

JACY SCANAGATIA - Atuação do
orador na Casa e na Assembléia Nacional
Constituinte.

MOZARILDO CAVALCANTI - A
pelo às autoridades competentes em favor
da implantação da Escola Técnica Federal
de Roraima.

CARLOS VINAGRE - Prejuízos
causados à economia da Amazônia pela
política econômica do Governo Collor de
Mello. Apelo ao Governo Federal para

. exclusão do Município de São Félix do
Xingu, Estado do Pará. da área abrangida
pela reserva florestal criada pelo Decreto
n' 51.019. de 1962. Atuação do Prefeito
Luiz Gaspar Vilela Màchado, de São Mi
guel do Guamá, Estado do Pará. Neces
sidade de incremento da produção agríco-
la. .

AUGUSTO CARVALHO-Malogro
do pacto social.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Seca na
região Nordeste. Sugestão para o aprovei
tamento de desempregados em obras de
infra-estrutura na região.

DASO COIMBRA - Solicitação de
apoio a projeto de lei de autoria do orador
sobre conduta de motoristas.

LUIZ SOYER - Contribuição dos
produtos agropecuários para a elevação'
do custo de vida.

LUIZ ALBERTO RODRIGUES 
Despedida do orador da Câmara dos De
putados.

v - Grande Expediente
SANDRA CAVALCANTI - Análise

das atividades da atual legislatura. Posi
cionamento favorável da oradora à im
plantação do, regime parlamentarista de
governo. Discordância quanto ao uso de
medida provisória.

ANNA MARI:.\. RATIES - Retros
pectiva da atuação da oradora na atual
legislatura. Descrédito do eleitorado com
relação aos Parlamentares, em face da
não-regulamentação do texto constitucio
nal.

EDME TAVARES - Despedida do
orador da Câmara dos Deputados.

VI - Comunicações de Lideranças
EUCLIDES SCALCO - Repúdio à

proposta de abono salarial do Governo
Collor de Mello. Nota do PSDB sobre
o assunto. Necessidade de fixação, pelo
Congresso Nacional, de nova política sa
larial.

JORGE LEITE - Despedida do ora
dor da Câmara dos Deputados. Ocorrên
cia de fraude nas eleições do Estado do
Rio de Janeiro. Aplausos à atuação da
Justiça Eleitoral do Estado.

HAROLDO LIMA - Repúdio à pro
posta de abono salarial do Governo Fe
deral.

MAURÍLIO FERREIRA LIMA 
Posicionamento da Liderança do PMDB
com relação à política salarial. Discordân
cia do orador quanto aos vetos anunciados
ao Regime Jurídico Único dos servidores
públicos.

AÉCIO DE BORBA - Seca na região
Nordeste. Apelo ao Ministério da Ação
Social em favor do apoio a proposta da
Associação Nordestina de Avicultura de
reforço da cesta de alimentos do traba
lhador rural e regionalização da merenda
escolar.

ISMAEL WANDERLEY - Despedi
da do orador da Câmara dos Deputados.
Protesto contra liquidação do Banco do
Estado do Rio Grande do Norte.

PAES LANDIM - Anúncio de apre
sentação, pelo orador, de requerimento
para realização de sessão solene do Con
gresso Nacional em comemoração ao cen
tenário da primeira Constituição brasilei
ra.

JOSÉ CARLOS SABÓIA - Proposta
de abono salarial do Governo Collor de
Mello. Necessidade de fixação, pelo Con
gresso Nacional, de nov~ política salarial.
Pedido de esclarecimento à Mesa sobre
denúncias de irregularidades na distribui
ção de gabinetes aos novos deputados.

JORGE LEITE - Despedida do ora~

dor da Câmara dos Deputados. Ocorrên
cia de fraude nas eleições do Estado do
Rio de Janeiro. Aplausos à atuação da
Justiça Eleitoral do Estado.

HAROLDO LIMA - Repúdio à pro
posta de abono salarial do Governo Fe
deral.

MAURÍLIO FERREIRA LIMA 
Posicionamento da Liderança do PMDB
com relação à política salarial. Discordân
cia do orador quanto aos vetos anunciados
ao Regime Jurídico Único dos servidores
públicos.

AÉCIO DE BORBA - Seca na Re
gião Nordeste. Apelo ao Ministério da
Ação Social em favor do apoio a propôsta
da Àssociação Nordestina da Avicultura
de reforço da cesta de alimentos do traba
lhador rural e regionalização da Merenda·
Escolar.

ISMAEL WANDERLEY - Despedi
da do orador da Câmara dos Deputados.
Protesto contra liquidação do Banco do
Estado do Rio Grande do Norte.

PAES LANDIM - Anúncio de apre
sentação, pelo orador, de requerimento
para realização de sessão solene do Con
gresso Nacional em comemoração ao cen
tenário da primeira Constituição brasilei-
ra. . .

JOSE CARLOS SABOIA - Proposta
de abono salarial do Governo Collor de
Mello. Necessidade de fixação, pelo Con
gresso Nacional. de nova política salarial.
Pedido de esclarecimentos à Mesa sobre
denúncias de irregularidades na distribuÍ
ção de gabinetes aos novos deIJutados.

BRANDÃO MONTEIRO --=- Proposta
de abono salarial do Governo Collor de
Mello. Denúncia de envolvimento da
Guarda Municipal de Volta Redonda, Es
tado do Rio de Janeiro. com o crime orga
nizado no município.

LUIZ EDUARDO GREENHALGH
- Posicionamento do PT quanto ao en
tendimento nacional. Convite às Lideran
ças partidárias do Congresso Nacional pa
ra reunião com delegação da Frente Na
cional dos Prefeitos, destinada a examinar
a situação econômico-financeira dos mu
nicípios.

ROBERTO FREIRE - Considera
ções sobre o entendimento nacional. Ne
cessidade de aprovação, pelo Congresso
Nacional, de nova política salarial.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Per
cepção de 13" salário por aposentados e
pensionistas da Previdência Social.

vn - Ordem do Dia
Apresentação de proposições: ELIEL

RODRIGUES. ALUIZIO CAMPOS.
ARTUR LIMA CAVALCANTI. PAU
LO PAIM, MOZARILDO CAVAL
CANTI, IRMA PASSONI.

EDMILSON VALENTIM (Pela or
dem) -Pedido de esclarecimentos à Me
sa quanto à ausência do Projeto de Lei
n" 223 da pauta de votação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Resposta ao Deputado Edmilson Valen
tim.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Ofício n" 294/PRES, do Superior Tribunal
Militar, sobre retirada do Projeto de Lei
n" 2.133, de 1989. Aprovado.

Requerimento das Lideranças para ur
gência urgentíssima na tramitação do Pro
jeto de Lei n' 5.329, de 1990. Aprovado.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 5.329. de 1990, com Emenda
da Comissão de Finanças e Tributação.
Aprovados a Emenda da Comissão de Fi
nanças e Tributação. projeto e redação
final.

Requerimento das Lideranças para tra
mitação urgente urgentíssima do Projeto
de Lei n" 5.883, de 1990. Aprovado.
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Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n' 5.883, de 1990.

NEY LOPES - Parecer, em substi
tuição à Comissão de Economia, Indús
tria e Comércio.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)~
Aprovados projeto e redação final.

Requerimento das Lideranças para tra
mitação urgente urgentíssima para o Pro
jeto de Lei n" 5.375, de 1990. Aprovado.
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n' 5.375, de 1990.

IBRAHIM ABI-ACKEL - Pedido de
adiamento, por duas sessões, para profe
rir parecer, em substituição à Comissão .
de Constituição e Justiça e de Redação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - .
Deferimento do pedido.

Requerimento das Lideranças para tra
mitação urgente urgentíssima para o Pro
jeto de Lei n' 3.657, de 1989. Aprovado.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n' 3.657, de 1989. Emendado, volta
às Comissões.

Requerimento das Lideranças para tra
mitação urgente urgentíssima do Projeto
de Lei n' 5.575, de 1990. Aprovado.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n' 5.975, de 1990.

NILSON GIBSON e ARNALDO
MARTINS - Pareceres, em substitui
ção, respectivamente, às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação e do
Trabalho, Administração e Serviço PÚ
blico.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Aprovados projeto e redação final.

Requerimento das Lideranças para tra
mitação urgente urgentíssima para o Pro
jeto de Lei n° 4.796, de 1990. Aprovado.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 4.796, de 1990.

Esclarecimentos da Presidência sobre
tramitação do Projeto de Lei n' 4.796,
de 1990, apeI)sado ao Projeto de Lei n'
1.007, de 1988. Emendado, volta às Co
missões.

Requerimento das Lideranças para tra
mitação urgente urgentíssima para os Pro
jetos de Lei n'" 4.790-A, de 1990 e 5.740,
dc 199,0. Aprovado.

LUIS ROBERTO PONTE, LUIZ
GREENHALGH, CÉSAR MAIA (Pela
ordem) - Pedido de retirada de pauta.
da matéria.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Deferido o pedido de adiamento. Apre
ciação da matéria adiada para a sessão
seguinte.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Votação de requerimento das Lideranças
para urgência urgentíssima na tramitação
do Projeto de Lei n' 1.169, de 1988. ~pro
vado.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n' 1.169, de 1988.

Votação do substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Família. Aprova
dos substitutivo e redação final, prejudi
cados o projeto e proposições apensadas.

Votação do requerimento das lideran
ças para urgência urgentíssima na trami·
tação do Projeto de Decreto Legislativo
n" 305, de 1990. Aprovado.

LUÍZ ROBERTO PONTE (Pela or
dem) - Requerimento de adiamento da
discussão e votação da matéria por duas
sessões.

JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) - Re
querimento de adiamento da discussão e
votação da matéria por uma sessão.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Votação do requerimento de adiamento
da discussão e votação do Projeto de Lei
n" 305, de 1990, por duas sessões. Apro
vado.

Votação de requerimento das Lideran
ças para urgência urgentíssima na trami
tação do Projeto de Decreto Legislativo
n° 104, de 1989. Aprovado.

Discussão única do Projeto de Decreto
Legislativo n' 104, de 1989.

MENDES RIBEIRO - Parecer em
substituição à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.

ALOÍSIO VASCONCELOS - Pare
cer em substituição à Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica.

Requerimento de adiamento por duas
sessões.

LUÍS ROBERTO PONTE (Pela or
dem) - Retificação de requerimento an~

teriormente apresentado.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Votação do requerimento de adiamento
por uma sessão. Aprovado.

Votação do requerimento das Lideran
ças para urgência urgentíssima na trami
tação do Projeto de Lei Complementar
n" 30, de 1988. Aprovado.

Requerimento das lideranças para in
clusão na pauta da Ordem do Dia, em
regime de urgência, do Projeto de Lei
n' 4.086, de 1989. Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n' 257, de 1990.

CéSAR MAIA (Pela ordem) - Decla
ração de voto contrário do PDT.

Luiz EDUARDO GREENHALGH
(Pela ordem.) - Declaração de voto con
trário do PT.

ROBSON MARINHO (Pela ordem)
- Declaração de voto contrário do
PSDB.

Posiç.ão assumida pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação em
relação à matéria.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Resposta ao Deputado Robson Mannho.

EDMILSON- VALENTIM (Pela or
dem) - Declaração de voto contrário do
PC do B.

ROBSON MARINHO (Pela ordem)
- Sugestão à Presidência para suspensão
da sessão por 5 minutos para busca de
acordo entre as Lideranças.

NILSON GIBSON (Pela ordem) - Es
clarecimentos aos Deputados César Maia
e Robson Marinho quanto a aspectos da
apreciação da matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) - Ra
zões do parecer do orador perante a Co
missão de Constituição e Justiça e de Re
dação.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Votação do Projeto de Decreto Legisla
tivo n' 257, de 1990.

Aprovados projeto e redação final,
contra os votos do PT, PSDB, PC do B
ePDT.

Requerimento das Lideranças do PDS,
PFL e PMDB para preferência de votação
dos itens 3 e 4 da pauta da Ordem do
Dia, com a votação do Projeto de Lei
n' 602-C, de 1983, em último lugar. Apro
vado.

Votação, em turno único, da emenda
do Senado Federal ao Projeto de Decreto
Legislativo n' 161-A, de 1986. Aprovadas
emenda e redação final.

Votação, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n' 76, de 1989.
Aprovados projeto e redação final.

Votação, em turno único, do Projeto
de Lei n' 602-B, de 1983.

Votação de requerimento das Lideran
ças do PDS e do PFL de adiamento da
votação. da matépa por duas sessões.

JOSE GENOINO (Pela ordem) - Ne
cessidade de votação da matéria na pre
sente sessão.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Em votação. Rejeitado o requerimento.

PAES LANDIM (Pela ordem) - Pedi
do de verificação de votação.

GASTONE RIGHI (Pela ordem) 
Necessidade de votação da matéria.

(Verificação de votação.)
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

Adiada a votação por falta de quorum.

VilI - Encerramento
Discurso proferido pelo Deputado Do

mingos Leonelli no Grande Expediente
da sessão do dia 4-12-1990: Importância
da participação do Congresso Nacional
nas negociações do pacto salarial.

Apoio à proposta formulada pelo Poder
Executivo para renegociação da dívida ex
terna, bem como a medida provisória so
bre cobrança de correção monetária de
empresas concordatárias.

Necessidade de novas composições po
lítico-partidárias.

Discurso proferido pelo Deputado Vla
dimir Palmeira no Grande Expediente d~
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sessão do dia 5-12-1990: Crise estrutural
do País.

Confiança na capacidade da classe tra
balhadora para encaminhar projeto de de
senvolvimento nacional.

COMISSÕES
2 - REDAÇÕES FINAIS

PDL 274-B/90 - Rádio Barretos Lt
da.
PDL 284-B/90 - Sistema CAF de
Radiodifusão Ltda.
PDL 285-B/90 - Sociedade de Tele
visão Manauara Ltda.
PDL 287-B/90 - Sistema Potiguar
de Informação Ltda.
PDL 288-B/90 - Universidade do
Oeste Paulista - Unoeste

PDL 291-B/90 - Global Comunica
ção Ltda.
PDL 293-B/90 - Semanário Folha
de Arthur Nogueira Ltda.
PDL 297-B190 - Sistema Potiguar
de Informação Ltda.
PDL 298-B/90 - Rádio Jornal Cida
de Juiz de Fora Ltda.
PDL 300-8/90 - Rádio Ferreirense
Ltda.
PDL 308-8/90 - Fundação Cristã
Educativa
PDL 309-B/90 - TV Carioba de Co
municação
POL 31O-B/90 -Fundação Cultural
Educacional e de Radiodifusão Cate
dral São Sebastião do Rio de Janeiro

PDL 317-B/90 - Rádio Santo Anto
nio' de Posse Stéreo Som Ltda.
PDL 326-B190 - Rádio Meridional
Ltda.
PDL 329-B190 - Brasília Super Rá
dio FM Ltda.
PDL 331-B190 - Sociedade de Ra
diodifusão Manaus Ltda. e a Socie
dade de Televisão Manauara Ltda.
PDL 333-B/90 - Ródio Capital de
Fortaleza Ltda.

3 - ATAS DAS COMISSÕES
a} Comissão de Agricultura e Polí

tica Rural - 6' Reunião Extraordi
nária, em 7-6-90; Termos de Reu
nião, em 17-10-90, 24-10-90,
31-10-90,7-11-90,14-11-90 e 5-12-90.

Ata da 152~ Sessão, em 11 de dezembro de 1990

Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio Oliveira,

Primeiro-Vice-Presidente; Carlos Cotta, Terceiro-Secretário;

Arnaldo Faria de Sá, Suplente de Secretário;

Antônio de Jesus e Oswaldo Lima Filho, § 29 do art. 18 do Regimento Interno.

ÀS 13H30MIN, COMPARECEM OS SE-
NHORES:

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Carlos Cotta
Ruberval Pilotto
Floriceno Paixão
Arnaldo Faria de Sá

Acre

Maria Lúcia - PMDB; Nosser Almeida
- PDS; Osmir Lima - PMDB.

Amazonas

Beth Azize - PDT; José Dutra - PMDB;
José Fernandes - PST; Sadie Hauache 
PFL.

Pará

Aloysio Chaves - PFL; Arnaldo Moraes
- PMDB; Asdrubal Bentes - PMDB; Be
nedicto Monteiro :.- PTB; Carlos Vinagre
- PMDB; Domingos Juvenil - PMDB;
Eliel Rodrigues - PMDB; Gabriel Guerrei
ro - PSDB; Gerson Peres - PDS; Jorge
Arbage - PDS; Manoel Ribeiro - PMDB;
Paulo Roberto - PL.

Tocantins

Edmundo Galdino - PSDB; Freire Júnior
-E,RN; Leomar Quintanilha - PDC; Moi
sés Avelino - PMDB; Paulo Sidnei 
PMDB.

Maranhão

Costa Ferreira - PFL; Eliézer Moreira 
PFL; Enoc Vieira - PFL; Francisco Coelho
- PDC; Haroldo Sabóia - POT; Javme San-'
tana - PSDB; Joaquim Haickel-PTB; José
Carlos Sabóia - PSB; Onofre Correa 
PMDB; Wagner Lago - POT.

Piauí

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

Ceará

César Cals Neto - PSO; Flávio Marcílio
- PDS; Furtado Leite - PFL; Gidel Dantas
- POC; Haroldo Sanford -PMDB; Moema
São Thiago - PSOB; Moysés Pimentel 
PDT.

Alagoas

José Costa - PSDB.

Bahia

Virgildásio de Senna --'- PSDB.

Espírito Santo

Hélio Manhães - PDT; Lurdinha Savig
non - PT; Nelson Aguiar - PDT; Nyder
Barbosa - PMDB; Pedro Ceolin - PFL;
Rita Camata -PMDB.

São Paulo

Cardoso Alves - PTB.

Santa Catarina

Renato Vianna - PSDB; Victor Fontana
- PFL; Vilson Souza - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta
- PDS;Amaury Müller - PDT; Antônio
Britto - PMDB; Erico Pegoraro - PFL;
Floriceno Paixão - PDT.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - A
lista de presença registra o comparecimento
de 64 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do

povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata

da sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

° SR. ROSÁRIO CONGRO NETO, ser
vindo como 2'! Secretário procede à leitura
da ata da sessão, antecedente, a qual é, sem
observações aprovada.

O SR, PRESIDENTE (Carlos Cotta) 
Passa-se à leitura do expediente.
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o SR. ANTÔNIO DE JESUS, servindo co
mo I g Secretário, procede à leitura do ·se
guinte

DI - EXPEDIENTE

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado Bernardo Cabral, nos se
guintes termos:

Brasília, 7 de dezembro de 1999

Ao Excelentíssimo Presidente da Câmara dos
Deputados
Deputado Paes de Andrade,

Venho por meio deste comunicar o meu
afastamento das atividades parlamentares,
por 10 (dez) dias, conforme atestado anexo,
para fins de tratamento de saúde.

Atenciosamente, Deputado Bernardo Ca
bral.

DEPARTAMENTO MÉDICO

ATESTADO

Atestamos que o Senhor Deputado BER
NARDO CABRAL está enfermo, necessi
tando afastar-se de suas atividades parlamen
tares, por 10 (dez) dias, a partir de 7 de de
zembro do ano corrente, a fim de submeter-se
a tratamento que exige repouso.

Brasília, 10 de dezembro de 1990. - Dr.
Renault Mattos Ribeiro, Diretor do Departa
mento Médico - Dr. José Alves dos Santos,
CRM-DF 3.350 - Departamento Médico.

COMUNICAÇÃO

Do Sr. Deputado Antônio Britto, nos se
guintes termos:

Brasília(DF), 11 de dezembro de 1990
Exm" SI.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente:
Nos termos do Art. 228 do Regimento In

terno, comunico a Vossa Excelência, para
os devidos fins, que deverei ausentar-me do
País, no período de 15 de dezembro de 1990
20 de janeiro de 1991.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelên
cia meus. protestos de consideração e apreço.

AtenCIOsamente, Antônio Britto, Deputa
do Federal.

PROJETOS A IMPRIMIR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Ng 303·A, DE 1990

(Da Comissão de Relações
Exteriores)

MENSAGEM Ng 497/90

Aprova o texto do Acordo, por troca
de Notas, para a Modificação do Regime
Operacional do Acordo sobre Transpor
tes Aéreos, de 6 de julho de 1976, cele
brado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo do Reino
dos Países Baixos, em Brasília, a 17 de

agosto de 1989; tendo pareceres: da Co·
missão de Constituição e Justiça e de Re
dação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa; e, da Comissão
de Viação e Transportes, Desenvolvimen
to Urbano e Interior, pela aprovação.

(Projeto de Decreto Legislativo n"
303, de 1990, a que se referem os pare
ceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É aprovado o texto do Acordo,

por troca de Notas, para a Modificação do
Regime Operacional do Acordo sobre Trans
portes Aéreos, de 6 de julho de 1976. cele
brado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo do Reino dos
País~s Baixos. em Brasília, a 17 de agosto
de 1989.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprova
ção do Congresso Nacional quaisquer atos
que possam resultar em revisão do referido
acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que. nos termos do art. 49. inciso
r. de Constituição. acarretam encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacio
nal.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 1990.
- Deputada Márcia Kubitschek, Presidente
- Deputada Maria de Lourdes Abadia, Rela-
tora.

PARECER DA COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES

I - Relatório

Sua Excelência o Senhor Presidente da Re
pública, através da Mensagem n° 497, de
1990, submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo. por troca de
notas, para Modificação do Regime Opera
cional do Acordo sobre Transportes Aéreos,
de 6 de julho de 1976. celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino dos Países Baixos. em
Brasília, na data de 17 de agosto de 1989.

Na Exposição de Motivos assinada pelo
Exm" SI. Ministro das Relações Exteriores,
afirma-se que o Acordo, por troca de notas,
decorreu de negociações havidas entre as au
toridades aeronáuticas dos dois países, com
o objetivo de incluir, no Acordo Aéreo Bila
teral, cláusula de segurança da aviação, se
gundo recomendação da Organização da
Aviação Civil Internacional- OACI.

Segundo a mesma exposição de motivos,
o Governo brasileiro, reconhecendo a valida
de das preocupações da Organização de
Aviação Civil Internacional com a ameaçá
constituída por atos ilícitos contra a seguran
ça da aviação. vem. desde 1986, procurando
incluir, nos novos Acordos de Transportes
Aéreos, a cláusula preconizada pela organi
zação. A par dessa providência, o nosso Go
verno vem negociando, ainda, a inserção da
cláusula nos acordos anteriormente concluí
dos, como no presente caso do Acordo sobre
Transportes Aéreos com os Países Baixos,
datado de 1976.

11- Voto do Relator

Em vista do exposto, concluímos pela apro-·
vação do acordo supra-referido, na forma do
projeto de decreto legislativo que estamos
propondo.

E o nosso voto.
Sala da Comissão, 17 de outubro de 1990.

- Deputada Maria de Lourdes Abadia, Rela
tora.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica aprovado o texto do Acor

do. por troca de Notas. para modificação do
Regime Operacional do Acordo sobre Trans
portes Aéreos de 6 de julho de 1976, cele
brado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo do Reino dos
Países Baixos, em Brasília, a 17 de agosto
de 1989.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprova
ção do Congresso Nacional quaisquer atos
que possam resultar em revisão do referido
acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso
I. da Constituição, acarretem encargos ou
compromissos gravos ao Patrimônio Nacio
nal.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 1990.
- Deputada Maria de Lourdes Abadia, Rela
tora.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores, em
reunião realizada hoje, aprovou, po, unani
mídade, o parecer da Relatora; Deputada
Maria de Lourdes Abadia, favorável à Men
sagem n" 497/90, do Poder Executivo, nos
termos do Projeto Legislativo que apresenta.

Presentes os Senhores Deputados: Márcia
Kubitschek. Presidente: Daso Coimbra e
Enoc Vieira, Vice-Presidentes; Eduardo Si
queira Campos', Aluizio Campos, Paulo Ma
carini, João de Deus Antunes, Osmir Lima,
Jesus Tajra, Egídio Ferreira Lima, Maria de
Lourdes Abadia, Adylson Motta, Virgildásio
de Senna, Jones Santos Neves, Délio Braz,
Sólon Borges dos Reis, Matheus Iensen, Leo
nel Júlio, Paulo Pimentel, Vinícius Cansan
ção e Maunlio Ferreira Lima.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 1990.
- Deputada Márcia Kubitschek, Presidente
- Deputada Maria de Lourdes Abadia, Rela-
tora.

MENSAGEM Ng 497, DE 1990
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo, por troca
de notas, para a Modificação do Regime
Operacional do Acordo sobre Transpor
te~ Aéreos de 6 de julho de 1976, cele
brado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo do Reino
dos Países Baixos, em Brasília, a 17 de
agosto de 1989.

(Às Comissões de Relações Exte
riores; de Constituição e Justiça e de Re-
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dação (ADM); e de Viação e Transpor
tes, Desenvolvimento Urbano e Inte
rior.)

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

Em conformidade com o disposto no art.
49, inciso I, da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada consideração
de Vossas Excelências, acompanhado de ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o texto do
Acordo, por t~ca de notas, para a Modifi-',
cação do Regime Operacional do Acordo so
bre Transportes Aéreos, de 6 de julho de
1976, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federatiwt do Brasil e o Governo dos
Países Baixos, em Brasília, a 17 de agosto
de 1989.

O referido acordo possibilita a inclusão de
cláusula sobre a segurança da aviação - ba
seada no texto padrão recomendado pela Or
ganização da Aviação Civil Internacional
(OACI) - no Acordo Aéreo Bilateral.

Brasília, 22 de junho de 1990. - Fernando
ColIor.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DTC/DAII
DE-I/140/ETRALOO-H23, DE 19 DE
JUNHO DE 1990, DO SENHOR MI
NISTRO DE ESTADO DAS RELA
ÇÕES EXTERIORES.

A Sua Excelência o Senhor Fernando Co
llor, Presidente da República.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento

de Vossa Excelência que foi celebrado em
Brasília, em 17 de agosto de 1989, um acordo
por troca de notas entre o Brasil e os Países
Baixos, relativo à introdução do artigo 7 bis
no texto do Acordo sobre Transporte Aéreo
Brasil-Países Baixos, de 6 de julho de 1976.

2. O referido acordo por troca de notas
decorreu de negociações havidas entre as au
toridades aeronáuticas dos dois países, para
a inclusão de cláusula sobre a segurança da
aviação - baseada no texto padrão recomen
dado pela Organização da Aviação Civil In
ternacional - oaci, no Acordo Aéreo Bila-
teral. .,

3. A proteção de aviação civil interna
cional contra a interferência ilícita tem-se
constituído numa das preocupações constan
tes da oaci, a qual se reflete nos esforços
que resultaram na adoção de três instrumen
tos legais sobre o assunto, a saber, as Conven
ções de Tóquio, de Haia e de Montreal, de
1963, 1970 e 1971 respectivamente.

4. Neste contexto, o Conselho da oaci
aprovou em junho de 1986, uma resolução
pela qual solicita a todos os estados contra
tantes a inserção em seus acordos bilaterais
sobre transportes aéreos de cláusula especí
fica sobre segurança da aviação. O Conselho
recomendou, ainda, que os Estados contra
tantes tomassem em consideração, como
orientação, o texto de cláusula-padrão pro
posto pela organização.

5. Reconhecendo a validade das preocu
pações da Organização de Aviação Civil In-

ternacional com a ameaça constituída por
atos ilícitos contra a segurança da aviação,
o Governo brasileiro vem, desde 1986, procu
rando incluir, nos novos Acordos de Trans
portes Aéreos celebrados, a cláusula preconi
zada pela oaci, ao mesmo tempo em que vem
negociando a inserção da cláusula nos acor
dos anteriormente concluídos, como no pre
sente caso do Acordo sobre Transportes Aé
reos com os Países Baixos, de 1976.

6. Nessas condições, submeto à elevada
consideração de Vossa Excelência o anexo
texto do referido acordo relativo ao artigo
7 bis, com a solicitação de que seja encami
nhado ao Congresso Nacional, para a neces
sária aprovação legislativa.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro
testos do meu mais profundo respeito. -
Francisco Rezek. .

Em 8 de novembro de 1989

DTC/DE-I1DAII38/ETRA/PAI LOO H23

A Sua Excelência o Senhor
Jonkheer Hubert Marie Van Nispen Tot Se
venaer.
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciá
rio do Reino dos Países..Baixos.

Senhor Embaixador.
Tenho a honra de acusar recebimento da

Nota n° 2.196, de 17 de agosto de 1989, cujo
teor, em português, é o seguinte:

"Excelência,
Tenho a honra de, ao referir-me à Reunião

de Consulta entre Autoridades Aeronáuticas
dos Países Baixos e do Brasil, realizada em
Haia, de 13 a 18 de junho de 1988, propor
em nome do Governo do Reino dos Países
Baixos que um novo artigo 7 bis seja inserido
no texto do Acordo sobre Transportes Aé
reos entre o Governo do Reino dos Países
Baixos e o Governo da República Federativa
do Brasil, concluído em Brasília, a 6 de julho
de 1976, e suas emendas, o qual terá a seguin
te redação;

"Artigo 7 bis
Segurança da Aviação
a) Em conformidade com os direitos e

obrigações que lhes impõe o Direito Interna
cional, as paltes contratantes reafirmam que
sua obrigação mútua de proteger a aviação
civil contra atos de interferência ilícita, pro
movendo sua segurança, constitui parte inte
grante do presente Acordo. Sem limitar a
validade geral de seus direitos e obrigações
resultantes do Direito Internacional, as par
tes contratantes atuarão, em particular, se
gundo as disposições da convenção sobre as
infrações e certos outros atos cometidos à
bordo das aeronaves, assinada em Tóquio em
I" de setembro de 1963; da Convenção para
a Repressão ao Apoderamento Ilícito de Ae
ronaves, firmada em Haia, em 16 de dezem
bro de 1970, e da Convenção para a Repres
são de Atos Ilícitos Contra a Segurança da
Aviação Civil, assinada em Montreal, em 23
de setembro de 1971, e outros atos multila
terais relativos à segurança da aviação, que
obriguem ambas as partes contratantes.

b) As partes contratantes'prestar-se-ão
mutuamente toda a ajuda necessária solici
tada para impedir atos de apoderamento ilíci
to de aeronaves civis e outros atos ilícitos
contra a segurança dessas aeronaves, seus
passageiros e tripulações, aeroportos e insta
lações de navegação aérea, e qualquer outra
ameaça contra a segurança da aviação civil.

c) As partes contratantes atuarão, em suas
relações mútuas, segundo as disposições so
bre a segurança da aviação estabelecidas pela
Organização da Aviação Civil Internacional
e que se denominam Anexos à Convenção
sobre Aviação Civil Internacional, na medida
em que tais disposições sobre segurança se
jam aplicáveis às partes; as partes exigirão
que os operadores de aeronaves por elas ma
triculadas, os operadores de aeronaves que
tenham sua sede principal ou residência per
mánente em seu território, e os operadores
de aeroportos situados em seu território
atuem em conformidade com as referidas dis
posições sobre a segurança da aviação.

d) Cada parte contratante concorda em
exigir que os operadores de aeronaves obser
vem as disposições sobre a segurança da avia
ção mencionadas no parágrafo "C" deste arti
go, exigidas pela outra parte contratante em
relação à entrada, saída ou permanência no
território dessa parte contratante. Cada parte
contratante assegurar-se-á de que em seu ter
ritório se aplicam efetivamente medidas ade
quadas para proteger a aeronave e inspecio
nar os passageiros, a tripulação, a bagagem
de mão, as bagagens, a carga e as provisões
de bordo, antes e durante o embarque ou
saída da aeronave.

e) Em caso de incidente ou ameaça de inci
dente de apoderamento ilícito de aeronaves
civis ou de outros atos ilícitos contra a segu
rança de tais aeronaves, de seus passageiros
e tripulações, de aeroportos ou instalações
e serviços de navegação aérea, as partes con
tratantes assistir-se-ão, mutuamente, facili
tando as comunicações e outras medidas
apropriadas, destinadas a pôr termo de forma
rápida e segura a tal incidente ou ameaça."

Caso a proposta acima seja aceitável para
o Governo da República Federativa do Bra
sil, tenho a honra de propor que a preserite
nota, juntamente com a nota de resposta em
que Vossa Excelência expresse sua concor
dância, constituam um acordo entre o Reino
dos Países Baixos e a República Federativa
do Brasil, a entrar em vigor na data em que·
o Governo do Reino dos Países Baixos e o
Governo da República Federativa do Brasil
se informem mutuamente, por escrito, do
cumprimento dos respectivos requisitos cons
titucionais.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos da minha mais
alta consideração. - H. Van Nispen Tot Seve·
naer, Embaixador do Reino dos Países Bai
xos".

2. Em resposta, informo Vossa Excelên
cia de que o Governo brasileiro concorda com
os termos da Nota acima transcrita, a qual,
juntamente com a presente, passará a cons- .
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títuir um acordo entre nossos dois Governos,
a entrar em vigor na data da troca de Notas
em que cada Governo informe o outro do
cumprimento dos respectivos requisitos cons
titucionais.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos da minha mais
alta consideração. - Roberto de Abreu So
dré,

Aviso n° 830-ALlSG.
Em 22 de junho de 1990

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados
Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretá
rio:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secre
taria a mensagem do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, acompanhada de
exposição de motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores. relativa ao
texto do Acordo. por troca de notas, para
a Modificação do Regime Operacional do
Acordo sobre Transportes Aéreos, de 6 de
julho de 1976, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go
verno do Reino dos Países Baixos. em Brasí
lia. a 17 de agosto de 1989.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima
e consideração. - Marcos Coimbra, Secretá
rio-Geral da Presidência da República.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EDEREDAÇÃO

I - Relatório
Proposto pela Comissão das Relações Ex

teriores, o Projeto de Decreto Legislativo n"
303, que ora relatamos, foi proposto àquele
orgão técnico pela relatora da mensagem pre

.sidencial que submete à aprovação do Con
gresso Nacional o texto do acordo cit<}do em
epígrafe.

Seguindo a fórmula 'regimental consagra
da, aprovou a Comissão de Relações Exte
riores este projeto de decreto legislativo o
qual, em seu artigo l°, aprova o texto do
acordo e, no parágrafo único, sempre segun
do manda a tradição legislativa, ressalva que
ficam sujeitos à aprovação do Congresso Na
cional quaisquer atos que possam resuftar em
revisão do acordo.

II - Voto do Relator
Em sua simplicidade e clareza, o projeto

de decreto legislativo proposto pela douta
Comissão de Relações Exteriores preenche,
de maneira incontestável, às exigências de
técnica legislativa, juridicidade e constitucio
nalidade que nos cabem, nesta comissão. exa
minar.

O nosso voto é, portanto. pela aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo n° 303. nos
termos propostos.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 1990.
Deputado Fernando Sant'Anna, Relator.

UI - Parecer da Comissáo
A Comissão de Constituição e Justiça e

de Redação, em reunião extraordinária reali
zada hoje, opinou unanimemente pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva do Projeto de Decreto Legislativo n'!
303/90, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Theodoro Mendes, Presidente, José Du
tra e Ibrahim Abi Ackel, Vice-Presidentes;
Agassis Almeida. Arnaldo Moraes, Harlan
Gadelha, Hélio Manhães, Eliézer Moreira.
Horácio Ferraz. Arnaldo Martins. José Gue
des, Jutahv Júnior. BethAzize, Antônio Câ
mara, Ismãel Wanderley, José Genoíno, Joa
quim Haickel, Nilson Gibson, Renato Via
nna, Moema São Thiago. Plínio Martins. Ro
drigues Palma. Marcos Formiga, Tarso Gen
ro, Antônio de Jesus, Ivo Mainardi, Etevaldo
Nogueira, Jorge Arbage, Adolfo Oliveira,
Fernando Santana. Jovani Masini. Raimundo
Bezerra, Gilberto Carvalho. Jesus Tajra, Ro
sário Congro Neto, Rubem Medina e Ro
berto Balestra.

Sala da Comissão, lide dezembro de. 1990.
- DeputadoTheodoro Mendes,Presidente
Deputado Fernando Sant'Anna,Relatot.

PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO
E TRANSPORTE, DESENVOLVI-

MENTO
URBANO E INTERIOR

I • Relat6rio
Ao examinar a Mensagem Presidencial n"

497/90. a douta Comissão de Relações Exte
riores apresentou este projeto d~ decreto Je
gblativo que aprova o texto do acordo, por
tro'ca de notas, para a mpdificação do Regime
Operacional do Acordo sobre Transportes
Aéreos, de 6 de julho de 1976, celebrado
entre o governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Reino dos Países B.ai
xos. em BrasI1ia, a 17 de agosto de 1989.
Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Na
cional quaisquer atos que possam resultar em
revisão do referido acordo bem como quais
quer outros que, nos termos do art. 49. inciso.
I da Constituição, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacio
nal.

A mensagem esclarece:
"O referido acordo possibilita a inclu

são de cláusula sobre a segurança da
aviação-baseada no texto padrão reco
mendado pela Organização da Aviação
Civil Internacional (OACI) no acordo

. aéreo internacional."
É o relatório.

11 - Voto do Relator

_Nos termos regimentais, cabe a este nosso
Orgão Técnico pronunciar-se sobre o mérito
deste projeto.

O novo artigo propos~o pela troca de notas
busca, de modo eficiente, "impedir atos de
apoderamento ilícito de aeronaves civis e ou
tros atos ilícitos contra a segurança dessas
aeronaves, seus passageiros e tripulações, ae
roportos e instalações de navegação aérea,
e qualquer outra ameaça contra a segurança
da aviação civil", estabelecendo, para tanto,

condições a serem observadas reciprocamen
te.

O Brasil, a exemplo do que já celebrou
com outros estados, reformulou. por troca
de notas, o ajuste internacional que mantém
com o gov~rl}o do Reino dos Países Baixos
(Holanda). E medida salutar, oportuna e
conveniente.

Diante do exposto, voto pela aprovação
deste Projeto de Decreto Legislativo n?
303/90.

Sala da Comissão, Deputado Jorge Arbage
-Relator.

111 - Parecer da Çomissão

A Comissão de Viação e Transportes, De·
senvolvimento Urbano e Interior, em sua
reunião ordinária de hoje. opinou, por unani
midade, pela aprovação do Projeto de Decre
to Legislativo nl' 303/90, da Comissãode Rela
çõe:; Exteriores, que "aprova o texto do acor
do, por troca de notas, para a Modificação
do Regime Operacional do Acordo sobre
Transportes A~reos, de 6 de julho de 1976,
celebrado entre o Governo do Reino dos Paí·
ses Baixos, em Brasília, a 17 de agosto de
1989", nos termos de Parecer do Relator,
Deputado Jorge Arbage.

'Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos Jorge Arbage (Relator), Christóvam
Chiaradia, Dalton Canabrava, Darcy Deitos,
Gidel Dantas, Jairo Azi, Lael Varella, João
Paulo, Manoel Ribeiro, Roberto Vital, Si
mão Sessim, José Luiz Maia, Leomar Quinta
nílha, Paulo Mincarone, Rúy Nedel. Álvaro
Antonio, Darcy Pozza, Alexandre Puzyna,
Lézio Sathler, Mauro Miranda, Paulo Ro
berto,-Valmir Campelo-e Eliel Rodrigues.

. Sala da Comissão, 12 de dezembro de 1990'.
-:- Dalton Canabrava,no exercício da Presi
dência - Deputado Jl!rge Arbage,Relator.

PROJETO DE LEI N9 994-A, DE 1988
(Do SI. Floriceno Paixão)

Dispõe sobre a gratificação natalina
dos aposentados e pensionistas da Previ·
dência Social; tendo pareceres: da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa; da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela apro
vação deste e prejudicialidade dos de n's
1.846/89 e 4,220/89, apensados; e, da Co
missão de Finanças e Tributação, pela
prejudicialidade,

(Projeto de Lei n" 994, de 1988, tendo
apensados os de n's 1.846189 e 4.220/89,
a que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:'
Art. I'! O art. 1" da Lei n' 4.281. de 8

de novembro de 1963, passa a ter a seguinte
redação:

Art. I'.' A todo o aposentado. pensionista
e segurado em gozo de auxílio-deença ou de
reclusão é assegurada uma gratificação nata
lina correspondente a 1112 (um doze avos)
do benefício devido em dezembro, por mês
de sua duração. do ano correspondente.

§}" A fração igualou superior a 15
(quinze) dias de vigência do benefício s~á
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havida como mês integral para os efeitos des
ta lei."

Art. 2' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Na conformidade dos arts. 7", VII. e 201.
§ 6', da Constituição de 1988, a gratificação
natalina, ou abono especial criado pela Lei
n94.281, de 8 de novembro de 1963, dos bene
fícios de prestação continuada pagos peJa
Previdência Social deverá corresponder ao
seu valor total do mês de dezembro.

Desse modo, o projeto determina a ime
diata aplicação das citadas normas constitu
cionais, tendo em vista principalmente o seu
caráter nitidamente social.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1988.
-Floriceno Paixão.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE, ANEXA
DA

PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 4.281. DE 8 DE NOVEMBRO DE
1963

Institui abono especial em caráter per
manente para aposentados de institutos
de previdência.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1" Fica criado, em caráter perma

nente, para os aposentados e pensionistas dos
institutos de aposentadoria e pensões, um
abono especial correspondente a 1112 (um
doze avos) do valor anual da aposentadoria
ou pensão que o segurado ou seus depen
dentes tiverem percebido na respectiva insti
tuição.

Parágrafo único. A importância a que se
refere este artigo será paga ,até q dia quinze
de janeiro do exercício seguinte ao vencido.

Art. 2' O abono de que trata a presente
lei é extensivo a todos os segurados que du
rante o ano tenham percebido auxílio-doença
por mais de seis meses, ou a dependentes
seus que, por igual período, tenham perce
bido auxílio-reclusão.

Art.' 3' Para a cobertura das despesas de
correntes da aplicação da presente lei, a
União, os empregados e os empregadores
contribuirão para as instituições de previdên
cia social com 8% (oito por cento) cada, sobre
o 13' (décimo-terceiro) salário, instituído pe
la Lei n' 4.090, de 26 de julho de 1962.

Art. 4' A presente lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Brasília, 8 de novembro de 1963; 1420 da
Independência e 75' da República. - JOÃO
GOULART - Amaury Silva.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

·····················'iiTüiOú·····················
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 dé sua condição social:

VII - garantia de salário, nunca inferior
ao mínimo, para os que percebem remune
ração variável;

., 'ifTü"LO'viii"·············· .
Da Ordem Social

CAPÍTULO II
Da Seguridade Social

SEÇÃO UI
Da Previdência Social

Art. 201. Os planos de previdência so
cial, mediante contribuição, atenderão, nos
termos da lei. a:

§ 6" A gratificação natalina dos aposen
tados e pensionistas terá por base o valor
dos proventos do mês de dezembro de cada
ano.

PROJETO DE LEI N" 1.846, DE 1989
(Do Sr. Hélio Rosas)

Regulamenta o disposto no inciso VIII
do art. 7' da Constituição.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n° 994,
de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. I' A Gratificação de Natal devida
aos trabalhadores e o Abono Especial a que
fazem jus os aposentados, na forma do dis
posto no art. 7', item VIII, da Constituição,
passam a corresponder respectivamente à re
muneração integral e ao valor da aposenta
doria.

Art. 2° Entrará esta lei em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Justificação

. Felizmente, após um longo e penoso perío
do de arbítrio, o povo brasileiro reconquistou
o direito de autogovernar-se e. mais do que
isso, elaborar, através da Assembléia Nacio
nal Constituinte, uma Constituição democrá
tica que marca o retorno do Brasil ao estado
de direito.

Por isso mesmo, a nova Carta Magna reto
ma o ciclo de desenvolvimento social, repri
mido e violentado durante tanto tempo e o
faz consagrando novos direitos em favor dos
trabalhadores brasileiros, entre os quais o se

.guinte:

"Art. 7' São direitos dos traba
lhadores urbanos e rurais, além de ou
tros que visem à melhoria de sua condi
ção social:

VIII - décimo terceiro salário com
base na remuneração integral ou no va
lor da aposentadoria."

O claro objetivo, portanto, do presente
projeto é dar, desde logo, cumprimento a
um significativo mandamento constitucional
de caráter eminentemente social.

Sala das Sessões, - Deputado
Hélio Rosas.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

..........................................................
TÍTULO 11

Dos Direitos e Garalltias Fundamentais

CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

Art. 7" São direitos dos trabalhadorés
urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:

VIII - décímo terceiro salário com base
na remuneração.

PROJETO DE LEI N" 4.220, DE 1989
(Do SI. Ismael Wanderley)

Dispõe sobre a gratificação natalina
dos aposentados e pensionistas, estabele
cendo prazo de pagamento e isenção de
tributo e contribuição previdenciária.

(Apense-se ao Projeto de Lei n'
994/88.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A gratificação natalina, devida

aos aposentados e pensionistas, nos termos
do art. 201, § 6", da Constituição, corres
ponderá ao provento de dezembro, paga até
o dia 20, em valor nunca inferior ao do salário
mínimo.

Parágrafo único. Sobre essa gratificação
não incidirá qualquer contribuição previden
ciária ou tributo.

Art. 2" Esta lei entra em vigor a partir
de sua publicação.

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

Justificação

A Consti~uição assegura o pagamento da
gratificação natalina aos aposentados e pen
sionistas da Previdência Social, sem referên
cia, no entanto, ao prazo de pagamento nem
resguardo do seu montante integral, liberado
de tributos e contribuições previdenciárias.
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Estatuímos, implicitamente. que ela pode
rá ser paga antes de dezembro. impondo-lhe
a data limite do dia 25, entendido que a ante
cipação se fará de acordo com o salário mini
mo da data em que for paga. desnecessária,
no caso, a correção monetária.

A isenção de tributos e contribuições previ
denciárias impõe-se. em defesa da integra
lidade da gratificação natalina.

Sala das Sessóes, 9 de novembro de 19R9.
- Deputado Ismael Wanderley.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANE.\-ADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO II
Da Seguridade Social

SEÇÃO 1lT
Da Previdência Social

Art. 201. Os planos de previdência so
cial, mediante contribuição, atenderão, nos
termos da lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença. inva
lidez, morte, incluídos os resultantes de aci
dentes do trabalho. velhice e reclusão:

II - ajuda à manutenção dos dependentes
dos segurados de baixa renda;

lI! - proteção à maternidade. especial
mente à gestante;

IV - proteção ao trabalho em situação de
desemprego involuntário;

V -pensão por morte de segurado. ho
mem ou mulher. ao cônjuge ou companheiro
e dependentes. obedecido o disposto no §
5? e no art. 202.

§ I" Qualquer pessoa poderá participar
dos benefícios da previdência social, median
te contribuição na forma dos planos previden
ciários.

§ 2? É assegurado o reajustamento dos
benefícios para preservar-lhes, em caráter
permanente, o valor real, conforme critérios
definidos em lei.

§ 3"Todos os salários de contribuição
considerados no cálculo de benefício serão
corrigidos monetariamente.

§ 4° Os ganhos habituais do empregado,
a qualquer título, serão incorporados ao salá
rio para efeito de contribuição previdenciária
e conseqüente repercussão em benefícios,
nos casos e na forma da lei.

§ 5" Nenhum benefício que substitua o
salário de contribuição ou o rendimento do
trabalho do segurado terá valor mensal infe
rior ao salário mínimo.
, § ó" A gratificação natalina dos aposen
tados e pensionistas terá por base o valor

dos proventos do mt:s de dezembro de cada
ano.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EDEREDAÇÃO

I - Relatório

Apresentado pelo eminente Deputado Flo
riceno Paixão, pretende o projeto de lei em
epígrafe estabelecer que a todo aposentado.
pensionista e segurado em gozo de auxílio
doença ou de reclusão é assegurada uma gra
tificação natalina correspondente a 1/12 do
benefício devido em dezembro. por mês de
sua duração, do ano correspondente. A fra
ção igualou superior a quinze dias de vigência
do benefício será havida como mês integral.

Na justificação da matéria, salienta o autor
o seguinte:

"Na conformidade dos arts. 7", VII.
e lO!, ~ ó", da Constituição de 1981\, a
gratificação natalina. ou abono especial.
criado pela Lei n',' 4.281, de Rde novem
bro de 1963, dos benefícios de prestação
continuada pagos pela previdência social
deverá' corresponder ao seu valor total
do mês de dezembro.

Desse modo. o projeto determina a
imediata aplicação das citadas normas
constitucionais. tendo em vista principal
mente o seu caráter nitidamente social.'·

Alem do nosso' órgão colegiado, foi a pro
posta de lei em apreço distribuída às Comis
sões de Saúde, Previdência e Assistência So
cial e de Finanças.

É o relatório.

J[ - Voto do Relator
Na forma do consubstanciado no § 4" do

art. 28 do Regimento Interno. cabe a esta
comissão técnica examinar a proposição à luz
dos aspectos da constitucionalidade. juridici
dade c técnica legislativa.

Inexistem óbices de natureza constitucio
nal a registrar, eis que o projeto é daqueles
que se inscrevem na órbita da' competência
da União (art. 22. inciso XXIII) e podem
ter a iniciativa de membro do Congresso Na
cional (art. 61). Alêm do mais, é coneto o
processo legislativo utilizado (art. 59, inciso
III), sendo atribuição do Congresso Nacio
nal, com a sanção do Presidente da Repú
blica. dispor sobre todas as matérias de com
petência da União (art. 48).

De outro lado, o projeto é jurídico c está
elaborado conforme a melhor técnica legis
lativa.

Em vista do exposto. o nosso voto é pela
aprovação do Projeto de Lei n" 994. de 1988.
no que tange à constitucionalidade. juridici
dade e técnica legislativa.

Sala da Comissão. 27 de setembro de 1989.
- Deputado Vilson Souza, Relator.

lU - Parecer ~d Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade. juridicidade e técnica le
gislativa do Projeto de Lei n° 994/88. nos ter
mos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Nelson Jobim, Presidente: João Natal,
Vice-Presidente; Arnaldo Moraes, Bernardo
Cabral. Carlos Vinagre, Harlan Gadelha,
Hélio Manhães, José Dutra. Leopoldo Sou
za, Michel Temer. Aloysio Chaves, Costa
Ferreira, Eliézer Moreira, Evaldo Gonçal
ves, Francisco Benjamim, Horácio Ferraz,
Vilson Souza, Gerson Peres, Benedicto Mon
teiro, José Genoíno, José Maria Eymael,
Marcos Formiga. Aldo Arantes, Nilson Gib
son, Plínio Martins. Renato Vianna. Rosário
Congro Neto, Theodoro Mendes, Tito Costa,
Messias Góis. Ney Lopes, Oscar Corrêa,
Paes Landim. Juarez Marques Batista, Sig
maringa Seixas, Roberto Torres. Jovani Ma
sini, Alcides Lima. Jesualdo Cavalcanti,
Adylson Motta, Jorge Arbage, Lélio Souza,
Ubiratan Aguiar e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989.
- Deputado Nelson Jobim, Presidente 
Deputado Vilson Souza, Relator.

PARECER DA COMISSÃO
DE SEGURIDADE SOCIAL

E FAMÍLIA

I - Relatório

Pretende a proposição sob nosso exame,
de autoria do nobre Deputado Floriceno Pai
xão. que todo aposentado, pensionista e se
gurado em gozo de auxílio-doença ou de re
clusão, receba a gratificação natalina, corres
pondente,a um doze avos do benefício devido
em dezembro, por mês de sua duração, no
ano corrente, havida como mês integral a fra
ção superior a quinze dias de vigência do be
nefício.

Na justificação, lembra o autor os arts. 7',
VII, e 20L§ ó'" da Constituição, que disr.i
plina essa correspondência de valor, resultan
do, assim, na aplicação de normas constitu
cionais de caráter social.

A proposição obteve parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça, quanto
à constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, examinada conjuntamente com o
Projeto de Lei n" 4.220, de 1989, de autoria
do nobre Deputado Ismael Wanderley, além
do de n' 1.846, do ilustre Deputado Hélio
Rosas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto em tela não visa senão à coloca
ção em vigor imediato de dispositivos consti
tucionais atinentes à gratificação natalina,
considerados não \luto-aplicáveis. impondo
se urgência á matéria, pelo seu caráter nitida
mente social e por atender, plenamente, a
uma reivindicação dos trabalhadores, além
de informado pelos melhores princípios da
eqüidade.
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-No mérito, somos pela aprovação do pro
jeto.

Sala da Comissão, . - Deputado
Borges da Silveira, Relator.

In - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, em reunião realizada em 16 de maio de
1990, aprovou unanimente o parecer favo
rável do Relator, Deputado Borges da Silvei
ra, ao Projeto de Lei n9 994/88, de autoria
do Deputado Floriceno Paixão, que "Dispõe
sobre a gratificação natalina dos aposentados
e pensionistas da Previdência Social", fican
do prejudicados os Projetos de Lei n9s
1.846/89 e 4.220/89, a ele apensados.

Compareceram os Senhores Deputados:
Joaquim Sucena, Presidente; Walmor de Lu
ca e Jorge Uequed, Vice-Presidentes; Borges
da Silveira, Relator; Ivo Lech, Raimundo
Rezende, Rita Camata, Erico Pegoraro, Gil
berto Carvalho, Jofran Frejat, Carlos Mos
coni, Elias Murad, Ruy Nedel, Nelson
Aguiar, Floriceno Paixão, Lúcio Alcântara,
Arnaldo Faria de Sá, José Carlos Coutinho,
Benedita da Silva e Abigail Feitosa, membros
titulares: Ivo Mainardi, Anníbal BarcelIos,
José Queiroz e Antônio Salim Curiati, mem
bros suplentes.

Sala da Comissão, 16 de maio de 1990.
- Deputado Joaquim Sucena, Presidente 
Deputado Borges da Silveira, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

Dá a projetada disciplinação legal a seguin
te redação ao primeiro artigo da Lei n" 4.281,
de 8 de novembro de 1963, que instituiu a
Gratificação de Natal em favor dos aposen
tados e pensionistas da Previdência Social:

"Art. 19 A todo aposentado, pen
sionista e segurado em gozo de auxílio
doença ou de reclusão é assegurada uma
gratificação natalina correspondente a
um doze avos do benefício devido em
dezembro, por mês de sua duração, do
ano correspondente."

Por versarem matéria correlata foram
apensados ao Projeto de Lei n" 994, de 1988,
os Projetos de Lei n9s 1.846, de 1989, e 4.220,
de 1989, respectivamente, de autoria dos De
putados Hélio Rosas e Ismael Wanderley.

Manifestou-se a Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, em reunião de 6 de
dezembro de 1989, sendo relator o nobre De
putado Vilson Souza, que opinou, por unani
midade, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa da proposição que,
na Comissão de Seguridade Social e Família,
recebeu parecer favorável quanto ao mérito,
em reunião de 16 de maio de 1990, nos termos
do voto do relator, o nobre Deputado Borges
da Silveira.

É o relatório.

TI - Voto do Relator

O objetivo perseguido pelo Projeto de Lei
n" 994, de 1988, e pelos que lhe seguiram,
qual seja o de elevar o valor da Gratificação
de Natal, foi atingido pela Medida Provisória
n° 249, de 19 de outubro de 1990, nestes ter
mos:

"Art. 2' É devido abono anual ao
segurado e ao dependente da Previdên
cia Social Urbana e Rural, que, durante
o ano, recebeu auxílio-acidente, auxílio
doença ou aposentadoria, pensão por
morte ou auxílio-reclusão.

Parágrafo único. A partir de 1990,
o abono anual será calculado, no que
couber, da mesma forma que a Gratifi
cação de Natal dos trabalhadores, tendo
por base o valor da renda mensal do be
nefício do mês de dezembro de cada
ano."

Estão, portanto, superadas as proposições
em causa e o voto é, necessariamente, por
sua prejudicialidade.

Sala da Comissão, . - Deputado
Fernando Bezerra Coelho, Relator.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em
reunião ordinária realizada em 12 de dezem
bro de 1990, opinou, unanimemente, pela
prejudicialidade do Projeto de Lei n9 994/88,
nos termos do parecer do relator, Deputado
Fernando Bezerra Coelho.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Francisco DornelIes, Presidente; Fer
nando Bezerra Coelho, Vice-Presidente;
Sandra Cavalcanti, Rita Furtado, João Ma
chado RolIemberg, Saulo Queiroz, Luiz Gu
shiken, Simáo Sessim, Gilson Machado, Del
Bosto Amaral, Sérgio Naya, Edmundo Gal
dino, Adroaldo Streck, Moysés Pimentel,
Fernando Gasparian, Flávio Palmier da Vei
ga, Luiz Soyer, Jorge Hage, José Serra, Ma

.noel Castro, Miro Teixeira, Gabriel Guer-
reiro, Artur Lima Cavalcanti, Paulo Minca
rone, Paulo Ramos Firmo de Castro, Vladi
mir Palmeira, Flávio Rocha, José Maria Ey
mael, Rose de Freitas, Roberto Brant, Sérgio
Werneck, Asdrubal Bentes, Max Rosen
mann, Arolde de Oliveira, Fernando Velas
co, Ronaldo Cezar Coelho, Luiz Alberto Ro
drigues e João de Deus Antunes.

Sala da Comissáo, 12de dezembro de 1990.
- Deputado Francisco Dornelles, Presidente
- Deputado Fernando Bezerra Coelho, Re-
lator.

PROJETO DE LEI N' 1.239-A,
DE 1988

(Do Sr. Carlos Cardinal)

Dá nova redação ao art. 917 da Conso
lidação das Leis do Trabalho; tendo pare·
ceres: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa;
e, da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público, pela aprovação,
com substitutivo.

(Projeto de Lei n9 1.239, de 1988, ten
do apensados os de nOs 3.594/89 e
5.944190, a que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l° O art. 917 da Consolidação das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n9 5.452, de 19 de maio de 1943, passa a viger
com a seguinte redação:

"Art. 917. As empresas individuais
ou coletivas, com 10 (dez) ou mais em
pregados em seu quadro de pessoal, são
obrigadas a manter, no mínimo, para ca
da grupo de 10 (dez) trabalhadores ou
fração, 1 (um) com idade igualou supe
rior a 45 (quarenta e cinco) anos de id.a
de."

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Justificação

Para diminuir suas despesas com pessoal,
muitas empresas demitem os empregados
mais antigos e com maior idade, para recru
tarem outros mais jovens, com remuneração
inferior.

Por outro lado, o trabalhador na faixa etá
ria dos 45 (quarenta e cinco) anos, conquanto
disponha de muita experiência e competên
cia, dificilmente consegue colocação, devido
a uma série de preconceitos ainda vigentes
entre nós.

É preciso, por conseguinte, que haja obri
gatoriedade legal para que as empresas man
tenham, em seu quadro de pessoal, empre
gados com idade igualou superior a 45 (qua~

renta e ci'nco) anos.
Talo anelo desta proposição que, com co

laboração de nossos ilustres Pares, haverá de
prosperar.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1988.
- Carlos Cardinal.

LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELO AUTOR

DECRETO-LEI N. 5.452,
DE 1· DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

.............................. : .

TÍTULO Xl

Disposições Finais e Transitórias

Art. 917. O Ministro do Trabalho mar
cará prazo para adaptação dos atuais estabe
lecimentos às exigências contidas no Capítulo
"Da Segurança e Medicina do Trabalho".
Compete ainda àquela autoridade fixar os
prazos dentro dos quais, em cada estado, en
trará em vigor a obrigatoriedade do uso da
Carteira de Trabalho e Previdência Social pa
ra os atuais empregados;'
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Parágrafo único. O Ministro do Trabalho
fixará, para cada estado e quando julgar con
veniente, o início da vigência de parte ou
de todos os dispositivos contidos no Capítulo
"Da Segurança e Medicina do Trabalho".

PROJETO DE LEI N· 3.594, DE 1989
(Do Sr. Geovani Borges)

Determina o recrutamento de traba
lhadores com idade igualou superior a
45 (quarenta e cinco) anos, nas empresas
que especifica.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n· 1.239,
de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. Nas empresas de qualquer natu

reza com 100 (cem) ou mais empregados, pe
lo menos 20% (vinte por cento) das contra
tações efetuadas a partir da vigência desta
lei deverão abranger trabalhadores com ida
de igualou superior a 45 (quarenta e cinto)
anos.

Art. 2. A inobservância do disposto no
artigo anterior sujeitará a empresa a multa
equivalente a 2.000 BTN (dois mil Bônus do
Tesouro Nacional).

Parágrafo único. No caso de reincidên
cia, a multa, a cargo do Ministério do Traba
lho, será aplicada em dobro.

Art. 3. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 4. Revo"gam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Uma das muitas aberrações que ocorrem
'neste País é o denominado desemprego ge
rontológico, que virtualmente bloqueia o
mercado de trabalho para aqueles que te
nham ultrapassado os 45 (quarenta e cinco)
anos de idade.

Trata-se de algo inadmissível, sem paralelo
no mundo, eis que, nessa faixa etária, a pes
soa encontra-se na plenitude de sua capaci
dade de trabalho, com inestimável experiên
cia de vida.

Por essa razão, e como colaboração para
a grave questão, preconizamos, neste proje
tado, que as empresas de qualquer natureza,
com 100 (cem) ou mais empregados deverão,
doravante, recrutar pelo menos 20% (vinte
por cento) dos novos empregados com idade
igualou superior a 45 (quarenta e cinco) anos.

Em se tratando de medida que resgatará
os direitos dos trabalhadores em questão, es
peramos que venha a merecer a acolhida dos
ilustres membros desta Casa.

Sala das Sessões, . - Deputado
Geovani Borges.

PROJETO DE LEI N· 5,944, DE 1990

(Do Sr. Lysâneas Maciel)

Obriga. as empresas que especifica a
manterem, em seus quadros, empregados
com mais de 40 e 50 anos nas proporções
indicadas,

(Apense-se ao Projeto de Lei n" 1.239.
de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica criada a obrigatoriedade pa

ra as empresas com mais de 40 (quarenta)
trabalhadores manterem em seus quadros no
mínimo 10% (dez por cent2) de empregados
com mais de 40 (quarenta) anos e 5% (cinco
por cento) cc;>m mais de 50 (cinqüenta) anos.

Art. 2· A empresa infratora da presente
obrigação légal será exigida penalidade pecu
niária correspondente a um salário mínimo
referência por cada trabalhador que falte, pa
ra completar o número legal criado na pre-

o sente lei. ,

Justificação

A legislação trabalhista comparada mais
moderna dedica especial atenção à proteção
do trabalhador idoso.

Tal proteção, se justifica, tendo em vista
que a prática do mercado tem sido a de apro
veitar o trabalhe> dos empregados até que
completem 40 (quarenta) anos, passando a
dispensá-los, em seguida, sem qualquer mo
tivo justificável. A rotatividade decorrente
da lei que instituiu o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço necessita de urgente estan
camento.

Essa tendência deve sofrer coibição legisla
tiva, tendo em vista a necessidade social de
se manter o equilíbrio do mercado de traba
lho, distribuindo"o por todas as idades, nos
limites daquelas fixadas para a aposentadoria
do trabalhador.

Para tanto, estamos propondo projeto de
lei que visa a exigir que, no quadro de traba
lhadores de cada empresa, com mais de 40
(quarenta) empregados, se observe aquela
proporcionalidade, de modo a que, pelo me
nos 10 (dez) dos seus empregados sejam cons
tituídos por pessoas com idade superior a 40
(quarenta) anos.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1990.
- Lysâneas Maciel, Deputado Federal.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EDEREDAÇÃO

I - Relatório
Propõe o nobre Deputado Carlos Cardinal

nova redação ao art. 917 da Consolidação
das Leis do Trabalho, o qual foi revogado
pelo Decreto-Lei no 229, de 28 de dezembro
de 1967, com o objetivo de obrigar as empre
sas com mais de dez empregados a manter
em seu quadro trabalhadores com mais de
45 anos de idade.

Justifica a medida, alegando que "para di
minuir suas despesas com pessoal, muitas em
presas demitem os empregados mais antigos
e com mais idade, contratando jovens com
remuneração inferior".

Salienta ainda a dificuldade que as pessuas
de mais idade encontram para obter novos
empregos.

A proposição está distribuída a esta comis
são e à de Trabalho, que conhecerá o seu
mérito.

11 - Voto do Relator
O projeto é constitucional, atendendo ao

que estabelecem os arts. 22, que trata da com
petência legislativa da União; 48,caput, que
prevê as atribuições do Congresso Nacional;
e 61 ,caput,que define a iniciativa conCOrrente
para início da tramitação das proposições.
Também está conforme com o que fixa o art.
59, inciso lU, no que diz respeito ao processo
legislativo adequado.

Causou-nos estranheza, contudo, a inclu
são do dispositivo nó Título XI da Conso
lidação das Leis do Trabalho, o qual versa
sobre as Disposições Finais e Transitórias,
uma vez .que trata de matéria permanente
e relacionada com as·empresas. Na Comissão
de Trabalho, porém, que a apreciará quanto
ao mérito, por certo será levado em conside
ração esse aspecto.

Não há reparos a fqrmular quanto à técnica
legislativa.

Isto posto, vota'mos favoravelmente à
aprovação do projeto, por constitucional, ju
rídicoe em boa técnica legislativa.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 1989.
- DeputadoNilson Gibson,Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em r~união ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-

. gislativa do Projeto de Lei n9 1.239/88, nos
termos do párecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Gerson Peres, Presidente em exercício,
João Natal e Jorge Medauar, Vice-Presiden~
tes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio
Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Mi
chel Temer, Aloysio Chaves, Costa Ferreira,
Eliézer Moreira, Evaldo Gonçalves, Francis
co Benjamím, Jorge Hage, Juarez Marques
Batista, Brandão Monteiro, Benedicto Mon
teiro, José' Genoíno, José Maria Eymael,
Marcos Formiga, Aldo Arantes, Nilson Gib
son, Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Rena
to Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio Spa
da, Theodoro Mendes, Tito Costa, Messias
Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Sigmaringa
Seixas, Vilson Souza, Ibrahim Abi-Ackel,
Sílvio Abreu, Roberto Torres, Afrísio Vieira
Lima, Antonio Mariz, Jorge Arbage, Gon
zaga Patriota, Roberto Jefferson, Fernando
Santana e Jesus Tajra.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 1989.
- DeputadoGerson Peres,Presidente em
exercício (art. 18, § 29,:n fine,do RI) -Depu
tadoNilson Gibson,Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO

E SERVIÇO PÚBLICO
I - Relatório

Apresentado pelo nobre Deputado Carlos
Cardinal, intenta o projeto de lei em epígrafe
dar nova redação ao art. 917 da Consolidação
das Leis do Trabalho para estabelecer que
as empresas individuais ou coletivas, com dez
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ou mais empregados em seu quadro de pes
soal, são obrigadas a manter, no mínimo, pa
ra cada grupo de dez trabalhadores ou fração,
um com idade igualou superior a quarenta
e cinco anos de idade.

Justificando sua iniciativa, esclarece o au
tor o seguinte:

" ...O trabalhador na faixa etária dos
quarenta e cinco anos, conquanto dispo
nha de muita experiência e competência,
dificilmente consegue colocação, devido
a uma série de preconceitos ainda vigen
tes entre nós.

É preciso, por conseguinte, que haja
obrigatoriedade legal para que as empre
sas mantenham, em seu quadro de pes
soal, empregados com idade igualou su
perior a quarenta e cinco anos."

Por tratar de matéria análoga, está anexa
do à presente proposição o Projeto de Lei
n' 3.549, de 1989, do Senhor Deputado Geo
vani Borges.

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada no dia 25-10-89, opinou unanime
mente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa da matéria, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Nilson Gib
son.

É o relatório.
11 - Voto do Relator

Consoante o disposto no Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, cabe ao nosso
órgão colegiado emitir parecer quanto ao mé
rito do projeto.

O dia a dia nos mostra que as pessoas com
idade igualou superior a quarenta e cinco
anos dificilmente conseguem colocação no
mercado de trabalho.

Essa discriminação é odiosa, porquanto co
loca à margem do processo produtivo pessoas
que normalmente encontram-se no clímax cle
sua capacidade intelectiva e produtiva.

Tudo devemos fazer para permitir a obten
ção de emprego por essas pessoas, pois é'cer
to que não podemos abrir mão da emperiên
cia que elas podem nos transmitir.

O nobre Relator da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, Deputado Nil
son Gibson, salienta sua estranheza quanto
à inclusão do dispositivo, que trata de matéria
permanente e relacionada com as empresas,
em título que cuida das disposições transi
tórias da CLT. S. Ex' tem toda razão. A maté
ria estará melhor disciplinada se proposta ao
art. 29 da CLT, que cuida especificamente
do conceito legal de empresa.

Em face do exposto, o nosso voto é pela
aprovação do Projeto de Lei n° 1.239, de
1988, na forma do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão de de 1990.
- Deputado Nelson Frietlrich, Relator.

SUBSTITUTIVO
Acrescenta dispositivo ao art. 2' da

Consolidação das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art. 2' da Consolidação das Leis

do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei n'

5.452, de l' de maio clt 1943, passa a viger
com a seguinte redação:

"Art. 2' As empresas individuais ou
coletivas, com 10 (dez) ou mais empre
gados em seu quadro de pessoal, são
obrigadas a manter, no mínimo, para ca
da grupo de 10 (dez) trabalhadores ou
fração, 1 (um) com idade igualou supe
rior a 45 (quarenta e cinco) anos de ida
de."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

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

Sala da Comissão, de de 1990.
- DeputadoNelton Friedrich,Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, em reunião ordinária
realizada hoje opinou, unanimemente, pela
aprovação, com substitutivo, do Projeto de
Lei n' 1.239/88 (apensos os de nOs 3.594/89
e 5.944/90), nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os seguintes senhores
Deputados Amaury Müller (Presidente),
Carlos Alberto Caó, Eurico Ribeiro, Ha
roldo Sabóia, Francisco Amaral, Costa Fer
reira, Antonio Carlos Mendes Thame; Célio
de Castro, Franscisco Küster, Geraldo Cam
pos, Osvaldo Sobrinho, Paulo Paim, Edmil
son Valentim, Augusto Carvalho, Nilson
Gibson e Lysilneas Maciel.

Sala da Comissão, em 5 de dezembro de
1990. - Deputado Amaury Müller, Presi
dente - Deputado Nelton Friedrich, Rela
tor.

SUBSTITUTIVO ADOTADO
PELA COMISSÃO

Acrescenta dispositivo ao art. 2' da
Consolidação das Leis do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 2ge da Consolidação das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
n' 5.452, de 19 de maio de 1943, passa a viger
com a seguinte redação:

"Art. 2' As empresas individuais ou
coletivas, com 10 (dei) ou mais empre
gados em seu quadro de pessoal, são
obrigadas a manter, no mínimo, para ca
da grupo de 10 (dez) trabalhadores ou
fração, 1 (um) com idade igualou supe
rior a 45 (quarenta e cinco) anos de ida
de."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 1990.
- Deputado Amaury Müller, Presidente
Deputado Nelton Friedrich, Relator.

PROJETO DE LEI
N9 4.886-A, DE 1984

(Do Sr. Floriceno Paixão)

Estende aos servidores públicos da
União e autarquias federais, que usufruí·

ram licença prevista no art. 10 da Lei
n' 5.413, de 10 de abril de 1968, os bene.
fícios previstos no artigo 5' da mesma lei;
tendo parecer: da Comissão de Consti· '
tuição e Justiça e de Redação, pela in
constitucionalidade.

(Projeto de Lei n' 4.886, de 1984, a
que se refere o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica assegurado aos servidores, pú

blicos da União e das autarquias federais que
usufruíram da licença prevista no art. 10 da
Lei n' 5.413, de 1O~4-68, a vantagem prevista
no art. 5' da mesma lei.

Art. 2' Aos servidores, atingidos pelo' dis
posto no artigo anterior e já aposentados,
fica assegurado, também, o direito à revisão
do respectivo ato de aposentadoria, para efei
tos de cálculos dos respectivos proventos.

Art. 3' Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação

A Lei n' 5.413, de 10-4-68, permitiu, em
caráter excepcional, ao servidor civil do Po
der Executivo da União e ao das autarquias
federais requerer:

a)licença extraordinária;
b)licença para tratar de assuntos particu

lares, nas condições previstas no art. 10.
Em ambos os casos a intenção do legislador

foi a mesma, ou seja, reduzir em caráter tem
porário, os quadros da administração pública
mediante incentivo à utilização de licenças
especiais.

Apenas as condições para a sua concessão
variaram; ou seja, a licença extraordinária
com o limite máximo de 6 (seis) anos, me
diante remuneração proporcional ao tempo
de serviço nos tres primeiros anos e reduzida
à metade no segundo triênio e, a outra, com
prazo máximo de 10 (dez) anos sem remu
neração.

Nos seus diversos artigos a citada lei ora
menciona apenas o primeiro tipo de licença,
explícita ou implicitamente, ora se refere à
segunda, por vezes regula as duas licenças
e em alguns casos, não há menção a uma
ou outra, empregando os termos "licença"
e "licenciado", sem especificar expressamen
te qual seja o tipo de licença.

Mas não existe qualquer razão lógica ou
jurídica para que esses dispositivos legais, en
tre eles o que confere o direito ao funcionário
licenciado de contar tempo para efeito de
aposentadoria (art. 5'), incidam apenas com
relação à licença extraordinária.

Se houvesse, caberia uma interpretação
re~itiva daqueles artigos, no caso presente
especificamente o art. 5° não havendo, o art.
50 do decreto regulamentar (n' 62.665, de
8-5-68) conflita com a matriz legal.

Por outro lado, não é razoável que o fun
cionário em licença extraordinária, perceben
do vencimentos durante a licença, embora
sem prestar serviços, pudesse contar este
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tempo para efeito de aposentadoria e isso
não fosse possível para aqueles que, sem o
prestar, não receberam qualquer retribuição.

Embora pelo princípio da hierarquia das
normas jurídicas o art. 5" do Decreto n"
62.665168 não pudesse prevalecer sobre o art.
5" da Lei n" 5.413/68 e a aplicabilidade deste,
para todos os licenciados, não pudesse ser
obstada, por não existir fundamento para
uma distinção que o texto legal não estabe
leceu, a administração pública vem negando
esse direito aos interessados, com base em
uma interpretação contrária aos mais elemen
tares princípios de eqüidade e isonomia.

Esse, pois, o objetivo deste projeto: resta
belecer o primado da lei, dirimir definitiva
mente os infundados conflitos de interpre
tação e fazer justiça aos servidores prejudi
cados em seus direitos.

Sala das Sessões, de novembro de 1984.
-Floriceno Paixão.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 5.U3,

DE 10 DE ABRIL DE 1968

Institui, em caráter temporário, a li·
cença extraordinária, e dá outras provi.
dências.

Art. l' Até 1" de junho de 1969 será
permitido ao funcionário efetivo do serviço
civil do Poder Executivo da União e ao das
autarquias federais, requerer, observado o
disposto nesta lei:

a)licença extraordinária;
b}licença para tratar de interesses particu

lares, nas condições previstas no art. 10.
§ l' Os dispositivos do presente artigo são

extensivos aos funcionários, pagos pela
União, do Estado do Acre e dos territórios
federais.

§ 2" A faculdade poderá, igualmente, ser
estendida a servidor de autarquia, sujeito ao
regime da Consolidação das Leis do Traba
lho, desde que estável.

Art. 2" A concessão de licença extraordi
nária ficará subordinada aO'interesse do servi
ço, e deverá circunscrever-se aos cargos, fun
ções, setores e locais de trabalho em que,
a juízo do Poder Executivo, houver excesso
de pessoal.

Art. 3" São condições para a concessão de
licença extraordinária:

I - mínimo de 4 (quatro) anos de efetivo
serviço;

li - desnecessidade de substituição.
Art. 4" A licença será concedida, inicial

mente, por prazo não inferior a 1 (um) ano,
nem superior a 3 (três) anos, podendo ser
prorrogado, por períodos sucessivos. até
completado o total de 6 (seis) anos.

§ 1" Nos 3 (três) primeiros anos, o funcio
nário perceberá vencimentos proporcionais
ao tempo de serviço, acrescidos da gratifi
cação de que trata o art. 145, item XI do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União, feitos os cálculos sobre o vencimento
do cargo efetivo, na mesma razão que os pro
ventos de aposentadoria.

§ 2" A importância mensal percebida du
rante esse período não será inferior a 50%
(cinqüenta por cento) da soma de vencimento
do cargo e gratificação adicional por tempo
de serviço.

§ 3" Do quarto ao sexto ano de licença,
a importância mensal percebida durante os
3 (três) primeiros anos será reduzida à me
tade.

§ 4" Na hipótese do §2°do art. 1', ospercen
tuais referidos nos parágrafos ánteriores inci
dirão sobre o salário mensal do empregado
e igualmente, sobre o décimo terceiro salário.

§ 5° É vedada, durante a licença, a percep
ção de qualquer vantagem, exceto o salário
família e gratificação adicional por tempo de
serviço, na forma dos parágrafos anteriores.

Art. 5" Enquanto licenciado, o funcionário
só contará tempo para efeito de aposenta-"
ioria.

Art. 6° É vedado o funcionário exercer,
durante as licenças de que trata esta lei, fun
ção pública de qualquer natureza, ainda que
sem vínculo empregatício, sob pena de demis
são, ressalvadas a acumulação lícita de cargos
e participação em órgãos de deliberação cole
tiva, desde que se trate de situação já exis
tente à data da vigência desta lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo
aplica-se, igualmente, à prestação de serviço
aos órgãos da administração indireta.

Art. 7' Decorrido o primeiro ano de licen
ça, o funcionário poderá renunciar a ela a
qualquer momento, caso em que comunicará
ao órgão competente, com antecedência mí
nima de 90 (noventa) dias, sua intenção de
reassumir o cargo.

Art. 8" Durante a licença, o funcionário
ou empregado continuará a contribuir para
o mesmo órgão previdenciário de que for se-
gurado, como se estivesse em exercício. -

Parágrafo único. Ao funcionário segu~ado

do Instituto de Previdência e Assistência aos
Servidores do Estado (IPASE) ou do Serviço
de Assistência e Seguro Social dos Econo
miários (SASSE), que em seguida à licença
pedir exoneração do cargo, será garantida,
para efeito de concessão de benefícios pelo
Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS), a vantagem de tempo de serviço sob
o regime de segurado daquelas entidades,
mediante a indenização desse tempo de servi
ço prevista na legislação da Previdência So
cial.

Art. 9° Fica ampliado para 10 (dez) anos,
consecutivos ou não, para aqueles que o soli
citarem até 1" de junho de 1969, o prazomáxi
mo de licença para tratar de interesses parti- ,
culares, a que se refere o art. 110 do Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da União.

§ I' Desse total será deduzido o período
de licença extraordinária que o funcionário
tiver gozado.

§ 29 A concessão da licença independerá
da exigência a que se refere o art. 112 do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União, e será processado segundo as normas
atualmente em vigor.

§ 3" Salvo manifestação em contrário, for
mulada por escrito pelo servidor, fica amplia
do para 10 (dez) anos, o termo final das licen
ças para tratamento de interesses particulares
que, concedidos por período igualou supe
rior a um ano, estiverem em curso na data
de publicação deste decreto, podendo o servi
dor interromper a licença no curso da amplia
;ão, observada a legislação vigente.

Art. 10. Évedado ao servidor exercer, du
rante as licenças de que trata este decreto,
função pública de qualquer natureza, ainda
que sem vículo empregatício, sob pena de
demisão, ressalvadas a acumulação lícita de
cargos e a participação em órgão de delibe
ração coletiva, desde que se trate de situação
já existente à data da vigência da Lei n" 5.413,
de 10 de abril de 1968.

Parágrafo único. A proibição contida neste
artigo inclui, igualmente, a prestação de ser
viço a órgão da Administração indireta.

Art. n. Os servidores licenciados nos ter
mos deste decreto poderão participar da ge
rência ou administração de empresas, bem
como exercer, em sua plenitude, o comércio
ou qualquer outra atividade de natureza pri-'
vada.

Art. 12. A licença extraordinária será re
querida em formulário próprio, aprovado pe
lo Ministério do Planejamento e Coordena
ção Geral, e concedida pelos diretores e che
fes dos competentes órgãos de pessoal dos
ministérios e dos órgãos diretamente subordi
nados à Presidência da República e pelos diri
gentes das entidades da administração indire
ta, utilizada a deleiflção de competência, se
gundo as peculiariaades de cada instituição
para assegurar rapidez na solução dos pedi
dos.

Parágrafo único. Do formulário constará
declaração, subscrita por duas chefias do ser
vidor, de nível não inferior a chefe de seção
ou equivalente, de que nãQ é necessária, a
qualquer título, a substituição do requerente.

Art. 13. Os órgãos de pessoal dos minis
térios e das entidades da administração indi
reta farão consignar nos contracheques e nas
folhas de pagamento o desconto motivado
pela licença extraordinária e comunicarão,
até o quinto dia útil de cada mês, à inspeto
ria-gerai de finanças do respectivo ministério,
o montante da economia feita no mês anteri0ii
em decorrência da mesma licença ~ da con
cessão, no mesmo período, para licença para
tratar de interesses particulares.

Parágrafo único. As inspetorias gerais de
finanças transmitirão essas informações à Ins
petoria-GeraI de Finanças do Ministério da
Fazenda e à Secretaria Geral do Ministério
do Planejamento e Coordenação-Geral, para
os efeitos do art. 4" do Decreto n" 62.316*,
de 23 de fevereiro de 1968.

Art. 14. Os órgãos de pessoal a que se
refere o artigo anterior remeterão ao dasp,
até o dia 15 de cada mês, a relação das licen
ças extraordinárias e para tratar de interesses
particulares concedidos no mês anterior, com
indicação do nome do servidor, cargo ou fun
ção, órgãos onde tinha exercício vencimento
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UU '''''UlO, lempo ae serVIço, prazo da Ilcen
ça, importância mensal a ser percebida du
rante a licença e economia resultante.

Art. 15. Os casos omissos e as dúvidas sus
citadas na execução deste regulamento serão
resolvidos pelo dasp, observada a orientação
do Ministério do Planejamento e Coordena
ção-Geral.

Art. 16. Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário. -A. Costa e Silva - Pre
sidente:: da República.

Art. 9" Para os efeitos do artigo 228 da
Lei n' 1.711, de outubro de 1952, conside
rar-se-á caracterizado o abandono do cargo
ou função quando o servidor, dentro de 30
(trinta) dias do término da licença:

a)não pedir exoneração;
b)não reassumir;
c)não requerer licença para tratar de assun

tos particulares.
Art. 10. Fica ampliado para 10 (dez) anos,

consecutivos ou não, para aqueles que o soli
citarem até l'de junho de 1969, o prazo máxi
mo de licença para tratar de interesses parti
culares, a que se refere o art. 11O do Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da União.

§ l' Desse total será deduzido o períod.o
de licença extraordinária que o funcionário
tiver gozado.

§ 2' A concessão da licença independerá
da exigência a que se refere o art. 12 do Esta
tuto dos Funcionários Públicos Civis da
União.

Art. 11. Os prazos a que se referem os
arts. I" e 10 desta lei poderão ser prorrogados
por mais um ano, mediante decreto do Presi
dente da República.

Art. 12. Aos licenciados nos termos da pre
sente lei não se aplicam, durante o período
de licença, os incisos VI e VII do art. 195
da Lei n" 1.711, de 28 de outubro de 1952.

Art. 13. O Poder Executivo expedirá os
atos necessários ao fiel cumprimento desta
lei.

Art. 14. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. -A. Costa e Silva - Presidente
da República.

DECRETO N' 62.665.
DE 8 DE MAIO DE 1968

Regulamenta a 'Lei n' 5.413, de 10 de
abril de 1968, que iustitui, em caráter
temporário, a Iiceuça extraordinária e dá
outras providêucias.

Art. l' A licença extraordinária. instituída
pela Lei n' 5.413, de lO de abril de 1968.
poderá ser concedida aos seguintes servidores
que a requerem até l' de junho de 1969 e
que satisfaçam as condições estipuladas neste
decreto:.

a) funcionários efetivos do serviço civil do
Poder Executivo da União;

b) funcionários efetivos das autarquias fe
derais;

c) funcionários efetivos dos territórios fe
derais;

d) funcionários efetivos do Estado do Acre
pagos pela União; e

e) ,empregados da União e de autarquias
federais sujeitos ao regime da Consolidação
das Leis do Trabalho, desde que estáveis.

§ I' Incluem nas alineas a, o e c os servi
dores da União e de autarquias federais a
serviço de sociedade de economia mista. em
presa pública ou fundação equiparada (art.
4", § 2", do Decreto-Lei n° 200, de 25 de feve
reiro de 1967).

§ 2" Não fará jus a. esta licença o servidor
que, na data da publicação da Lei n'" 5.431,
de 1968, estiverem em gozo de licença, para
tratar de interesses particulares concedida
por período superior a seis meses.

Art. 2' A concessão da licença ex- traordi
nárià a que se refere o artigo anterior ficará
subordinada ao interesse do serviço e deverá
circunscrever-se aos cargos, funções, setores
e locais de trabalho em que houver excesso
de pessoal, competindo aos ministros de Es
tado definir os cargos, funções. classes e sé
ries de classes atingidos, inclusive em relação
às autarquias.

§ 1" A concessão da licença ficará inicial
mente circunscrita às unidades administrati
vas da União e das autarquias federais locali
zadas no Estado da Guanabara, podendo,
entretanto, os ministros de Estado estender
a medida a outros setores e locais de trabalho,
em atenção à existência de pessoal excedente
nas repartições dos respectivos ministérios e
autarquias vinculadas.

§ 2" A licença não poderá ser concedida
a médicos, dentistas, pessoal de enfermagem.
engenheiros. economistas. estatísticos. dati
lógrafos e a ocupantes de outros cargos ou
série de classes de que careça a administração
federal, a juízo do Departamento Adminis
trativo do Pessoal Civil (dasp), observada a
orientação do Ministério do Planejamento e

. Coordenação-Geral.

§ 3" Na hipótese de existir, em determinado
setor, excedente naqueles cargos ou séries
de classes a que se refere o parágrafo ante
rior, deve o DASP'ser imediatamente cienti
ficado do fato, para o fim de se promover
a necessária redistribuição do servidor.

Art. 3° São, ainda. condições para a conces
são da licença extraordinária:

I - mínimo de 4 (quatro) anos de efetivo
exercício; e

II - desnecessidade de substituição.
Art. 4' A licença extraordinária será conce

dida, inicialmente, por prazo não inferior a
1 (um) ano nem superior a 3 (três) anos,
podendo ser prorrogado, por períodos suces
sivos, até completado o total de 6 (seis) anos.

§ 1" Nos 3 (três) primeiros anos, o funcio
nário perceberá vencimentos propgrcionais
ao tempo de serviço, acrescidos da gratifi
cação de que trata o art. 145, item Xl, do
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União, feitos os cálculos sobre o vencimento
do cargo efetivo, na mesma razão que os pro
ventos de aposentadoria.

§ 2" A importância mensal percebida du
rante esse período não será inferior a 50%

~cmquema por cemo) oa soma do vencimento
de cargo e gratificação adicional por tempo
de serviço.

§ 3' Do quarto ao sexto ano de licença,
a importância mensal percebida durante os
3 (três) primeiros anos será reduzida à me
tade.

§ 4" Na hipótese da alínea e do art. I",
o empregado perceberá salário raensal pro
porcionai ao tempo de serviço. na mesma
razão que os funcionáriÕ's públicos.

§ 5' Na época própria. o empregado estável
licenciado perceberá o décimo terceiro salá
rie em valor igual ao resultante da aplicação
do parágrafo anterior.

§ 6" Em relação ao empregado estável; se
rão observados o limite mínimo referido no
§ 2" e a redução determinada pelo § 3", aplica
dos sobre o salário mensal do empregado e,
igualmente sobre o décimo terceiro salário.

§ 7' É vedada, durante a licença. a p~rcep
ção de qualquer vantagem, exceto a gratifi
cação adicional por tempo de serviço. na for
ma dos parágrafos anteriores e, o salário f2
ml1ia.

§ 8" O início e o término da licença deverão
coincidir com o primeiro e último dia de um
mes.

Art. 5" Enquanto no gozo da licença ex
traordinária, o servidor só contará tempo pa
ra efeito de aposentadoria.

Ar~, 6" Decorrido o primeiro ano de licença
extraordinária, o servidor poderá renunciar
a ela a qualquer momento, caso em que co
muni~ará ao órgão competente. com antece
Jê'acia mínima de 90 (noventa) dias, sua in
tenção de reassumir.

Art. 7" Durante a licença extraordinária.
o servidor continuará a contribuir para o mes
mo órgão previdenciário de que for segurado .
mantido o valor da contribuição como se esti
vesse em exercício.

Parágrafo único. Ao segurado do Instituto
de Previdência e Assisténcia dos Servidores
do Estado (IPASE) ou do Serviço de Assis
tência e Seguro Social dos Economiários
(SASSE) que, em seguida à licença extraor
dinária. pedir exoneração ou dispensa. será
garantida, para efeito de concessão de bene
fícios pelo Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS), a contagem de tempo de servi
ço sob o regime de segurado daquelas entida
des, mediante a indenização desse tempo de
serviço prevista na legislação da Previdência
Social.

Art. 8" Para os efeitos do Estatuto dos Fun
cionários Públicos Civis da União e da Conso
lidação das Leis do Trabalho, considera-se-á
caracterizado o abandono do cargo. função
ou emprego quando o servidor, dentro de
3D (trinta) dias do término da licença extraor
dinária:

al não ressumir;
b) não requerer licença para tratar de as

suntos particulares; e
c) não pedir exoneração ou dispensa.
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RESOLUÇÃO N° 6,
DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das propo
sições que menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I" Das proposições que se encontra

vam em tramitação no dia 4 de outubro de
1988, ficam arquivadas as seguintes. tenham
ou não parecer:

a) as de inÍciativa de deputados ou de co
missão permanente; e

b) as que iniciadas na forma da alínea a
foram emendadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao ar
quivamento os projetos que, embora na situa
ção prevista no caputdeste artigo, sofreram
anexação de outros apresentados a partir de
5 de outubro de 1988.

Art. 2" Fica facultado ao autor. no prazo
de 30 (trinta) dias da promulgação desta reso
lução. requerer o desarquivamento das pro
posições referidas no art. I", caso em que
se fará nova distribuição, mantendo-se, po
rém, o número original e sua procedência
para todos os efeitos regimentais.

Art. 3'! As proposições da iniciativa de ou
tros poderes ou do Senado Federal, que se
encontravam em tramitação no dia 4 de outu
bro de 1988, serão remetidas à Mesa para
efeito de redistribuição. considerando-se não
escritos os pareceres emitidos até aquela da
ta.

Art. 4" Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicaçâo.

Art. 5" Revogam-se as disposições em con
trário.

Câmara dos Deputados. 4 de abril de 1989.
- Deputado Paes de Andrade,Presidente da
Câmara dos Deputados.

A Sua Excelência o Senhor
Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

BrasHia. 26 de abril de 1989
Senhor Presidente.

Requeiro a Vossa Excelência. na forma da
Resolução n° 6/89, o desarquivamento dos
seguintes projetos de minha autoria:

Números - 1.024/83 - 2.565/83 
2.593/83 - 2.906/83 - 2.928/83 - 3.029/84
- 3.073/84 - 3.633/84 - 3.653/84 
3.694/84 - 3.773/84 - 3.816/84 - 3.861184
- 3.940/84 - 4.072/84 - 4.347/84 
4.641184 - 4.803/84 - 4.832/84 - 4.886/84
- 4.908/84 - 5.009185 - 5.181/85 
5.394/85 - 5.642/85 - 5.702/85 - 5.724/85
- 5.884/85 - 6.221/85 - 6.236/85 
6.335/85 - 6.423/85 - 6.733/85 - 7.789/86
- 7.879/86 - 7.916/86 - 8.130/86 
8.13l/86 - 8.133/86 - 8.134/86 - 8.139/86
- 8.230/86 - 8.23l!86 - 8.232/86 
8.354/86 - 8.437/86 - 8.438186 - 237/87.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EDEREDAÇÃO

I - Relatório

Reza a art. 5" da Lei n" 5.413. de 10
de abIiI de 1968 que "enquanto licenciado.
o funcionário só éontarifú:mpo para efeito
de aposentadoria". O art. 10 da mesma lei.
que veda ao servidor exercer. durante perío
do de licença. função pública de qualquer
natureza. ressalva da proibição "a acumu
lação lícita de cargos e a participação em ór
gão de deliberação coletiva. desde que se tra
te de situação já existente à data da vigência
da Lei n" 5.413. de 10 de abril de 1968".

O Projeto de Lei n" 4.886, de autoria do
Deputado Floriceno Paixão. estende aos ser
vidores públicos da União e autarquias fede
rais que usufruíram licença prevista no art.
10 da Lei n° 5.413. de 10 de abIiI de 1968.
o benefício previsto no art. 5" da mesma lei.
qual seja. a condição de contar. para efeito
de aposentadoria. o tempo da licença.

II - Voto do Relator

O projeto em tela estende um benefício
previdenciário para um determinado segmen
to dos servidores públicos. Entretanto, diz
a Constituição Federal. na alínea c,inciso n.
§ I". art. 61 que são de iniciativa privativa
do Presidente da República as leis que dispo
nham sobre "servidores públicos da União
e dos territórios. seu regime jurídico. provi
mento de cargos. estabilidade e aposentado
ria de civis. reforma e transferência de milita
res para a inatividade".

Em face do exposto. o nosso voto é pela
rejeição do Projeto de Lei n" 4.886. por in
constitucionalidade.

É o voto do relator.
Sala da Comissão, 13 de novembro de

199Õ.~Deputadõ Fernando Sant' Anna, Re
lator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação. em reunião extraordinária reali
zada hoje, opinou unanimemente pela in
constitucionalidade do Projeto de Lei n°
4.886/84. nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Theodoro Mendes. Presidente; José Du
tra. Mário Assad e Ibrahim Abi-Ackel. Vicec

Presidentes; A:rnaldo Moraes. Leopoldo
Souza. Eliézer Moreira, Horácio Ferraz. José
lhomaz Nonô. José Guedes. Antônio Câma
ra. José Genoíno. Mendes Ribeiro. Nelson
Jobim. Nilson Gibson. Osvaldo Macedo. Re
nato Vianna. Messias Góis. Ney Lopes. Plí
nio Martins. Sigmaringa Seixa~. Rodrigues
Palma. Marcos Formiga. José Maria Eymael.
Egídio Ferreira Lima. Adylson Motta. Jorge
Arbage. Gastone Righi. Adolfo Oliveira.
Fernando Santana. Raimundo Bezerra. Sa
mir Achôa. Gilberto Carvalho. Stélio Dias.
Rosário Congro Neto e Vicente Bogo.

Sala da Comissão. 4 de dezembro de 1990.
- DeputadoTheodoro Mendes,Presidente.
Deput"ado Fernando Sant'Anna Relator.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N' 53, DE 1990

(Do Sr. Oscar Correa)

Altera o art. 2" e seus parágrafos e o
art. 3' do Ato das Disposições Constitu
cicmais Transitórias.

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ADM).

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. nos termos do art. 60 da
Constituição Federal. promulgam a seguinte
emenda ao texto constitucional:

Art. 1" O art. 2" e seus parágrafos e o art.
.\" do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 2" No dia 3 de outubro de 1994.
juntamente com as eleições para a Câ~

mara dos Deputados e para o Senado
Federal. o eleitorado definirá, através
de plebiscito. a forma (república ou mo
narquia constitucional) e o sistema de
governo (parlamentarismo ou presiden
cialismo) que devem vigorar no País.

§ 1" Será assegurada nos três meses
que precedem o plebiscito gratuidade na
livre divulgação dessas formas e siste
mas, através dos meios de comunicação
de massa cessionários de serviço público.

§ 2° O Tribunal Superior Eleitoral ex
pedirá as normas regulamentadoras des
se artigo até 15 de fevereiro de 1994.

§ 3" A revisão constitucional será reali
zada a partir de 15 de março de 1995,
pelo voto da maioria absoluta dos mem
bros do Congresso Nacional. em sessão
unicameral. "

Justificação

Tem-se assinalado ultimamente a inconve
niência de se realizar a revisão constitucional
prevista no art. 3' do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias cinco anos após
a promulgação do texto:em face de coincidir
essa revisão, com o término do mandato dos
deputados e 2/3 dos senadores. à véspera de
sua renovação.

Não é preciso salientar os inconvenientes
da revisão em tais circunstâncias. com os ris
cos e obstáculos que podem surgir.

Em virtude disso não faltam os que pro
põem que essa revisão se faça antes desse
prazo, em 1991 ou 1992. antecipando-se a
previsão constitucional.

Não nos parecem menores os inconvenien
tes. Antes de mais porque o texto só agora
começa a receber a interpretação dos doutos
c a aplicação dos tribunais. e é muito cedo
para. sem essa prova da realidade. revisá-lo.
Nem mesmo chegou a ter coment<irios com
pletos já publicados.

Daí esta emenda. que cuida da revisão
constitucional e do plebiscito que. segundo
o art. 2" do mesmo Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias. o precederá.

A 3 de outubro de 1994 - quando deve
dar-se eleição para a renovação dos mandatos
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dos deputados e 2/3 dos senadores - realizar
se-ia também o plebiscito (previsto no texto
atual para 7 de setembro de 1993) para a
definição da forma e do sistema de governo.

As vantagens são óbvias: além de um único
ato eleitoral, a coincidência forçará os candi
datos a se pronunciarem sobre o objeto do
plebiscito em suas campanhas. e o eleitorado
escolherá os seus representantes já tendo em
consideração essas opções.

Da mesma forma, os congressitas elabo
rarão a revisão constitucional tão logo eleitos,
isto é, recém-saídos das urnas e respaldados
pela proximidade da escolha pelo povo. mais
aptos a exprimir-lhe a yontade e as tendên
cias.

Acrescente-se. adernais. que até lá já o tex
to constitucional terá merecido análise mais
detida dos estudiosos e aplicação mais ampla
e efetiva dos tribunais.

Sala das Sessões - Oscar Corrêa Júnior
Deputado Federal. - Doreto Campanari
- Del Bosco Amaral - Nilson Gibson 
Carrel Benevides Luiz Salomão - Carlos
Alberto Caó - Oswaldo Lima Filho - Wal
deck Ornélas - Marcos Lima - Orlando
Bezerra - Manoel Castro - Alexandre Pu
zyna - Francisco Sales - Maurício Nasser
- Telmo Kirst - Cláudio Ávila - Ronaldo
Carvalho -Erico Pegoraro -Jairo Carneiro
- Gilberto Carvalho - Narciso Mendes 
Israel Pinheiro - Nelton Friedrich - Ivo
Mainardi - Ubiratan Spinelli - Saulo Coe
lho - Joaquim Sucena - Walmor de Luca
- Stélio Dias - Raquel Cândido - José
Fernandes - José Freire - João Natal 
Leur Lomanto - Jorge Medauar - Fernan
do Velasco - Mauro Miranda - Celso Dou
rado - Inocêncio Oliveira - Plínio Martins
- Sarney Filho - Gabriel Guerreiro 
Francisco Rolim - Enoc Vieira -Jorge Via
nna - Assis Canuto - Rita Furtado - Frei
re Júnior - Benedicto Monteiro - Jesus
Tajra - Alberto Cordeiro - Francisco Küs
ter - Osvaldo Sobrinho - José Tinoco ...-.:..
Renato Johnsson - Djenal Gonçalves 
Etevaldo Nogueira - Dionísio Dal Pra 
Nyder Barbosa - Jofran Frejat - Saulo
Queiroz - Furtado Leite - José Moura 
Elias Murad - Milton Reis - Dalton Cana
brava - Jesualdo Cavalcanti - Orlando Pa
checo - José Lins - Gumercindo Milho
mem - Luiz Eduardo - José Jorge:""" José
Thomaz Nonõ - Chico Humberto - Sérgio
Spada - Carlos Benevides - Benedita da
Silva - Júlio Campos - Rodrigues Palma
- José Lourenço - Jorge Arbage - José'
Viana - Osmir Lima - Valmir Campelo
- Paulo Mincarone - Nelson Aguiar 
Onofre Corrêa - Sigmaringa Seixas - Viei

·ra da Silva - José da Conceição - Mário
Lima - Ziza'Valadares - Geovani Borges
- Ronaro Corrêa - Antônio Câmara 
Gonzaga Patriota - Christóvam Chiaradia
- Mozarildo Cavalcanti - João Machado
Rollemberg - Benito Gama - Ivo Vander
linde - Maurílio Ferreira Lima - Rubem
Branquinho -Jalle's Fontoura - Ervin Bon
koski - Geraldo Alckmin Filho - Henrique
Eduardo Alve's -José Luiz Maia - Alysson

Paulinelli -Irajá Rodrigues - Miraldo Go
mes - Tidei de Lima - Aluizio Campos
- José Costa - Fernando Bezerra Coelho
- Maria de Lourdes Abadia -José Santana
de Vasconcellos - João de Deus Antunes
- Milton Barbosa - Haroldo Sanford 
Sérgio Werneck -Joaquim Haickel- Mau
ro Sampaio - Horácio Ferraz - Theodoro
Mendes - Renato Vianna - Paulo Almada
- Simão Sessim - Paulo Pimentel- Fausto
Rocha - Manoel Moreira - Luiz Soyer 
Luiz Alberto Rodrigues - Manoel Ribeiro
- Ottomar Pinto - Samir Achôa - Vilson
Souza - Sílvio Abreu - Agripino de Oli
veira Lima - José Serra - Moyses Pimentel
- Adroaldo Streck - Arnaldo Prieto - Vic
tor Fontana - Leonel Júlio - Lúcio Alcân
tara - Daso Coimbra - Marcos Formiga
- Max Rosenmann - Leopoldo Bessone
- Eduardo Moreira - Cardoso Alves -
José Elias - Fausto Fernandes - Ricardo
Izar - Gil Cesar - Eduardo Sigueira Cam
pos - Francisco Amaral - Ezio Ferreira
- Messias Góis - Aristides Cunha - Nel
son Sabra - Roberto Rollemberg - Hilário
Braun - Átila Lira - Paes Landim.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 2" No dia 7 de setembro de 1993 o
eleitorado definirá através de plebiscito, a
forma (república ou monarquia constitucio
nal) e o sistema de governo (parlamentarismo
ou presidencialismo) que devem vigorar no
País.

§ lo Será assegurada gratuidade na livre
divulgação dessas formas e sistemas. através
dos meios de comunicação de massa cessio
nários de serviço público.

§ 2' O Tribunal Superior Eleitoral, promul
gada a Constituição, expedirá as normas re
gulamentadoras deste artigo.

Art. 3' A revisão constitucional será reali
zada após cinco anos, contados da promul
gação da Constituição. pelo voto da maioria
absoluta dos membros do Congresso Nacio
nal, em sessão unicameral.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 266, DE 1990

(Do Sr. Hermes Zaneti)

Dispõe sobre inelegibilidade nas condi·
ções que especifica.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O titular de mandato eletivo de

senador. deputado federal, deputado esta-

dual e vereador que for reeleito, para o mes
mo cargo, fica inelegível para um terceiro
mandato subseqüente.

Art. 2' Esta lei complementar entra em
vigor na data de sua publicação.

Art. 3" Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação

O objetivo desta proposição é permitir que
os ocupantes de cargos eletivos proporcionais
possam dispor de apenas uma reeleiçáo con
secutiva.

É que. como se observa ao longo da histó
ria parlamentar nacional. desde os edis até
os senadores, há inúmeros exercentes desses
cargos que perpetuam-se nas respectivas Ca
sas legislativas. às custas de expedientes elei
toreiros. da defesa de interesses corporativos
ou econômicos. usualmente contrários aos in
teresses da maioria da população.

E as reeleiçôes se sucedem, devido aos in
teresses dos grupos beneficiados, que sempre
conseguem aliciar número de eleitores sufi
ciente para tal fim.

A exemplo do que ocorre em outros países
de tradição democrática. permitindo-se ape
nas uma reeleição imediatamente após o tér
mino do mandato, o respectivo exercente 
seja vereador, deputado estadual ou federal
e senador - procurará exercer seu mister
com muito mais probidade e sintonia com
os superiores interesses da comunidade e do
País. o que reverterá em benefício de todos
e não apenas de uma casta. de uma corpo
ração ou do próprio interesse do parlamen
tar.

Estas as razões que nos inspiraram na ela
boração deste projeto de lei complementar
que. temos convicção.. haverá de merecer a
acolhida dos dignos membros desta Casa.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1990.
- Deputado Hermes Zaneti.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 267, DE 1990

(Do Sr. Lysâneas Maciel)

Institui a indenização por tempo de ser·
viço, nos casos de rescição imotivada do
contrato de trabalho, e dá outras provi·
dências.

(Apense-se ao Projeto de Lei Comple
mentar n' 31188.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica instituída uma indenização

por tempo de serviço, devida pelos emprega
dores aos trabalhadores de qualquer catego
ria profissional, no caso de rescisão imotivada
do contrato de trabalho.

Art. 2" A indenização ora estabelecida
será equivalente à última remuneração men
sal recebida pelo empregado. por ano de ser
viço efetivo, ou por ano e fração igualou
superior a 6 (seis) meses.

Art. 3" O direito à indenização ora cria
da retroage ao início da relação de trabalho.
sendo exercitável, tão-somente, após com
pletar o empregado, numa mesma relação
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empregatícia, período de 24 (vinte e quatro)
meses.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

O Fundo de Garantia por Tempo de Ser
viço tem sido insuficiente para oferecer prote
ção aos trabalhadores que dele seriam desti
natários, no caso de rescisão imotivada dos
contratos de trabalho.

A insuficiência do FGTS é agravada pela
alta rotatividade dos empregos, em razão da
política de despedidas periódicas, adotadas
pelas empresas.

Os recursos do Fundo são freqüentemente
desfalcados por saques antecipados, destina
dos a amortização de prestações do Sistema
Financeiro da Habitação e outras finalidades
qu~ desfiguram a sua vocação original.

E, assim, freqüente que, ao atingir idade
mais'avançada. o empregado se encontre ao
desamparo de qualquer socorro, no caso de
despedida imotivada. porquanto, para satis
fazer às necessidades momentâneas. utilizou
se dos recursos do FGTS para outras finalida
des. igualmente importantes. sob o aspecto
wci~. .

É preciso atender aos empregados. nas
condições às quais se aludiu. tanto mais ur
gentes e prementes quando generalizada por
toda a população trabalhadora. criando efe
tiva indenização para a rescisão imotivada
de seu contrato de trabalho.

Para tanto. estamos propondo a criação
de uma indenização por tempo de serviço.
a ser reclamada no caso de despedida imoti
vada. proporcional aos anos de trabalho efeti
vamente prestados e retroativa ao início das
relações de trabalho. sob a proteção da possi
bilidade criada no artigo da Constituição Fe
deral.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1990.
- Deputado Lysâneas MacieL

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 268, DE 1990

(Do Sr. Ivo Cersósimo)

Dispõe sobre instituição de imposto so
bre grandes fortunas e determina outras
providências.

(Apense-sc ao Projeto de Lei Comple
mentar n" 2/89.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Grandes fortunas ficam sujeitas ao

pagamento anual de imposto.
Art. 2" São consideradas grandes fortunas

o conjunto de bens patrimoniais, físicos e fi
nanceiros que, nos últimos cinco exercícios,
tenha sido informado à Sccretaria da Receita
Federal e cujo crescimento. em relação ao
exercício fiscal de 1989, tenha sido superior
a cinqüenta por cento.

Art. 3" As fortunas de que trata o artigo
anterior são sujeitas à tributação de trinta
por cento anuais.

Art. 49 Esta lei será regulamentada pelo
Poder Executivo no prazo de sessenta dias :
de sua publicação.

Art. 59 Esta lei vigora com a publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em con

trário.
Justificação

A disparidade de rendas detidas pelos gru
pos mais ricos do País. em relação ao nível
dos rendimentos obtidos pelas pessoas mais
pobres. exige a imposição de imposto especí
fico, que ê o objetivo desta lei complementar.
Trata-se tão-somente de atender a imperativo
que hoje se observa no mundo, no sentido
de. por meio de ação fiscal, diminuir a distân
cia que separa as pessoas, do ponto de vista
sóc.io-econômico, e assim contribuindo para
melhorar a distribuição da renda nacional.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1990.
- Deputado Ivo Cersósimo.

PROJETO DE LEI N' 5.979, DE ]990

(Do,SI. Ivo Cersósimo)

Dispõe sobre operaçáo de penhores e
determina outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Finanças
e Tributação - art. 24. lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Não se admitirá exercício de mono

pólio, por qualquer instituição pública ou pri
vada. de operações sobre penhores civis. com
caráter permanente e de continuidade.

Art. 2° As operações de que trata esta lei
poderão ser realizadas livremente por qual
quer instituição, obedecidas as normas gerais
sobre o assunto fixadas pela Caixa Econô
mica Federal.

Art. 3" É estabelecido, nas operações de
penhores civis, o regime da livre negociação
entre as partes no tocante a avaliação de bens,
juros. despesas administrativas e prazos de
resgate de hipotecas. obe '_~ido o princípio
fixado no art. 192. § 3°, da Constituição Fede
ral. bem como a obrigatoriedade de seguro
com garantia real do valor do bem.

Art. 4' Esta lei será regulamentada pelo
Poder Executivo no prazo de sessenta dias
de sua publicação.

Art. 50 Esta lei vigora com a publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em con

trário.
Justificação

O programa de desregulamentação e des
burocratização do Governo Federal precisa
chegar. urgentemente, ao setor de penhores
da Caixa Econômica Federal. É inadmissível
que o monopólio exercido pela CEF remonte
ao ano de 1860, quando. pela primeira vez,
dispôs-se no País sobre os estabelecimentos
bancários. Certamente por causa desse mo
nopólio. a CEF, no setor de penhores, presta,
seg}lramente, o seu pior serviço à população.

E preciso abrir. com urgência. o setor de
penhores à livre concorrência. dentro, aliás,
da filosofia defendida publicamente pelo Pre-

sidente da República, pois com isso lucrarão
os usuários de tal serviço, a Caixa Econômica
Federal e a própria Nação.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1990.
- Deputado Ivo Cersósimo.

LEGlSLAÇÃO CITADA, ~NEXADA
PELA ÇQORDEN4ÇAO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

···················CAPtT·ÜLO·IV···················
Do Sistema Financeiro Nacional

Art. 192. O sistema financeiro nacional,
estruturado de forma a promover o desenvol
vimento equilibrado do País e a servir.

§ 3' As taxas de juros reais, nelas incluídas
comissões e quaisquer outras remunerações
direta ou indiretamente referidas à concessão
de crédito, não poderão ser superiores a doze
por cento ao ano; a cobrança acima deste
limite será conceituada como crime de usura,
punido, em todas as suas modalidades nos
termos oue determinar
..........................................................
..........................................................

PROJETO DE LEI N' 5.980, DE 1990

(Do Sr. Ivo Cersósimo)

Dispõe sobre proibição de uso de aero
naves de propriedade do poder público,
nas condições que especifica, e determina
outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Traba
lho. de Administração e Serviço Público
- art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É proibida a utilização de aero

naves de propriedade da União - Adminis
tração Direta e Indireta, em vôos que não
sejam do exclnsivo interesse público e em
missões que possam ser efetuadas, com a
mesma eficiência, por outros meios de trans
porte.

Art. 2" A inobservância ao disposto nes
ta lei implica crime de responsabilidade.

Art. 3" Esta lei vigora com a publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em

contrário.
Justificação

A efetiva redução na despesa pública só
será obtida se os planos de austeridade gover
namentais abrangerem todo o arco de dispên
dios pú1?licos. Entre os itens que podem e
devem ser objeto de atenção especial por par
te do poder público está, sem-dúvida, a utili
zação de aeronaves da União Federal- Ad~
ministração Direta e Indireta, as quais só de
vem voar para missões que atendam, clara
mente. o superior interesse público, devendo
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a autoridade responder por crime de respon
sabilidade, quando tal utilização for abusiva
ou contrariar expressa disposição de lei.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1990
- Deputado Ivo Cerósimo.

PROJETO DE LEI N' 5.982, DE 1990

(Do Sr, Francisco Amaral)

Permite às aidéticas o abortamento.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Seguri
dade Social e Família.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É permitida, às portadoras de Sín

drome de Imuno-Deficiência Adquirida, a
prática do aborto.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

A ciência médica assegura, atualmente,
que a gravidez da mulher aidética, ou porta
dora de AIDS (Síndrome de Imuno-Deficiên
cia Adquirida) pode resultar no nascimento
de uma criança com enorme possibilidade de
ficar órfã, correndo, ainda, o risco de conta
minar-se pela ingestão do leite materno.

A legislação penal brasileira permite, há
quase meio século, o aborto causa honoris
ou seja, aquele resultante de estupro.

Se a honra é um valor importante, não
menos certo repugne à mulher dar a luz ao
filho de um pai indesejado.

Mas o direito à saúde e à assistência mater
nal constitui-se num valor não menor do que
o mais legítimo pundonor feminino e a mais
veemente repulsa a um indesejável bastardo.

Defendendo a tese, que transfõrmamos em
artigo de lei, o professor José Aristodemo
Pinotti, honra do nosso patrimônio científico
e moral, integrado, plenamente, no estudo
dos aspectos sociais dos problemas médicos,
e informado, sempre, pelo mais sadio huma
nismo, salienta que, além das duas potencia
lidades assinaladas, "ninguém.estaria dispos
to a adotar uma criança aidética", por mais
caridoso que fosse o casal, pois estaria, ante
cipadamente, escolhendo um luto próximo.

Salienta o renomado professor que as pes
quisas recentemente feitas nos Estados Uni
dos indicam que setenta por cento das mulhe
res contaminadas pelo vírus da AIDS, que
tiveram gestações completas, desenvolveram
a moléstia dentro do período de trinta meses,
enquanto a incubação do vírus pode durar
de cinco a sete anos, onde conclui que a gravi
de", encurta a vida da mãe com AIDS.

Há, portanto, risco de vida na gestão da
aidética. Lembramos que o Código Penal já
permite o aborto, quando há risco de vida
para a mãe. Assim, o projeto apenas simpli
fica o problema da comprovação médica do
estado de necessidade da parturiente.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1990.
- Deputado Francisco Amaral.

PROJETO DE LEI N' 5.983, DE 1990

(Do Sr. Dan;y Deitos)

Atribui competência ao lnamps para
executar as ações de planejamento fami
liar que especifica e determina outras
providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Seguri
dade Social e Família.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O Instituto Nacional de Assistên
cia Médica da Previdência Social 
INAMPS, através de seus serviços próprios
ou contratados a terceiros, fica autorizado
a praticar atos médicos ou cirúrgicos de limi
tação da natalidade, apropriados a cada caso.
nos segurados que espontaneamente os solici
tarem.

Parágrafo único. Entre os atos de limitação
da natalidade a que se refere o caputdeste
artigo, incluem-se os métodos cirúrgicos de
esterilização. ainda que irreversíveis, permi
tidos para os que tiverem, no mínimo, 3 (três)
filhos.

Art. 2' Os atos médicos ou cirúrgicos de
limitação da natalidade farão parte de progra
mas mais abrangentes de planejamento fami
liar e serão financiados com os recursos orça
mentários próprios da Previdência Social.

Art. 3' Esta lei será regulamentada. no
que couber, pelo Poder
Executivo, no prazo de 90 dias a contar da
data de sua publicação.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

A Constituição Federal garante a todo ci
dadão o direito de - livremente e sem cons
trangimentos governamentais ou institucio
nais de qualquer natureza - decidir-se pelo
planejamento consciente de sua própria es
trutura familiar, através do exercício da pa
ternidade responsável.

No entanto, de nada lhe valení o direito
que conquistou e que lhe foi outorgado pela
Constituição Federal, se não dispuser o cida
dão dos instrumentos indispensáveis para a
consecução desse direito.
, E posto que o planejamento familiar pres
suponha. também, a limitação da natalidade,
indispensável se torna colocar ao alcance do
cidadão comum dos meios mais seguros e efi
cazes atualmente disponíveis. que incluem os
métodos cirúrgicos de esterilização.

Mesmo porque, a medida telia o efeito de
permitir que as classes menos abastadas te
nham acesso gratuito, através dos serviços
médico-assistenciais do Inamps. aos mesmos
procedimentos que vêm favorecendo os eco
nomicamente mais favorecidos, criando-se
desta forma uma discriminação pelo dinhei
ro, condenável sob todos os aspectos.

Sala das Sessões. 29 de novembro de 1990.
- Deputado Darcy Deitos.

PROJETO DE LEI N' 5.984, DE 1990.

(Do Sr. Mozarildo Cavalcanti)

Dispõe sobre a conversão em cruzeiros' .
de cruzados novos depositados em cader
netas de poupança.

(Apense-se ao Projeto de Lei n" 5.102.
DE 1990.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Serão convertidos em cruzeiros.

conforme a paridade estabelecida no § 2" do
art. 10 da Lei n° 8.024, de 12 de abril de
1990, os recursos em cruZados novos originá
rios de depósitos em cadernetas de poupança,
quando se destinartm:

I - à aquisição de casa própria;
II - ao pagamento de despesas refere;Dtes

a mensalidades escolares do titular do depó
sito e seus dependentes.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3'! Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

O Plano Macroeconômico de Estabilização
Econômica lançado pelo Governo Federal,
com o objetivo de conter o processo inflacio
nário e superar a crise econômico-social que
se instalou na sociedade, trouxe transtornos
a muitas famílias que mantinham depósitos
em cadernetas de poupança para fazer face
a despesas inadiáveis. Dentre outras. desta
camos aquelas relativas à moradia e à educa-
ção do titular e seus dependentes. .

A proposta, que ora encaminhamos à apre
ciação do Congresso Nacional, objetiva criar
uma alternativa para que os detentores de
cruzados novos, provenientes de depósitos
de poupanças, retidas no Banco Central do
Brasil, utilizem estes recursos na cobertura
de gastos com aquisição de casa própria e
com o pagamenJo de mensalidades escolares'
do titular da conta e de seus dependentes.

Ao permitir que as fammas possam utilizar
seus recursos de poupança bloqueados, al
cançamos dois objetivos:

a) facilitamos o enfrentamento dos gastos
com educação, principalmente dos depen
dentes menores, cuja freqüência à escola não
pode sofrer solução de continuidade:

b) injetamos recursos na indústria da cons
trução civil - atividade produtiva que absor
ve grande contingente de mão-de-obra.

Dada a relevância da proposta, esperamos
contar com o apoio dos Parlamentares na sua
aprovação.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1990.
- DeputadoMozarildo Cavalcanti.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 8.024. DE 12 DE ABRIL DE 1990

Institui o cruzeiro, dispõe sobre a Iiqui
dez dos ativos financeiros e dá outras pro
vidências.
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Faço saber que o Presidente da República
adotou a Medida Provisória n' 168, de 1990,
que o Congresso Nacional aprovou, e eu
Nelson Carneiro, Presidente do Sen~do Fe~
deral, para os efeitos do disposto no pará
grafo únicQ do art. 62' da Constituiçãb Fede
ral, promulgo a seguinte lei:

Art. I" Passa a denominar-se cruzeiro a
moeda nacional, configurando a unidade do
sistema monetário brasileiro.

...§' 2; '0'~;~;~i;~ '~~~~~~~~d~ .~. ~~. ~~~;~d~

novo.

PROJETO DE LEI N' 5.987, DE 1990

(Do Sr. Ivo Cersósimo)

Dispõe sobre direitos especiais a doado·
res de órgãos e determina outras provi·
dências.

(Às Comissões de Constituicáo e Jus
tiça e de Redação (ADM) e de Seguri
dade Social e Família - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Aos que, em vida, fizerem doa

ção de órgão são reconhecidos os seguintes
direitos, extensivos aos dependentes, no caso
de morte do doador:

I - preferência na obtenção de financia
mento no SFH para aquisição de casa pró
pria, com dispensa de poupança;

11 -:- assistência médica, hospitalar, labo
r~tonal e educacional gratuita, em estabele
cimento de livre escolha;

111 - estabilidade, se servidor público.
Art. 2' Es.ta lei será regulamentada pelo

Poder ExecutIvo no prazo de sessenta dias
de sua publicação.

Art. 3" ?sta lei entra em vigor na data
de sua pubhcação.

Art. 4" Revogam-se as disposiçõés em
contrário.

Justificação
O grande avanço científico e tecnológico

alcançado pela medicina em todo mundo en
contra barreira de difícil transposição: trata
se da dificuldade em conseguir doação de ór
gãos.humanos, que, na imensa maioria dos
casos, pode salvar vidas preciosas.
. Tal constatação nos leva a propor este pro
je~o, n~ certeza de que, com a vigência da
leI pertmente, não apenas serão salvas essas
vidas, mas muitos brasileiros, que hoje pade
ce.m males terríveis, terão seus sofrimentos
mmorados.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1990.
- Deputado Ivo Cersosimo.

PROJETO DE LEI N' 5.990, DE 1990

(Do Sr. Haroldo Lima)

Dispõe sobre a criação das Comissões
Internas de Saúde e determina outras
providências.
. (Às Comissões de Constituição e Jus

tIça e de Redação (ADM); e de Traba-

lho, de Administração e Serviço Público
- art. 24,11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Acrescente-se à Seção 111 do

Capo V do Título 11 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, os seguintes artigos:

"Art.... Será obrigatória a constituição de
Comissão Interna de Saúde - CIS de côn
f,?~~adecom instruções expedidas'pelo Mi
msteno do Trabalho e Previdência Social, em
comum acordo com as Centrais Sindicais dos
Trabalhadores, nos estabelecimentos ou lo
cais de obras nelas especificados.

Parágrafo único. Cabe ao Ministério do
Trabalho e Previdência Social e ao Ministério
da Saúde, através do Sistema Único de Saú
de, em comum acordo com as Centrais Sindi
cais dos Trabalhadores, regulamentar as atri
buições, a composição e o funcionamento das
Comissões Internas de Saúde - CIS.

Art... Comporão a Comissão Jnterna de
Saúde --:- CIS, representantes dos emprega
dos, e!e~tos em escrutínio secreto, garantida
a partICipação de todos os empregados inte
ress~dos, de acordo com a regulamentação
~revlsta no parágrllfo único do artigo ante
nor.

§ 1" Integrará ainda a Comissão Interna
de Saúde - CIS, um representante do em
pregador, preferencialmente ligado à área de
saúde ocupacional ou segurança e medicina
do trabalho.

§ 2' O mandato dos membros da Comis
são Interna de Saúde terá a duração de 2
(dois) anos, permitida uma reeleição.

Ar.t..: Os membros titulares e suplentes da
Cormss.ao Interna de Saúde não poderão ser
despedidos, a partir da inscrição de suas can
didaturas até 1 (um) ano após o final de seus
mandat?~, salvo o cometimento de falta gra
v7' deVidamente apurada em inquérito judi
CIal, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
. Pa:á~ra~o ú.n!co. Enquanto se processar o
mquento JudICIal para a apuração de falta
grave, o empregado não poderá ter suspenso
o seu contrato de trabalho."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Ar~..3' Revogam-se as disposições em

contrano.

Justificação

A saúde ocupacional constitui, hoje, uma
questão de grande relevo para os trabalha
dores brasileiros, que vivem num país cujo
desenvolvimento econômico tem-se dado de
forma a. relegar a segundo plano o problema
do ambiente de trabalho e a ação dos agentes
químicos, físicos, biológicos e ergonômicos
sobre a sua saúde.

Este ramo da medicina é ainda hoje um
t~bu para .se~ores significativos do empresa
nado brasIleIro, que na sua maioria.tem.pro:
curado escamotear a realidade do que se pas
sa nos locais de trabalho.

Os infortúnios do trabalho classificados
e~ aci~entes.do trabalho e doé~ças ocupacio
na,r,s, v~m ate o momento vencendo a "guer
ra c,ujas armas para o seu combate estão

sob absoluto controle dos empresários, a
exemplo dos setores de segurança do trabalho
e saúde ocu~ac~onaldas empresas, cujos titu
lar~s, na malona dos casos sem isenção pro
fis.slonal e política para pôr a verdade a nu
e Implementar uma política coerente com o
pensamento e a necessidade dos trabalhado
res.

A implantação de Comissões Internas de
Saúde, em locais espefíficos, a serem defini
dos pelos Ministérios do Trabalho e Previ
dência Social e o Ministério da Saúde em
comum acordo com as Centrais Sindicais irá
aperfeiçoar o controle e a prevenção 'das
d~enças ocupacionais, em conjunto com as
CIpa, que tem sua atuação voltada para a
questão dos acidentes de trabalho.

Os fatos ocorridos recentemente no ?610
Petroquímico de Camaçari, como tantos ou
tros, mas que pela sua gravidade tomou re
percussão nacional, ou seja, a contaminação
d~ dezenas de trabalhadores por benzeno na
Nltrocarbono, na Cobafi e outras empresas
do complexo, põe na ordem do dia a necessi
~ade de p~~vidênciasurgentes de o~dem prá
tIca e pohtlca. S6 com a participação direta
~os trabalhadores, teremos condições obje
tlvas de dar uma virada histórica na questão
de saúde ocupacional no Brasil, há anos ba
tendo os recordes mundiais de acidentes do
trabalho e doenças ocupacionais.

A Comissão Interna de Saúde é hoje uma
reivindicação nacional dos trabalhadores bra
sileiros. O item tem constado como priori
dade das pautas de reivindicações de milhares
de categorias profissionais. Não obstante o
c~amor dos trabalhadores, o empresariado
amda nã~ ~e sensibi!izou com o problema.

A partICIpação dos trabalhadores na dis
cussão das questões ;elativas ao seu ambiente
de trabalho e à sua saúde. constitui-se numa
fo!ma democrática de buscar a elucidação das
causas das doenças e sua eliminação tornan
do o ambiente de trabillho sadio. '

Buscando contribuir para o equacion'amen
to desse gravé problema é qúe apresentamos
o pre~ente'projeto de lei, que esperamos ver
acolhIdo pelos demais membros desta Casa.

Sala das Sessões, 29 de novef(lbro de 1990.
- Deputado Haroldo Lima PC.do B - BA.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA CQORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI N" 5.452,
DE l' DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho

TÍTULon

Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

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

CAPÍTULO V

Da Segurança e da Medicina do Trabaillo

.......................................................li···
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SEÇÃO III

Dos Órgãos de Segurança e de Medicina
do Trabalho nas Empresas

Art. 162. As empresas, de acordo com
normas a serem expedidas pelo Ministério
do Trabalho, estarão obrigadas a manter ser
viços especializados em segurança e em medi
cina do trabalho.

Parágrafo único. As normas a que se refere
este artigo estabelecerão:

a) classificação das empresas segundo o
número de empregados e a natureza do risco
de suas atividades;

b) o número mínimo de profissionais espe
cializados exigido de cada empresa, segundo
o grupo em que se classifique, na forma da
alínea anterior;

c) a qualificação exigida para os profissio
nais em questão e o seu regime de trabalho;

d) as demais características e atribuições
dos serviços especializados em segurança e
medicina do trabalho, nas empresas.

PROJETO DE LEI N' 5.994, DE 1990
(Do Senado Federal)

PLS N' 180/90

Restabelece o Fluido Nacional de De·
senvolvimento Científico e Tecnológico.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica; e de Finanças e Tributação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É restabelecido o Fundo Nacio

nal de Desenvolvimento Científico e Tecno
lógico (FNDCT), criado pelo Decreto-Lei n"
719, de 31 de julho de 1969.

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, produzindo os efeitos a
partir de 5 de outubro de 1990.

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário. ,

Senado Federal, em 10 de dezembro de
1990., - Senador Nelson Carneiro, Presiden
te.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N' 719
DE 31 DE JULHO DE 1969

Cria o Fundo Nacional de Desenvol·
vimento Científico e Tecnológico e dá ou·
tras prov!dências.

O Presidente da República na uso das atri
buições que lhe confere o § l' do art. 2' do
Ato Institucional n' 5, de 13 de dezembro
de 1968, decreta:

Art. I' Fica criado o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT), com a finalidade de dar apoio fi
nanceiro aos programas e projetos prioritá
rios de desenvolvimento científico e tecnoló
gico, notadamente para implantação do Pla
no Básico de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico.

§ 1" A assistência financeira do FNDCT
será prestada, preferencialmente, através de
repasse a outros fundos e entidades incum
bidos de sua canalização para iniciativas espe
cíficas, e poderá destinai-se ao financiamento
de despesas correntes ou do capital.

§ 2'! O regulamento do FNDCT, a ser ex
pedido por decreto do Poder Executivo, dis
ciplinará o mecanismo e condições de finan
ciamento de programas e projetos.

Art. 2' Constituem recursos do FNDCT:
a) recursos orçamentários, inclusive os já

incluídos ro orçamento de 1969;
b) reCULOS provenientes de incentivos fis

cais;
c) empréstimos de instituições financeiras

ou outras entidades;
d) contribuições e doações de entidades pú

blicas e privadas;
e) recursos de outras fontes.
Art. 3' A aplicação dos recursos do

FNDCT, obedecerá a diretrizes planos e nor
mas expedidos por um Conselho Diretor,
constituído pelo Ministro do Planejamento
e Coordenação Geral, como Presidente, pelo
Presidente do Conselho Nacional de Pesqui
sas, como' Vice-Presidente, pelo Presidente
do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e por representantes do Ministério
da Educação e Cultura, do Ministério das
Minas e Energia, do Ministério da Indústria
e Comércio e de outros setores públicos e
privados, ligados ao desenvolvimento cientí
fico e tecnológico nacional, conforme se dis
puser em decreto.

Art. 4" O FNDCT será dotado de uma
secretaria executiva, cuja organização e fun
cionamento Serão estabelecidos em regula
mento.

Art. 5' O presente decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário.

Brasília, 31 de julho de 1969; 148' da Inde
pendência e 81° da República. - A. COSTA
E SILVA - Antônio Delfim Netto - Tarso
Dútra - Edmundo Macedo Soares - Antônio
Dias Leite Júnior - Hélio Beltrão.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 180, DE 1990

Restabelece o Fundo Nacional de De·
senvolvimento Científico e Tecnológico.

Apresentado pelo Senador Marco Maciel.
Lido no expediente da Sessão de 19-10-90

e publicado do DCN (Seção II), de 20-10-90.
Despachado à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (decisão terminativa),
onde poderá receber emendas, após sua pu
blicação e distribuição em avulsos pelo prazo
de cinco dias úteis.

Em 8-11-90, é lido e aprovado o Requeri
mento n' 414/90, de urgência, art. 336, c,
do Regimento Interno. Incluído em Ordem
do Dia da pr6xima sessão. Discussão em tur
no único, em regime de urgência.

Em 12-11-90, é retirado da pauta, nos ter:
mos do art. 175, e, do Regimento Interno.
É incluído em Ordem do Dia da próxima

sessão. Discussão em turno único (em regime
de urgência).

Em 13-11-90, é extinta a urgência, nos ter
mos do Requerimento n' 418/90, do Senador
Mauro Benevides e outros Senadores.

Em 3-12-90, é lido e aprovado o Requeri
mento n' 470/90, de urgência, art. 336, c,
do Regimento Interno. Incluída em Ordem
do Dia da próxima sessão. Discussão em tur
no único, em regime de urgência.

Em 5-12-90, apreciação adiada em virtude
do término regimental da Sessão. É incluída
em Ordem do Dia da próxima Sessão. Discus
são em turno único (em regime de urgência).

Em 6-12-90, anunciada a matéria, é profe
rido pelo Senador Jutahy Magalhães Parecer
da Comissão de Assuntos Econômicos, favo
rável ao Projeto. Discussão encerrada sem
debates. Aprovado o projeto. ÀComíssão
Diretora para a redação final., É lido oPare
cer n° 430/90, da CDIR, relatado pelo Sena
dor Pompeu de Sousa, oferecendo a redação
final da matéria. Aprovada.

A Câmara dos Deputados com p Ofício
SM-n' 514, de 10-12-90.

SM/N' 514
Em 10 de dezembro de 1990

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n° 180, de 1990, constante dos aut6
grafos juntos, que "Restabelece o Fundo Na
cional de Desenvolvimento Científico e Tec
nológico".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secre
tário, em exercício.

PROJETO DE LEI N' 5.999, DE 1990
(Do Senado Federal)

PLS N' 275/89

Regulamenta o inciso LXXVII do art.
5' da Constituição, dispondo sobre a gra·
tuidade dos atos necessários ao exercício
da cidadania.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ADM); art. 24, II 
apense-se a este o Projeto de Lei n'
1.313, de 1988 e seus apensados.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' São gratuitos os atos necessários

ao exercício da cidadania, assim considera
dos:

I - os que capacitam o cidildão ao exer
cício da soberania popular, a que se reporta
o art. 14 da Constituição;

II - aqueles referentes ao alistamento mi
litar;

III - os pedidos de informações ao poder
público, em todos os seus âmbitos, objeti
vando a instrução de defesa ou a denúncia
de irregularidades administrativas na órbita
pública;
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CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA

DO BRASIL

IV - as ações de impugnação de mandato
eletivo por abuso do poder econômico, cor-
rupção ou fraude; •

V - quaisquer requerimentos ou petições
que visem as garantias individuais e a defesa
do interesse público.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Senado Federal, 28 de novembro de 1990.
- Senador Nelson Carneiro. Presidente.

SINOPSE

PROJETO DE LEI N' 275, DE 1989
SENADO FEDERAL

Regulamenta o inciso LXXVII do art.
59 da Constituição, dispondo sobre a gra·
tuidade dos atos necessários ao exercício
da cidadania.

Apresentado pelo Senador Iram Saraiva
Lido no expediente da Sessão de 14-9-89

e publicado no DCN (Seção lI) de 15-9-89.
À Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania (ejecisão terminativa) onde poderá re
ceber emendas pelo prazo de cinco dias úteis.

Em 6-11-90, é anexado parecer da comis
são pela constitucionalidade, juridicidade e
aprovação, quanto ao mérito, nos termos do
substitutivo que oferece. Aprovado o substi
tutivo.

Em 8-11-90, a matéria é aprovada em turno
suplementar.

Em 23-11-90, a Presidência comunica ao
Plenário o término do prazo, sem apresen
tação do recurso previsto no art. 91, § 4',
do Regimento Interno, para que a matéria
sej~ apreciada pejo Plenário.

A Câmara dos Deputados com o Ofício
SM/N 404, de 28-11-90

SM/Nu 404

Dá nova redação à Seção IV, do Capí.
tulo lI, do Título VIII, da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT),

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação; e de Trabalho, de
Administração e Serviço Público - art.
24, n.)

PROJETO DE LEI N' 6.000, DE 1990

(Do Senado Federal)

PLS N' 55/90

I - cancelamento de naturalizaçao por
sentença transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

Em 28 de novembro de 1l;l90

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos De- .
putados

Senhor Primeiro Secretário
Tenho a honra'de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n° 275, de 1989, constante dos autó
grafos juntos, que "regulamenta o inciso
LXXVII do art. 5" da Constituição, dispondo
sobre a gratuidade dos atos necessários ao
exercício da cidadania."

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sousa. Primeiro Secre
tário, em exercício.

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5' Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantin
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi
dentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança'
e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVII - são gratuitas as ações de ha
beas-corpus e habeas-data, e na forma da lei,
os atos necessários ao exercício da cidadania.

§ 19 As normas definidoras dos direitos
e garantias fundamentais têm aplicação ime
diata.

§ 2° Os direitos e garantias expressos
nesta Constituição não excluem outros decor
rentes do regime e dos princípios por ela ado
tados, ou dos tratados internacionais em que
a República Federativa do Brasil seja parte.

§ 2' Não poaem alistar-se como eleitores
os estrangeiros e, durante o período do servi
ço militar obrigatório, os conscritos.

§ 3' São condições de elegibilidade, na
forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políti

cos;
lU - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscri-

ção;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e

Vice-Presidente 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,

Deputados 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 car-

gos, no período subseqüente, o Presidente
da República, os Governadores 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 meses antes do pleito. . .

§ 7" São inelegíveis. no território de ju
risdição 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 ante
riores ao pleito, salvo se já titular de mandato
eletivo e candidato à reeleição.

§ 8" O militar alistável é elegível, aten
didas as seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos. de servi
ço, deverá afastar-se das atividades;

II -se contar mais de dez anos de serviço,
será agregado pela autoridade superior e, se
eleito, passará automaticamente, no ato da .
diplomação, para a inatividade.

§ 9" Lei complementar estabelecerá ou-
CAPÍTULO IV tros casos 'de inelegibilidade e os prazos de

Dos Direitos Políticos sua cessação, a fim de proteger a normalidade
e legitimidade das eleições contra a influência

Art. 14. A soberania popular será exer- do poder econômico ou o abuso do exercício
cida pelo sufrágio universal e pelo voto--diteto-- .. de função, cargo ou emprego na administra
e secreto, com valor igual para todos, e, nos ção direta ou indireta.
termos da lei, mediante: § 10.· O mandato eletivo poderá ser im-

I - plebiscito; pugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo
II - referendo; de quinze dias contados da diplomação, insti-
IH - iniciativa popular; tuída a ação com provas de abuso do poder
§ 1" O alistamento eleitoral e o voto são: econômico, corrupção ou fraude.
I - obrigatórios para os maiores de dezoi- § 11. A ação de impugnação de mandato

to anos; tramitarã em segredo de justiça, responden-
H -facultativos para: do o autor, na forma da lei, se temerária
a) os analfabetos; ou de manifesta má-fé. -
b) os maiores de setenta anos; Art. 15. É vedada a cassação de direitos
c) os maiores de dezesseis e menores de.' políticos, cuja perda ou suspensão só se dará

dezoito anos. nos casos de:
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o Congresso Nacional decreta:
Art. l' A Seção IV, do Capítulo lI, do

Título VIII, da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452,
de l' de maio de 1943, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"SEÇÃOIV

Dos Juízes Classistas Temporários

Art. 660. Os Juízes Classistas Temporá
rios serão nomeados pelo Presidente do Tri
bunal Regional do Trabalho da respectiva ju
risdicáo.

Art. 661. Para o exercício da função de
Juiz Classista Temporário ou suplente deste
são exigidos os seguintes requisitos:

a) ser brasileiro;
b) ter reconhecida idoneidade moral;
c) ser maior de vinte e cinco anos e ter

menos de setenta anos de idade;
d) estar no gozo dos direitos civis e polí

ticos;
e) estar quite com o serviço militar;
t) contar mais de dois anos de efetivo exer

cício na profissão e ser sindicalizado.

ParágnJo único. A prova de qualidade
profissional a que se refere a alínea f deste
artigo é feita mediante declaração do respec
tivo sindicato.

Art. 662. A escolha dos Juízes Classistas
Temporários e seus suplentes far-se-á dentre
os nomes constantes das listas que, para esse
efeito, forem encaminhadas pelas associações
sindicais de primeiro grau ao Presidente do
Tribunal Regional.

§ l' Para esse fim, cada sindicato de em
pregadores e de empregados, com base terri
torial extensiva à área de jurisdição da junta,
no todo ou em parte, procederá, na ocasião
determinada pelo Presidente do Tribunal Re
gional, à escolha de três nomes que comporão
a lista, aplicàndo-se à eleição o disposto no
art. 524 e seus §§ I' a 3' desta lei.

§ 2' Recebidas as listas pelo Presidente
do Tribunal Regional, designará este, dentro
de cinco dias, os nomes dos Juízes Classistas
Temporários e dos respectivos suplentes, ex
pedindo para cada um deles um título, me
diante a apresentação do qual será empos
sado.

§ 3" Dentro de quinze dias, contados da
data da posse, pode ser contestada a investi
dura do Juiz Classista Temporário ou do su
plente, por qualquer interessado, sem efeito
suspensivo, por meio de representação escri
ta, dirigida ao Presidente do Tribunal Regio
nal.

§ 4' Recebida a contestação, o Presiden
te do Tribunal designará imediatamente rela
tor, o qual, se houver necessidade de ouvir
testemunha ou proceder a quaisquer diligên
cias, providenciará para que tudo se realize
com a maior brevidade, submetendo, por
fim, a contestação ao parecer do Tribunal
Regional, na primeira sessão.

§ 5' Se o Tribunal julgar procedente a
contestação, o Presidente providenciará a de
signação do novo Juiz Classista Temporário
ou suplente.

§ 6" Na falta de indicação pelos sindica
tos de nomes para representantes das respec
tivas categorias profissionais e econômicas
nas Juntas de Conciliação e Julgamento, ou
nas localidades onde não existirem sindica
tos, serão esses representantes livremente de
signados pelo Presidente do Tribunal Regio
nal do Trabalho, observados os requisitos exi
gidos para o exercício da função.

Art. 663. A investidura dos Juízes Clas
sistas Temporários e seus suplentes nas Jun
tas é de três anos, permitida uma recondução,
podendo, entretanto, ser dispensado, a pedi
do, aquele que tiver servido, sem interrup
ção, durante metade do período inicial.

§ I" Na hipótese da dispensa do Juiz
Classista Temporário a que alude este artigo,
assim como nos casos de impedimento, morte
ou renúncia, sua substituição far-se-á pelo
suplente, mediante convocação do Presiden
te da Junta.

§ 2' Na falta do suplente, por impedi
mento, morte ou renúncia, serão designados
novo Juiz Classista Temporário e o respectivo
suplente, dentre os nomes constantes das lis
tas a que se refere o art. 662, servindo os
nomeados até o fim do pe~íodo.

Art. 664. Os Juízes Classistas Temporá
rios das Juntas e seus suplentes tomam posse
perante o Presidente da Junta em que têm
de funcionar.

Art. 665. Enquanto durar sua investidu
ra, gozam os Juízes Classistas Temporários
das Juntas e seus suplentes das prerrogativas
asseguradas aos jurados.

Art. 666. Por audiência a que compare
cerem, até o máximo de vinte por mês, os
Juízes Classistas Temporários das Juntas e
seus suplentes perceberão a gratificação fixa-
da.em lei. .

Art. 667. São prerrogativas dos Juízes
Classistas Temporários das Juntas, além das
referidas no art. 665 desta lei:

a) tomar parte nas reuniões do Tribunal
Regional a que pertençam;

b) aconselhar as partes à conciliação;
c) votar nos julgamentos dos efeitos e nas

matérias de ordem interna do Tribunal, sub
metidas às suas deliberações;

d) pedir vista dos processos pelo prazo de
vinte e quatro horas;

e) formular, por intermédio do presidente,
aos litigantes, testemunhas e peritos, as per!
guntas que quiserem fazer, para esclareci
mento do caso."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data,
de sua publicação.

Art. 3" Revogam-se os arts. 660 a 667 da
Consolidaçao das Leis do Trabalho (CLT),.
e demais disposições em contrário.

Senado Federal, 5 de dezembro de 1990.
- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

DECRETO-LEI N9 5.452,
DE I" DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

SEÇÃO IV
Dos Vogais das Juntas

Art. 660. Os vogais das Juntas são desig
nados pelo Presidente do Tribunal Regional
da respectiva jurisdição.

Art. 661. Para o exercício da função de
vogal da Junta ou suplente deste são exigidos
os seguintes requisitos:

a) ser brasíleiro;
b) ter reconhecida idoneidade moral;
c) ser maior de 25 anos e ter menos de

70 (setenta) anos de idade;
- Kedaçao das alíneas a e cdada pelo De·

c.reto·Lei n' 229, de 28-2·67.
d) estar no gozo dos direitos civis e polí

ticos;
e) estar quite com o serviço militar;
t) contar mais de dois anos de efetivo exer

cício na profissão e ser sindicalizado.
Parágrafo único. A prova da qualidade

profissional ::i que se refere a alínea f deste
artigo é feita mediante declaração do respec
tivo sindicato.

Art. 662. A escolha dos vogais das Jun
tas e seus suplentes far-se-á dentre os nomes
constantes das listas que, para esse efeito,
forem encaminhadas pelas associações sindi
cais de primeiro grau ao presidente do Tribu
nal Regional.

§ 1" Para esse fim, cada sindicato de em
pregadores e de empregados, com base terri
torial extensiva à área de jurisdição da Junta,
no todo ou em parte, procederá na ocasião
determinada pelo presidente do Tribunal Re
gional, à escolha de três nomes que comporão
a lista, aplicando-se à eleição o disposto no
art. 524 e seus §§ I" a 39

- Redação dada a este parágrafo pela Lei
n' 5.657, de 4 de junho de 1971 (DO 8·6.71).

§ 2' Recebidas as listas pelo presidente
do Tribunal Regional, designará este, dentro
de cinco dias, os nomes dos vogais e dos res
pectivos suplentes, expedindo para cada um
deles um título, mediante a apresentação do
qual será empossado.

§ 3" Dentro de quinze dias, contados da
data da posse, pode ser contestada a investi
dura do vogal ou do suplente, por qualquer
interessado, sem efeito suspensivo, por meio
de representação escrita, dirigida ao presi
dente do Tribunal Regional.

§ 4" Recebida a contestação, o presiden
te do Tribunal designará imediatamente rela
tor, o qual se houver necessidade de ouvir
testemunhas ou de proceder a quaisquer dili
gências, providenciará para que tudo se rea
lize com a maior brevidade, submetendo, por
fim, a contestação ao parecer do Tribunal,
na primeira sessão.

- Redação dada pela Lei n' 2.244, de 23
de junho de 1954 (DO 30·6.45).
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v- Lei Complementar n' 35, de 14 de mar·
'ço de 1979, cujo art. 14 veda a recondução
de vogais por mais de dois períodos de três
anos (DO 14-3-79).

§ 50 Se o Tribunal julgar procedente a
contestação, o presidente providenciará a de
signação do novo vogal ou suplente.

- Redação dada pelo Decreto-Lei n' 229,
de 28-2-67.

§ 6' Em falta de indicação pelos sindica
t?S, de nomes para representantes das respec
tivas categorias profissionais e econômicas
nas Juntas de Conciliação e Julgamento, ou
nas localidades onde não existirem sindica
tos, serão esses representantes livremente de
signados pelo presidente do Tribunal Regio
n~1 do Trabalho, observados os requisitos exi
gIdos para o exercício da função.

- O § 6' foi acrescido pelo Decreto-Lei n°
229, de 28-2-67.

Art. .663. A investidura dos vogais das
Juntas e seus suplentes é de 3 (três) anos,
podendo, entretanto, ser dispensado, a pedi
do, aquele que tiver servido, sem interrup
ção, durante metade desse período.
. - V - Lei Orgânica da Magistratura Na

CIOnal, que veda a recondução dos represen
tantes classistas das Juntas por mais de dois
períodos consecutivos.

§ l' Na hipótese da dispensa do vogal a
que alude este artigo, assim como nos casos

. de impedimento, morte ou renúncia, sua
substituição far-se-á pelo suplente, mediante
convocação do presidente da Junta.

- Redação do artigo e § l' introduzida pela
Lei n' 2.244, de 23 de julho de 1954 (DO
30-6-1954).

§ 2' Na falta do suplente, por impedi
mento, morte ou renúncia, serão designados
novo vogal e o respectivo suplente, dentre
os nomes çonstantes das listas a que se refere
o art. 662, servindo os designados até o fim
do período.

Art. 664. Os vogais das Juntas e seus su
plentes tomam posse perante o presidente
da Junta em que têm de funcionar.

Art. 665. Enquanto durar sua investidu
ra, gozam os vogais das Juntas e seus suplen
tes das prerrogativas asseguradas aos jura
dos.

- arts. 430 e 437 do Código de Processo
Penal.

Art. 666. Por audiência a que compare
cere~, até o máximo de vinte por mês, os
vogaIS das Juntas e seus suplentes perceberão
a gratificação fixada em lei.

- Redação dada pela Lei n' 4.439, de 27
de outubro de 1964 (DO 30-10-64).

Art. 667. São prerrogativas dos vogais
das Juntas, além das referidas no art. 665:

a) tomar parte nas reuniões do tribunal a
que pertençam;

b) aconselhar às partes a conciliação'
c) votar no julgamento dos feitos e n~s ma

térias de ordem interna do tribunal subme-
tidª,s às suas deliberações; ,
. d) pedir vista dos processos pelo prazo de

vmte e quatro horas;
e) ~~rmular, por intermédio do presidente,

aos lltigantes, testemunhas e peritos, aS per-

guntas que quiserem fazer, para esclareci
mento do caso.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 55, DE 1990

Dá nova redação à Seção IV, do Capí
tulo lI, do Título VIII, da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT).

Apresentado pelo Senador José Ignácio
Ferreira.

Lido no expediente da Sessão de 22-5-90
e publicado no DCN (Seção lI) de 23-5-90.
Despachado à Comissão de Constituição,
J.ustiça e Cidadania (competência termina
.tIVa), onde poderá receber emendas após sua
publicação e distribuição em avulsos, pelo
prazo de cinco dias úteis.

Em 19-11-90, é lido o Parecer n° 364/90,
da CCJ. relatado pelo Senador Nabor Júnior,
pela aprovação do projeto..A Presidência co
munica ao Plenário o recebimento do Ofício
n' 83/90, do Presidente da CCJ, comunicando
a aprovação da matéria na reunião de
8-11-90.

É aberto o prazo de cinco dias para interpo
sição de recurso por um décimo da compo
sição da Casa, para que o projeto seja apre
ciado pelo Plenário.

Em 26-11-90, a Presidência comunica ao
Plenário o término do prazo sem apresen
tação do recurso previsto no art. 91, § 4°,
do Regimento Interno, para que a matéria
sej!! apreciada pelo Plenário. .

A Câmara dos Deputados com o Ofício
SM-n' 502, de 5-12-90.

SMln' 502
Em 5 de dezembro de 1990

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência. a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n9 55, de 1990, constante dos autó
grafos juntos, que "dá nova redação à Seção
IV, do Capítulo lI, do Título VIII, da Conso
lidação das Leis do Trabalho (CLT)".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração.

Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secre
tário em exercício.

PROJETO DE LEI N° 6.001, DE 1990
(Do Senado Federal)

PLS N' 338/89

Regulamenta o art. l35 da Constitui
ção.

(Às Comissões de Constituição e Jus
. tiça e de Redação; de Finanças e Tribu-

tação (ADM); e de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público - art. 24,
11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Aplica-se aos ocupantes de car

gos de que tratam os arts. 127, 131 e 133
da Constituição o princípio de isonomia sala
rial assegurada pelo art. 135 do texto consti
tucional.

Parágrafo único. A isonomia implica a
percepção dos vencimentos e vantagens asse
gurados aos membros do Ministério Público
da União pelas Leis n's 7.725, de 6 de janeiro
de 1989, e 7.809. de 20 de julho de 1989.

Art. 2" Caberá ao Poder Executivo esta
belecer a correspondência dos cargos inte
grantes das carreiras da Advocacia-Geral da
União, da Advogacia e da Defensoria Pública
com a dos cargos do Ministério Público da
União.

Parágrafo único. A correspondência de
que trata este artigo será estabelecida no pra
zo de sessenta dias a contar da publicação
desta lei.

Art. 3" Aplicam-se imediatamente as
disposições desta lei às carreiras que já dete
nham os requisitos da correspondência de
cargos, com categorias e atribuições funcio
nais idênticas à prevista no art. 128, inciso
I, letra a, da Constituição.

_Art. 4° ,Aplicam-se, aos proventos e pen
soes que tem por base de cálculos os venci
mentos da carreira aqui tratada, as dispo
sições desta lei.

~rt. 5" . As despesas decorrentes da apli
caça0 do disposto no art. 10 desta lei correrão
à co~ta :Ias dotações orçamentárias próprias
dos orgaos do Poder Executivo, destinadas
ao pagamento do pessoal beneficiado.

Art. 6' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 7" Revogam-se as disposições em
contrário.
. Senado Federal, 5 de dezembro de 1990.

- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

,CONSTITUIÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVA

DO BRASIL

TÍTULO IV

Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO IV

Das Funções Essenciais à Justiça

SEÇÃO I

Do Miuistério Público

Art. 127. O Ministério Público é institui
ç~o permanente, essencial à função jurisdi
CIOnal do Estado, incumbindo-lhe a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático
e ,do~ interesses sociais e individuais indispo
lllvelS.
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ANEXO

Denominação Vencimento % Representação Total

1- Procurador-Geral da Jutiça
do Trabalho Procurador-Geral
da Justiça Militar Procurador-
Geral da J uatiça do Distrito Fe-
deral e Territóri06 Subprocura-

2000.000,00 3.000.000,00dor-Geral da República 1.000.000,00 200%

11 - Ministério Público do Tra-
balho - Subprocurador-Geral
Ministério Público Militar -
Subprocurador-Geral Ministé-
rio Público do Distrito Federal
e Territóri06 - Procurador de

1.891500.00 2861500,00Justiça 970.000,00 195%

m - Ministério Público Fede-
ral - Procurador da República
de I" Categoria Ministério PÚ-
blico do Trabalho - Procurador
do Trabalho de I" Categoria
Ministério Público Militar Pro-
curador de I" Categoria Ministé-
rio Público do Distrito Federal
e TerritóriOfl - Promotor de

1.786.000,00 2726.000,00Justiça 940.000,00 190%

IV - Ministério Público Fede-
ral - Procurador da República
de 2" Categoriaico Ministério
Público do Trabalho - Procura-
dor do Trabalho de 7!' Catego-
ria Ministério Público Militar
- Procurador de 2" Categoria
Ministério Público do Distrito
Federal e TerritóriOfl - Promo-

2.565.000,00tor de Justiça Substituto 900.000,00 185% 1.665.000,00

§ 1" São princípios institucionais do Mi
nistério Público a unidade, a indivisibilidade
e a independência funcional.

§ 2" Ao Ministério Público é assegurada
autonomia funcional e administrativa, po
dendo, observado o disposto no art. 169, pro
por ao Poder Legislativo a criação e extinção
de seus cargos e serviços auxiliares, proven
do-os por concurso público de provas e de
provas e títulos; a lei disporá sobre sua orga
nização e funcionamento.

§ 3° O Ministério Público elaborará sua
proposta orçamentária dentro dos limites es
tabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 128. O Ministério Público abrange:
I-o Ministério Público da União, que

compreende:
a) o Ministéri?_Público Federal;

SEÇÃO III
Da Advocacia·Geral da União

Art. 131. A Advocacia-Geral da União
é a instituição que, diretamente ou através
de órgão vinculado, representa a União, judi
cial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos
termo~ da lei complementar que dispuser so
bre sua organização e funcionamento, as ati
vidades de consultoria e assessoramento jurí
dico do Poder Executivo.

§ 1'! A Advocacia-Geral da União tem
por chefe o Advogado-Geral da União, de
livre nomeação pelo Presidente da República
dentre cidadãos maiores de trinta e cinco
anos, de notável saber jurídico e reputação
ilibada.

§ 2° O ingresso nas classes iniciais das
"arreiras da instituição de que trata este arti
go far-se-á mediante concurso público de pro
vas e títulos.

§ 3" Na execução da dívida ativa de natu
reza tributária, a representação da União ca
be à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio
nal, observado o disposto em lei.

SEÇÃO III
Da Advocacia e da Defensoria Pública

Art. 133. O advogado é indispensável à
administração da justiça, sendo inviolável por
seus atos e manifestações no exercício da pro
fissão, nos limites da lei.

Art. 135. Às carreiras disciplinadas nes
te Título aplicam-se o princípio do art. 37,
XII, e o art. 39, § I"

LEI N' 7.725,
DE 6 DE JANEIRO DE 1989

Dispõe sobre as remunerações dos
membros do Ministério Público da
União.

O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

Art. 1" A remuneração e a verba de re
presentação devidos aos membros do Minis
tério Público Federal, Ministério Público do
Trabalho, Ministério Público Militar e Minis
tério Público do Distrito Federal e Territó
rios, a partir de 1\' de novembro de 1988,
passam a ser as constantes do anexo desta
lei.

Art. 2" Ficam extintas, para o Ministério
Público da União, as seguintes vantagens e
gratificações:

I - gratificação de nível superior, instituí
da pelo Decreto-Lei n' 1.820, de li de dezem
bro de 1980, e concedida ao Ministério Públi
co Federal pelo Decreto-Lei n° 2.074, de 20
de dezembro de 1973, e ao Ministério Público
do Distrito Federal e Território pelo Decre
to-Lei n'! 2.117, de 7 de maio de 1984;

II - gratificação de produtividade, insti
tuída pelo Decreto~Lei n" 1.809, de 31 de
outubro de 1979; ,

III - gratificação de desempenho de ativi
dades de Tributação, arrecadação ou fiscali- '
zação de tributos federais, instituída pelo De
creto-Lei n" 1.341, de 22 de agosto de 1974,
com as alterações do Decreto-Lei n" 2.074,
de 20 de dezembro de 1983, e Decreto-Lei
n" 2.187, de 26 de dezembro de 1984;

IV - gratificação de desempenho de fun
ção essencial à prestação jurisdicional, insti
tuída pelo Decreto-Lei n" 2.267, de 13 de
março de 1985;

V - gratificação instituída pelo Decreto
Lei n" 2:365, de I' de outubro de 1987;

VI - aUXilio-moradia, instituída para o
Ministério Público do Distrito Federal pela
Lei n" 7.567, de 19 de dezembro de 1986.

Art. 3" (Vetado).
Art. 4" Aplicam-se aos membros apo

sentados do Ministério Público as disposições
constantes desta lei.

Art. 5" As remunerações do Procurador
Geral da República e dos demais membros
do Ministério Público, considerado o básico,
a verba de representação e vantagens pes
soais, não poderão exceder os limites máxi
mos de remuneração dos Ministros do Supre
mo Tribunal Federal.

Art. 6" As remunerações fixadas na pre
sente lei, nelas incluída a representação, as
sim como o disposto no art. 2'1, vigorarão
a partir de 1" de novembro de 1988.

Art. 7' As despesas decorrentes da apli
cação desta lei correrão à conta das dotações
consignadas aos respectivos órgãos no Orça
mento da União.

Art. 8' O cargo de Procurador da Repú
blica de Categoria Especial passa a ter a deno
minação de Subprocurador-Geral de Repú
blica.

Art. 9" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em
contrário.

Brasília, 6 de janeiro de 1989; 168" da Inde:
pendência e 101" da República. - JOSE
SARNEY - Paulo Brossard.,
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LEI N" 7.809.
DE 20 DE JULHO DE 1989

Dispõe sobre a revisão dos vencimentos
básicos dos membros do Ministério Públi
co da União e dá outras providências.

O Presidente da República. faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

Art. 1" Os vencimentos básicos dos
membros do Ministério Público Federal. do
Ministério Público do Trabalho. do Minis
tério Público Militar e do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios ficam reajus
tados em 30% (trinta por cento). a partir
de I" de maio de 1989.

Parágrafo único. A representaçáo men
sal dos membros do Ministério Público da
União continua a corresponder ao percentual
estabelecido pela Lei n" 7.725. de 6 de janeiro
de 1989.

Art. 2' A partir de 1" de julho de 1989.
a revisão dos valores dos vencimentos básicos
de que trata o artigo anterior será realizada
na mesma data e no mesmo percentual fixado
para os servidores da União.

Art. 3" Aplicam-se aos membros do Mi
nistério Público da União aposentados as dis
posições desta lei.

Art. 4" As despesas resultantes da execu
ção desta lei correrão à conta das dotações
orçamentárias respectivas.

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

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

Brasília. 20 de julho de 1989; 168" da Inde
pendência e 101" da República. -JOSÉ SAR·
NEY - Oscar Dias Corrêa.

SlNOPSE
PROJETQ DE LEI DO'SENADO

N" 338. DE 1989

Regulamenta o art. 135 da Constitui
ção Federal.

Apresentado pelo Senador Odacir Soares.
Lido no expediente da Sessáo de 19-10-89

e publicado noDCN (Seção lI) de 20-10-89.
Despachado à Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadania (decisão terminativa)..
onde poderá receber emendas após sua publi
cação e distribuição em avulsos. pelo prazo
de cinco dias úteis. .

Em 19-11-90. é lido o Parecer n'! 361190.
da CCJ; relatado pelo Senador Leites Cha
ves. pela sua aprovação. A Presidência comu
nica ao Plenário o recebimento do Ofício n"
75/90. do Presidente da CCJ. comunicando
a aprovação da matéria na reuniáo de
8-11-90. É aberto o prazo de cinco dias para
interposição de recurso. por um décimo da
composição da Casa, para que o projeto seja
apreciado pelo Plenário.

Em 26-11-90. a Presidência comunica ao
Plenário o término do prazo sem apresen
tação do recurso previsto no art. 91. § 4".
do Regimento Interno. para que a matéria
seia apreciada pelo Plenário.

À Câmara dos Deputados com o Ofício
SM-n" 501. de 5-12-90.

SM/N" 501
Em 5 de dezembro de 1990

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
OD. Primeiro Secretário
da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro Secretário
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados. nos termos do
art. 65 da Constituição Federal. o Projeto
de Lei no 338. de 1989. constante dos autó
grafos juntos. que "regulamenta o art. 135
da Constituição".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secre
tário. em exercício.

PROJETO DE LEI N° 6.003, DE 1990
(Do Senado Federal)

PLS. N" 106/88

Estabelece os casos em que acontecerá
a identificação criminal, para os fins do
disposto no art. 5', item I..VIII da Cons
tituição

(À Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação - Apense-se a este
o Projeto de Lei n' 1.633. de 1989 e seus
apensados. )

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O civilmente identificado não se

rá submetido a identificação criminal. salvo
nas seguintes hipóteses:

I - quando não portar documento de iden
tidade civil:

II - quando o documento de identidade
não for original ou apresentar sinais de'viola
ção, emendas ou rasuras;

UI - quando for indiciado em inquérito
policial por ilícito penal contra o patrimônio
ou por crime considerado inafiançável pela
Constituição;

IV - quando for condenado por prática de
ilícito penal.

§ 1" Considera-se documento de identi
dade civil aquele emitido por órgão oficial.
com base no processo de identificação dati
loscópica.

§ 2' O docu"mento de identidade que não
for original ou apresentar sinais de violação.
émendas ou rasuras será apreendido pela au
toridade policial. fundamentando-se nos au
tos as razões desse ato.

§ 3" O indiciado em inquérito. civilmente
identificado. fornecerá à autorKlade policial
cópia autêntica de seu documento de identi
dade, para ser encaminhada ao Instituto Na
cional de Identificaçáo.

Art. 2" Serão centralizados no Instituto
Nacional de Identificação do Dcpartamento
de Polícia Federal os registros criminais pro
duzidos no País. para uso dos órgãos públicos
responsáveis pela prevenção e repressáo da
criminalídade.

§ 1" Os registros criminais, compreen
dendo os dados relativos à infração penal,
à pessoa do indiciado e as impressões digitais,
serão encaminhados ao Instituto Nacional de
Identificação pela autoridade competente, ao
tempo em que forem colhidos.

§ 2" A autoridade policial comunicará ao
Instituto Nacional de Identificação. a seu
tempo. dados relativos aos inquéritos e pro
cessos instaurados e a sua distribuição em
juízo.

§ 3" A autoridade judiciária competente
informará ao Instituto Nacional de Identifi
cação. quando ocorrerem. as decisões finais
prolatadas, o recolhimento e a soltura do sen
tenciado.

Art. 3" Os registros criminais serão inuti
lizados:

I - quando acontecer a morte do indicia
do. acusado ou sentenciado;

Il-quando houver arquivamento do in
quérito ou trancamento da ação penal;

III - quando o acusado for absolvido.
Art. 4" É assegurado ao identificado re

querer certidão de seus registros criminais,
inclusive para fins de retificação de dados.

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

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

Senado Federal. 10 de dezembro de 1990
- SenadorNelson Carneiro, Presidente.

LEGlSLAÇÁO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATlVA DO BRASIL

TÍTULO Il
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos

Art. 5' Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza. garantin
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi
dentes no País a inviolabilidade do direito
à vida. à liberdade. à igualdade, à segurança
e à propriedade. nos termos seguintes:

LVIU - o civilmente identificado não será
submetido a identificação criminal, salvo nas
hipóteses previstas em lei:

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 106. DE 1988

Estabelece os casos em que acontecerá
a identificação criminal, para os fins do
disposto no art. 5°, item LVIII da Consti
tuição.
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Apresentado pelo Senador Iram Saraiva.
Lido no expediente da Sessão de 8-12-88

e publicado no DCN (Seção II) de 9-12-88.
Em 15-5-89, é despachado à Comissão de

Constituição, Justiça e Cidadania, onde po
derá receber emendas pelo prazo de cinco
dias, a partir de 16-5-89.

Em 26-11-90, é lido o Parecer n' 381/90
da CC], relatado pelo Senador Wilson Mar
tins, pela sua aprovação. A Presidência co
munica ao Plenário o recebimento do Ofício
n" 90/90, do Presidente da CCJ, comunicando
a aprovação da matéria na reunião de
22-11-90: É aberto o prazo de 5 dias para
interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que o projeto seja
apreciado pelo Plenário.

Em 3-12-90, a Presidência comunica ao
Plenário o término do prazo sem apresen
tação do recurso previsto no art. 91, § 4',
do Regimento Interno, para que a matéria
seja apreciada pelo Plenário.

À Câmara dos Deputados com o Ofício
SM-n" 511, de 10-12-90

SM/n" 511
Em 10 de dezembro de 1990

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro Secretário
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n' 106, de 1988, constante dos autó
grafos juntos, que "Estabelece os casos em
que acontecerá a identificação criminal, para
o fins do disposto no art. 5\', item LVIII da
Constituição."

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secre
tário, em exercício.

PROJETO DE LEI N° 6.004, DE 1990
(Do Senado Federal)

PLS N" 405/89

Torna obrigat6ria a publicação de des
pesas com publicidade realizadas pela
União Federal.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação(ADM); de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica; e de Trabalho, de Administração
e Serviço Público.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A União Federal publicará, se

mestralmente, no Diário Oficial da União,
de forma detalhada, o demonstrativo de to
das as despesas por ela realizadas com publi
cidade, propaganda ou qualquer modalidade
de divulgação de atos ou assuntos referentes
a pessoas físicas ou jurídicas, bem como rela
tivas a lugares ou obras.

Art. 2" A obrigatoriedade de publicida
de, de que trata esta lei, não desobriga as
entidades da respectiva prestação de contas.

Art. 3' A inobservância ao disposto nes
ta lei importará na reposição integral, ao Erá
rio, pelo infrator, da quantia despendida,
acrescida de multa de até vinte por cento
daquele valor.

Art. 4' E da competência do Tribunal de
Contas da União o controle das publicações,
a assinatura de prazo para o cumprimento
do disposto nesta lei, a representação ao po
der competente, no caso de omissão, e a apli
cação de sanções.

Parágrafo único. As decisões do Tribunal
de Contas da União relativas a omissão na
publicação dos demonstrativos referentes a
despesas com publicidade, propaganda ou
qualquer modalidade de divulgação terão efi
cácia de título executivo.

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

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

Senado Federal, 10 de dezembro de 1990.
- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 405, DE 1989

Torna obrigat6ria a publicação de des
pesas com publicidade realizadas pela
União Federal.

Apresentado pelo Senador Marcio Lacer
da.

Lido no expediente da Sessão de 14-12-89
e publicado no DCN (Seção 11) de 15-12-89.
Despachado à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (decisão terminativa),
onde poderá receber emendas, após sua pu
blicação e distribuição em avulsos, pelo prazo
de cinco dias úteis.

Em 13-11-90, é aprovado o parecer do rela
tor, nos termos de substitutivo que oferece.

Em 22-11-90, a matéria é aprovada em tur
no suplementar.

Em 26-11-90, é lido o Parecer n' 385/90
da CCJ, relatado pelo Senador José Paulo
Bisol, favorável ao projeto, nos termos do
substitutivo. A Presidência comunica ao Ple
nário o recebimento do Ofício n'l 88/90, do
Presidente da CCJ, comunicando a aprova
ção da matéria na reunião de 22-11-90. É
aberto o prazo de cinco dias para interposição
de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o projeto seja apreciado
pelo Plenário.

Em 3-12-90, a Presidência comunica ao
Plenário o término do prazo sem apresen
tação do recurso previsto no art. 91, § 4",
do Regimento Interno, para que a matéria
seja apreciada pelo Plenário.

À Câmara dos Deputados com o Ofício
SM-n" 512, de 10-12-90.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro Secretário
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do

art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n' 405, de 1989, constante dos autó
grafos juntos, que "torna obrigatória a publi
cação de despesas com publicidade realizadas
pela União Federal".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secre
tário, em exercício.

PROJETO DE LEI N' 6.006, DE 1990
(Do Sr. Érico Pegoraro)

Atribui o nome de Hélio Smidt ao aero
porto de Pelotas, no Estado do Rio Gran
de do Sul.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Viação
e Transportes, Desenvolvimento Urba
no e Interior - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica denominado "Aeroporto

Hélio Smidt" o aeroporto de Pelotas, no Es
tado do Rio Grande do Sul.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Justificação

O aeroporto de Pelotas era denominado.
"Aeroporto Internacional Bartolomeu de
Gusmão" e, em 1988, por determinação do
Ministério da Aeronáutica, ele perdeu sua
condição de aeroporto internacional e o pró
prio nome.

Diante disso, estamos propondo que lhe
seja dado outro nome, o de Hélio Smidt,
em homenagem a esse ex-Presidente da Va
rig, nascido em Porto Alegre, Rio Grande
do Sul, em 9 de maio de 1925 e nela ingres
sando em 5 de fevereiro de 1945, como Auxi
liar de Escritório, a convite de seu tio ma
terno Ruben Berta.

Técnico em Administração de Empresas,
com vários cursos de especialização na área
de aviação comercial, Hélio Smidt exerceu
diversos cargos na empresa até que, em 30
de abril de 1980, foi eleito para Diretor-Pre
sidente pelo Conselho de Administração para
suceder o SI. Harry Schuetz.

Permaneceu no cargo até 11 de abril de
1990, quando faleceu no Sloane Kettering
Hospital, onde se internara para inadiável
tratamento de saúde, um mês antes de com
pletar a idade-limite (65 anos) para ser suce
dido no comando da Varig e poder gozar
de uma aposentadoria completada pelo Insti
tuto Aerus de Seguridade Social, que ajudou
a criar e cujo Conselho de Curadores pre
sidia.

Esse incansável guerrefro, cuja bondade
é reconhecida por todos que com ele convive
ram, dirigiu a Varig com dinamismo, valori
zando o homem e o trabalho de equipe, pro
curando desenvolver e utilizar ao máximo
suas. consideráveis potencialidades.
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Fundada em 7 de maio de 1927, pelo esfor
ço e idealismo de seu primeiro Presidente,
Otto Ernest Meyer, a Varig foi a primeira
empresa de transporte aéreo criada no Brasil
e uma das primeiras do mundo. É também
uma das vinte maiores empresas aéreas do
mundo. Seu primeiro funcionário, Ruben
Martin Bertá, foi seu Presidente durante 25
anos, projetando-a, com destaque, no cená
rio da aviação mundial.

Hélio Smidt consolidou a empresa e expan
diu suas redes doméstica e internacional,
inaugurou novas linhas para o exterior e in
troduziu os Boing 747 nas linhas internacio
nais, permitindo-lhe maior competitividade.

Com mais de 63 anos de existência, promo
vendo e divulgando o País no exterior, com
142 agências e escritórios espalhados pelo
Brasil e pelo mundo e com quarenta mil fun
cionários, o Grupo Varig é composto atual
mente por 22 empresas. Seu controle acioná
rio está nas mãos de seus funcionários, atra
vés da Fundação Ruben Berta.

Portanto, nosso prop6sito com a presente
iniciativa é homenagear essa empresa gaú
cha, pelos inúmeros benefícios prestados ao
Rio Grande do Sul e ao País, através de um
dos seus mais ilustres presidentes, que, como
poucos, soube dignificar, honrar e enaltecer
o cargo que ocupou durante dez ·anos.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1990.
- Deputado Éric~ Pegoraro.

PROJETO DE LEI N' 6.007, DE 1990

(Do SI. Telmo Kirst)

Altera a redação da Lei n' 8.000, de
13 de março de 1990, que "concede isen·
ção do Imposto sobre Produtos Industria
lizados - IPI, na aquisição de automó·
veis de passageiros e dá outras providên·
cias"•

Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.115,
de 1988.)

O Cpngresso Nacional decreta:
Art. 1" Os arts. 1'.3' e 59 da Lei n' 8.000,

'de 13 de março de 1990. passam a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. I' .

1- .
lI- .
UI- , .
IV- .
V - pessoas jurídicas ou equiparadas,

que sejam permissionárias de transporte
público de passageiros, na categoria de
aluguel (táxi), cujos veículos se destinam
.à utilização nesta atividade.

Art. 3' .
1- .
lI- .
nI- .
IV - para as pessoas jurídicas ou

equiparadas. de acordo com o capital in
tegralizado:

a) até 100.000 BTN: 3 (três) carros;

b) de 101.000 até 200.000 BTN: 5 (cin
co) carros;

c) de 201.000 até 400.000 BTN: 10
(dez) carros;

d) de 400.000 em diante: 20 (vinte)
carros.

Art. 5' .
1- .
II- .
III- .
IV- .
V- .
VI - para as pessoas jurídicas ou

equiparadas;

a) ato constitutivo da sociedade'e suas
alterações."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação

O presente projeto de lei é a readaptação
à nova legislação (Lei n' 8.000, de 13 de mar
ço de 1990) do Projeto de Lei n' 248, de
-1987, do ilustre Deputado Joaquim Francis
co, que "estende o benefício da Lei n' 7.613,
de 13 de julho de 1987, às pessoas que men
CiOnaI".

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 8.000,
DE 13 DE MARÇO DE 1990

eon,cede isenção do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados - IPI, na aqui.
sição de automóveis de passageiros e dá
outras providências.

Art. l' São isentos' do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados - IPI, os automóveis
de passageiros de até 127 HP de potência
bruta (SAE), quando adquiridos para uso na
atividade de transporte autônomo de passa
geiros (táxis), por:

I - motoristas profissionais que, em 19
de fevereiro de 1990, exerciam, efetivamen
te. em veículo próprio, atividade de condutor
autônomo de passageiros;

II -:- motoristas profissionais que, em 19
de fevereiro de 1990, fossem titulares de per
missão ou concessão para exploração da ativi
dade de condutor autônomo de passageiros
e que se encontravam impedidos de exercê
las, em virtude de furto, roubo ou destruição
do veículo anteriormente utilizado na refe
rida atividade;

III - cooperativas de trabalho permissio
nárias ou concessionárias de transporte públi
co de passageiros, na categoria de aluguel
(táxis).

§ l' O Imposto sobre Produtos Industria
lizados incidirá normalmente sobre quaisquer

acessórios opcionais que não sejam equipa
mentos originais do veículo adquirido. _

§ 2' É assegurada a manutenção do crédito
do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI, relativo às matérias-primas, aos pro
dutos intermediários e ao material de embala
gem efetivamente utilizados na industriàliza
ção dos produtos referidos nesta lei.

§ 3' Os estabelecimentos industriais ou os
a eles equiparados concederão <iesconto, no
preço respectivo, em valor equivalente ao do
crédito referido no parágrafo anterior.

Art. 3. O beneficio fiscal, previsto nesta
Lei, somente poderá ser utilizado uma única
vez, obedecidas as seguintes condições: .

I -para os condutores autônomos de pas
sageiros, na aqui.sição de um automóvel de
passageiros;

II - p1\ra as cooperativas de trabalho per
missionárias ou concessionárias de transporte
público de passageiros na categoria de alu
guel (táxis), na aquisição de um automóvel
de passageiros para cada um de seus associa
dos, desde que estes não utilizem esta isenção
como condutores autônomos de passageiros;

III -para os paraplégicos e pessoas porta
doras de deficiências físicas, observados os
requisitos previstos nesta lei, na aquisição de
um automóvel de passageiros.

Parágrafo único. O direito â isenção conce
dida nesta lei será restabelecido se, nos pra
zos nela fixados, ocorrerem casos de sinistro
que importem na destruição completa dos
veículos adquiridos com o benefício fi~cal,

bem como nos casos de furto ou r9ubo dos
mesmos.

Art. 5' A isenção prevista nesta lei será
reconhecida pela Secretaria da Receita Fede
ral - SRF, que autorizará a aquisição de
veículo no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
a contar da data de entrada de pedido, efetua
do peIo interessado, instruído com os seguin
tes elementos:

I - para os condutores autônomos dt;' pas
sageiros, declaração expedida pela entidade
sindical representativa da categoria.de condu
tores autônomos de passageiros, ou, naJaIta
desta, .por duas testemunhas que exerçam,
efetivamente, a atividade de condutor autô
nomo de passageiros, devidamente qualifi
cadas, na qual seja atestado o efetivo exer
cício da atividade necessária ao uso da isen-
~o; .

II - para os associados às cooperativas
de trabalho:

a) ato constitutivo da cooperativa e suas
alterações;

b) comprovação do efetivo exercício da ati
vidade necessária para o uso da isenção, atra
vés de declaração passada pela entidade sin
dical representativa da categoria de condvtor
autônomo.de passageiros, ou, na falta desta,
por duas testemunhas que exerçam, efetiva
mente, a atividade de condut<3r autônomo
de passageiros, devidamente qualificadas;

III - para os paraplégicos e pessoas porta
doras de defeitos físicos:
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a) laudo expedido por Departamento de
Trânsito ou 6rgão equivalente, nos termos
do § 29do art. 49 desta lei;

b) declaração firmada pelo pr6prio interes
sado, reconhecendo que preenche as condi
ções estabelecidas nesta lei, à qual juntará
comprovantes de renda e declarações de bens
respectivos;

IV - nos casos de sinistro, roubo ou furto
de veículo, nos termos do parágrafo único
do art. 39 desta lei, a ocorrência policial res
pectiva;

V - para os transportadores autônomos
de carga:

a) declaração passada pela entidade sindi
cal repre'sentativa da categoria de transpor
tadores autônomos de carga, ou, na falta des
ta, por duas testemunhas que exerçam, efeti
vamente, a atividade de transportador autô
nomo de cargas, devidamente qualificadas,
atestando o efetivo exercício da atividade ne
cessária ao uso da isenção.

LEI N9 7.613,
DE 13 DE JULHO DE 1987

Concede isenção dei Imposto sobre Pro
dutos Industrializados - IPI na aquisi
ção de automóveis de passageiros e dá
outras providências.

O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

Art. 19 Ficam isentos do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, os autom6
veis de passageiros classificados no C6digo
87.02.01.03 da Tabela de Incidência do Im
posto sobre Produtos IndustriaÜzados - TI
PI, quando adquiridos por:

I - motoristas profissionais que, na data
de publicação desta lei, exerçam, comprova
damente, em veículo de sua propriedade, a
atividade de condutor autônomo de passa
geiros, na condiç'ão de titular da autorização
do poder concedente, e desde que destinem
o autom6vel à utilização nessa atividade, na
categoria de aluguel (táxis);

11 - motQristas profissionais autônomos
que, na data da publicação desta lei, sejam
titulares de permissão ou concessão para ex
ploração do serviço de transporte'individual
de passageiros, e desde que destinem o veícu
lo à utilização nessa atividade, na categoria
de aluguel (táxi), e que tenham deixado de
exercer a atividade em virtude de destrução
completa, furto ou roubo do veículo;

111 - as cooperativas de trabalho que se
jam permissionárias ou concessionárias de
transporte público de passageiros, na catego
ria de aluguel (táxi), e desde que se destinem
tais veículos à utilização nessa atividade;

IV - pessoas portadoras de deficiências
físico-paraplégicas, amparadas pela Lei Com
plementar n9 53, de 19 de dezembro de 1986.

Parágrafo único. Ressalvado os casos ex"
cepcionais, em que ocorra destruição comple
ta, furto ou roubo do veículo, o benefício
previsto neste artigo somente poderá ser utili
zado uma única vez.

Art. 29 A isenção dependerá de prévia veri
ficação, por parte da Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda, de que
o adquirente preenche os requisitos estabe
lecidos no artigo anterior.

Art. 3" Os documentos produzidos na vi
gência da Lei n9 7.416, de 10 de dezembro
de 1985, em qualquer 6rgão público ou priva
do, para a aquisição de veículos novos com
isenção do IPI, são hábeis para a aquisição
na forma prevista nesta lei.

Art. 49 Fica assegurada a manutenção do
crédito do Imposto sobre Produtos Industria
lizados - IPI, relativos às matérias-primas,
aos produtos intermediários e ao material de
embalagem efetivamente utilizados na indus
trialização dos produtos referidos no art. 19

desta lei.
Art. 59 O imposto incidirá normalmente

sobre quaisquer acess6rios opcionais que não
sejam equipamentos originais do veículo ad
quirido.

Art. 69 A alienação do veículo, ,adquirido
nos termos desta lei, antes de 3 (três) anos
de sua aquisição, a pessoas que não satisfa
çam os requisitos e as condições estabelecidas
no art. 19, implicará o pagamento, pelo alie
nante, do tributo dispensado, monetariamen
te corrigido.

§ 19 A inobservância do disposto neste arti
go acarretará, além da exigência do paga
mento do tributo, monetariamente corrigido,
a cobrança de multa e juros morat6rios pre
vistos na legislação pr6pria, para a hip6tese
de fraude na falta de pagamento do imposto
devido.

§ 29 O previsto neste artigo não será exigido
em caso de sinistro em que ocorra a destrui
ção total do veículo, comprovada por perícia
técnica realizada pelo Departamento de
Trânsito local.

Art. 79 Na aplicação do disposto nesta lei
observar-se-á a preferência para os que já
se encontravam inscritos na forma da legisla
ção anterior e que não foram atendidos na
época pr6pria.

Art. 89 Esta lei vigorará a partir da data
de sua publicação até 31 de julho de 1988.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo
autorizado, se julgar conveniente, a prorro
gar o prazo constante deste artigo.

Art. 99 Revogam-se as disposições em con
trário.

Brasília, 13 de julho de 1987; 1669 da Inde
pendência e 99' da República. - JOSÉ SAR
NEY - Luiz Carlos Bresser Pereira.

PROJETO DE LEI N9 6.008, DE 1990

(Do Sr. Ge.raldo Alckmin Filho)

Dispõe sobre a contagem recíproca de
tempo de contribuição ou de serviço nas
administrações públicas direta, indireta
ou fundacional e na atividade privada,
rural e urbana.

(Apense-se ao Projeto de Lei n9 1.820,
de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Para efeito dos benefícios previstos

no Regime Geral de Previdência Social, é

assegurada a contagem recíproca do tempo
de contribuição ou de serviço nas adminis
trações públicas direta, indireta ou fundacio
nal e na atividade privada, rural e urbana,
hipótese em que os diferentes sistemas de
previdência social se compensarão financei
ramente.

Parágrafo único. A compensação financei
ra será devida pelos demais sistemas àquele
a que o interessado estiver vinculado ao re
querer o benefício, na proporção dos respec
tivos tempos de contribuição ou de serviço,
na forma estabelecida em regulamento.

Art. 29 Observada a carência de 36 (trinta
e seis) contribuições mensais, o segurado po
derá contar, para fins de obtenção dos bene
fícios do Regime Geral de Previdência Social,
o tempo de serviço prestado à administração
pública federal direta, autárquica e funda
cional.

Parágrafo único. Poderá ser contado o tem
po de serviço prestado à administração públi
ca direta, autárquica e fundacional dos esta
dos, do Distrito Federal e dos municípios,
desde que estes assegurem aos seus servido
res a contagem do tempo de serviço em ativi
dade vinculada ,ao Regime Geral de Previ
dência Social.

Art. 39 O tempo de contribuição ou de ser
viço de que trata esta lei será contado, obser
vadas as normas seguintes:

I - não será admitida a contagem em do
oro ou em outras condições especiais;

11 - é vedada a contagem de tempo de
serviço público com o de atividade privada,
quando concomitantes;

111 - não será contado por um sistema o
tempo de serviço utilizado para concessão de
aposentadoria pelo outro;

IV - o tempo de serviço anterior ou pos
terior à obrigatoriedade de filiação à Previ
dência Social s6 será contado mediante inde
nização da contribuição correspondente ao
período respectivo, com os acréscimos legais;
e

V -o tempo de serviço do segurado tra
balhador rural, anterior à data de início da
vigência desta lei, será computado sem que
seja necessário o pagamento das contribui
ções a ele correspondente.

Art. 4' A aposentadoria por tempo de ser
viço, com contagem de tempo na forma dos
artigos anteriores, será concedida ao segu
rado ap6s 25 (vinte e cinco) anos completos
de serviço, se do sexo feminino, e, se do sexo
masculino, a partir de 30 (trinta) anos com
pletos de serviço, ressalvadas as hipóteses de
redução previstas em lei.

Art. 5' Quando a soma dos tempos de servi
ço do segurado ultrapassar 30 (trinta) anos,
se do sexo feminino, e 35 (trinta e cinco)
anos, se do sexo masculino, o excesso não
será considerado para qualquer efeito.

Art. 6' O bene~ício resultante de contagem
de tempo de sert'iço na forma desta lei será
concedido e pago pelo sistema a que o interes
sado estiver vinculado ao requerê-lo, e calcu
lado na forma da respectiva legislação.

Art. 7' Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
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Art. 8" Revogam-se as disposições em con
trário, em especial a Lei n° 6.226, de 14 de
julho de 1975.

JustifiCação

O presente projeto de lei visa cumprir o
ordenamento constitucional consubstanciado
no § 2" do art. 202 da Carta Magna, que
garante a contagem recíproca do tempo de
serviço para aposentadoria. A Medida Provi
sória n" 249, de 1990, omitiu a regulamen
tação dese direito, impedindo, com isso, que
os seus efeitos fossem gerados, deixando para
um futuro indefinido sua efetiyação.

Nossa proposta é no sentido de que a me
dida legal que substituir o Projeto de Lei no
2.570, de 1989, que dispunha sobre o novo
plano de benefíCios da Previdência Social,
cumpra integralmente o seu papel, não per
mitindo que lacunas venham a postergar a
aplicação de direitos constitucionais.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1990.
- Deputado Geraldo Alckmin Filho. .

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 6.226, DE
14 DE JULHO DE 1975

Dispõe sobre a contagem recíproca de
tempo de serviço público federal e de ati
vidade privada, para efeito de aposen
tadoria.

O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei: .

Art. l' Os funcionários públicos civis de
órgãos da administração federal direta e das
autarquias federais que houverem comple
tado 5 (cinco) anos de efetivo exercício terão
computado, para afeito de aposentadoria por
invalidez, por tempo de serviço e compul
sória, na forma da Lei no 1.711, de 28 de
outubro de 1952, o tempo de serviço prestado
em atividade vinculada ao regime da Lei n"
3.807, de 26 de agosto de 1960, e legislação
subseqüente.

Art. 20Os segurados do Instituto Nacional
de Previdência Social (INPS) que já houve
rem realizado 60 (sessenta) contribuições
mensais terão computado, para todos os be
nefícios previstos na Lei n" 3.807, de 26 de
agosto de 1960, com as alterações contidas
na Lei n" 5.890, de 8 de junho de 1973, ressal
vado o disposto no art. 6', o tempo de serviço
público prestado, à administração federal di
reta e às autarquia.s federais.

Art. 3° (Vetado)
Art. 40 Para os efeitos desta lei, o tempo

de serviço ou de atividade, conforme o caso,
será computado de acordo com a legislação
pertinente, observadas as seguintes normas.

I - não será admitida a contagem de tem
po de serviço em dobro ou em outras condi
ções especiais;

II - é vedada a acumulação de tempo de
serviço público com o de atividade privada,
Quando concomitante;

tn - não será. contado, por um sistema,

o tempo de serviço que já tenha servido de
base para concessão de aposentadoria pelo
outro sistema;

IV - o tempo de serviço relativo à filiação
dos segurados de que trata o art. 50, item
m, da Lei n° 3.807, de 26 de agosto de 1960,
bem como o dos segurados facultativos, dos
domésticos e dos trabalhadores autônomos,
só será contado quando tiver havido recolhi
mento, nas épocas próprias, da contribuição
previdenciátia correspondente aos períodos
de atividade.

Art. 5° A aposentadoria por tempo de ser
viço, com aproveitamento da contagem recí
proca, autorizada por esta lei, somente será
concedida ao funcionário público federal ou
ao segurado do Instituto Nacional de Previ
dência Social (INPS) que contar ou venha
a completar 35 (trinta e cinco) anos de servi
ço, ressalvadas as hipóteses expressamente
previstas na Constituição Federal, de redução
para 30 (trinta) anos de serviço. se mulher
ou juiz, e para 25 (vinte e cinco) anos, se
ex-combatentlJ.

Parágrafo único. Se a soma dos tempos
de serviço ultrapassar os limites previstos nes
te artigo, o excesso não será considerado para
qualquer efeito.

Art. 6' O segurado do sexo masculino, be·
neficiado pela contagem recíproca de tempo
de serviço na forma desta lei, não fará jus
ao abono mensal de que trata o item II do
§ 40do art. 10. da Lei n" 5.890, de 8 de junho
de 1973.

Art. 7' As disposições da presente lei apli
cam-se aos segurados do Serviço de Assis
tência e Seguro Social dos Economiários
(SASSE), observadas as normas contidas no
art. 9'

Art. 8' As aposentadorias e demais bene
fícios de que tratam os arts. l° e 2', resultantes
da contagem recíproca de tempo de serviço
prevista nsta lei, serão concedidos e pagos
pelo sistema a que pertencer o interessado
ao requerê-los e seu valor será calculado na
forma da legislação pertinente.

Parágrafo único. O ônus financeiro decor
reme caberá, conforme o caso, integralmente
ao Tesouro Nacional, à autarquia federal ou
ao SASSE, à conta de dotações orçamen
tárias próprias, ou ao INPS, à conta de reeur
sos que lhe forem consignados pela União,
na forma do inciso IV do art. 69 da Lei n"
3.807, de 26 de agosto de 1960, com a redação
que lhe deu a Lei no 5.890, de 8 de junho
de 1973.

Art. 9' A contagem de tempo de serviço
prevista nesta lei não se aplica às aposenta
dorias já concedidas nem aos casos de opção
regulados pelas Leis nos 6.184 e 6.185, de
11 de dezembro de 1974, em que serão obser
vadas as disposições específicas.

Art. 10. Esta lei entrará em vigor no pri
meiro dia do terceiro mês seguinte ao de sua
publicação, revogados a Lei n' 3.841, de 15
de dezembro de 1960, o Decreto-Lei no 367,
de 19 de dezembro de 1968, e demais dispo
~ições em contrário.

Brasília, 14 de julho de 1975; 154° da Inde
pendência e 87' da República. - ERNESTO

GEISEL - Armando Falcão - Geraldo Aze
vedo Henning - Sylvio Frota - Antônio
Francisco Azeredo da Silveira - Mário Hen
rique Simonsen - Dyrceu Araújo Nogueira
- Alysson Paulinelli- Ney Braga- Arnaldo
Prieto - Paulo Sobral Ribeiro Gonçalves 
Paulo de Almeida Machado - Severo Fagun
des Gomes - Shigeaki Ueki - João Paulo
dos Reis Velloso - Maurício Rangel Reis 
Euclides Quandt de Oliveira - Hugo de An
drade Abreu - Gilberto Monteiro Pessoa 
João Batista de Oliveira Figueiredo - Anto
nio Jorge Correa - L. G. do Nascimento e
Silva.

PROJETO DE LEI N' 6.010, DE 1990
(Do Sr. Leonel Júlio)

Considera justificadas as faltas ao tra
balho quando decorrente de espera em
filas de atendimento do INPS.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Traba
lho, de Administração e Serviço Público
- art. 24,11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" As faltas ao trabalho toleradas pelos

empregadores em função da Consolidação
das Leis do Trabalho são registradas na car
teira profissional.

Art. 2' Consideram-se faltas justificáveis
aquelas resultantes do tempo em que o traba
lhador esteja nas filas do Instituto Nacional
de Seguro Social ou recebendo atendimento
médico.

Art. 30 O Ministério do Trabalho e Previ
dência Social proporá a regulamentação des
ta lei, a ser publicada no prazo de cento e
vinte dias.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação
A Carteira Profissional, criada no primeiro

Governo de Vargas, pelo Ministro Alexandre
Marcondes Filho, tem folhas suficientes para
múltiplas anotações, portanto, espaço para
especificarem-se as faltas justificadas do tra
balhador, em seu pr6prio benefício e para
esclarecimento das futuras empresas.

Mas é preciso que sejam computadas como
justificadas aquelas faltas decorrentes do
tempo perdido pelo trabalhador nas filas dos
serviços de assistência médica da Previdência
Social, bem como do atendimento sanitário,
comprovado porficha própria, preenchida no
hospital ou posto, declarado o horário de iní
cio do seu funcionamento, no dia da consulta.

O art. 3' confia a regulamentação do proje
to ao Ministério do Trabalho e Previdência
Social, para sua publicação no prazo de cento
e vinte dias, a partir da aprovação da lei.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1990.
- Deputado Leonel Júlio.

PROJETO DE LEI No 6.011, DE 1990
(Do Sr. Leonel Júlio)

Dispõe sobre a criação da Escola Téc
nica Industrial Federal de São Paulo, Es-·
tado de São Paulo.
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(Às Comissões de Constituição e Ju~
tiça e de Redação (ADM); de Finan.ças
e Tributação (ADM); e de Educação,
Cultura e Desporto - art. 24, 11.)

O Congresso Nacionª1 d~cretª:.

Art. 1. É criada a Escola Técnica Indus
trial Federal de São Paulo, na zona leste da
capital, no Estado de São Paulo.

Art. 2" ú estabeleCImento de ensino de
que trata esta lei manterá tursos de 2" Grau,
destinados à formação de técnicos industriais
de nível médio.

Art. 3" As despesas decorrentes da insta
lação e funcionamento da "Escola Técnica
Industrial Federal de São Paulo" correrão
por conta de dotações específicas consignadas
no Orçamento da União para os exercícios
seguintes à aprovação da presente lei.

Art. 4. O Poder Executivo, ouvido o Mi
nistério da Educação, regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias, contados a
.partir de sua vigência.
---Art. 5" Esta lei entra ém vigor na data
de sua publicação.

Art. 6· Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação
O projeto de lei que ora submetemos à

apreciação do Congresso Nacional tem como
finalidade dotar a ZOna leste da capital do
Estado de São Paulo de um estabelecimento
de ensino industrial de alto nível, benefi

ciando a um só tempo, a sua juventude, com
uma formação profissional, e a economia da
quela zona, que passará a dispor de pessoal
tecnicamente qualificado para resolver os
problemas peculiares a cada setor de produ
ção.

O Estado de São Paulo responde por cerca
de 65% da atividade industrial brasileira, sen
do o maior centro comercial e financeiro do
País, disp0I).do do maior parque industrial da
América do Sul. Sede de trinta das cinqüenta
maiores empresas do Brasil, a grande São
Paulo e o conjunto de municípios vizinhos
etnpregam, no setor manufatureiro, mais de
um terço da mão-de-obra ocupada no setor
terciário nacional. •

Nos últimos anos o crescimento popula
cional da grande São Paulo atingiu taxas
anuais bem superiores ao restante das outras
cidades do Brasil.

De acordo com estimativas da Federação
'das Indústrias do Estado de Sã0 Paulo
(FIESP), o setor industrial depois de um pe
ríodo de recessão, vem obtendo bons resul
tados.

EntretantQ\ a zona leste da capital se res
sente da falta de técnicos de nível médio,
indispensáveis ao desenvolvimento das ativi
dadeS' comerciais e industriais.

A proposição, obedecendo a destinação
constitucional, preconiza que a instalação do
referido estabelecimento de ensino é subordi
nada à consignação, no Orçamento da União.

Em face do exposto, esperamos que a ini
ciativa mereça o acolhimento por parte dos
ilustres membros do fongresso Nacional.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1990.
Deputado Leonel Júlio.

PROJETO DE LEI N" 6.012, DE 1990
(Do Sr. Sólon Borges dos Reis)

Dá nova redação ao art. 830 da Conso· .
Iidação das Leis do Trabalho.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Traba
lho, de Administração e Serviço Público
- art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. ·~30. O documento oferecido para

prova s6 será aceito se estiver no original
ou em certidão autêntica, ou quando confe
rida a respectiva pública forma ou cópia pe
rante o juiz ou tribunal. ou quando aquele
contra quem foi produzida a cópia lhe admitir
a conformidade com o original.

Parágrafo único. Presumir-se-á admitida
a conformidade da reprodução com o original
quando a parte contra quem for produzida
não a impugnar, fundamentadamente, em 5
(cinco) dias.

Justificação

Hoje apenas produzem prova documental,
na Justiça do Trabalho, partes assistidas por
advogados. Logo, não importa em que pólo
da relação processual se situe a parte, sofrem
os advogados os ônus indiretos com o encare
cimento do processo. Tudo o que onera o
processo dificulta o acesso à Justiça e contra
ria o interesse social.

Merecem fé relativa Guris tantum) as có
pias afirmadas autênticas pelos advogados
que firmarem o respectivo requerimento de
juntada. Impugnada essa afirmada autenti
cidade, terá a parte o ônus de comprová-Ia
com a exibição dos originais, sob pena de
desentranhamento.

Obviamente, tal entendimento é de lege
ferenda. Já podemos nos libertar da menta
lidade cartorial, alimentadora de burocracia
inútil e dispendiosa. O que as pessoas afir
mam - e não só os advogados -, em princí
pio, merece fé. É preciso acabar com a indús
tria da autenticação e do reconhecimento de
firma "por semelhança", como consta dos
carimbos.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1990.
- - Deputado Sólon Borges dos Reis.

LEGISLAÇÃO CITADA,.ANEXADA
PELA CQORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI N· 5.452,
DE I" DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

TÍTULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

SEÇÃO IX
Das Provas

Art. 830. O documento oferecido para
prova só será aceito se estiver no original
ou em certidão autêntica, ou quando confe
rida a respectiva pública-forma ou cópia pe
ranteo juiz ou tribunal.

PROJETO DE LEI N. 6.013, DE 1990
(Do Sr. Ronaro Corrêa)

Introduz nova política de reajustes pa·
ra o salário mÚlimo e dá outras provi.
dências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Traba
lho, de Administração e Serviço Público
- art. 24, 11.)

O Congr~so Nacional decreta:
Art. 1" O salário mínimo será reajustado

todo dia 1· de cada mês, com base em índice
prefixado a ser definido pelo Governo.

§ 19 O reajuste de que trata o presente
artigo não será estendido aos demais preços
da economia.

§ 29 Para a fixação do índice de reajuste
deverá ser respeitado o dispositivo constitu
cional que prevê ganho real para o salário
mínimo.

Art. 2· Os demais preços da economia,
assim entendidos bens, produtos, serviços,
juros, câmbio, etc. flutuarão livremente, até,
no máximo, o percentrual fixado para o rea
juste dos salários, excluídos aí os ganhos reais
de que trata o § 2" do art. I"

Art. 3" As exceções ao disposto no art.
2' s6 serão admitidas mediante prévia autori
zação dos órgãos governamentais competen
tes, após exame minucioso das razões alega
das.

Art. 4" Regovam-se as disposições em
contrário.

Jnstificação

A produção do País registra a maior queda
desde 1981, dizem os jornais.

A sociedade brasileira sente os efeitos de
aprofundamento da crise econômica e se in
quieta.

Os trabalhadores e seus representantes,se
mobilizam esquecendo suas diferenças passa
das. O momento é de reflexão.

Nosso projeto propõe um caminho no seno.
tido da superação das dificuldades vividas,
numa perspectiva que contemple, em primei
ro lugar, o homem que com seu trabalho
constr6i este País.

A política salarial vigente está em xeque;
a persistência da inflação, nos últimos meses,
estabeleceu um desequilíbrio de forças que
compromete a livre negociação. Como decor
rência, diversos segmentos estão a exigir uma
nova 'política que proteja os salários da infla
ção. Ademais, experiências anteriores reve
lam a ineficiência da indexação dos salários
à inflação passada.

Por outro lado, a disposição da equipe eco
nômica em manter o aperto da política mone
tária. e fiscar até a queda da inflação, tem
determinado uma redução na quantidade de,
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dinheiro na economia, aumento dàs taxas de
juros praticadas no "mercado, redução das
vendas, queda na produção e no emprego.
Várias empresas, algumas de grande porte,
não têm resistido aos efeitos dessa política
e pedem concordata.

Nos últimos planos de estabilização, a im
posição de congelamento de preços e salários
fazia com que os agentes econômicos não se
sentissem co-responsáveis pelas medidas ado
tadas. Dado o quadro de grandes distorções
na economia, a reação da sociedade acabava
de liquidar as metas estabelecidas.

O que há de diferente hoje, que nos per
mite antever uma possibilidade de sucesso?

Em primeiro lugar o quadro recessivo que
não interessa a ninguém. A retração dos mer
cados equalizou, em larga medida, as deman
das dos agentes econômicos, que viram dimi
nuído seu poder de apropriação sobre parce
las da renda nacional.

Este fato atenua o conflito distributivo que
sempre foi um obstáculo ao atendimento nas
relações capitaIltrabalho.

Outro fator importante é a presença de
instrumentos eficazes de política econômica
à disposição do governo. Ao recuperar a pos
sibilidade de fazer política monetária e obter
avanços na questão fiscal, o programa econô
mico implementado forneceu os instrumen
tos que inexistiam ou apresentavam-se debili
tados nos planos de estabilização anteriores.
O governo já não é mais prisioneiro da ciran
da financeira.

Diante desse quadro, cumpre-nos assumir
a responsabilidade na busca de alternativas
que propiciem um melhor encaminhamento
dos problemas com o mínimo de custo social.

Propomos uma política salarial onde os
rendimentos do trabalho sejam privilegiados
em relação aos preços, uma vez que somente
ele teria índice prefixado para reajuste. Os
preços, por sua' vez, permaneceriam livres,
podendo variar até, no máximo, o percentual
fixado para os salários.

Assim, o que é piso para a remuneração
do trabalho se torna teto para os preços. Os
salários deixam de" ser o vagão para se torna
rem locomotiva.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1990.
- Deputado Ronaro Corrêa.

PROJETO DE LEI N' 6.015, DE 1990
(Do SI. Arnaldo Faria de Sá)

Introduz alteração na Lei n' 5.194, de
24 de dezembro de 1966, que "regula
o exercício das profissões de engenheiro,
arquiteto e engenheiro-agrônomo e dá
outras providências."

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação: e de Trabalho, de
Administração e Serviço Público - art.
24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art. 76 da Lei n" 5.194, de 24

de dezembro de 1966. passa a vigorar com
a seguinte redação:

"
Art. 76. As pessoas não habilitadas

que exercerem as profissões regnladas
nesta lei, independentemente da multa es
tabelecida, estão sujeitas às penalidades
previstas no art. 282 do Código Penal."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Justificação

A promulgação pelo Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República da alteração
da redação do art. 282 do Código Penal, que
inclui como criminoso sujeito às penas do
respectivo tipo penal aquele que exerce de
maneira ilegal as profissões de privilégio do
engenheiro, do arquiteto e do agrônomo.

Esses breves argumentos recomendam o
acolhimento do presente projeto de lei, que
atende sugestão ao Conselho Regionàl de En
genharia, Arquitetura e Agronomia-SP, no
sentido de se atualizar a Lei n' 5.194, de 24
de dezembro de 1966, tendo em vista as novas
alterações feitas no supracitado art. 282 do
Código Penal, e, também, por uma questão
de lógica jurídica.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1990.
- Deputado Arnaldo Faria de Sá.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N~ 5.194,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966

Regula o exercício das profissões de en
genheiro, arquiteto e engenheiro-agrôno
mo e dá outras providências.

TÍTULO IV
Das Penalidades

Art. 76. As pessoas não habilitadas que
exercerem as profissões reguladas nesta lei,
independentemente da multa estabelecida,
estão sujeitas às penalidades previstas na Lei
de Contravenções Penais.

DECRETO-LEI N' 3.931,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1941

Lei de Introdução ao Código de Pro
cesso Penal (Decreto-Lei n. 3.689, de 3
de outubro de 19.41).

......................)0 •••••••••••••••••••••1•••••••••

TÍTULO IX
Da Prisão e da Liberdade Proyisória

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 282. À exceção do flagrante delito,
a prisão não poderá efetuar-se senão em vir
tude de pronúncia ou nos casos determinados
em lei. e mediante ordem escrita da autori
dade competente.

PROJETO DE LEI N' 6.017, DE 1990
(Do SI. Paulo Ramos)

Submete ao Congresso Nacional a decio
são sobre o envio de tropas ao exterior.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Defesa
Nacional - art. 24, n.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Salvo por decisão expressa do

Congresso Nacional. fica o Governo brasi
leiro proibido de enviar tropas ao exterior,
para apoio ou enfrentamento de forças envol
vidas em qualquer conflito armado.

Parágrafo único. A decisão constante do
caput será tomada pelo voto da maioria abso
luta dos membros de cada casa.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data.
de sua publicação.

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

Justificação

O momento histórico nos autoriza, espe
cialmente em confronto com o passado recen
te, a admitir que o mundo está sendo subme
tido a mais uma das grandes farsas a que
estão habituados países como osEstado Uni
dos da América do Norte, principalmente
quando os seus interesses econômicos e hege
mônicos são submetidos a qualquer risco.

Não importam vidas humanas, desde que
os malditos interesses econômicos sejam pre
servados.

Todos sabemos que o mundo árabe, em
face do petróleo de que dispõe, é alvo de
muitas ações inescrupulosas da parte dos paí
ses imperialistas, capitaneados pelos Estados
Unidos, sempre indifetentes ao sofrimento,
à angústia e às aspirações dos povos de todos
os continentes.

Somente e de forma rudimetar convém
lembrar que os Estados Unidos da América
do Norte e os demais países imperialistas
apoiaram todas as ditaduras militares implan
tadas na Américâ Latina.

Os Estados Unidos e os demais países i.m
perialistas apoiaram o expansionismo israe
lense, em detrimento do povo paly,stino, que
ainda luta para ocupar o seu território.

Quando o Irã, pela via revolucionária, se
libertou do jugo dos Estados Unidos. surgiu
a Guerra Irã x Iraque.

Na época, além de ficar demonstrado que
ninguém se liberta do imperialismo impune
mente, ainda mais pela via armada, sendo
também exemplo recente a pobre Nicarágua.
os Estados Unidos apoiavam o Iraque e te
ciam loas a Saddam Hussein. apresentado ao
mundo como defensor da liberdade e da de
mocracia.

Agora, com o fim da guerra fria. resultante
das transformações operadas no Leste-Eu
ro'peu, que chegaram a acelerar a reunifica
ção das Alemanhas e acabar com o Pacto
de Varsóvia, Ócomplexo industrial armamen
tista. um dos principais pilares da economia
americana. começou a ruir, a falir, a demitir
e· a exigir reorientações interna~ no sistema
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de produção nos Estados Unidos, surge a cri
se no Oriente Médio, com o fraque, "ex"-a
liado do imperialismo, invadindo o rico e in
defeso Kuwait.

A invasão do Kuwait pelo Iraque apresenta
aos olhos do mundo os Estados Unidos da
América do Norte como principal beneficiá
rio econômico.

Sem falar na variação de preços do petró
leo, que prejudicou países dependentes como
o Brasil, a invasão caiu como uma luva para
salvar o complexo industrial armamentista,
permitindo ao Governo Americano adiar
uma crise interna sem precedentes, reafir
mando ainda a posição dos Estados Unidos
como a polícia do mundo.

Os benefícios são óbvios para os Estados
Unidos, que, em tendo sido o Iraque um seu
ferrenho aliado no Oriente Médio, ficamos
autorizados a admitir que tudo não passa de
uma grande trama, uma farsa montada que,
desgraçadamente, pode trazer algumas de
sastrosas conseqüências, pois levará à morte
muitos inocentes, muitos dos quais imbuídos
de sentimentos pátrios verdadeiros, qualquer
que seja o lado envolvido, além da destruição
qu~ decorre de toda guerra.

E nesta linha de raciocínio que vemos a
trajetória célebre do Sr. George Bush, Presi
dente dos Estados Unidos, que, em mais uma
grave contradição, indiferente à questão do
Llbano, busca o apoio da Síria.

Depois de exercer todo o seu poder e in
fluenciar na Organização das Nações Unidas,
para vergonha daqueles governos que, por
ação ou omissão, estão deixando fugir a opor
tunidade para uma solução conjunta da ques
tão árabe, apoiando o que pode se transfor
mar em outro monstruoso banho de sangue
na história, o governo americano se prepara
para atacar.

Aliás, não foi outra a razão da vinda do
Sr. George Bush ao Brasil, qual seja a de
receber o apoio expresso e pessoal do Sr.
Fernando Collor às suas aventuras.

Os problemas brasileiros em nada como
vem o Sr. George Bush, muito menos os pro
blemas argentinos, uruguaianos ou de toda
América Latina.

O que o Sr. George Bush quer é preservar
os interesses dos Estados Unidos da América
do Norte, país que preside:

Ao submeter à apreciação do Congresso
Nacional o presente projeto, queremos regis
trar a esperança de que o povo norte-ame
ricano venha, em tempo, a ser possuído da
síndrome do Vietnã e rejeite a previsão inicial
da morte de setenta mil compatriotas, sendo
importante esclarecer que a imprensa inter
nacional divulgou que o Sr. George Bush já
teria comprado oitenta mil caixões de alumí
nio para o traslado dos mortos do seu país.

Mas a nossa maior esperança está no Con
gresso Nacional do Brasil, que há de dar a
mais contundente demonstração de rejeição
a um confronto armado desnecessário, crimi
noso e tendencioso, começando por impedir
que o sangue dos brasileiros, por qualquer
possível ação irresponsável, venha jorrar inu
tilmente, convindo lembrar que o Congresso

norte americano já começa a criticar o Sr.
George Bush, que vem decidindo sem ouvir
o Poder Legislativo daquele país.

Esperamos, ainda, em virtude da exigüi
dade de tempo, que as lideranças partidárias
dêem ao presente projeto de lei a atenção
requerida pela óbvia urgência, para que o
mesmo possa ser votado e aprovado antes
do início do recesso parlamentar.

O exemplo da crise no Oriente Médio im
põe a precaução do Congresso Nacional não
só em relação ao caso do presente, mas em
relação a todos que possam surgir.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1990.
- Deputado Paulo Ramos.

PROJETO DE LEI No 6.032, DE 1990
(Do Sr. Artur Lima Cavalcanti)

Modifica o limite de isenção do Imposto
de Renda incidente sobre rendimentos de
trabalho auferidos por pessoas físicas.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 5.698,
de 1990.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Passa a ser de dez salários míni

mos o limite de isenção do Imposto de Renda
incidente sobre rendimentos de trabalho au
feridos por pessoas físicas, quando forem es
tes os únicos rendimentos por elas percebi
dos.

Parágrafo único. Tratando-se de proven
tos pagos pelo poder público, decorrentes da
inatividade, quando seu destinatário não au
ferir outros rendimentos, o limite de isenção
do Imposto de Renda sobre eles incidente
será de dez salários de contribuição, confor
me definido este na legislação previdenciária
específica.

Art. 2° O Poder Executivo regulamenta
rá o disposto nesta lei, que entrará em vigor
na data de sua publicação, produzindo os
efeitos financeiros que lhe são próprios a par
tir do exercício subseqüente.

Art. 3° Revogam-se as disposições em con
trârio.

Justificação

Não padecem dúvidas quanto aos nefatos
efeitos que o arrocho salarial, decorrente da
atual política salarial adotada pelo Governo,
tem provocado sobre a população que cons
titui a força de trabalho deste País.

No momento em que se fala de modo tão
insistente em sacrifícios por parte de todos
os segmentos da sociedade, é mister que o
Governo também abra mão de pequena par
cela de sua receita, em favor dos menos favo
recidos, que contando tão-somente com seus
minguados salários ou proventos, não podem
prescindir de alguma espécie de alívio finan
ceiro, a se consubstanciar numa redução da
base de cálculo do Imposto de Renda inci
dente sobre seus parcos rendimentos.

Este o escopo da presente proposta que,
estamos certos, contará com o irrestrito apoio
dos ilustres pares deste Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Deputado Artur Lima Cavalcanti.

PROJETO DE LEI N° 6.037, DE 1990

(Do Sr. Gastone Righi)

Considera crime contra a economia po
pular a venda de qualquer mercadoria,
não perecível. com margem excessiva de
lucro.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É considerado crime de usura con

tra a economia popular a comercialização de
qualquer mercadoria, não perecível, com
margem de lucro real superior a 25% do valor
pelo qual foi aquela mesma mercadoria ad
quirida pelo comerciante-vendedor. .

Parágrafo único. O comerciante infrator
ou no caso de pessoas jurídicas, seus direto
res, gerentes, responsáveis. ou encarregados
ficarão sujeiros às penas previstas no art. 4'
da Lei n" 1.521. de 26 de dezembro de 1951.
além de multa até cem vezes o valor atuali
zado do bem, objeto da transação.

Art. 2' O Poder Executivo regulamentará,
no prazo de 60 dias, a presente lei.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação
O legislador tem que colocar um basta na

ganância que campeia no Brasil. Ninguém
se contenta em auferir lucro razoável em sua
atividade profi~sional.

A mentalidade do nosso povo está. cada
dia, mais deformada.

É necessário, portanto, que o consumidor
lesado disponha de uma lei, pequena, de pou
cos artigos, descomplicada, sem muita litera
tura legislativa. Uma lei de aplicação ágil,
sem subterfúgios, sem válvulas escapatórias
para o jeitinho brasileiro ....

Falar-se que o consumidor já dispõe de
seu código de defesa é ilusão.

A Constituição sempre impediu a discrimi
nação de raça, cor ou de religião. No entanto,
de efeito prático mesmo, só a Lei Afonso
Arinos funciona. Todos a conhecem e temem
seus efeitos.

Não é possível que o consumidor fique à
mercê da sanha voraz de gananciosos que
vendem por 3, 4, lO, 100 vezes mais do que
o valor gasto na produção do bem ou do pro
duto.

Os espertos não terão como se safar. Será
fácil a confrontação do preço pedido à vista
do custo do mesmo, fixado no documento
de sua aquisição, fatura ou nota fiscal.

O Código do Consumidor, além de não
coibir tais abusos, é lei de engrenagem difícil,
de conhecimento de .poucos, cujas sanções
e penalidades não chegam ao conhecimento
do pequeno comerciante, respeitadas as exce
ções.

O consumidor precisa de um instrumento
legal, eficaz, para se defender.
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Afinal, uma lei que pegue...
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1990.

- Deputado Gastone Righi.

LEGISLAÇÃO CITADA.
ANEXADA PELO AUTOR

LEI Nu 1.521,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951

Altera dispositivos da legislação vigen.
te sobre crimes contra a economia popu
faro

Art. lu Serão punidos, na forma desta lei.
os crimes e as contravenções contra a econo
mia popular. Esta lei regulará o seu julga
mento.

Art. 2· São crimes desta natureza:
I - recusar individualmente em estabele

cimento comercial a prestação de serviços es
senciais à subsistência: sonegar mercadoria
ou recusar vendê-la a quem esteja em condi
ções de comprar a pronto pagamento;

II - favorecer ou preferir comprador ou
fréguês em detrimento de outro. ressalvados
os sistemas de entrega ao consumo por inter
médio de distribuidores ou revendedores;

111 - expor à venda ou vender mercadoria
ou produto alimentício cujo fabrico haja de
satendido a determinações oficiais, quanto
ao peso e composição;

IV - negar ou deixar o fornecedor de ser~
viços essenciais de entregar ao freguês a nota
relativa à prestação de serviço, desde que
a importância exceda de Cr$ 15,00 (quinze
cruzeiros). e com a indicação do preço. do
nome e endereço do estabelecimento, do no
me da firma ou responsável, da data e local
da transação e do nome e residência do fre
guês;

V - misturar gêneros e mercadorias de
espécies diferentes, expô-los à venda ou re
vendê-Ias como puros; misturar gêneros e
mercadorias de qualidades desiguais para ex
pô-los à venda ou vendê-los por preço mar
cado para os demais de alto custo;

VI - transgredir tabelas oficias de gêneros
e mercadorias, ou de serviços essenciais, bem
como expor à venda ou oferecer ao público
ou vender tais gêneros, mercadorias ou servi
ços, por preço superior ao tabelado. assim
como não manter afixadas. em lugar visível
e de fácil leitura, as tabelas de preços apro
vadas pelos órgãos competentes;

VII - negar ou deixar o vendedor de for
necer nota ou caderno de venda de gêneros
de primeira necessidade. seja à vista ou a
prazo. e cuja importância exceda de dez cru
zeiros ou de especificar na nota ou caderno
- que serão isentos de selo - o preço da·
mercadoria vendida, nome e o endereço do
estabelecimento, a firma ou o responsável.
a data e local da transação e o nome e residên
cia do freguês;

VIII - celebrar ajuste para impor determi
nado preço de revenda ou exigir do compra
dor que não compre de outro vendedor;

IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos
em detrimento do povo ou de número inde-

o terminado de pessoas mediante especulações
ou processos fraudulentos ("bola de neve".
"cadeiãS'-' -''!J1cilardismo'' e quaisquer outros
equivalentes); .

X - violar contrato de venda a prestações,
fraudando sorteios ou deixando de entregar
a coisa vendida. sem devolução das presta
ções pagas. ou descontar destas. nas vendas
com reserva de domínio. quando o contrato
for rescindido por culpa do comprador. quan
tia maior do que a correspondente à depre
ciação do objeto;

XI - fraudar pesos ou medidas padroni
zados em lei ou regulamento; possui-los ou
detê-los para efeitos de comércio. sabendo
estarem fraudados.

Pena: detenção de seis meses a dois anos
e multa de Cr$2.000.00 (dois mil cruzeiros)
a Cr$ 50.000.00 (cinqüenta mil cruzeiros).

Parágrafo único. Na configuração dos cri
mes previstos nesta lei, bem como na de qual
quer outra defesa da economia popular. sua
guarda e seu emprego. considerar-se-ão co
mo de primeira necessidade. ou necessários.
ao consumo do povo. os gêneros. artigos.
mercadorias e qualquer outra espécie de coisa
ou bens indispensáveis à subsistência do indi
víduo em condições higiênicas e ao exercício
normal de suas atividades. Estão compreen
didos nesta definição os artigos destinados
à alimentação. ao vestuário e à iluminação.
os terapêuticos ou sanitários, o combustivel,
a habitação e os materiais de construção.

Art. 4' Constitui crime da mesma natureza
a usura pecuniária ou real. assim se conside
rando:

a) cohrar: juros. comissões ou descontos
percentuais. sobre dívidas em dinheiro, supe
riores à taxa permitida por lei; cobrar ágio
superior à taxa oficial de câmbio. sobre quan
tia permutada por quantia estrangeira, ou,
ainda. emprestar sob penhor que seja priva
tivo de instituição oficial de crédito;

b) obter ou estipular. em qualquer contra
to. abusando oa premente necessidade. inex
periência ou leviandade de outra parte. lucro
patrimonial que exceda o quinto do valor cor
rente ou justo da prestação feita ou prome
tida.

Pena: detenção de seis meses a dois anos
e multa de Cr$ 5.000.00 (cinco mil cruzeiros)
a Cr$ 20.000.00 (vinte mil cruzeiros).

§ I" Nas mesmas penas incorrerão os procu
radores. mandatários ou mediadores que in
tervierem na operação usurária. bem como
os cessionários de crédito usurário que. ciente
de sua natureza ilícita. o fizerem valer em
sucessiva transmissão ou execução judicial

PROJETO DE LEI N' 6.041, DE 1990
(Do Sr. Joaci Góes)

Altera o Plano Nacional de Viação, in
cluindo trecho rodoviário na BR-349, e
dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiçà e de Redação (ADM); e de Viação
e Transportes. Desenvolvimento Urba
no e Interior - art. 24, II.)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. I" A rodovia diagonal BR-349, cons

tante da relação descritiva das rodovias do
sistema rodoviário federal, aprovado pela Lei
n' 5.917. de 10 de setembro de 1973 (Plano
Nacional de Viação), passa a ter os seguintes
pontos de passagem:

"BR-349-Araca.iu-Entroncamento
com a BR-I01 -Itapicuru-Olindina
Mundo Novo-Seabra-Bom Jesus da
Lapa-Santa Maria da Vitória--Correnti
na-Posse (BR-020) - Porangatu-São
Miguel do Araguaia-Entroncamento
com BR-158."

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

A.rt. 3" Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação

Objetiva o presente projeto de lei ampliar
o tráfego Leste-Oeste, estreitando a malha
da rede rodoviária nacional.

Ressalte-se que a construção da BR-153
(Belém-Brasília) gerou um efeito multiplica-.
dor na região, na medida em que a estrada
se transformou em via de coleta dos alimentos
produzidos nas suas margens. Inexistem. no
entanto. rodovias capazes de escoar esse trá
fego perpendicular à BR-153 e destinadas às
grandes cidades do litoral nordeste e leste.

Com ligação pretendida. percorrer-se-á
uma das regiões mais fecundas do País, já
em produção e com densidade demográfica
suficiente para tráfego de 500 caminhões por
dia. A solução proposta ensejará o encurta
mento da distância de carreamento e virá.
com toda certeza. atender a uma procura efe
tiva de transporte.

Confiamos, pois, que os eminentes compa
nheiros do Congresso Nacional não haverão
de negar à região do oeste baiano a possibi
lidade de usufruir os incontáveis benefícios
econômicos e sociais que as ligações rodoviá
rias propostas. uma vez construídas. irão lhes
proporcionar.

Sala das Sessões. 12 de dezembro de 1990.
- Deputado Joaci Góes.

LEGlSLAÇÃO ClTADA. ANEXADA
PELA COORDENA~"ÃODAS
COMISSÓES PERMANENTES

LEI NU 5.917.
DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Aprova o Plano Nacional de Viação e
dá outras providências.
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PROJETO DE LEI N' 6.057, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Sabóia

e Nelton Friedrich)

Altera a redação do "caput" do art.
472 da CLT, para assegurar ao empre
gado, vítima de acidente de trabalho, o
direito à estabilidade provisória e deter·
mina outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n" 3.770,
de 1989)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O caput do art. 472 da Consolidação

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. 472. O afastamento do empre
gado, em virtude de acidente de traba
lho. das exigências do serviço militar ou
de outro encargo público, não constitui
rá motivo para alteração ou rescisão do
contrato de trabalho. por parte do em
pregador."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação
As dificuldades econõmicas enfrentadas

pelo País penalizam o trabalhador com maior
intensidade.

Se é verdadeira a afirmação de que o mo
mento nacional dificulta. sobremaneira, a ob
tenção de um novo emprego, e até mesmo
a sua manutenção - o que se verifica em
relação ao trabalhador em perfeitas condi
ções físicas e psicológicas -, quando mais
para aquele, vítima de acidente de trabalho,
e para cujo infortúnio não raro, o empre
gador contribui.

As disposições da Consolidação das Leis
do Trabalho asseguram a contagem de tempo
de serviço para efeito de iI1denização e de
estabilidade, discriminando, contudo, o afas
tamento do trabalhador por motivo de aci
dente de trabalho, período durante o qual
não lhe é diferentemente, aliás, do que ocorre
com os dirigentes sindicais. os membros das
Comissões Internas de Prevenção de Aciden
tes (CIPA) e as empregadas gestantes, que,
inclusive, gozam do direito de reintegração
ao emprego e sem que se configure a suspen
são de seus contratos de trabalho.

Há de reconhecer-se, portanto, ao traba
lhador afastado de suas atividades por motivo

de acidente de trabalho todos os direitos que
lhe sejam deferidos. se em atividade estives
se, por ser não só um princípio de justiça
e de interesse social mas também para que
o alcance da lei não continue a discriminar
o homem, e passe a conferir-lhe direitos que
são assegurados aos seus semelhantes.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1990.
- Haroldo Sabóia - Nelton Friedrich.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N° 5.452, DE
I" MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

TÍTULO IV
Do Contrato Individual de Trabalho

...................cAP{Tüio' IV··················
Da Suspensão e da Interrupção

Art. 472. O afastamento do empregado
em virtude das exigências do serviço militar
ou de outro encargo público não constituirá
motivo para a alteração ou rescisão do contra
to de trabalho por parte do empregador.

§ l° (Revogado pelos arts. 60 e 61 da Lei
n° 4.375. de 17-8-1964 - Lei do Serviço Mili
tar. )

§ 2" Nos contratos por prazo determinado,
o tempo de afastamento, se assim acordarem
as partes interessadas, não será computado
na contagem do prazo para a respectiva ter
minação.

§ 3" Ocorrendo motivo relevante de inte
resse para a segurança nacional, poderá a
autoridade competente solicitar o afastamen
to do empregado do serviço ou do local de
trabalho, sem que se configure a suspensão
do contrato de trabalho.

§ 4' O afastamento a que se refere o p~rá
grafo anterior será solicitado pela autoridade
competente diretamente ao empregador, em
representação fundamentada com audiência
da Procuradoria Regional do Trabalho, que
providenciará desde logo a instauração do
competente inquérito administrativo.

§ 5" Durante oS primeiros 90 (noventa) dias
desse afastamento, o empregado continuará
percebendo sua remuneração.

PROJETO DE LEI N' 6.065, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Sabóia

e Nelton Friedrich)

Dispõe sobre o art. 216, inciso 111, da
Constituição Federal, institui o Fundo de
Financiamento de Projetos Culturais e dá
outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 5.380,
de 1990.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I"Fica o Poder Executivo autorizado

a instituir o Fundo de Financiamento de Pro
jetos Culturais subordinado à Secretaria da
Cultura.

Art. 2' O Fundo de Financiamento de Pro
jetos Culturais será constituído dos seguintes
recursos:

I - 50% do Fundo de Promoção Cultural
instituído pelo art. 1', § 6', da Lei n' 7.505,
de 2-7-86, gerido pelo Ministério da Cultura;

H - 50% dos recursos repassados para
a Secretaria da Cultura pelo Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social (FAS), efetuados
pela Caixa Econõmica Federal:

a) o percentual dos recursos a serem repas
sados pelo Fundo 'de Assistência Social será
acordado entre o MinC e o FAS;

IH - dos recursos a serem especialmente
creditados pelo Governo Federal, com rubri
ca própria, no orçamento da Secretaria da
Cultura, a ser criada a partir do ano seguinte
ao que esta lei entrar em vigor.

Art. 3" Destina~se o Fundo de Financia
mento de Projetos Culturais à concessão de
financiamento para construção e reforma de
casas de espetáculos da iniciativa privada,
aquisição de equipamentos, montagens e cir
culação de espetáculos profissionais produ
zidos no território nacional.

§ l' Entende-se por casa de espetáculos:
os teatros, circos e cinemas que exibam. ex
clusivamente, filmes de arte.

§ 2' As empresas produtoras de espetáculos
nontados no estrangeiro não terão direito
ao fjnanciamento, salvo quando se tratar de
traduções ou adaptações ou forem provenien
tes de países da comunidade de língua portu
guesa.

§ 3' Os empréstimos terão juros subsidia
dos e prazo de carência de, no mínimo, 2
(dois) anos.

§ 4' A concessão de financiamento para
montagem e circulação de espetáculos fica
condicionada a um número mínimo de apre-.
sentações gratuitas, em entidades beneficen-
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tes ou logradouros públicos, a critério da Se
cretaria da Cultura, podendo o beneficiado
optar pela apresentação do espetáculo finan
ciado ou outro do seu repertório.

Art. 4' A Secretaria da Cultura repassará
10% (dez por cento) dos recursos alocados
no Fundo de Promoção Cultural, a fundo,
perdido, às associações profissionais de pro
dutores a nível nacional nas áreas de artes
cênicas, artes plásticas, folclore, vídeo, cine
ma, literatura e música, para aplicação em
programações culturais.

§ I' Os repasses serão efetuados por tri
mestre.

§ 2° A Secretaria da Cultura estabelecerá
sistema de prestação de contas pelas associa
ções.

Art. 5' As empresas produtoras de espetá
culos montados no estrangeiro e apresenta
dos em território nacional ficam obrigadas
a efetuar depósito correspondente a 5% (cin
co por cento) sobre o valor do contrato ou
da renda bruta do evento para as associações
de produtores mencionadas no artigo ante
rior, cabendo o percentual à associação cor
respondente ao evento.

Parágrafo único. No caso de inexistência
de entidades nas condições mencionadas, o
depósito seriÍ efetuado em favor do Fundo
de Financiamento de Projetos Culturais.

Art..6' A Secretaria da Cultura criará a
partir do ano seguinte que esta lei entrar em
vigor uma rubrica própria para atender aos
programas de popularização nacional das ar
tes cênicas.

Art. 7' O Poder Executivo regulamentará
esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a con
tar de sua vigência.

Art. 8' Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 9' Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação
A Seção 11-da Cultura - da Constituição

Federal, nos' seus arts. 215 e 216, estabelece
prioridade à cultura nacional, através de
apoio, incentivo e difusão das manifestações
culturais em busca de identificação cultural
da civilização brasileira, mediante o resgate
de suas formas de expressão, modos de criar,
fazer e viver.

Entretando, vem sendo observado que os
recursos repassados através da Lei n' 7.505
têm constantemente beneficiado espetáculos
de origem.estrangeira, sem contrapartida pa
ra a expressiÍo cultural brasileira, contradi
zendo os propósitos e objetivos consagrados
na Constituição Federal. .

Considerando:
. 1. Que na maioria dos países é cobrada

uma taxa pelas apresentações de espetáculos
estrangt;iros girando em torno de 20% (vinte
por cento) a 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato dos artistas e técnicos
que compõem a produção, visando exata
mente à proteção do mercado local.

a) que no Brasil, hoje, a taxa representa
apenas 10% (dez por cento) do valor do con
trato, a qual vai para os sindicatos dos traba
lhadores;

b) considerando que a produção cultural
brasileira, hoje, é de 90% (noventa por cen
to) de produtores culturais da iniciativa pri
vada;

c) considerando que o produtor cultural
de iniciativa privada é diretamente prejudi
cado pelo número de produções estangeiras,
que cada vez mais se apresentam nos palcos
brasileiros, a maioria de duvidoso valor artís
tico, a nossa solicitação de que uma taxa de
5% (cinco por cento) sobre as apresentações
de espetáculos estrangeiros seja cobrada em
benefíCio da produção cultural brasileira da
qual as associações são diretamente respon
sáveis; assim como a liberação pela secretaria
da Cultura .- de 10% (dez por cento) dos
recursos alocados no Instituto de Promoção
Cultural da Secretaria da Cultura - recursos
da Lei n' 7.505 - é justa e possibilitará o
crescimento da nossa produção artística.

2. Com referência à instituição de um Fun
do de Financiamento de Projetos Culturais
é justificado pelo fato incontestável da reali
dade brasileira no âmbito da cultura, ou seja,
ela sobrevive exatamente poxque os produ
tores culturais da iniciativa privada fazem por
mantê-la viva. A solicitação da abertura do
fundo aqui mencionada é amplamente justifi
cada, considerando que na realidad~, hoje,
os recursos da Lei n' 7.505 alocados na Secre
taria de Cultura são repassados a fundo perdi
do. No momento e~ que parte dos mencio
nados recursos forem repassados com o siste
ma de financiamento, com juros subsidiados,
o montante dos recursos serão ampliados e
possibilitará a realização de in6.meros proje
tos. Não é de interesse dos produtorçs onerar
o Estado, e sim colaborar para o crescimento
da nossa produção cultural.

Por outro lado, FAS - Fundo de Assis
tência Social da Caixa Económica Federal
também estará cumprindo os seus objetivos,
haja vista que todos os financiamentos estão
vinculados a um número mínimo de apresen
tações gratuitas, beneficiando as comunida
des de baixo poder aquisitivo, estendendo
o direito de acesso à cultura a todos os brasi
leiros, característica que norteia a Constitui
ção Federal.

3. A solicitação que apresentamos voltada
à defesa das programações de popularização
das artes é exatamente um reconhecimento
das atividades de popularização da arte e da
cultura, notadamente a Campanha Nacional
de Popularização do Teatro que a Associação
Nacional de Produtores de Artes Cênicas
mantém há 17 anos com recursos próprio e
apenas um insipiente recurso do Estado.

Os dispositivos estabelecidos no projeto de
lei aqui apresentado que regulamenta o art.
216, 111, da Constituição Federal, atenderá,
em parte, as necessidade urgente de resgatar
a nossa cultura, haja vista que muito mais
forte e imperativo que o domínio de um povo
pelo poder das armas, é do domínio que sufo
ca a cultura, porque tal dominação destrói
o homem em vida.

Sabemos que os nossos atuais representan
tes na Câmara e Sen<ldo estão voltados para
um Brasil melhor e para que tal objetivo seja

atingindo, a p~rtir do ponto de vista da liber
dade de criar e melhorar a condição de vida
do povo brasileiro, é cumprir o que a Consti
tuição Federal estabelece.

Proposta apresentada pela Associação Na
cional dos Produtores de Artes Cênicas 
ANPAC - presidente Eduardo Cabús.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
-Haroldo Sabóia - Nelton Friedrich.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA
FEDERA"TIVA DO BRASIL

.................. ··TíTULO·viIi···················
Da Ordem Social

.................. ·CAPiTULO"lii··········· .
Da Educação, da Cultura e

do Desporto

·············,········sECAO·ii······················
Da Cultura

Art. 415. O Estado garantirá a todos o
pleno exercício dos direitos culturais e ;l.cesso
às fontes da cultura na.cional, e apoiará e in
centivará a valorização e a difusão das mani
festações culturais.

§ I' O Estado protegerá as manifestações
das culturas populares, indígenas e afro-bra
sileiras, e das de outros grupos participantes
do processo civilizatório nacional.

§ 29 A lei disporá a fixação de datas come
;morativas de. alta significação para os dife
rentes segmentos étnicos·nacionais.

Art. 216. Constituem património cultural
brasileiro os bens na natureza material e ima
terial, tomados individualmente ou em con
junto, portadores de referência à identidade,
à ação à memória dos diferentes grupos for
madores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
.............................................................

III - as criações. científicas, artísticas e
tecnológicas;

LEI N' 7.505,
DE 2 DE JULHO DE 1986

Dispõe sobre benefícios fISCais na área
do imposto de renda concedidos a opera·
ções de caráter cultural ou artístico.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I' O contribuinte de imposto de renda

poderá abater da renda bruta, ou deduzir co
mo despesa operacional, o valor das doações,
patrocínios e investimentos, inclusive despe
sas e contribuições necessárias à sua efetiva
ção, realizadas através ou a favor de pessoa
jurídica de natureza cultural.

§ 6' Observado o limite de 50% (cinqüenta
por cento) de dedutibilidade do imposto.devi
do pelo pessoa jurídica, aquela que não se
utilizar, no decorrer de seu período-base, dos
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benefícios conceitos por esta lei, poderá optar
pela dedução de até 5% (cinco por cento)
do imposto devido para destinação ao
Fundo de Promoção Cultural; gerido pelo

Minisfério da Cultura. '

PROJETO DE LEI N9 6.066, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Sabóia

e Nelton Friedrich)

Regulamenta o art. 225, § 49, da Cons·
tituiçãoFederal, no que refere à Mata
Atlântica e à Serra do Mar.

(Apense-se ao Projeto de Lei n92.575,
de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19A Mata Atlântica e a Serra do Mar

são patrimônio nacional e sua utilização far
se-á dentro de condições que assegurem a
preservação do meio ambiente, inclusive
quanto ao uso dos recursos naturais.

Art. 29 Em cumprimentá do disposto no
art. 10, 'serão adotadas as seguintes medidas:

I - proibição de desmatamento de qual
quer parte da Serra do Mar e da Mata Atlân- '
tica; ,

11 - proteção dos recursos hídricos;
lU - proteção dos recursos biológicos;
IV - intensificação da fiscalização quanto

ao que dispõe esta lei e a legislação de defesa
do meio ambiente e de recursos naturais;

V ~éontrble da erosão e do assoreamento
dos rios' que 'banham essas 'áreas;

VI - manutençãO' da qualidade de vida;
VII '--'- revegetação das áreas' desmatadas,

principalmente de encostas que apresentem
maior declividade;

VIII - erradicação das ocupações clandes
tinas do solo nas encostas, com concomitante
transferência dos assentamentos hümanos ir
regulares para outras áreas;

IX - incentivo à pesquisa voltado para
a proteção dos recursos naturais da região,
bem como sua divulgação.

Art. 3° Dependem de estudo prévio de im
pacto ambiental e licenciamento pelas autori
dades competentes qualquer obra ou ativi
dade potencialmente causadora de degrada
ção do meio ambiente da Serra do Mar e
da Mata Atlântica.

Art. 40 Importa em crime de responsabi
lidade o não-cumprimento, pelas autoridades
competentes, do disposto nesta lei.

ArL 59 Aplica-se aos infratores desta lei
as penalidades previstas na legislação de pro
teção, conservação e recuperação dos recur
sos naturais e do meio ambiente.

Art. 60 Dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias de sua publicação, o Poder Executivo
regulamentará esta lei.

Art. 79 Esta lei entra etn vigor na data de
sua publicação.

Art. 89 Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação
O equilíbrio ecológico no Brasil vem sendo

seriamente alterado e danificado desde o iní-

,cio da colonização portuguesa. E uma das
áreas mais atingidas tem ~idp a Mata Atlân
tica, que antes cobria quase toda a faixa
oriental do País, desde o Ril> Grande do Nor
te até o Rio Grande do Sul. Sua vegetação,
porém, pouco a pouco, cedeu lugar às cultu
rasde cana-de-açúcar, cacau e banana, que
ainda hoje se mantêm apesar de sua baixa
produtividade. Agora, mais recentemente, o
elevado preço da madeir!\ no Sul tornou-se
grave ameaça à manutenção das áreas ainda
cobertas por florestas.

O desmatamento sistemático dessa regijio
traz, como conseqüência, não somente a des
truição de madeiras nobres e a extinção de
diversas espécies de nossa fauna e flora, mais
principalmente a diminuição da retenção e
o alagamento de lugares que antes não eram
atingidos por cheias, mudanças no regime de
precipitação pluviométrica e - o mais grave
- o aparecimento de núcleos de desertifi
cação.

No trecho da Serra do Mar, a topografia
acidentada e os altos índices d~ precipitação
tornam a área muito propícia à erosão. A
vegetação, portanto, desempenha papel rele
vante na proteção do solo e na estabilidade
das encostas. '

Além dos desmatamentos, os efeitos da po
luição, motivados pela expansão industrial,
como a que ocorre em Cubatão, e pela ocupa
ção do solo da forma irregular e sem planeja
mento em extensas áreas, como, por exem
plo, as localizadas entre'a Via Anchieta e
a Rodovia dos Imigrantes, constituem sérias

. ameaças' à preservação da Mata Atlântica,
em especial no trecho dá Serra do Mar.

Mister se faz, portantó, regulamentar o
mais rápido possível o § 49 do art. 225 da
Constituição Federal, com o objetivo de pre
servar essas áreas, que passaram a ser consi
deradas patrimônio nacional.

Submetemos, pois, à elevada consideração
dos nobres pares o presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1990.
-Haroldo Sabóia. - Nelton Friedrich.

LEGISLAÇÃO CITADA, rjNEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

................... 'TfTÚLO.Viii .
Da Ordem Social

···················cAPfiüiovi··················
Do Meio Ambiente

Art. 225. Todos têm direito ·ao meio am
biente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e esssencial à sadia quali
dade de vida, impondo:se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e pre
servá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 4° A Floresta Amazônica brasileira, a
Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patri
mônio nacional, e sua utilização far-se-á, na
forma da lei, dentro de condições que assegu-

rem a preservação do melO ambiente, ~nclu

sive quanto ao uso dos recursos naturaIs.
..........................................................
..........................................................

PROJETO DE LEI N' 6.068, DE 1990
(Dos Srs. Haroldo Sabóia

e'Nelton Friedrich)

Dispõe sobre o incentivo ao mercado
interno para o desenvolvimento e a auto
nomia temológicos do País.

(Apense-se ao Projeto de Lei n9 2.418,
de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 O mercado interno integra o patri

mônio nacional e será incentivado de modo
a favorecer o desenvolvimento e a autonomia
tecnológicos do País, segundo disposto no
art. 219 da Constituição Federal, de 5 de ou-

. tubro de 1988.

Art. 2° O incentivo ao desenvolvimento e
à autonomia tecnológicos inclui:

I - mobilização e aplicação coordenadas,
com regularidade e pontualidade, de recursos

"financeiros públicos destinados ao fomento
das atividades relacionadas com o desenvol
vimento e a autonomia tecnológicos;

11 - concessão, pelo poder público, de
benefícios de natureza financeira, tributária
e creditícia às empresas brasileiras de capital
nacional que, comprovadamente, realizarem
inversões de capital em atividades que pro
movam o desenvolvimento tecnológico, in
'clusive reciclagens e reaproveitamento de sua
,mão-de-obra liberada pelo processo de mo
dernização tecnológica;
. III - fiscalização, pelo poder público, da
efetiva aplicação dos recursos financeiros le
galmente destinados a promover o desenvol
vimento tecnológico; e

IV - estabelecimentos de penalidades pe
lo não-cumprimento das condições estabele
cidas no ato de concessão de incentivos fiscais
ou benefícios de qüalquer natureza, voltados
,ao desenvolvimento e à autonomia tecnoló
,gicos.

Art. 3" O poder público incluirá, na lei
orçamentária anual, para vigorar a partir do
exercício financeiro do segundo ano subse
'qüente ao da aprovação desta lei, dotação
'não inferior a 3% (três por cento) do mon-,
tante dos recursos orçamentários, destinados
ao desenvolvimento da tecnologia nacional.

Art. 4° O poder público disciplinará a apli
cação das dotações orçamentárias para a tec
nologia de modo que:

I - as despesas com a administração seto
rial, inclusive de pessoal, não ultrapassem
15% (quinze por cento) do respectivo orça
mento;

U - seja dado tratamento prioritário à
pe~uisa tecnológica essencialmente identi
ficada com a solução dos problemas brasi
leiros e o desenvolvimento do sistema produ
tivo nacional, especialmente a planos e pro
gramas de ação integrada com vistas ao de
senvolvimento regional;



14020 Quarta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Dezembro de 1990

UI - si.:ja fl1vorecida a inovação tecnoló
gica, para aproveitamento das tecnologias en
dógenas, bem como a criação de pólos e cen
tros de excelência tecnológica, a partir da
identificação de fatos indutores de tecnolo-
gias futuras; .

IV - sejam incentivados a documentação
e a sistematização da informação tecnológica,
a implantação de sistemas de informação que
interliguem as entidades públicas e privadas
nelas envolvidas, a coleta e disseminação de
informações que sirvam de base para o plane
jamento tecnológico e sejam veículo de de
senvolvimento tecnológico regional.

Art. 5· São mantidos os benefícios instituí
dos pela Lei n· 7.505, de 2 de julho de 1986,
que dispõe sobre benefícios fiscais, na área
do Imposto de Renda, concedidos a operd
ções de caráter cultural ou artístico; pela Lei
n07.232, de 29 de outubro de 1984, que dispõe
sobre a Política Nacional de Informática, e
dá outras providências; e os demais incen
tivos legalmente estabelecidos com o objetivo
de promover o desenvolvimento cultural,
científico e tecnológico, em vigor na data da
publicação desta lei.

Art. 6" Os benefícios a que se refere esta
lei não se aplicam:

I - às empresas que se dediquem a ativi
dades relacionadas com produção e comer
cialização de fumo e bebidas alcoólicas;

II - às empresas cujas atividades sejam
causadoras da degradação da qualidade am
biental.

Art. 7" O Poder Executivo regulamentará
esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados a partir da data de sua publicação.

Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 9" Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação

Em um capítulo específico, constituído por
dois artigos bastante abrangentes (218 e 219),
mas, também, em outros dispositivos a Cons
tituição Federal de 5 de outubro de 1988 esta
belece os ditames que refletem a antiga e
permanente preocupação da sociedade brasi
leira com o desenvolvimento tecnológico na
cional e devem direcionar as iniciativas públi
cas e privadas em termos de progresso seto
rial.

De acordo com o art. 219, o incentivo ao
mercado interno para o desenvolvimento e
autonomia tecnológicos deve ser definido em
lei federal.

É deveras preocupante a situação da tecno
logia nacional, na maior parte dos setores
da economia nacional.

Embora os números citados variem de
acordo com a fonte, é unânime a opinião
de que são muito reduzidos os investimentos
destinados ao desenvolvimento e à autono
mia tecnológicos, quer se os comparem com
o montante do produto interno bruto, quer
se os relacionem com o número de nossa po
pulação.

Além de reduzidos, esses investimentos,
de valor oscilante, têm sido aplicados de for-

ma descontínua, do que resulta grande des
perdício, especialmente na área de pesquisa.

O avanço tecnológico em proporções signi
ficativas exige apoio direto do Estado. Assim,
faz-se necessário estabelecer recursos públi
cos estáveis para tal sistema.

Por outro lado, numa economia de merca
do; toma-se imprescindível estimular os in
vestimentos da iniciativa privada na geração
e absorção de tecnologias.

Outrossim, importa compatibilizar a mo
dernização tecnológica com as políticas de
expansão do emprego e de preservação da
qualidade ambiental, assim como providen
ciar para que os recursos financeiros sejam
otimizados e não se percam devido a entraves
burocráticos e a gastos desproporcionais com
atividades administrativas.

Acreditamos que a formalização desses cri
térios básicos de incentivos e a manutenção
dos benefícios já legalmente estabelecidos,
em muito contribuirão para o inadiável me
lhoramento do desempenho desses setores,
do que advirão para o País bons resultados
políticos, econômicos e sociais.

Diante do exposto, estamos apresentando
projeto de lei que dispõe sobre incentivo ao
mercado para o desenvolvimento cultural e
tecnológico do País. Esperamos seja a pro
posta aperfeiçoada durante sua tramitação e
venha a ser aprovada pelos nobres colegas
parlamentares.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1990.
- Haroldo Sabóia - Nelton Friedrich.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA'
PELA CQORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

................... 'ifTÜLO ·Viii····················
Da Ordem Social

···················cAP1Tuio·Ív··················
Da Ciência e Tecnologia

Art. 218. O Estado promoverá e incen
tivará o desenvolvimento científico, a pes-
quisa e a capacitação tecnológicas.

Art. 219. O mercado interno integra o pa
trimônio nacional e será incentivado de modo
a viabilizar o desenvolvimento cultural e só
cio-econômico, o bem-estar da população e
a autonomia tecnológica do País, nos termos
da lei federal.
..........................................................
LEI N° 7.232, DE 29 DE OUTUBRO DE

1984

Dispõe sobre a Política Nacional de In
formática e dá outras providências.

LEI N· 7.505, DE 2 DE JULHO DE 1986

Dispõe sobre benefícios fiscais na área
do Imposto de Renda concedidos a opera·
ções de caráter cultural ou artístico.

o SR PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Fin
:da a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o SI. Nilson Gibson.

O SR. NILSON GmSON (PMDB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, ocupo hoje a
tribuna desta Casa para fazer um registro es
pecial: o Tribunal de Contas da União apro
vou, por unanimidade, as contas do exercício
de 1989 e a prestação de éontas do Fundo
Rotativo da Câmara dos Deputados, também
do exercício de 1989, sendo responsável o
Sr. Adelmar Silveira Sabino, Diretor-Geral
da Câmara. Portanto, parabenizo a Mesa da
Câmara dos Deputados, ao mesmo tempo
em que solicito seja transcrito do Anais da
Casa o voto emitido pelo Ministro-Relator
do Tribunal de Contas da União, do qual
passo a fazer leitura:

TC-Ol1.412190-9
- Tomada de Contas - Exercício de

1989.

- Câmara dos Deputados.
- Responsáveis: Adelmar Silveira Sa-

bino - Direto-Geral e Outros (indica
dos às fls. 8).

TC-014.398/90-7
- Prestação de Contas do Fundo Ro

tativo da Câmara dos Deputados 
Exercício de 1989.

- Responsáveis: Adelmar Silveira Sa
bino Supervisor/Ordenador de Despesa
e Outros, (indicados às fls. 4).

Em pauta os processos de Tomada de
Contas (TC-011.412/90-9) da Câmara
dos Deputados e de Prestação de Contas
(TC-014.398/90-7) de seu Fundo Rota
tivo, ambos relativos ao exercício de
1989.

2. Até o exercício de 1987, essas cOntas
eram apresentadas de forma consoliclà:-'
da. A partir de 1988, foram desmem
bradas, em cumprimento à recomenda
ção feita por este Colegiado na Sessão
de 14-12-88, ao julgar regulares as De
monstrações Contábeis daquele exercí
cio de 1987 (TC-007.206/88-7).

3. Ambos os presentes processos estão
corretamente organizados, deles cons
tando o Certificado de Auditoria Pleno
e a aprovação a que se refere o art.

82 do DF n" 200/67.

4. Diante disso, a *003 l' IGCE, ao
informar terem sido as contas anteriores
julgadas regulares, propõe igual desfe
cho para as duas Comprovações de Con
tas em pauta e quitação aos respectivos
responsáveis.
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5. O Ministério Público junto a este
Tribunal endossa as propo~t"lS da Inspe
toria Técnica em um c; outro processo.

Voto

Registre-se, de início, a regularização, já
nestas contas de 1989, das falhas formais
mencionadas pelo próprio órgão de Controle
Interno da Câmara dos Deputados, e que
motivaram recomendações deste Tribunal nas
Demonstrações de Receitas e Despesas de
1988.

2. Relativamente às presentes Contas,
foram observadas as diretrizes governamen
tms, inclusive quanto a reduçãà de gastos pú
blicos, e as gestões orçamentária, financeira
e patrimonial dos recursos e bens alocados
à Câmara dos Deputados processaram-se de
acordo com as normas legais e regulamen
tares que regem a matéria (Lei n° 4.320/64,
DL 200/67, e Res. TCU 206/80).

3. Efetivamente, não merecem reparos
nem a forma nem o conteúdo das presentes
contas. O fato justifica sua plena e integral
aprovação não só no âmbito do Controle In
terno, como também nos órgãos de instrução
desta Corte.

4. Com efeito, os autos revelam, uma vez
mais, a exatidão aritmética, a objetividade
e a correção do conteúdo que sempre têm
caracterizado as Demonstrações Contábeis
daquela CliIsa do Congresso Nacional, nesse
particular competentemente dirigida, no pe
ríodo em pauta, pelo Dr. Adelmar Silveira
Sabino, gestor igualmente do Fundo Rotativo
da Câmara dos Deputados, cujas contas são
ora apresentadas com a mesma exação.

5. É de toda justiça consignar neste voto
que, nesse mesmo exercício, a Mesa da Câ
mara dos Deputados foi dignamente presi.
dida pelo nobre Deputado Paes de Andrade,
cuja gestão se tem caracterizado pela firmeza
e louvável espírito público.

6. Por essas razões, e com esse merecido
registro de louvor aos responsáveis pelas
comprovações que ora se apreciam. Voto por
que o Tribunal adote a seguinte Decisão:

- julgar regulares as contas sob exame,
dando-se quitação plena aos Administrado
res, nos respectivos períodos de gestão.

Sala das Sessões, Luciano Brandão Alves
de Souza, Ministro-Relator.

Ainda desejo registrar, com muita satisfa
ção, a aprovação, por unanimidade, de voto
de louvor ao Juiz Classista Newton Gibson,
pelo seu excelente trabalho como magistra
do, quando atuou no Tribunal Regional do
Trabalho da 6. Região, devidamente convo
cado pelo Presidente do Egrégio Tribunal.
Passo a ler:

PODER JUDICIÁRIO
. JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Regional do
Trabalho da 6' Região

RECIFE
OF. n.TRT 2' Turma-54/90
Recife, 27 de novembro de 1990

Exm" Sr.
Dr. Nilson Gibson
Nesta

Exmo Senhor,
Tenho a honra de informar a V. Ex'

que a 2' Turma deste Tribunal Regional
do Trabalho da Sexta Região, por pro
posta desta Presidência, aprovou, por
unanimidade, voto de louvor ao Juiz
Newton Gibson pela sua atuação duran
te a permanência nesta Turma. Compa
nhia agradável e excelente colega, com
petente, ponderado, zeloso e conhece
dor perfeito do posicionamento que as
sume.

Sendo o que me oferece para o mo
mento, apresento a V. Ex' meus protes
tos de estima e distinta consideração. 
Maria Thereza Lafayette de Andrade Bi
tu, Juíza Presidente da 2. Turma.

o SR, VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT 
MG. Sem revisão do orador.) - SI. Presi
dente, Sr's e Srs. Deputados, assistimos, há
pouco tempo, aos acontecimentos da Argen
tina, onde os chamados "carapintadas", mili
tares de extrema direita, fizeram mais uma
tentativa golpista, o que nos deixa preocu
pados, porque não se trata de um caso isolado
da Argentina. Faz parte da história de prati
camente todos os países da América Latina.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, o mundo
acompanha as negociações que se processam
na Europa e em vários países do chamado
Primeiro Mundo sobre o desarmamento, feli
cidade que não poderá deixar de existir,
quando vemos estampado nas páginas das re
vistas de grande circulação um tanque de
guerra, transformado em um trator de esteira
e utilizado na produção de alimentos - con
forme foto distribuída pelas agências interna
cionais de notícia.

Não podemos ficar, portanto, alheios a es
ses dois acontecimentos: de um lado, o desar
mamento negociado, gradual, que ocorre na
Europa e nos Países do Primeiro Mundo; e,
de outro, o caso argentino.

O Japão, que tem o pacifismo inscrito na
sua Constituição, e a Alemanha, países que
emergem na economia mundial, foram derro
tados na Segunda Guerra Mundial. E não
foi por acaso que exatamente eles se transfor
maram de perdedores em potências emer
gentes, pois há um conflito entre gastos mili
tares, desenvolvimento e bem-estar da huma
nidade, além, naturalmente, da segurança e
da paz, que são - quem sabe - bens mais
preciosos do que qualquer desenvolvimento.

Por isso, Sr. Presidente, atentos a essa tra·
dição militarista do Brasil e a esses aconteci
mentos na Argentina, é que insistimos na tese
de desmilitarização do nosso País. Está-se

discutindo e votando o Orçamento. A ban
cada do PT apresentou várias emendas no
sentido de deslocar gastos militares para edu
cação, saúde e despesas sociais necessárias
e defensáveis. Mas o que vou apresentar na
Comissão de Relações Exteriores é uma mo
ção, no sentido de que o Governo brasileiro
proponha desmobolização a nível continen
tal, em toda a América Latina, negociando
a redução dos efetivos militares, num progra
ma para o início do século XXI, para que
passamos ter, em dez anos, a redução de pelo
menos dois terços dos efetivos, equipamentos
e gastos militares. Realizada em escala conti
nental, essa desmobilização poderá ser feita
de maneira equilibrada, de forma a resguar
dar a segurança de todos os países conjunta
mente, com inegáveis desdobramentos, com
vantagens econômicas e sociais, com vanta
gens para a paz do cidadão, para a política
e - quem sabe - ajudando a colocar um
ponto final nos "carapintadas", em outros
equivalentes que existem na América Latina
e, infelizmente, no nosso Brasil.

Esperamos que nossa formulação seja aco
lhida pela Comissão, por este Plenário e por
toda a sociedade brasileira, para que a desmi
litarização seja efetivamente colocada em
prática na América Latina.

Muito obrigado.

o SR. FLÁVIO PALMIER DA VEIGA
(PRN - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr' e Srs. Deputados, esta Casa
está apreciando projeto de maior importân
cia, que dispõe sobre uma taxa a favor do
DNER, propiciando a construçãó e recupe
ração de estradas que representam, sem dúvi
da, um pólo de grandeza na área sócio-eco
nômica, pelo escoamento da produção, in
centivo ao turismo etc.

Dentro desse contexto, tenho recebido
apelos de prefeitos de diversos municípios
do Rio de Janeiro, no sentido de que seja
construída uma estrada para ligar duas impor
tantes BR naquele estado: a conhecida estra
da Serra-Mar, que, se construída - e pouca
coisa falta para isso - unirá a Rio - Bahia,
sentido de Além - Paraíba, à BR que liga
a ponte Rio - Niterói a Campos. Essa estra
da beneficiaria regiões importantíssimas do
Estado do Rio de Janeiro, como a região
serrana, representada por Teresópolis, Pe
trópolis, Bom Jardim e tantos outros municí
pios, e a região calcária, que expressa sua
riqueza no cálcario de Cantagalo e de Cor
deiro.

Ora, se existir uma estrada ligando a região
serrana à Região dos Lagos, de grande poten
cial turístico - beneficiando Casimiro de
Abreu, Rio das Ostras, Barra de São João,
Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Araruama,
Saquarema - teremos um grande milagre.

Se o DNER, com a aprovação dessa taxa,
tiver recursos para fazer a ligação dessas duas
BR, a BR - Rio - Bahia com a BR 
Rio - Campos - passando por Friburgo,
atingindo a região do mar, a Região dos La
gos, onde se encontra a lagoa de Araruama,
região mais procurada do Estado do Rio de
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Janeiro - teríamos tacllldade de escoamento
da produção. A produção pesqueira de Ma
caé, da região dos Lagos, teria escoamento
fácil para a região serrana, e esta, rica em
calcário, em hortifrutigranjeiros, abasteceria
as cidades turísticas.

Este projeto representa o anseio, o desejo
dos prefeitos, dos vereadores, da população,
do comércio, da indústria de dois dos mais
importantes pólos do Estado do Rio de Janei
ro; o pólo serrano, da riqueza do calcário,
e o pólo do turismo, do qual fazem parte
Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Ar
raial do Cabo, Araruama e Saquarema.

Sr. Presidente, deixo aqui um apelo, como
representante daquelas regiões, ao Presiden
te Fernando Collor e ao Ministro Ozires Sil
va, para que incluam no plano de obras que
esté sendo estabelecido pelo Ministério a rea
lização desta obra, que não será tão cara.
Essa ligação asfáltica de Frigurgo a Casimiro
de Abreu, que é a famosa e decantada estrada
Serra-Mar, trará excelentes benefícios à re
gião.

Comecei minha vida política como verea
dor, em 1958, e já ouvia falar na Serra-Mar.
Fui Deputado de 1966 a 1986, seis mandatos
seguidos, sempre lutando pela Serra-Mar.
Agora, neste segundo mandato de Deputado
Federal, espero ver esta obra concretizada.
Ela representa desenvolvimento e progresso,
possibilita o escoamento da produção, dá in
centivo ao comércio e significa economia para
os municípios, para o estado e para a União.

Fica o meu apelo em defesa da estrada
Serra-Mar, um grande empreendimento.
Acredito que, com um mutirão entre o
DNER e o DER, e com a ajuda do governo
do estado e das prefeituras, essa estrada será
uma solução para o progresso do Rio de Ja
neiro.

o SR. OSVALDO BENDER (POS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"" e Srs. Deputados, na semana passada,
fiz aqui um pronunciamento, no qual ecami
nhei veemente apelo ao Sr. Presidente da
República e à Sr' Ministra da Economia, no
sentido da liberação de recursos bloqueados,
até o limite de duzentos mil cruzados novos
revertidos em cruzeiros, para pessoas doen
tes, desde que haja comprovação através do
Ministério Público.

Ocorre que, ontem à noite, a televisão di
vulgou - e também os jornais de hoje 
que a área econômica liberou até trezentos
mil cruzeiros dos cruzados bloquedos, para
pessoas com idade acima de 65 anos. Mais
uma vez, quero pedir à Sr' Ministra da Econo
mia e ao próprio Presidente da República
que incluam na liberação também as pessoas
doentes. Parabenizo o Governo pela libera
ção dos .cruzados, mas espero que a minha
solicitação seja atendida.

Outro assunto, Sr. Presidente. Faltam re
cursos para a agricultura. Os jornais publi
cam, nesta sexta-feira, que depende do Con
gresso Nacional a votação da suplementação
de recursos. Por isso, apelo a V. Ex', no senti-

do de que, se realmente existir tal pedido
de suplementação, seja votado hoje, ou, no
mais tardar, amanhã. Esta Casa, mais uma
vez, não poderá ser responsável pela não-li
beração de recursos à agricultura. Não se jus
tifica o Congresso Nacional deixar de votar
tal matéria. Ora, essa suplementação deveria
ter sido votada antes, pois os recursos já vêm
tarde.

Portanto, se a medida provisória estiver
na Casa, peço que seja votada hoje ou, no
mais tardar, amanhã.

O SR. JOSÉ COSTA (PSDB - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, o Governo Collor propõe.
em resposta aos documentos elaborados pe
los trabalhadores e empresários, no foro do
entendimento nacional, um abono de 3% em
janeiro para quem ganha até dez salários mí
nimos - ou seja, Cr$ 88.362,00. Traduzindo
essa proposta. o trabalhador que ganha salá
rio mínimo - ou seja, Cr$ 8.836,20 receberá,
em janeiro. Cr$ 265,10 a mais. Como se trata
de um abono, essa quantia não será incorpo
rada ao seu salário. Por conseguinte, será
válida apenas para o mês de janeiro de 1991.

A despeito de ser uma quantia irrisória,o
Sr. Presidente da República não deseja que
o abono seja estendido aos servidores públi
cos, civis e militares, aos pensionistas e aos
aposentados. Mas diz S. Ex', na sua fala do
trono, que em janeiro de 19910 salálio míni
mo será de 12 mil e 500 cruzeiros.

Ora. Sr. Presidente, os jornais de hoje es
tão anunciando que a inflação de novembro,
medida pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas - FlPE - apresenta o índice
de 18,56%. Em outubro, essa iflação, medida
pelo mesmo instituto, era de 15,83%. Esti
ma-se que a inflação de dezembro -admitin
do-se a queda desses índices - será de
16,56%. E, prosseguindo a qucda dos índi
ces, em janeiro a inflação seria de 14,56%.
A soma dos índices de novembro, dezembro
e janeiro, por conseguinte. daria 49,68%. Se
aplicássemos esse percentual ao salário atual,
o salário mínimo de janeiro deveria ser da
ordem de Cr$ 13.226,95 -isto se aplicarmos
pura e simplesmente o índice que corrigirá
o salário no nível atual.

Conseqüentemente. infere-se da proposta
do Governo que, em janeiro, pretende-se im
por à grande massa de trabalhadores assala
riados, em verdade. mais uma redução no
já irrisório e ridículo salálio mínimo brasi
leiro.

Sr. Presidente, é necessário que o Congres
so. de uma vez por todas, assuma suas prerro
gativas. Esse foi o sonho de quantos lutaram.
no período autoritário, contra a ditadura. Es
se é o sonho daqueles que. na Assembléia
Nacional Constituinte, pensavam no equilí
brio entre os dois Poderes do Estado, o Exe
cutivo e o Legislativo. Esse era o sonho da
queles que. na Assembléia Nacional Consti
tuinte, pensavam num equihbrio entre os Po
deres Executivo e Legislativo. Só que o Con
gresso Nacional está-se omitindo, sem cum
prir seu dever constitucional. Não é possível

que, a pretexto de cumprir a Constituição,
o Congresso Nacional vá aprovar os subsídios
para os parlamentares que tomarão posse em
fevereiro do próximo ano. bem como os ven
cimentos do Exm" Sr. Presidente da Repú
blica e dos ministros de Estado, sem definir
uma política salarial correta e adequada às
necessidades reais da classe trabalhadora do
País.

Este o apelo aos congressistas, sobretudo
aos Srs. Senadores, tendo em vista o compor
tamento inadequado da maioria dos parla
mentares daquela Casa do Congresso Nacio
nal. que, ultimamente, está fazendo o jogo
do Governo. colocando-se em oposição aos
interesses da sociedade brasileira.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr's
e Srs. Deputados, o desfecho do famoso e
tão propalado entendimento nacional foi, on
tem, uma demonstração dos objetivos do Go
verno: abono de 3% ou de três mil cruzeiros
- para os assalariados deste País. excluindo
os aposentados e os funcionários públicos.

Sr. Presidente, se somarmos todo o esforço
a quantidade de papel que gastaram para fa
lar do entendimento nacional. a quantidade
de horas na televisão, a quantidade de água
que os homens do pacto beberam a quanti
dade de café e de açúcar consumidos nas reu
niões do pacto, a quantidade de luzes acesas
para fotografar as reuniões do pacto. a quan
tidade de cigarros fumados nas reuniões do
pacto, a.quantidade de palavras e de salivas
gastas para falar do pacto e do entendimento
nacional. a quantidade de vezes que a Rede
Globo colocou em cadeia nacional as notícias
acerca do entendimento nacional, a quanti
dade de horas gastas pelos editorialistas e
jornalistas para escrever sobre o pacto nacio
nal. se fizéssemos hoje um levantamento dos
custos, das despesas e dos lucros com relação
aos três mil cruzeiros, veríamos que o País
perdeu, concretamente para falar de uma coi
sa que não existiu, que é uma fantasia. Certa
mente seria uma grande piada, se tivéssemos
vivo o famoso Stanilsaw Ponte Preta.

O Governo Collor falou em modernizar
este País. em justiça, nos descamisados, nos
pés-descalços, disse que não aceita a canga
que querem colocar sobre ele. E, hoje, o
Brasil está com a maior canga, colocada pelo
Governo Collor sobre o País e o povo.

É um desrespeito à opinião pública e ao
trabalhador essa proposta de abono salarial.
Não é abono, é uma farsa, uma mentira, um
desrespeito, repito. Mostra como este Go
verno insiste em continuar num plano sem
alteração. E uma das peças centrais do plano,
para o qual S. Ex' não permite alteração.
é a promoção da grande transferência de ren
da dos assalariados para o Estado e para o
grande capital.

Por isso, é fundamental que () Congresso
Nacional não compactue com essa farsa na
cional e aprove esta semana a nova lei sala
rial, estabelecendo a verdadeira pré-fixação
dos salários em relação à inflação. para que
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possamos discutir aqui a recuperação das per
das de maneira parcelada.

Esta é a proposta do Partido dos Trabalha
dores. Não dá para o Congresso Nacional
encerrar o ano legislativo entrando de roldão
nessa brincadeira, nessa farsa em que o País
está mergulhando, ou seja, a proposta do Go
verno de concessão de 3% de abono para
os assalariados, o que é uma vergonha.

Portanto, apelo aos parlamentares que
apóiam o Governo, para que neste momento
tenham bom senso, um pouquinho de sensibi
lidade e derrotem a farsa, a mentira apro
vando uma política salarial minimamente de
cente, que possa enfrentar o arrocho, o sofri
mento e a verdadeira calamidade pública que
está virando recessão e arrocho salarial neste
País.

o SR. GONZAGA PATRIOTA (PDT
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a Medida
Provisória n9 161, de 15 de março de 1990,
transformada em Lei n9 8.034, de 12 de abril
de 1990, suspendeu os incentivos regionais,
especialmente o Finor, para o Nordeste, e
o Finam, para a Amazônia.

Referida lei recomendou a realização de
uma avaliação até 30 de outubro de 1990,
com encaminhamento de medidas corretivas.
Criou-se a Comissão de Avaliação, que, após
discursões com associações patroniais, repre
sentantes de universidades e órgãos de pes- .
quisa, apresentou relatório final. Em conse
qüência, encontra-se atualmente no Congres
so Nacional medida provisória, restaurando
os incentivos regionais, que começa a ser dis
cutida, inclusive no que tange à sua· constitü
.cionalidade.

Vale lembrar, por oportuno, a determina
ção da Carta Magna, no art. 36 das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, de que
os fundos existentes na data .de sua promul
gação, excetuando os resultados de isenções
fiscais que passem a integrar patrimônio pri
vado e os que interessem à defesa nacional;
extinguir-se-ão, se não forem ratificados pelo
Congr:esso Nacional.

Como o Finor - e o caso de reinvestimento
- as isenções fiscais que os originam inte
gram o patrimônio privado e constituem ca
sos de incentivo que a norma constitucional
exclui da avaliação compuls6ria. Ademais,
o art. 41, também das Disposições Constitu
cionais Transit6rias, assinala que os Poderes
Executivos da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios reavaliarão todos
os incentivos fiscais de natureza setorial ora
em vigor.

Nada semelhante ao determinado para os
incentivos setoriais foi exigido com relação
aos regionais, o que extingue, de imediato,
qualquer possibilidade de argüição de incons
titucionalidade da medida.

Isto posto, conclui-se que a discussão deve
ficar restrita a.o exame da conveniência ou
não de continuidade dos incentivos fiscais-fi
nanceiros, o uso que deve ser dado a eles

e as formas de controle a serem exercidas
pela sociedade sobre os fundos.

Vale salientar que, quando existem obje
tivos importantes, os países costUIJIam adotar
formas especiais de estímulo para aIcançá
los. Isso tem ocorrido nos Estados Unidos,
na Alemanha, no Japão, para citar apenas
esses. Busca-se sempre estimular atividades
modem~s e eficientes.

Ora, o Nordeste tem constituido o que se
chama de "questão regional", posto que sua
base produtiva, de 15% do PIB nacional, nem
de longe tem meios de incorporar e manter
em candições minimamente razoáveis o seu .
grande contingente demográfico, que corres
ponde a 29% da população do País.

Então, conceder estímulos especiais e dife
renciados para fomentar a produção nessa
região é um importante objetivo para o Bra
sil, justificando renúncia fiscal da União em
favor do Nordeste. Os projetos apoiados de
vem ser viáveis naturalmente, e o papel dos
incentivos será o de introduzir uma vantagem
locacional regjonal.

Cumpre lembrar que, enquanto os incen
tivos regionais destinados ao Nordeste e ao
Norte - exceto Zona Franca - representam
0,28% do PIB, os incentivos às exportações
significam 0,57% do PIE, ou seja, mais de
duas vezes. Esses são fortemente concentra
dos no Sudeste: a região mais rica do Brasil
fica com 57% dos incentivos às exportações
concedidas no Brasil.

Somando todas as renúncias fiscais da
União, constata-se que o Nordeste recebe
16,5%, o Norte - incluindo a Zona Franca
- fica com 20,9%, e o Sudeste com 37,8%,
mais uma vez, acima do dobro dos recursos
concedidos ao Nordeste.

Na verdade, a renúncia fiscal da União,
aplicada em projetos viáveis, a médio prazo
retoma sob a forma de impostos à pr6pria
União - IPI - e aos estados - (ICMS).
Somente em 1990, as empresas incentivadas
no Nordeste recolherão, sob a forma de IPI
e ICMS, valor correspondente a 4,5 vezes
o orçamento anual previsto para o Finor, 20,1
bilhões de cruzeiros.

Assim, a SDR - Secretaria de Desenvol
vimento Regional - com o apoio da Sudene,
da Sudam e de bancos regionais, desenvol
veram proposta alternativa, já encaminhada
ao Ministério da Economia, defendendo a
permanência dos incentivos, com algumas
importantes alterações.

Pelos motivos ora expostos, endossamos
aqui o retorno dos incentivos regionais, de
forma semelhante à proposta pela SDR, con"
siderando, entretanto, as seguintes questões
básicas:

a) ênfase na aplicação dos recursos sob
a forma de debêntures, não s6 pela contri
buição que isso trará para a redução dos
desequilíbrios entre fontes e usos dos recur
sos, como pelo fato de possibilitar o prolonga
mento da vida do sistema e sua realimentação
através da amortização das parcelas do princi
pal, que seriam aplicadas em outros projetos;

b) definição de um período de vigência
do instrumento, o qua daria um caráter de
excepcionalidade ao tratamento privilegiado
concedido e criaria condições para que fos
sem buscadas novas formas de continuidade
do sistema, menos dependente do Erário PÚ
blico e de isenções tr:ibutárias; .

c) seletividade dos setores e atividades a
serem contemplados, centrando as priorida
des na indústria e, particularmente, nos pro
jetos de médio e grande porte. com capaci
dade de integração e estruturação da econo
mia regional, definindo um papel estratégico
para o Nordeste no contexto da economia
nacional. Deve-se ressaltar que, neste ponto,
a posição adotada difere daquela da Sudene
e da SD R, que contemplam os projetos agro
pecuários, nos quais ocorreram generalizado
desperdício na aplicação dos recursos e na
ampliação injustificada dos prazos nas con
clusões dos projetos;

d) reconhecimento de que o Finor é um
dos instrumentos da política regional, e, dada
a sua concepção, não pode ser utilizado para
toda ou qualquer atividade ou unidade de
produção; neste particular, o que deve ser
considerado, no contexto da política regio
nal, é a sua complementaridade com o FNE
- Fundo Constitucional do Nordeste - que
deverá ter uma utilização mais ampla e ser
também, como o Finor, submetido, ·no seu
uso, a um controle da sociedade, através de
seusJ~íªm~s representantes;

e) condicionamento do apoio à perma
nência dos incentivos à efetiva implantação
de um sistema de controle pelo Conselho De
liberativo, não s6 restrito à programação or~

çamentária anual, mal' ao cronograma de li
beração dos recursos referentes aos projetos
aprovados. Ainda dentro deste lema, é im
portante reforçar a proposta da SDR no que
se refere à vinculação da aplicação dos recur
sos aos investimentos fixos, através da qual
se tornaria bem mais efetivo o controle sobre
as aplicações devidas dos recursos transfe
ridos.

Tais procedimentos implicam o reconhe
cimento da importância que até o presente
teve o sistema na diversificação da base eco
nômica da região e da necessidade de am
pliá-Ia e consolidá-Ia por mais algum tempo.
Por outro lado, as alterações propostas, além
de tornarem o sistema mais transparente e
passível de controle pela sociedade, obrigam
a maior seletividade na aplicação dos recur
sos, submetendo o instrumento a uma política
regional predominantemente industrial, vi
sando à integração da base econômica e defi
nindo para o Nordeste um papel relevante
no contexto nacional.

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. Sr". e Srs. Deputados. soa como ver
dadeiro deboche a proposta do Governo de
3% de abono no mês de dezembro.

Precisamos conscientizar-nos de que um
grande país se faz com salários dignos. capa
zes de propiciar ao trabalhador condições de
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satisfazer suas necessidades mínimas. Vou
dar um exemplo, que o País deveria seguir,
já que o Governo Collor tanto fala em moder
nidade, em desenvolvimento e em livre inicia
tiva - embora esses bons exemplos o Go
verno brasileiro não tenha copiado dos Esta
dos Unidos. Há algum tempo, vi o que signi
fica ser um trabalhador desqualificado nos
Estados Unidos. O trabalhador do setor da
construção civil trabalha cinqüenta minutos,
atravessa a rua e vai a um restaurante desses
em que a própria pessoa se serve, podendo
ali comer ~ vontade e tomar um copo de refri
gerante. E uma bela refeição, que corres
ponde a apenas cinqüenta minutos do traba
lho do operário mais desqualificado dos Esta
dos Unidos. O nosso trabalhador desquali
ficado não pode comer cinco vezes num res
taurante razoável, com o falário que ganha.
E, mesmo assim, o Governo continua insis
tindo em dizer que o nó górdio da situação
brasileira está precisamente nesse salário de
fome, que não satisfaz, repito, as necessi
dades mínimas do nosso trabalhador.

Espero que esta Casa saiba como traba
lhar, nestes dias que nos separam do recesso,
votando uma lei salarial justa, capaz de fazer
com que o Brasil, a exemplo dos países desen
volvidos do Hemisfério Norte, possa pagar
bem seu trabalhador, consciente de que o
desenvolvimento só é possível através de uma
massa salarial que corresponda às necessi
dades mínimas do trabalhador.

O SR. ERALDO TRINDADE (PFL - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr". e Srs. Deputados, segundo levantamento
feito na pauta do Congresso, deveremos vo
tar 15 medidas provisórias, 32 vetos presiden
ciais e 13 projetos de lei, entre os quáis o
que trata da questão agrícola e a política sala
rial, principal tema do Pequeno Expediente
desta tarde nesta Casa.

Mas o que me traz à tribuna, Sr. Presi
dente, diz respeito a um projeto de lei de
autoria do nobre Senador Leite Chaves. S.
Ex' quer que os mandatos dos atuais governa
dores dos Estados de Roraima e do Amapá
coincidam com. os mandatos dos governado
res e vice-governadores eleitos em 15 de no
vembro de 1986, cujo término será em 15
de março de 1991.

O referido projeto de lei foi aprovado na
Comissão de Constituição e Justiça do Sena
do Federal e, curiosamente, extrapauta, já
foi discutido na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação da Câmara dos Depu
tados.

Justifica o nobre Senador que a criação
dos Estados de Roraima e do Amapá, de
acordo com a Constituição brasileira, se dará
com a posse dos governadores eleitos em
1990. A Constituição também prevê que os
governadores dessas recém-criadas unidades
federativas exercerão poder executivo até a
data da sua instalação, com a posse dos gover
nadores eleitos em 1990. Até aqui é aceitável.
Mais adiante, a Constituição determina igual
mente que os mandatos dos atuais governa
dores dI< estado se encerrarão no dia 15 de
março de 1991.

Elaboramos o presente projeto de lei com
o objetivo de evitar que os atuais governa
dores dos Estados de Roraima e do Amapá
tenham de ser substituídos a qualquer tempo,
ou mesmo antes da posse.

Observamos, Sr. Presidente, que a Consti
tuição Federal estabelece, nas Disposições
Constitucionais Transitórias, que a posse dos
governadores eleitos do Amapá e de Roraima
se dará com a instalação dos estados no dia
l' de janeiro.

Não entendemos a razão de ser de um pro
jeto de lei dessa natureza, uma vez que faltam
aproximadamente 21 dias para o encerramen
to do ano. Naturalmente. o Presidente da
República não teria interesse algum - acre
dito eu - em prorrogar o mandato, ou mes
mo substituir os atuais governadores, nomea
dos por S. Ex', pois observamos que o pro
cesso de transição já foi cumprido.

Temos buscado explicações para esse pro
jeto de lei, mas muito pouca informação tem
chegado ao nosso conhecimento. A preocu
pação agora é como votará a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, uma
vez que o Relator, Deputado Horácio Ferraz,
deu parecer favorável. pela aprovação da
proposta do projeto de lei do Senador Leite
Chaves.

Como representante do Estado do Amapá.
não concordamos - em que pese S. Ex", o
Governador nomeado pelo Presidente da Re
pública, Dr. Gilton Garcia. estar realizando
um bom trabalho - com a prorrogação de
mandato, nem a aceitamos. Até por que va
mos abrir um precedente nesta Casa para ou
tros cargos que futuramente deverão ser dis
cutidos aqui.

Somos contrários à prorrogação de man
dato .e pelo cumprimento da Constituição.
como é o caso da maioria que se faz presente
na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação da Câmara dos Deputados.

O SR. FERNANDO GASPARIAN (PMDB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, mais uma vez,
na Ordem do Dia de hoíe dos trabalhos desta
Casa, está incluída a votação da lei que define
o crime de usura, que terá a virtude de fazer
com que o dispositivo constitucional que fixa
em 12% os juros reais máximos venha real
mente a vigorar em todo o País.

Apesar de os tribunais unanimemente esta
rem decidindo como se os 12% estivessem
em vigor desde o dia 5 de outubro de 1988,
data da promulgação da Constituição, os
agentes financeiros continuam a cobrar juros
absolutamente usurários. A Justiça brasileira
e o Sr. Procurador-Geral da República já se
manifestaram como estando em vigor esse
percentual, decidindo que os bancos e as enti
dades financeiras façam a devolução do que
foi cobrado a mais.

Como esse projeto volta novamente para
votação, e uma vez que foram relatadas e
discutidas as emendas apresentadas. cabe
nos tão-somente votá-lo. Uma vez que. na
reunião da semana passada, 214 Srs. Depu-

tados votaram contra a prorrogação, que era
medida protelatória para evitar decisão desta
Casa - esse número era bem maior do que
o necessário para aprovação de projetos na
Câmara - seria preciso que a Mesa, durante
a votação, hoje ou eventualmente amanhã,
não permitisse a realização concomitante de
outras reuniões,.s,ie acordo com o Regimento
Interno. Isso para evitar o que ocorreu na
semana passada, quando faltaram somente
nove Srs. Deputados para atingir o quorum
necessário para votação, enquanto havia reu
niões de 'outras comissões ao mesmo tempo,
não somente da Comissão Mista de Orça
mento e da CPI da Energia Nuclear. Esta
a razão da falta de quorum, no momento
em que esta Casa poderia ter dado uma satis
fação ao público que está aguardando ansio
samente uma decisão, e, ao mesmo tempo,
permitindo aos Srs. Deputados que assim
querem a votação desse projeto. Porém, em
virtude de manobras regimentais de algumas
lideranças, esses parlamentares ficam impe
didos de manifestar sua vontade definitiva
mente, sem dúvida alguma, no sentido de
aprovar esse projeto.

Sr. Presidente, essa medida se torna funda
mental. mais ainda quando o Governo está
fazendo uma política de arrocho salarial, por
que julga que aumento de salário determi
nará inflação. Poderia ser verdade, Sr. Presi
dente. se, ao mesmo tempo, não se fizesse
uma redução de outros custos, Se reduzirmos
os juros e aumentarmos os salários, não have
ria inflação. Haveria inflação se simplesmen
te se aumentassem os salários. Mesmo assim,
o impacto desse aumento não seria tão nega
tivo como é, hoje em dia, o custo financeiro,
que está inviabilizando a economia brasileira,
destruindo o mercado interno, inclusive por
que determina a diminuição dos salários e
a impossibilidade de as empresas pagarem
melhor e gerarem mais empregos no País.

Por isso, Sr. Presidente, julgo fundamental
que a Mesa determine que hoje não deverá
haver qualquer reunião no momento em que
estiver reunido o Plenário desta Casa.

Este é o apelo que aqui registro, e espero
que a Mesa realmente faça cumprir o Regi
mento Interno.

O SR. ALOiSIO VASCONCELOS (PMDB
- MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr' e Srs. Deputados, é com prazer
que venho à tribuna saudar, com muita ale
gria, a possibilidade de união política entre
os Governadores Orestes Quércia, de São
Paulo, e Hélio Garcia, de Minas Gerais. Essa
notícia está estampada hoje em todos os jor
nais de grande circulação e ocupa quase uma
página inteira do Correio Braziliense.

São dois grandes líderes do PMDB de on
tem, dois grandes vitoriosos na eleição de
hoje. Acredito até que, se for da vontade
do Dr. Hélio Garcia retornar aos quadros
do PMDB, ele será festivamente recebido.

Dizíamos, tempos atrás, que o eixo de po
der dessa eleição estaria sendo julgado em
São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Essa afir
mação consta dos Anais da Casa, através de
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um discurso que fiz em fins de agosto. Por
uma vocação de lucidez e de raciocínio do
povo do Paraná, de São Paulo e de Minas
Gerais, os três candidatos apoiados pelo
PMDB foram eleitos: Roberto Requião, Luiz
Antônio Fleury e Hélio Garcia.

Sr. Presidente, embora consideremos im
patriótica e intempestiva a discussão sobre
sucessão presidencial para daqui a quatro
anos - até porque;em 1992, se houver ante
cipação, ou em 1993, vamos tentar implantar
o parlamentarismo no Brasil, que é o regime
político mais maduro e consentâneo com a
realidade das democracias modernas - que
remos crer que da próxima vez a sucessão
fatalmente passará por Minas Gerais. Não
se repetirá a história de 1989, ou, quem sabe,
ela até nascerá em Minas Gerais.

o SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, S1"'" e Srs. Deputados, participei
efetivamente do processo legislativo, além
das atividades plenárias, com cerca de qua
trocentos pronunciamentos. Várias vezes
atuei como Secretário e Presidente, em cará
ter de substituição, na Câmara dos Depu
tados.

Nas Comissões de Educação, Cultura e
Desporto, Agricultura e Política Rural e de
Constituição e Justiça e de Redação, dei mi
nha contribuição assídua como autor e relator
de várias emendas à Constituição; leis com
plementares; leis ordinárias e decretos legis
lativos, muitos deles aprovados, de interesse
nacional.

Adotei sempre uma conduta legislativa em
defesa e pela valorização da família, priman
do pela moral e os bons costumes, sempre
despertando as consciências parlamentares
para o binômio liberdade com responsabi
Iidad~. Dentro desse parâmetro, podemos
elaborar leis que sejam eficazes e capazes
de unir os brasileiros nos princípios de justiça
e democracia.

o SR. FERNANDO LYRA (PDT - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, não poderia fi
car sem registro nesta Casa a inauguração,
no último sábado, em São João Del Rei, do
Memorial Tancredo Neves. A qualidade do
trabalho de montagem do Memorial, coorde
nado por Andréa Neves, é atestada pelo seu
resultado: é a cara de Tancreco Neves, de
forma simples e direta. Os objetos pessoais,
documentos, correspondências e peças de
campanha eleitoral mostram a densidade po
lítica e humana de um dos mais importantes
homens públicos do País.

O Memorial mostra a vida retilínea de Tan
credo e demonstra que a sinuosidade política
que lhe atribuíam era um talento raro, volta
do para o entendimento e a negociação, sem
jamais afetar sua razão de ser, seus princípios
e sua ética.

Sinto-me cada vez mais orgulhoso de ter
sido escolhido por Tancredo Neves para Mi
nistro da Justiça. Quando observei sua traje
:6ria de vida, de vereador a presidente, atra-

vés dos objetos e documentos expostos, re
forcei minha convicção de que ele foi um
estadista e é uma figura difícil de ser ao menos
de longe imitado no cenário político atual.
Não há hoje qualificação, competência, ma
neira de ser e de agir capaz de alcançá-lo.

A admiração por Tancredo Neves surge
desde quando se toma conhecimento do co
meço de sua vida. A religiosidade, o apego
inarredável ao Direito, o despojamento e a
generosidade são traços de sua personalida
de, visíveis desde o começo e determinantes
de sua tràjetória.

Sem avareza, vaidade ou exibicionismo,
exerceu suas diversas funções públicas movi
do apenas por um extremado espírito público
e pelo amor ao próximo, cultivados na convi
vência com o Direito e na prática da religião.

O Memorial Tancredo Neves retrata exata
mente isso: uma vida cheia de coerência e
de devoção à causa democrática. Representa
também a continuidade da esperança, pre
sente na história de sua vida e no seu exem
plo.

A força política de Tancredo Neves e sua
capacidade de agregação permanecem. Basta
ver que a inauguração do Memorial foi capaz
de reunir as correntes políticas mais hetero
gêneas, só aglutinadas antes na campanha po
lítica que o conduziu à Presidência da Repú
blica. •

O Memorial de São João Del Rei, além
de retratar a vida de um dos maiores persona
gens da história brasileira e contar meio sécu
lo de história política, induz ainda à reflexão.
Mostra claramente a nossa carência de verda
deiros líderes, efetivamente engajados nas
causas democráticas e populares.

Meus cumprimentos aos organizadores do
Memorial, especialmente a Andréa Neves,
pelo esforço de levar aos brasileiros a verda
deira consciência da cidadania e da responsa
bilidade política, carências maiores da empo
brecida vida brasileira.

Durante o discurso do Sr. Fernando
Lvra, o Sr. Carlos Cofta. Terceiro Secre
tdrio, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Antônio de Jesus, §
2" do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- Concedo a palavra ao Sr. Vinícius Can
sanção.

O SR. VINÍCIUS CANSANÇÃO (PFL 
AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, na última reu
nião da Comissão Especial designada para
elaborar a Lei Agrícola, aprovamos parecer
final da Comissão que criou a Lei Agrícola
brasileira. Convém ressaltar-esta é a comu
nicação que quero fazer - que vamos ter,
ainda nesta legislação, a primeira Lei Agrí
cola.

Quero aproveitar o ensejo, Sr. Presidente,
para solicitar aos Srs. Deputados que se en
contram na Casa que compareçam ao plená
rio da Câmara no dia de hoje, a fim de votar
mos esse parecer final. Tenho certeza de que

o comparecimento dos srs. deputados permi
tirá a elaboração final do projeto oriundo
do Senado Federal. E o agricultor brasileiro
vai ter, desta semana em diante, a sua Consti
tuição, a sua Lei Agrícola.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

ASRA. SANDRA CAVALCANTI (PFL
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, S1"'" e Srs. Deputados, nos jornais de
hoje. especialmente nos do Rio de Janeiro,
aparece uma notícia que a mim, pelo menos,
deixou muito chocada. O Presidente da Asso
ciação de Pais e Alunos do Estado do Rio
de Janeiro, um senhor que se chama Jorge
Esch - eu até nem o conheço - faz uma
afirmação gravíssima a respeito dos deputa
dos que, nesta Casa, desde o mês de abril,
se insurgem contra as sucessivas medidas do
Ministério da Educação que estabelecem li
vre negociação, em torno de mensalidades
escolares, entre pais e estabelecimentos de
ensino.

Sr. Presidente, o presidente dessa associa
ção se diz muito preocupadô Com a notícia
de que duzentos estabelecimentos de ensino
do Estado do Rio de Janeiro se juntaram
e fizeram uma "vaquinha", conforme se diz
na gíria -cada estabelecimento teria entrado
com um milhão ou um milhão e meio - ele
não sabe bem - e este dinheiro se destina
a pagar os deputados que, nestq Casa, vão
votar contra a medida provisória.

Sr. Presidente, o Congresso vem sendo al
vo de toda a sorte de achincalhes. É claro
que, em muitos casos, as reclamações são
pela falta de assiduidade de deputados, pelo
estado de permanente esvaziamento do ple
nário, embora as comissões estejam todas tra
balhando.

O nosso Regimento Interno é que, a meu
ver, deveria ser modificado, para que pudés
semos ter uma visão correta do que é o traba
lho do deputado. Mas este é outro assunto.

Quero chamar a atenção para a gravidade
desta acusação. Ela é tão séria que pedi ao
Líder do meu Partido, o PFL, que, através
da Mesa da Câmara. exija desse cidadão ou
uma retratação pública ou as provas da acusa
ção que está fazendo, porque, afinal de con
tas, quem está na vida pública e se comporta
com a maior decência - é o meu caso 
tem o direito de não ser posto sob suspeição
por um cidadão qualquer, que não se sabe
de onde veio, nem o que pretende. Ele não
percebeu que as medidas provisórias não es
tabelecem livre negociação, até porque livre
negocia\ão é feita entre patrão e assalariado.
Ninguém faz livre negociação com a compa
nhia de luz, para dizer quanto quer pagar
pela conta naquele mês, ou com a companhia
de água, ou com a empresa de ônibus. Estes
são preços estabelecidos de início, e. geral
mente sob a forma de contrato. A única exi
gência do Plano Collor foi que os contratos
vigentes em março fossem congelados até o
final do ano, e as escolas realmente coIlge
laram suas mensalidades. Agora, na hora de
renovar as matrículas, as escolas têm todo
o direito de apresentar aos pais sua planilha
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de custos e dizer-lhes quanto irá custar para
os filhos estudarem naquela escola. Se o pai
não puder pagar. esta associação deverá estar
batendo às portas dos Secretários de Educa
ção. das Prefeituras Municipais e do Minis
tério da Educação. para exigir deste País 
o que é uma obrigação constitucional - uma
boa escola pública. de muito boa qualidade.
paga pelos impostos de todos brasileiros.

De modo que não apenas rejeito esse tipo
de pressão que essa gente está fazendo sobre
os deputados desta Casa. como informo que
votei contra a Medida Provisória n" 176. con
tra a Medida Provisória n" 207. contra a Me
dida Provisória n"223. contra a Medida Provi
sória n" 244. E votarei contra a Medida Provi
sória n'! 265. porque. a meu ver. é ilegal e
inconstitucional. E esse cidadão. que não sei
quem é. que se cuide. porque. se ele não
se retratar. será citado por n6s judicialmente
e será procesSado. porque não estou aqui,
nesta Casa. para ser difamada. caluniada e
injuriada - eu e meus colegas. que temos
um ponto de vista constitucional - por um

. cidadão qualquer. que não tem respeito pela
honra alheia.

o SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- V. Ex' terá o amparo de suas prerrogativas
parlamentares.

Com a palavra o próximo orador inscrito.
Deputado Freire Júnior. do PRN do Tocan
tins.

o SR. FREIRE JÚNIOR (PRN - TO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te. Sr" e Srs. Deputados. venho de um recém
criado estado. que. por isso mesmo. na pleni
tude da sua autonomia. tem vez e voz para
reclamar. nesta tribuna. com a necessária
frieza e o compreensível entusiasmo. a urgen
te necessidade de que lhe sejam dadas. no
plano federativo. condiç6es para caminhar
em direção ao desenvolvimento. para que de
volva. em benefícios concretos. a todo o País.
a ajuda indispensável que lhe for prestada.
com as imensas potencialidades que o Tocan
tins oferece. transformadas em riquezas.

Conhecendo. como poucos nesta Casa. os
recursos do meu estado e as dificuldades que
enfrenta. posso assegurar que a viabilização
do seu desenvolvimento está condicionada.
de maneira irreversível e irrefutável. à con
clusão da Ferrovia Norte-Sul. cuja abrangên
cia macroeconômica propiciará profundas
mudanças ao longo do seu trajeto. abrindo
múltiplas frentes econômicas e melhorando
as perspectivas de vida de nossa população.

Tive conhecimento recente de que. em boa
hora. os Ministérios da Infra-Estrutura. da
Agricultura e da Economia lançaram as bases
da elaboração de um Plano Diretor de Produ
ção e Escoamento para o Brasil Central. aten
dendo a uma justa aspiração. tanto do Tocan
tins como de toda a regilio beneficiária daque
la ligação ferroviária.

Faço votos para que a proposição não su
.cumba a meio da execução. diante da estreita
visão de alguns burocratas instalados no po
der. como tem ocorrido em nossa história.

Tem sentido a advertência. no momento
em que se toma conhecimento. aqui e ali.
de intenções que apontam para a suspensão
definitiva da Ferrovia Norte-Sul. com sérios
prejuízos para o nosso estado e para o País
como um todo.

Ou os Ministros se equivocaram. ao defen
der e justificar a elaboração do Plano Diretor
de Produção e Escoamento para a região.
ou equivocados se mostram a desativação da
Valece e o fim da Norte-Sul.

Na verdade. prevêem os Ministros um pa
pel de destaque para a ferrovia. como indu
tora do progresso e no escoamento da produ
ção de uma área plena de potencialidades
econômicas. atualmente isolada do resto do
País. enquanto os tecnocratas de segundo es
calão. menos abertamente. pretendem a pa
ralisação definitiva das obras. argüindo falta
de recursos.

Essa alegação é tão leviana quanto insupor
tável. pois o que importa numa obra infra-es
trutural de tal porte é a sua capacidade dc
propiciar retorno econômico e fiscal. além
de impulsionar efeitos sociais integradores
dos mais variados.

Portanto. Sr. Presidente. em trinta dias.
o Estado do Tocantins passa de mais justifi
cada euforia. ante a prometida revolução eco
nômica. para a ansiedade, diante das notícias
surgidas na imprensa.

Surpreso e desarvorado. o povo tocanti
nense aguarda uma palavra ou um gesto de
esperança do Presidente Collor de Mello.
que. ainda durante a campanha que o condu
ziu ao Planalto. teve coragem. ousadia e des
prendimento político para assumir o compro
misso de concluir essa obra.

Todo o Brasil Central já se posicionou a
respeito da Ferrovia Norte-Sul e não preten
de abrir mão dos anseios despertados por
uma promessa caracterizada pela sua viabili
dade. O Estado do Tocantins sabe perfcita
mente que seu futuro depende da implan
tação de um sistema de transporte de ampli
tude nacional. que possibilite não apenas sua
integração ao restante do País. mas também
e acima de tudo. que permita transformar
em riquezas seu imenso potencial produtivo.
O Tocantins e a Ferrovia Norte-Sul nasceram
juntos. para interligar os principais portos do
País, e permanecerão inseparáveis.

Temos certeza de que o Presidente da Re
pública não desconhece essa união indisso
lúvel e tudo fará para que o Estado e a rodo
via procurem. juntos. o caminho da integra
ção do Centro-Oeste e do desenvolvimento
nacional.

Era o que tínhílmos a dizer. Sr. Presidente.
Sr" e Srs. Deputados.

O SR. PAULO PAIM (PT-RS. Sem revi
são do orador.) - SI. Presidente Sr" e Srs.
Deputados. a Nação brasileira estli abismada
e incrédula. até mesmo assustada. com refe
rência à posição do Governo na discussão
do entendimento nacional.

SI. Presidente. nunca. na história do País.
houve condições objetivas que propiciassem
um entendimento a nível nacional. Por incrí-

vel que pareça. o Governo. que deveria ser
o maior interessado. está jogando no time
do "quanto pior. melhor".

Sr. Presidente. propor um abono de 3%.
tendo como base um salürio mínimo que não
é mínimo. pois está muito longe do mínimo
necessário. se. de fato. considerarmos o que
está escrito na Constituiç'io. é uma provo
cação a nível nacional. Se o Ministro Antônio
Rogério Magri e mesmo o Ministro Jarbas
Passarinho tivessem uma postura de mais dig
nidade e firmeza. os dois. mediante essa pro
posta. deveriam pedir demissão de seus car
gos.

Para concluir. SI. Presidente. já falava na
semana passada e repito outra vez: a bola
está no centro. Ao Congresso Nacional pode
rá ser dado o comando deste jogo. pois tem
de assumir sua responsabilidade. já que está
provado que o Governo e seus Ministros são
irresponsáveis. Estamos em uma situação
conjuntural muito difícil. Caminhamos para
o caos em 1991. Por isso. esta .casa tem de
comandar o espetáculo. uma vcz que somente
ela pode costurar o entendimento entre Go
verno. empresários e trabalhadores.

Faço um apelo às Lideranças do Congresso
Nacional de todos os partidos no sentido de
votarmos a política salarial. numa demons
tração, para a sociedade. de que nós ditare
mos as regras do jogo. Essa responsabilidade
é nossa. Que votemos. a partir desta semana.
neste esforço concentrado. uma política sala
rial que norteie o entendimento e garanta
aos trabalhadores pelo menos a inflação do
mês e o pagamento da reposição dos atra
sados.

Com esse objetivo. nosso partido entregou
à Mesa.1Jara que encaminhe ao Sr. Relator
da Medida Provisória n" 273. Deputado Tidci
de Lima. projeto que aponta para um redutor
de 2% nominais. ou 10%. se for considerado
o índice atual da inflação. Com isso. estamos
apontando para um redutor da inflação e não
dos salários dos trabalhadores. Tenho certeza
de que. se esse projeto for aprovado por esta
Casa. será aceito pelo conjunto da sociedade.
e estaremos dando um passo para o entendi
mento nacional.

Era o que tinha a dizer.

DISCURSO DA SR' ABIGAIL FEI
TOSA, QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR. SERA POSTE
RIORMENTE PUBLICADO.

O SR. TARSO GENRO (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr".
e Srs. Deputados. o Governo Federal perde
rapidamente a sua legitimidade. e explico por
quê. Conquanto tenha obtido maioria nas ur
nas nas eleições para a Presidência da Repú
blica. este Governo não vem cumprindo a
política econômica que prometeu durante o
período eleitoral. e o processo democrático
só confere legitimidade ao mandatlirio eleito
se este aplica o programa pelo qual granjeou
a mai~ria dos eleitores. E lembro que foram
dois os pontos fundamentais da campanha
do Presidente da República durante aquele
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período. Em primeiro lugar, a proteção do'
salário mínimo, e, em segundo. a adoção de
uma política social voltada para aqueles que
ele denominou de descamisados.

Pois bem, Sr. Presidente, o Governo Fede
ral está fazendo exatamente o contrário; ou
seja. nega-se a fazer qualquer retificação na
sua política econômica. ainda que admita um
diálogo no interior da sociedade civil, um pac
to que se estabeleceria nas relações políticas,
para depois manifestar-se sobre as propostas.
retificando ou não os rumos da economia do
País.

A inflação. cumulada com a recessão, que
gera desemprego e queda brutal do salário
real, está levando este País ao mais completo
sucateamento. O perigo em que nos encon
tramos neste momento é precisamente o de
que. com a perda de sua legitimidade, o Go
verno rapidamente perca também sua capaci
dade de governar. Teremos então o caos insti
tucional e. no horizonte, a solução pela força
- tudo isso porque o Governo tem sido in
coerente. À sua pregação demagógica. feita
durante o processo eleitoral, contrapõem-se
ações concretas de Governo.

Este o nosso registro, Sr. Presidente.

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presi
dente, Sr". c Srs. Deputados, retornando de
viagem aos Estados Unidos e ao Canadá. on
de fomos a convite, para conhecer programas
do setor energético. alternativas de produção
e custos de energia elétrica. venho a esta tri
buna para dar conhecimento de importantes
reivindicações do setor empresarial gaúcho,
mais especificamente de minha cidade natal,
Caxias do Sul, e da região. Estas reivindi
cações foram entregues no dia 19 de novem
bro último ao Dr. Celso Marco Vieira de
Souza. titular da Assessoria Econômica da
Presidencia da República, que esteve naquela
cidade. proferindo palestra na Câmara de In
dústria e Comércio local.

Afora as reivindicações que aquela enti
dade entregou na ocasião. eu destacaria mais
duas. referentes à necessária e urgente redu
ção do IPI sobre móveis e outra sobre a neces
sidade de a CFP - Companhia de Financia
mento da Produção - destilar seus estoques
de vinho. transformando-os em álcool vínico.
como corretivo para a próxima safra, medida
que evitará seja lançado no mercado esse vi
nho comum. permitirá reduzir o volume e
abrir espaço nas cantinas para a safra que
se avizinha. estimada em 442 milhões de qui
los de uva.

São as seguintes as reivindicações da Câ
mara de Indústria e Comércio de Caxias do
Sul, uma a uma, já antes colocadas por mim.
nesta tribuna, ou diretamente. perante as au
toridades federais:

"REIVINDICAÇÕES DA CÀMARA
DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Na reunião almoço de 19 de novembro
corrente. em que foi palestrante convi
dado o Dr. Celso Marcos Vieira de Sou-

za, Chefe da Assessoria Econômica da
Presidência da República, em BrasI1ia.
o Presidente da Câmara de Indústria e
Comércio entregou-lhe o seguinte docu
mento, com as reivindicações locais:

A CIC-Câmara de Indústria e Comér
cio de Caxias do Sul e os sindicatos das
diferentes categorias econômicas com
ela conveniados, expressam as apreen
sões da classe empresarial local quanto
ao seguinte:.

1. Elevadas taxas de juros que ini
bem acesso aos recursos necessários ao
capital de giro.

2. Falta de recursos na rede bancária
oficial (especialmente Banco do Brasil)
para desconto de duplicat~s e outras ope
rações de curto prazo. E vital reativar
o Pasep.

3. Manutenção do preço CIFlUni
forme para o aço. Os custos de frente
prejudicarão as empresas localizadas em
pontos mais afastados das usinas (eixo
Rio -São Paulo-Minas). A médio pra
zo contribuirá para a concentração in
dustrial, o que não é recomendável para
o País, agravando as desigualdades re
gionais.

4. Taxa de câmbio ainda irreal, de
sistimulando o exportador.

5. A abertura de mercado. embora
recebida com entusiasmo, poderá afetar
a indústria nacional se não for aplicada
paulatinamente, dando tempo para me
lhor adequação do setor produtivo na
cional.

6. Tarifas públicas de energia. comu
nicações e transportes reajustadas em
percentuais elevados repercutem seria
mente na economia.

Embora não diretamente relacionados
com a Assessoria Econômica da Presi
dência da República, esta casa coloca
ainda mais dois itens, solicitando. tanto
quanto possível, sua interferência:

a) junto à Caixa Econômica Federal
para programas de habitações popula
res, com a participação da empresa. co
mo forma de otimizar meios. Para tanto
utilizar recursos do FGTS. do Finsocial
da Contribuição Social e outros já exis
tentes;

b) junto ao Ministério da Educação,
com vistas à Escola Técnica Federal In
dustrial solicitada e apoio, mediante con
vênio, ao Senai em vias de construir a
terceira unidade (Centro de Formação
Profissional) em Caxias do Sul para aten
dimento à região."

Dessa forma, Sr. Presidente e Sr". e Srs.
Deputados, faço aqui. mais uma vez. esse
registro, para que fique nos Anais desta Casa,
juntamente com o meu apelo para que. tais
reivindicações, pela sua importância para o
desenvolvimento da região nordeste do Esta
do do Rio Grande do Sul, sejam finalmente
atendidas.

O SR, CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente.

Sr". e Srs. Deputados. a fragilidade política
do Governo Federal é sobretudo conceitual.
Suas características, ao mesmo tempo liberais
nos objetivos e conservadoras nos métodos.
trazem embutido um erro doutrinário: imagi
nar que o mercado é uma instituição, quando.
de fato, é uma forma ou um princípio de
organização. Fazer abstração da sociedade
e suas expectativas. ao propor reformas eco
nômicas. é, no mínimo. uma ingenuidade.
Confundir a política econômica com as medi
das econômicas adotadas pelo Governo é ou
tra ingenuidade.

A política econômica é efetivamente o re
sultado da combinação e da inter-relação en
tre as medidas adotadas pelo Governo e as
reações da sociedade. Quanto mais conver
gentes - medidas e expectativas - mais efi
ciente e produtiva é a política econômica.
Ao contrário, a divergencia entre ambas po
de. no limite, ou neutralizar as medidas ou
brutalizar as suas conseqüencias.

Neste sentido, a política econômica é um
jogo estratégico. que. em um ambiente de
crise, ocorre em condições de amplas incerte
zas. O vício autoritário leva o Governo a pen
sar os demais jogadores. como se fossem uma
extensão sua. O complexo de um jogo estra
tégico, é entender os demais jogadores como
eles são. Na política econômica. as "jogadas"
devem buscar reações ao máximo coopera
tivas. ou no mínimo resistentes. As articu
lações políticas devem definir o maior sub
conjunto cooperativo possível. que maximize
os objetivos fundamentais no menor tempo
aceitável e possível. Definida uma hipótese,
o Governo começa a "jogar" e negociar. sa
bendo. de antemão. até quanto pode conce
der. Não conceder nada estreita o subcon
junto cooperativo a um ponto que poderá
inviabilizar os objetivos. Conceder tudo é
abrir mão dos objetivos. Isto tudo requer arte
e paciência. além de experiencia.

Vamos tratar de 1991. Se existe um ponto
formador de expectativas que pode ser consi
derado o nó da próxima conjuntura, este é
da política fiscal. Por que? Certamente não
porque alguém queira, mas porque os atores
ou jogadores significativos assim acham ou
acharão. Vejamos um a um. cada um deles.

Os credores da dívida externa, em função
da própria definição do Governo de capaci
dade de pagamento. que tem como eixo cen
traIo saldo fiscal primário, estarão especial
mente atentos à política fiscal. Todos aqueles
que têm cruzados novos bloqueados sabem
ou saberão que seu risco é inversamente pro
porcionaI ao saldo fiscal primário. O mercado
financeiro acompanha de perto a política fis
cal, para antecipar. a partir de abril ou maio,
suas reações ao maior ou menor controle da
política monetária e da dívida pública poten
cial: quanto menor o saldo fiscal, maior a
desorganização do mercado a partir da libera
ção dos cruzados novos, em setembro, Os
trabalhadores cada dia mais verificarão que
o Governo discute a política salarial como
empregador. em função do déficit público.
Finalmente, o conjunto dos empresários, que
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mede a capacidade de controle do Governo
sobre a política econômica. pelo controle de
suas contas.

É fato sabido que a política fiscal em 1990,
em grande medida, teve caráter financeiro.
De certa maneira, isto era inevitável, senão
necessário. No entanto, cada dia mais se es
pera que o resultado fiscal positivo seja eco
nômico e, assim, permanente.

No dia 27 de novembro, a Ministra da Eco·
nomia enviou aComissão de Orçamento do
Congresso Nacional um documento-respos
ta, onde procura precisar a expectativa com
que o Governo Federal trabalha o saldo pri
mário de suas contas. Como a contribuição
do Governo Federal é sempre a mais rele
vante para a formação do resultado fiscal fi
nal, a resposta foi ansiosamente aguardada.
No entanto, as informações prestadas foram
angustiantes. O Governo espera um saldo
primário, antes do pagamento de juros, de
0,5% do PIB. Este é, certamente, o pior re
sultado fiscal de duas décadas. com excessão
talvez dos anos de 19H7 e 1989. Como tal
saldo é conseguido através da emissão de cer
tificados de privatização, cujo destino deveria
ser a esterilização via abatimento da dívida
pública, e como isto caracteriza outra vez um
resultado financeiro, no caso, modesto,
criam-se expectativas, provavelmente com a
exclusão dos CP, até os anos de 1987 e 1989
serão igualados.

Como as previsões, numa economia infla
cionada como a nossa, sequer dão tranqüi
lidade para o mês seguinte; como o governo,
se estivesse escondendo receita, faria uma
grande bobagem, já que o Congresso não
pode mexer nas despesas com a amortização
da dívida, que seria a contrapartida de um
saldo operacional maior; como o Governo
deveria em condições de incerteza, sinalizar
objetivos e perseguí-los, fica a impressão de
que as suas expectativas são ainda piores.

Enquanto isto, do outro lado da mesa, os
demais jogadores pedem uma rodada dôl cal
mante. Provavelmente as reações não serão
coope~ativas. A Menos que tenha havido um
erro. E o que esperamos todos. Oficialmente.

o SR. FRANCISCO AMARAL (PMDB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr". e Srs. Deputados, no último
domingo, dia 9 de dezembro, desloquei-me
até a cidade paulista de Ribeirão Preto, num
chamamento aos meus princípios de respeito
e fraternidade, para <;l..solene instalação das
3' e 4" Juntas de Conciliação e Julgamento
e, fundamentalmente, a inauguração do Fo
rum Ministro Prates de Macedo, uma das
mais justas homenagens que testemunhei em
minha já longa existência.

Trata-se da acomodação das quatro atuais
Juntas de Conciliação e Julgamento da im
portante cidade paulista de Ribêirão Preto.
com disponibilidade de espaço inclusive para
instalar futuras juntas já propostas pelo Tri
bunal Regional do Trabalho da 15' Região
junto ao Tribunal Superior e - da maior
importância - da implantação da Justiça Fe
deral, com vara privativa já de há muito cria-

da naquela cidade, até hoje talvez não insta
lada, em razão de falta de a.comodação pró-
pria. .

O dinânico Presidente Pedro Benjamin
Vieira, talvez o único Juiz da Justiça Traba
lhista brasileira que presidiu dois tribunais
regionais do trabalho, primeiro o da 2' Re
gião, com sede na capital paulista, e depois,
o recém-criado Tribunal Regional do Traba
lho da 15' Região, com sede em Campinas,
o segundo tribunal no território paulista na
Justiça obreira, com seus esforços pessoais,
acabou detectando um imóvel de mais de
2.000 metros de construção, da Embratel, em
Ribeirão Preto, listado para venda.

Pela ação, pela ajuda eficiente do Ministro
Prates de Macedo, Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho, pela elevada com
preensão do Ministro Ozires Silva, acertou-se
a compra do dito imóvel para abrigar as Jun
tas de Conciliação e Julgamento de Ribeirão
Preto, as duas iniciais, que sempre funcio
naram em dependências precárias e defici
tárias.

O Fórum Ministro Prates de Macedo tem
dependências magníficas, suficientes para
abrigar - quem sabe, num futuro não muito
remoto - um terceiro Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo, sem prejuízo da ime
dima implantação, lá, das duas novas Juntas,
a 3' e a 4', que virão desafogar o acúmulo
de processos, e, ainda mais, a implantação
da Justiça Federal, com a sua Vara específica,
já criada por lei.

O Forum recebeu, numa justa homena
gem, por tudo o que tem sido para a Justiça
do Trabalho, para as letras jurídicas, para
o próprio País, o nome do Ministro Marco
Aurélio Prates de Macedo, probo, digno, ca
paz e incansável sustentáculo da Justiça do
Trabalho, até mesmo na Procuradoria da Jus
tiça do Trabalho e, antes, em cargos relevan
tes, os quais sempre soube exercer com a
maior dignidade.

Ao ato inauguratório; estiveram presentes
o sempre atuante Prefeito Welson Gasparini,
de Ribeirão Preto, o Ministro do TST, Antô
nio Amaral, o Deputado Estadual Arnaldo
Jardim, de São Paulo, destacadas figuras d3
Justiça do Trabalho, Juízes de Vários Tribu
nais Regionais, dos mais distantes do País,
todos homenageando o Ministro Prates de
Macedo e o dinâmico Presidente do TRT da
15' Região, Pedro Benjamin Vieira.

O Ministro homenageado, que compare
ceu com sua família, pronunciou, na ocasião,
brilhante discurso, que peço seja transcrito
nos Anais da Câmara.

MA TÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

"Autoridades de Ribeirão Preto, Juízes,
colegas da Justiça do Trabalho, Senhores e
Senhoras:

"A verdadeira grandeza do homem re
side na percepção de sua própria peque
nez."

A epígrafe de autoria do filósofo alemão
Richter, com que procuro motivar as palavras

que julguei melhor trazer grafadas, para não
ser vítima fatal da emoção que me invade
o espírito neste momento de agradecimento,
pela homenagem tocante de que sou alvo nes
se instante, particularmente mais relevante
para mim - um velho magistrado na sobre
tarde da vida e no crepúsculo de seu mandato
de Presidente de seus iguais no Colendo Tri
bunal Superior do Trabalho - pode soar co
mo uma assertiva anacrônica ou exagerada
mente pessimista e incabível, em momento
da exaltação fraterna, de alegria incontida
e de inexcedível contentamento, sentimentos
que me dominam nesta tarde inesquecível
que vivo nesta aprazível, bela, desenvolvida
e pujante cidade que é Ribeirão Preto.

Recentemente, em almoço de confrater
nização realizado em Bras11ia, na Casa da
Manchete, em homenagem ao TST, ao agra
decer a recepção em nome dos meus nobres
pares, narrei-lhes, transido de emoção, a no
tícia que se confirmara na véspera, de que
o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da
15' Região, resolvera prestar-me sensível e
relevante homenagem, dando o meu nome
ao Forum Trabalhista que iria inaugurar nes
ta cidade. Na ocasião, referi-me ao fato, não
para vangloriar-me de uma nímia gentileza
de reconhecimento, da qual realmente me
orgulho e que muito me honra, mas para ilus
trar e exemplificar aos nossos anfitriões de
então, a mensagem de fé e otimismo que lhes
dirigia e para demonstrar-lhe que, mesmo em
fim de travessia, o destino nos reserva às ve
zes, alegrias e satisfação pessoal, pelo traba
lho em benefício da coletividade, eventual
mente realizado. Naquela ágape indaguei
lhes sobre o que mais poderia desejoar um
homem como eu, prestes a encerrar a jorna
da e no limiar daquela fase de penumbra e
de transição em que, a curto prazo, não terei
mais a responsabilidade das soluções, nem
a angústia do comando das atitudes e das
decisões - do que receber a láurea que rece
bo agora, de onde menos poderia esperar
- ter meu nome insculpido no bronze, a de
safiar a pátina do tempo, exatamente numa
cidade que, por mais conhecida e respeitada,
pelo valor de seu povo, pela sua legenda de
trabalho e de desenvolvimento, pela sua tra
dição cultural, pela sua riqueza e liderança
de uma das mais importantes regiões do País,
na verdade, jamais tivera o privilégio de co
nhecer ou visitar, autorizando-me mesmo a
parafrasear o estro poético de Quintana, gaú
cho como eu, para dizer-lhes:

"Sinto uma saudade infinita
Das ruas de Ribeirão Preto
Onde Jamais passei...".

E, no entanto, eis-me aqui, na Califórnia
brasileira, a acolher um galardão de tal porte
que o guardarei no mais recôndito de meu
coração e da minha alma, como das mais to
cantes e profundas recompensas que já recebi
em toda a minha longa e áspera caminhada
de vida pública judiciária.

A natureza deste ato generoso, repleto de
profundo simbolismo e de calor humano, en
seja-me um mergulho proustiano na poeira
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do tempo, para remeter-me à infância e à
adolescência, na minha querência meridional
de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, àquele
cenário da minha mocidade, onde fiz o sítio
dos meus sonhos e de onde posso resgatar
das sombras que o tempo não desfigurou,
a lembrança nostálgica da província da minha
formação e onde me moldei, para transfor
mar esta solenidade, num paralelismo imagi
nário, em prolongamento, com o mesmo grau
de importância, para mim e para todos os
meus familiares e amigos com quem compar
tilho a honraria com que me cumulam 
do momento de sublimação similar que o po
vo de minha terra, há pouco mais de um ano,
me concedeu, inaugurando uma placa como
esta, na Casa onde nasci - transpondo-se
lá, como aqui, para o metal, com o meu des
merecedor nome, uma mensagem aos tempos
e aos pósteros e cravando-se, quais estacas
irremovíveis e eternas, no âmago de meu ser,
num painel luminoso e arraigado que reves
tirá o meu corçaão - por todo o lapso de
existência que os desígnios do Criador ainda
houver de me outorgar - como amais rele
vante e significativa recompensa espiritual
que eu poderia um dia almejar ou merecer.
Faço tais considerações, por estar convencido
- sem qualquer falso sentimento de modés
tia - de não ser o destinatário a quem tal
preito de reconhecimento se oferecesse com
mais justiça. Homem profundamente religio
so que sou, consciente da transitoriedade da
vida e das coisas e da ronda fantástica das
horas, do escoar das ampulhetas, do desfo
lhar dos calendários, do soar dos relógios,
no que se convencionou chamar de tempo,
nessa formidável aventura da existência, a
cada passo mais percebo a presença doce e
serena do Criador, como que a relembrar
nos, sutil e imperceptivelmente, que somos
exilados do infinito e que a nossa Pátria não
é a Terra, mas, sim, que somos meros tripu
lantes de uma nava errática e imensa, a per
correr interminável e recorrentemente os
desvãos do Universo.

Apesar de tudo isso, vejo com radiante
orgulho um outro sentido edificante nesta re
verência desproporcional aos meus reais mé
ritos: a esperança de poder legar àos que nos
sucederão, aos que indagarão sobre o por
quê desse nome no Fórum Trabalhista de Ri
beirão Preto, os postulados e princípios com
que procurei pautar a minha vida, como cida
dão e magistrado, praticando-os e que consis
tem, basicamente: no trabalho denodado e
austero, na convivência fraterna, ordeira e
reta, em que a prática do bem e 'do respeito
ao semelhante é dogma de vida haurido dos
princípios familiares e na fidelidade às minhas
convicções e, sobretudo, a mim mesmo. Se
puder deixar com as placas e com o meu no,
me, essas lembranças e essas metas de vida,
dár-me-ei por satisfeito e imensamente feliz.

Desejo externar o meu agradecimento pú
blico ao verdadeiro autor dessa manifestação,
que se aninhou de formá definitiva em meu
ser.

Refiro-me ao incansável e operoso dirigen
te, verdadeim baluarte do Judiciário Traba-

lhista, este cavalheiro, dileto amigo, culto,
experiente e competente Juiz, Pedro Benja
mim Vieira, dinâmico e realizador Presidente
do TRT da 15' Região, sediada em Campinas.

Com efeito, foi graças à inexcedível bon
dade do Dr. Pedro Benjamin e sua exagerada
avaliação de minhas credenciais, que vivo es
ta etapa marcante de minha trajetória, que
desejaria eterna e ancorada no cais do tempo,
tivesse eu o poder mágico de imortlaizar os
instantes belos e inesquecíveis de nossas vi
das.

Agradeço, pois, ao eminente colega do Ju
diciário Trabalhista e estimado amigo, a hon
ra que me tributou, de poder emprestar o
meu modesto nome a um templo onde se
pratica Justiça. Assumo com S. Ex', também
em nome de minha família e de meus descen
dentes, o compromisso solene de nunca des
merecer a láurea, tornando-nos sempre dig
nos do resepito e da admiração do Judiciário
Trabalhista e do povo de Ribeirão Preto,
através das sucessivas gerações que irão
transpor os umbrais desse Forum e de todos
quantos conceberam esta festa que me realiza
e me reconforta.

Cumpre também, amanhã, o Dr. Pedro
Benjamin Vieira, ao transmitir o cargo de
Presidnete do TRT da 15' Região, a sua mis
são profícua e benfazeja de notável magis
trado e de grande administrador, que sempre
se mostrou, nos cargos que lhe couberam na
Justiça do Trabalho. Encerra assim S. Ex',
como eu, brevemente, a sua jornada, ficando
o judiciário trabalhista a dever-lhe assinala
dos serviços e realizações imorredouras. Não
quero antecipar-me às homenagens de que
é credor e que certamente receberá, a partir
da solenidade a que me referi. Não posso
deixar, no entanto, de registrar, desde já,
nesta oportunidade, na minha inafastável e
indissociável condição de Presidente do TST,
em nome da Corte e de meus nobres pares,
os nossos agradecimentos pela sua dedicação
e trabalho fecundo em prol da nossa causa
comum, e a certeza do respeito, da admiração
e da gratidão de toda a famJ1ia Judiciária Tra
balhista, pela sua atuação admirável.

Agradeço, comovido e sensibilizado, a to
dos, indistintamente. A Ribeirão Preto e ao
seu povo, ao qual me sinto, a partir de agora,
intrinsecamente ligado espiritualmente, só
me resta entoar a parêmia que se lhe aplica,
como a 'exteriorização dos meus sentimentos,
dos meus propósitos e da minha admiração:

"Se não pude servi-la como devera,
permitam-me, ao menos, amá-la o quan
to possa."

Muito obrigado.

o SR. NEY LOPES (PFL-RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, tramita na Câmara dos De
putados o Projeto de Lei n' 5.883, de 1990,
de origem do Poder Executivo, que pretende
alterar a Lei n' 6.729, de 28 de novembro
de 1979. A matéria é da maior importância
e significação para o País, na medida em que

fixa regras e critérios de economia de mer
cado para a compra e a venda de veículos
automotores. Sabe-se que o governo Federal
denuncia a existência de uma espécie de re
serva de mercado nesse setor, a partir das
garantias de áreas demarcadas para as vendas
dos concessionários. Por essa razão, deseja
o governo Federal tornar efetiva a possibi
lidade do consumidor de adquirir esses veícu
los em qualquer parte do território nacional,
forçando, assim, até a alteração de preços.

Sr. Presidente, a matéria é complexa. Co
nhecemos o sistema legal que rege o assunto,
por força de uma longa militância de advo
gado, lidando com questões correlatas. Daí
porque procedemos estudos profundos da
proposta oficial. E a conclusão a que chega
mos é de que a Ministra da Economia, Zélia
Cardoso de Mello, propôs um objetivo na
exposição de motivos que acompanha o pro
jeto; enquanto o texto sugerido consagra ou
tra coisa. Isto certamente não envolve má
fé, mas talvez a pressa no exame jurídico
do problema, sendo atacado apenas o ângulo
econômico da questão. Daí por que estamos
sugerindo a apreciação de emenda substitu
tiva do projeto de lei governamental, deixan
do claras as situações desejadas pelo Poder
Executivo e dando melhor técnica legislativa
à proposição. Por exemplo, o art. 2° do proje
to propõe que o Congresso Nacional delegue
poderes para que a Lei n° 6.729 seja reescrita,
após a sanção da atual proposição. Isto é ab
surdo, inacreditável, até porque aquilo que
o projeto do Governo quer atingir, ou seja,
a eliminação de reserva de mercado na venda
de veículos, está consagrado em outros arti
gos da Lei n' 6.729, não atingidos pela atual
reforma, objeto do projeto em votação.

Por estas razões, a emenda substitutiva de
nossa autoria preserva a imagem legislativa
do Congresso Nacional, reafirma a defesa
plena da economia de mercado e a liberdade
de compra e venda, constituindo em melho
ramento da técnica legislativa da proposição
e também adequação à sua juridicidade e le
galidade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JACY SCANAGATTA (PFL - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr,5 e Srs. Deputados, ao aproximar-se
o encerramento da atual legislatura e, com
isso, a finalização do mandato que me foi
outorgado pelo povo paranaense em 1986,
sinto ser de meu dever dirigir-me ao povo,
através da tribuna desta Casa Legislativa.

Ao fazê-lo, devo, preliminarmente, tornar
públicos os meus agradecimentos a todos
quantos colaboraram para o desempenho do
meu mandato, com destaque para os compa
-nheiros de bancada e para o Partido da Frente
Liberal- PFL - ao qual, por princípio pró
prio, me mantenho fiel.

Aos' demais - de outros estados e inte
grantes de outras siglas partidárias - pelas
lições de cavalheirismo e convivência demo
crática.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o
exercício de mandato parlamentar federal é
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sobremodo honroso e difícil. Num país como
o nosso. em luta constante pelo aprimora
mento de uma democracia ainda jovem. e
para livrar-se das amarras do subdesenvol
vimento. a tarefa de representar e defender
os interesses do povo é complexa e. às vezes.
desanimadora. sobretudo para aqueles que
procuram cumpri-la com absoluta seriedade
e espírito público. despojados de intenções
outras que não sejam a de servir a coleti
vidade.

Cheguei a esta Casa num momento crucial
da vida brasileira. com a Nação inteira de
olhos e pensamento voltados para o Poder
Legislativo. incumbido também da missão
histórica de votar uma nova Constituição.

Consciente das minhas responsabilidades.
tomei parte ativa em todas as fases da Assem
bléia Nacional Constituinte. Ao longo de de
zenove meses de trabalho contínuo e dinâ
mico. apresentei emendas, subscrevi outras.
participei de comissões e subcomissões. de
sessões plenárias. de votações. seminários.
simpósios e outros eventos. Dialoguei com
representações de diversos segmentos da so
ciedade,atendendo apelos ou então me
opondo à imposição de lobbies quando defen
diam interesses de grupos ou contrárias aos
da Nação.

Resisti a casuísmos e tentativas de se fazer
um Estado-empresário e, ao mesmo tempo.
paternalista, com a concessão de benefícios
sociais muito além das possibilidades reais

.da nossa economia.
Entendi ser necessário a feitura de uma

Carta que sintetizasse os anseios e necessi
dades do povo. porém de conformidade com
a realidade nacional. Uma Constituição dura
doura, capaz de estabelcer os alicerces de
uma Nação soberana. solidária. política e
economicamente estruturada sobre as pilas
tras da democracia, concedendo ao homem
as condições essenciais ao exercício da plena
cidadania.

Concluídos oS trabalhos constituintes.
voltei-me para as atividades normais ou con
gressuais, consciente de que. além das tarefas
rotineiras. ainda carecia votar cerca de duas
centenas de leis ordinárias e complementa
res, indispensáveis à viabilização da Carta
Magna.

Representante de uma região eminente
mente agrícola e com extraordinário peso na
economia paranaense e nacional, era natural
que minhas atenções estivessem voltadas
prioritariamente para esse setor.

E foi assim que procedi. Em inúmeras
oportunidades, levei à tribuna os anseios e
inquietações do produtor rural; registrei pro
testos e pleitos e reivindiquei atendimento
justo para a agropecuária.

Conhecedor da realidade do campo e cons
ciente da importância da economia primária
no contexto geral da economia brasileira. em
penhei-me por uma lei agrícola que estabele
cesse. de forma permanente, as bases indis
pensáveis ao desempenho da atividade agro
pecuária. livrando o sacrificado produtor das
sucessivas normas casuísticas. Apresentei su
gestões. emendas e apoiei outras. acompa-

nhando de perto todas as fases, desde a elabo
ração.

Agora, ao apagar das luzes da atual legisla
tura, experimento alegria em vê-Ia finalmen
te aprovada, superando os interesses regio
nais e os conflitos ideológicos - tão próprios
de uma casa legislativa democrática.

Com igual empenho, estive atento a outros
problemas do estado e do povo paranaense.

Defendi a conclusão da ponte sobre o rio
Paraná. no Municípo de Guaíra, ~cm como
a construção da Ferrovia da Produção. por
considerá-Ias peças importantes para o escoa
mento da produção de uma das regiões mais
ricas do Estado e do País. Abordei a questão
da educação e reclamei melhor tratamento
para os proft:ssores. Emprestei solidariedade
ao Movimento Popular Pró-Parque 1'facional
do Iguaçu e à Associação de Integração Co
munitária Pró-Estrada do Colono, por consi
derá-la séria e sem prejuízo na preservação
ambiental e por defender a compatibilização
da economia e da ecologia.

Paralelamente às tarefas estritamente le
gislativas. procurei proporcionar atendimen
to pessoal aos pleitos e reivindicações dos
municípios.j"vando-os às autoridades com
petentes e/ou acompanhando Prefeitos e ou
tras lideranças.

Periodicamente visitei minhas bases políti
cas. ouvindo. observando. tomando contato
direto comas problemas municipais.

Assim foi o meu cotidiano nesses quatro
anos de mandato.

Não disputei a reeleição.
Entendi que a missão se havia esgotado.

Depois de haver ocupado a Prefeitura de Cas
cavel em duas oportunidades. uma como vice
e outra como prefeito, a atuação na Câmara
dos Deputados teria completado minha pas
sagem pela vida pública.

Deixo-a com a consciência tranqüila. por
que respaldado na convicação de haver cum
prido o meu dever com responsabilidade e
espírito público, ao colocar o mandato exclu
siva e permanentemente a serviço do povo
que me elegeu.

Voltando às atividades empresariais, estou
certo de que também ali continuarei a ser
útil à sociedade e ao desenvolvimento econô
mico e social da Nação brasileira.

Muito obrigado.....
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PL

- RR. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, reite
radas vezes tenho ocupado esta tribuna para,
em nome do povo de Roraima, solicitar ao
Poder Executivo, especificamente ao Sr. Pre
sidente da República e ao Sr. Ministro da
Educação, que sejam adotadas as medidas
necessárias para a concretização da Lei n'
7.518, de 1986, objetivando a implantação
da Escola Técnica Federal de Roraima.

Embora o art. 4' da referida lei estabeleça
que o Poder Executivo, ouvido o Ministério
da Educação, a regulamentaria no prazo de
noventa dias de sua publicação, até hoje, pas
sados quatro anos, essa providência ainda
não foi adotada.'

Embora o Ministério da Educação tenha

liberado recursos para a construção do prédio
da escola e para a aquisição de equipamentos.
a sua implantação, que passa necessariamen
te pela criação de seu quadro de pessoal, me
diante a criação de empregos, funções comis
sionadas e funções gratificadas. até o mo
mento não foi adotada pelo Poder Executivo.
Com a criação do Estado de Roraima. a cons
tituição do quadro de pessoal da escola pode
ria dar-se quase que totalmente com a opção
ou redistribuição de docentes, técnicos. pes
soal administrativo e auxiliar. de funcinários
federais do ex-Território Federal de Rorai
ma, equiparando·se para mais. quando for
o caso. os seus salários. Cumpre ressaltar que
o Governo de Roraiama. acreditando que o
Governo Federal adotaria as providências in
dispensáveis, adiantou-se e fez funcionar dois
cursos na Escola Técnica Federal. que, aliás,
estão dando excelentes resultados para o alu
nado.

Urge, pois. que o Ministro Carlos Chiarelli
e o Presidente Fernando Collor saldem essa
dívida para com a juventude de Roraima.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CARLOS VINAGRE (PMDB 
PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr·' e Srs. Deputados, o Presi
dente da Associação de Beneficiadores e Pro
dutores de Borracha Natural do Brasil 
ABNB - declarou. incisivamente, à impren
sa de Belém:

"A política monetária do plano econô
mico do Governo Collor. que pretende
acabar com a inflação, tirou de circula
ção um volume de moeda que atingiu
em clÍeio a economia da Amazônia".

Parece que o Governo cobriu o santo da
dívida interna. descobrindo o santo do desen
volvimento, principalemnte daquelas regiões
r.ujos recursos naturais são espoliados pelo
contrabando e pela devastação.

É o que pensam os produtores de borracha
natural da Amazônia. verificando que o en
xugamento monetário. ao mesmo tempo em
que prejudicava os poupadores. educados pe
la caderneta durante vinte anos, não resultou,
até agora, em nenhum incentivo aos órgãos
produtivos, nem, muito menos, beneficiou
os setores extrativistas produtivos, que de
pendem, para sua sobrevivência, do parque
industrial do Sudeste, principalmente de São
Paulo.

Salienta Armando Soares:

"Em vez de o dinheiro ser colocado
em circulação, para sustentar a econo
mia, foi. em grande parte. entesourado.
criando sérios problemas de liquidez na
·economia".

Para isso, importaram um Rei Midas do
Velho Império Otomano, amante da moeda,
como geralmente os levantinos. que preten
dia surrupiar até as poupanças entre vinte
e cinco.e cingüenta mil cruzados novos. _
. A astúcia dõmascate resulta em ter o único
importador paulista suspendido as encomen
das de borracha da Amazônia, para não ter
que demitir mais operários.
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o Governo precisava convencer-se de que
nem tudo o que é bom para a Fenícia é bom
para o Brasil. Muito menos para a Amazónia.

Sr. Presidente, Srs. Deputados. quero di
zer também que compreendemos e apoiamos
a preocuçação ecológica que invade o mundo
e avassala o País. Desejamos, mais do que
ninguém. a preservação da última grande flo
resta única da Terra, que se situa na Amazó
nia. Mas isso não importa pretender conti
nuem como reservas tlorestais áreas urbanas
do Pará, como ocorre com o Município de
São Félix do Xingu, que. em 1961, quando
foi criado, dispunha de apenas 1.558 habi
tantes, numa área de mais de 116 mil quiló
metros quadrados. Quando. em 1962, pelo
Decreto n" 51.029, o Presidente Jânio Qua
dros transformou essa área municipal, inclu
sive sua sede. em reserva florestal. a munici
palidade ficou impedida de emitir um título
sequer, nas áreas urbana, suburbana e rural.
enquanto a terra era ocupada desordenada
mente. atingindo. hoje, uma população qua
se trinta vezes maior. de cerca de quarenta
mil habitantes. desenvolvida a mineração,
grande a produção madeireira, promissora
área de plantação de seringa, cacau e gua
raná.

Até agora. o lbama, surpreendentemente.
ignora o problema e mantém em vigor o
nefasto decreto, impedindo o desmatamento
decretado pelo extinto IBDF, cortadas as
atividades madeireira e mineradora, sentin
do-se marginalizadas as classes produtoras de
São Félix do Xingu, tolhidas da promoção
do extrativismo mineral e vegetal. respon
sáveis por parte substancial da sua economia.

A manutenção desse status quo é injustifi
cável, reivindicando aquela prefeitura a libe
ração da área municipal, a fim de que os
produtores. até mesmo os mineradores com
lavra mecânica, possam explorar 218 mil e
400 heçtares de terra, já inteiramente ocupa
dos, em plena produção. inexistentes confli
tos sobre a posse fundiária.

Se revertida a área para o património esta
dual, melhorariam a produção e o desenvol
vimento do município. ensejando a regula
mentação dos seus lotes urbanos e glebas ru
rais.

Talo apelo que endereçamos ao governo
Federal, por intermédio do Ibama.

Trago outro assunto, Sr. Presidente.
Ninguém pode negar o surto de progresso

que vem sendo produzido no interior do Pará,
graças à competência. à dedicação dos seus
prefeitos e à assistência permanente e lúcida
dos seus municípios. Exemplo desse desen
volvimento das comunidades interioranas é
dado pela atuação do Prefeito Luiz Gaspar
Vilela Machado. colocado pela segunda vez
à frente dos destinos de São Miguel do Gua
má, cidade que fica a 140 quilómetros da Cac

pital, à margem da Rodovia BR-OI0 e do
rio Guamá, um 'dos mais prósperos Muni
cípios da região, com fonte de renda principal
na agricultura, pecuária, cerâmica e indústria
madeireira.

Fundado em 1876, nunca, em mais de um
século, atingiu tamanho desenvolvimento co
mo sob a administração anterior de Luiz Gas
par Vilela Machado que agora substitui o Pre
feito renunciante. Getúlio Batista de Lima.
desde 15 de janeiro.

Na sua primeira administração, Luiz Gas
par ampliara a sede municipal, criando o
Bairro Novo, construíra escolas na sede e
nos distritos e implantara o Projeto Ciata.
apoiado pelo Serpro, transformando São Mi
guel do Guamá no primeiro Município brasi
leiro a dispor desse melhoramento.

Em cem dias de nova administração, abriu
novas ruas. recuperou o asfaltamento urba
no, fechou bueiros, abriu e ampliou estradas
vicinais. promoveu melhoramentos nos bair
ros da Vila Nova, Pataateua, Perpétuo So
corro e Magalhães Barata, recuperando a es
cola do bairro do Perpétuo Socorro, antes
incendiada.

Executou trabalhos de extensão do serviço
de água potável para Perpétuo Socorro, en
quanto o Dr. Fernando Pinho da Celpa. man
dou ampliar a rede de energia elétrica, neces
sária a um Município com 106 escolas, onde
o funcionalismo ganha salário mínimo.

Duas ambulâncias foram adquiridas, para
dinamizar a assistência sanitária.

Isso demonstra o quanto poderá, no restan
te do seu mandato, realizar o Prefeito de São
Miguel do Guamá.

Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados. que
ro, finalmente. abordar a questão do julga
mento popular.

Não é de estranhar que o eleitor de Lula,
consultado agora pelos institutos de opinião
pública a respeito do desempenho de Fernan
do Conor, termine apoiando o Brasil Novo,
principalmente se ouvido quem não pertença
a nenhum sindicato laboral. Já se sabe que,
a esta altura, quando o candidato do PT disse
"pt, saudações" à política partidária, para
reinserir-se na política sindical. o eleitorado
órfão s6 poderá comparar o Presidente Fer
nando Collor com seus antecessores. E. como
a memória de Vargas e Juscelino tende a aco
modar-se nas páginas da história, o termo
de comparação mais atual é o do qüinqüênio
anterior, também de promessas esquecidas
e de uso imoderado das medidas institucio
nais. Além disso, as classes "D" e "E", que
constituem a maioria da população, estão
consumindo mais leite, carne e ovos.

Acredita-se que o Presidente esteja satis
feito com a aprovação, mas é preciso recordar
que a memória do povo é fugaz. Daí por
que essa opinião favorável de· mais de 70%
da população pre.cisa ser preservada, o que
ocoQ'erá, decerto, se melhorar o consumo
per capita, de alimentos.

Donde se conclui que o Ministro da Agri
cultura, o benjamim da equipe, deve ter ins
trumentos, propiciados pela Migistra Zélia
Cardoso - cuja popularidade vem crescen
do, como a estrela do Ministério - para in
crementar a produtividade, tarefa mais bara
ta e imediatamente eficaz do que a ampliação
das chamadas fronteiras agrícolas, que dese-

jamos seja contida na fímbria da Floresta
Amazónica.

Precisamos de uma campanha de produti
vidade, aliados o trabalhador e o proprietário
da terra. obtida a necessária compreensão
do consumidor. suprimidos os vexames tribu
tários, incrementado o cooperativismo e mo
bilizados os incentivos fiscais e creditícios.

Talo mais precioso adubo da popularidade
do atual Governo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB 
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ontem o
Governo perdeu a grande oportunidade de
se redimir perante a Nação, ao desprezar as
propostas para o entendimento nacional
apresentadas por empresários e trabalhado
res. Em lugar de uma resposta afirmativa às
sugestões para que reconhecesse as perdas
salariais sofridas pelos trabalhadores com a
implementação do Plano Collor. e de estabe
lecer os critérios e prazos para a superpo
sição, o Governo preferiu escarJlecer do mo
vimento sindical, definindo um abono mise
rável de3%, no mês de janeiro, para os traba
lhadores da iniciativa privada que recebem
até 10 salários mínimos. E nada falou acerca
da necessidade de rebaixamento da taxa de
juros, de se construir uma política consisten
te, que altere o peliil da distribuição de ren
das e aumente a participação da massa de
salários na renda nacional.

Nenhuma palavra foi dita sobre a impor
tância de se implementar os projetos de as
sentamentos que aliviem as tensões gestadas
pela antidemocrática concentração da pro
priedade da terra. Enfim, quis o Governo
ser o gestor solitário e imperial do seu projeto
económico, de cujas linhas gerais não admite
afastar-se.

Fracassado o entendimento entre Gover
no, empresários e trabalhadores, resta agora
ao Congresso Nacional a responsabilidade
grave de, neste momento derradeiro da atual
Legislatura, dotar o País pelo menos de uma
política salarial mais tlexível. que estanque
de imediato a sangria dos ganhos dos traba

.lhadores, provocada pela int1ação, que há
muito fugiu ao controle das autoridades eco
nómicas.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, voltamos
a abordar, mais uma vez, o grave problema
da seca. que, segundo se noticia, é a maior
das últimas décadas, uma das mais terríveis'
que o Nordeste já enfrentou, superando até
a ocorrida em 1983, quando a região sofreu
enormemente pela falta de água.

A escassez da chuva devastou a já comba
lida economia do Nordeste, e, no nosso Esta
do de Pernambuco, foi onde sentimos mais
de perto as conseqüências danosas da longa
estiagem, pois perdemos mais de 50% da 'sa
fra de grãos deste ano, chegando ao ponto
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de no sertão, a produção agrícola ter sido
80% menor do que a esperada no início de
1990.

O momento por que passa a região nordes
tina, novamente assolada pelo flagelo da se
ca, indica a ocorrência de uma situação deses
peradora, inclusive com ameaça de saques
em algumas cidades.

É bem verdade que o Governo Federal
está tentando aliviar a penúria dos nordes
tinos, através da adoção de algumas medid~s

paliativas. Verbas foram liberadas para.aqUl
sição de carros-pipa, visando ao abasteclme.n
to de água das cidades atingidas pela estIa
gem. E, agora, devido à gravidade do prob~e

ma de fome e de miséria, decidiu-se pela dIS
tribuição de 655 mil cestas básicas para ali
mentar mais de três milhões de pessoas em
nove Estados.

O entendimento aos flagelados mobiliza a
Cobal. que transporta os alimentos até ~ Re
gião; a Sudene, que c~da~tr~ ~s famílIas, e
o Exército, que faz a dlstnbuIçao das c.est.as.
O Governo Federal liberou Cr$ 240 mIlhoes
para atender os 568 Municípios atingidos pela
seca. Durante os próximos sete meses, cada
família receberá uma cesta básica po: mês. ,

Assim, nessa hora de desespero, taIS med~

das haverão de amenizar o sofrimento de mI
lhares de irmãos flagelados. No entanto, pa
ralelamente a essas providências emergen
ciais, sugerimos ainda o alistamento do pes
soal desempregado, tanto na zona urbana,
para construção de obras de infra-estrutura
das Prefeituras, com recursos do Govern?
Federal, como na zona rural, com o aproveI
tamento dos agricultores nas próprias fa~en

das' financiamentos aos produtores ruraIS, a
jur~s subsidiados; linha e~pecial ~e crédit?
para aquisição de ração ammal, a fIm de eVI
tar-se a grande mortandade dos re.banhos,
são, dentre outras, algumas alternativas que
poderão atenuar as agruras dessa gente.

Portanto, agora, mais do que nunca, é hora
de serem concretizadas aquelas tão reclama
das soluções, objeto de estudos técnicos, ela
borados já há algum tempo e aprese~tados

à deliberação do Governo e que conSistem,
resumidamente, no investimento, visando
fortalecer a infra-estrutura hídrica, com a
construção de açudes, adutoras, barra.gens e
sistemas de irrigação, com o que acredItamos
serão resolvidos ou pelo menos atenuados
os graves e sérios problemas provocados pelo
drama da seca.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. DASO COIMBRA (PRN - RJ..Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. PreSIden
te Sr" e Srs. Deputados, por um complexo
d; razões de natureza psic?~ocia.1 e cultural,
o motorista brasileiro dmge lfrespon~a

velmente, mantendo uma conduta essenCial-
mente anti-social e egoísta. .

Assim, dirigir perigosame.nt~ tem SIdo uma
constante nas rodovias, pnnclpalmente ?as
vias públicas urbanas, inclusive nos famIge-
rados "pegas". . . .

No momento, esse ilícito é tipIficado ~0I?-0
contravenção, o que configura um autentIco

convite e estímulo à sua prática e reincidên-
cia. .

Temos para nós, entretanto, que, a fII?
de dotar a sociedade de instrumento maIS
eficaz é fundamental a criminalização dessa
infração, inserindo-a em disposição própria
do Código Penal. . .

Assim, elaboramos projeto de leI, encam
pando a medida e, desta tribuna, apelamos
aos ilustres membros desta Casa, para que
emprestem seu inestimável apoio à refenda
propositura.

O SR. LUIZ SOYER (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr's. e Srs. Deputados, há alguns anos,
criou-se no Brasil a expressão inflação sazo
nal, correspondente principalmente à carên
cia de alimentos e verduras no tempo das
chuvas mais fortes, carne na entressafra ou
frutas como decorrência de alterações climá
ticas.

A referência principal era a produção
agropecuária, sempre apontada como ~onto

de origem da carência de produtos alimen
tares, por excelência primários, mesmo quan
do resultantes da coleta.

Seus preços são geralmente os últimos a
cair, quando se trata de infl~ção da de.ma~da,

mesmo porque as neceSSIdades pnmeIfas
atingem com o mesmo vigor todas as pessoas,
ricas ou pobres.

Agora está-se verificando, nesse setor,
uma ocorrência interessante. Para comprar
os 13 itens de alimentação da ração essencial
mínima nec~ssária para a alimentação de uma
pessoa, o assalariado gastou menos d~ u';ll
salário mínimo, em novembro, ocorrenCIa
que se verifica pela vez primeira, depois de
outubro, segundo pesquisa do Dieese em 13
Capitais do País.

Em vista disso, o trabalhador que recebe
o piso salarial comprometeu cerca de 92%
para a ração alimentar em Porto Alegre, e?
quanto o de Salvador dispendeu 62% ou s~Ja

Cr$ 5.192,00. Em São Paulo, esse custo leite,
farinha de trigo, pão, óleo, verduras e frutas
- teve sua alta máxima no arroz, com uma
elevação superior a 52% com registro~ nega
tivos a carne, a banana e o tomate, eVIdente
mente menos adquiridos, pelo seu elevado
preço. .. .

Evidentemente, há dispandades regIOnaIS,
mas, no geral, verifica-se a queda do consumo
da carne, preferidas as proteínas dos frangos,
podendo-se observar que, em Belém, ao con
trário do Recife e São Paulo, a carne, o toma
te e a banana tiveram os preços conjunta
mente majorados em cerca de 15%.

Aos poucos, as estatísticas vão convencen
do os economistas de que não são os produtos
agropecuários os que mais contribuem para

a exacerbação do custo de vida.
Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente,

Sr" e Srs. Deputados.

O SR. LUIZ ALBERTO RODRIGUES
(PMDB -MG. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados,
chega ao fim o mandato de Deputado Federal

a mim confiado pelo povo min~i~o, que.me
brindou com a honra de ter partiCipado, Jun
tamente com expressivas talentosas figuras
da vida política brasileira, da Assembléia Na
cional Constituinte.

Na Constituinte, votei sempre em função
do que, no meu entendimento, repre~e.ntaria
a modernidade e os avanços necessanos ao
Brasil nos campos político e sócio-econômi
co-cultural.

Destaco o voto e a defesa do sistema parla
. mentar de Governo, com voto distrital puro
:ou misto para escolha dos deputados e sena
dores, pois acreditava e acredito que a apr~

vação do parlamentarismo t;a;á a ~O~SO~I

dação da democracia, garantIra a eXIstenCIa
de partidos fortes e ativos.e eli":li~ará a ciclo
timia permanente do presldenclahsmo pater
nalista e ineficiente, que faz parte da cultura
nacional, particularmente da cultura políti~a,

e, principalmente, fortalecerá o Poder LegIS
lativo.

Fui vencido no parlamentarismo,. e 0)larla
mentarismo foi derrotado na Assemblela Na
cional Constituinte pelo poder aliciador da
Presidência da República; mas. com certeza,
mais cedo do que penso, o regime parlaI?-e~

tar de Governo deverá ser aprovado. mdI
cando mudanças animadoras nos caminhos
políticos da Nação. .

Destaco ainda, como fator de alegna pes
soal, o exercício da Presidência da Subco
missão de Municípios e Regiões da Assem
bléia Nacional Constituinte, onde o trabalho
dos constituintes municipalistas conseguiu
dar destaque e importância ao município bra
sileiro, base da pirâmide do poder no ~aí~ ..

O esforço no setor da Legislação ordmana
deixa poucalj boas lembranças, pela desorga
nização, pela improvisação e pela falta de
assessoria da Câmara dos Deputados, que
espero venha instrumentalizar-se para .dar
agilidade e transparência à sua ação leglsl~

tiva. É doloroso admitir que muitas das CrítI
cas feitas ao Poder Legislativó têm respaldo
na realidade e que ações simples de organi
zação, aparelhamento e comunicação, so.cial
podem, com rapidez, melhorar. o 'pe~s,II~o

conceito que a sociedade a nível maJontano,
tem do trabalho realizado pelo Legislativo
nacional.

Manifesto meu contentamento pessoal pe
la convivência e pelo esforço dos companhei
ros de trabalho das Comissões de Minas e
Energia e Finanças, onde muito aprendi a
respeito desses dois importantes setores da
vida política brasileira; e posso atestar a qua
lidade dos resultados obtidos na área legisla
tiva, nos debates e discussões a nível dessas
comissões, em que pese a descontinuidad~,
a partir daí, em função da falta de orgam
cidade do processo legislativo em si e de pro-
blemas já apontados. .

Finalmente, agradeço aos amIgos, parla
mentares, funcionários, jornalistas, todos
companheiros da mesma viagem, lembrando
que, felizmente, o povo, juiz permanente da
ação dos homens públicos, continua buscan
do o melhor caminho para o presente e o
futuro do Brasil.
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Aos meus eleitores, manifesto a consciên
cia do dever cumprido, minha integral dedi
cação aos mandatos recebidos e certeza de
ter mantido o rumo e os princípios que sem
pre orientaram minha participação na vida
pública, de ajudar a construir um país mais
justo e próspero em todos os sentidos.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra a Sr" Sandra Cavalcanti.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI (PFL 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, S1"" e Srs. Deputadcs, e~ta Legislatura
que se encerra será analisada com tempo,
com isenção e vai mostrar o quanto foi rica
em trabalhos e em resultados, muito ao con
trário do que se lê correntemente na imprensa
e :lo que se ouve nas chamadas análises dos
políticos, dos jornalistas, dos cientistas e da
queles que se dedicam a acompanhar a vida
pública do País.

Iniciada em 1987, esta Assembléia Nacio
nal, que era Constituinte, conseguiu, num
prazo até muito razoável, elaborar seu texto
constitucional. E, quando digo que o prazo
foi razoável, não é na base da boa vontade,
do desejo de querer puxar um pouco de brasa
para a nossa sardinha. É que, em outros paí
ses, após períodos autoritários, após gover
nos fascistas, nazistas, comunistas, após lar
gos espaços de tempo em que o povo era
privado do direito de ter sua vontade repre
sentada num congresso livre, a elaboração
de um texto constitucional demorou mais do
que o tempo que usamos para fazer o nosso.
Basta ver os exemplos da Espanha, da Itália
e da Alemanha.

A Carta fundamental da Alemanha é de
1949. No entanto, o novo estado livre alemão
foi instaurado logo após o término da Segun
da Grande Guerra Mundial, em 1945.

Na Espanha, a queda de Franco foi suce
dida pela convocação de eleições gerais e pela
composição das chamadas Cortes Nacionais.
E o texto da Constituição espanhola levou
quatro anos para ser elaborado.

A Carta italiana, por sua vez, levou três
anos.

Mas nem se diga que somos um país useiro
e vezeiro em ter várias Cartas constitucionais,
porque ot,Itros países muito civilizados, com
belas histórias políticas, também têm, n', seu
patrimônio, várias Constituições. Basta ver
o exemplo da França, que está na sua quinta
república. Nós, pelo menos, temos a vanta-.
gem de estar apenas numa passagem entre
a República Velha, a República Nova e o
chamado Brasil Novo.

Portanto, dentro dos parâmetros de civili
zação, ainda temos duas etapas a percorrer,
se quisermos imitar, por exemplo, o caso
francês.

Sr. Presidente, nosso trabalho, como As
sembléia Nacional Constituinte, terminou em

outubro de 1988. E, ainda nesse ano, foi pos
sível à Câmara e ao Senado elaborar e colocar
em votação a legislação complementar con
cernente a alguns dispositivos da maior im
portância, previstos no texto constitudonal.
Já no começo de 1989, tramitavam nesta Casa
dezenas de projetos de leis complementares,
exigidos pelo texto constitucional, que pr~vê

a edição de mais de duzentas delas, bem como
dezenas de leis ordinárias - também pre
vistas pelo texto constitucional, que pede
mais de quinhentas - e principalmente três
ou quatro leis que, incidindo sobre áreas prio
ritárias do País, mereciam tratamento espe
cial. Uma seria a lei orgânica na área da saú
de, outra a lei orgânica na área da Previ
dência, ainda a lei orgânica na área de assis
tência social, e a Lei de Diretrizes e Bases
na área da educação. E, antecedendo a todas,
a primeira Lei de Diretrizes Orçamentárias
para reger a elaboração de orçamentos, coisa
que até hoje o Brasil não havia experimen
tado, e que foi uma conquista da maior signi
ficação.

Paralelamente a estas, que eu chamaria de
as mais urgentes, tivemos a Lei de Defesa
e Proteção do Consumidor, o Estatuto da
Criança e do Adolescente. E mais a lei sobre
o uso dos defensivos agrícolas, conhecida co
mo lei de Agrotóxicos. Tudo isso requerem
- e está requerendo da parte dos deputados,
um trabalho meticuloso e sério, que se desen
rola nas comissões. O povo que muitas vezes,
vem aqui, senta-se nas galerias e vê o plenário
vazio, como acontece hoje, pode imaginar
que esta Casa é preguiçosa, que os funcio
nários não trabalham, que os deputados nada
fazem. Mas quando o povo chega e vem às
galerias repito, deveriam saber que aqui ape
nas se desenrolam as fases finais de um longo
trabalho de pesquisa, de diálogo, de debate
e de tessitura legislativa. Neste instante, por
exemplo, várias comissões estão em plena
carga de trabalho. A Comissão Mista de Or
çamento está revendo o Orçamento que nos
foi enviado pelo Executivo no último dia,
na undécima hora.

Sr. Presidente, se nos anos de 1989 e 1990,
tivéssemos tido um tempo normal para traba
lhar, nossa produção talvez fosse muito me
lhor. Ocorreu, porém, um fato que precisa
ficar registrado na vida legislativa do Brasil,
como um mau exemplo a ser evitado daqui
para a frente. Refiro-me à interpretação ab
surda e errada que o Executivo deu ao texto
do art. 62 da Constituição Federal, que fala
em medida provisória.

Aquele artigo pertencia a um arcabouço
montado pela Comissão de Sistematização,
que tinha toda uma filosofia, ou seja, nós
daquela Comissão aprovamos o sistema par·
lamentarista de Governo. Foi esse modelo
de governo que desceu para o plenário:'Nesse
sistejlla, medida provisória é outra coisa, pois
quem governa o faz com a maioria. Se não
tiver maioria no Congresso, não há primeiro
ministro. Estamos assistindo, neste instante,
a um espetáculo que, até certo ponto, é dolo
roso, pois todos os dias os jornais noticiam

que o'Presidente - ou o seu Líder do Go
verno - está tentando organizar a maioria
nesta Casa. Este é o grande defeito do sistema
presidenciaUsta.

Quando adotamos o sistema parlamenta
rista, nós o fizemos porque já estávamos can
sados de ver a História do Brasil ser interrom
pida por arbítrios, por golpes, por manobras
e imposições de períodos ditatoriais, sempre
que o Poder Executivo, sem maioria na Câ
mara dos Deputados e no Senado Federal.
entra em choque com o Congresso. Um Go
verno, sem maioria no Congresso, no sistema
pre~idencialista, enfrenta esse problema.

o Sr. José Genoíno - Permite-me V. Ex'
um aparte?

O SRA. SANDRA CAVALCANTI - Com
prazer, nobre Deputado.

O Sr. José Genoíno - Nobre Deputada
Sandra Cavalcanti, faço um aparte ao discur
so de V. Ex' para, nesse ponto, estabelecer
concordância com o que foi dito sobre essa
prática de o Governo construir maiorias na
base do "Frentão", como está sendo falado
agora. O Governo junta gregos e troianos
e faz um "Frentão". A cpla que une os seus
integrantes não sabemos seé ideológica ou
não - e normalmente não é. Existe uma
situação política: este Governo foi legitima
mente eleito por cinco anos. Portanto, a Opo
sição tem que se relacionar com ele partindo
desse patamar. Há hoje uma situação de im
passe. O Governo se coloca de maneira impe
rial diante de uma crise, não fazendo conces
sões significativas. O retrato da reunião do
pacto do entendimento nos mostra um grande
fiasco. Acho até que nem compensou a quan
tidade de luz gasta na sua transmissão. Temos
uma grande oportunidade. Concordo com V.
Ex' no sentido de que, na revisão constitu
cional, após o plebiscito, se estabeleça um
parlamentarismo com grau de consistência e
coerência internas ao sistema, mudando tam
bém o sistema eleitoral e corrigindo a propor
cionalidade para a composição da Câmara
dos Deputados. O atual tipo de proporcio
nalidade não pode continuar. senão haverá
uma distância muito grande em relação ao
eleitor, possibilitando a dissolução da Câma
ra dos Deputados. Se é verdade que o Con
gresso Nacional terá poderes para derrubar
.0 Governo, ele também poderá ser dissol
vido, e novas eleições serem convocadas.
Acho que podemos estabelecer, nesse pro
cesso de debate, os requisitos de um paila
mentarismo democrático, com grau de con
sistência, para que ele não seja apenas algo
circunstancial que sirva para tapar algum bu
raco de uma crise institucional. Faço questão
de aparteá-Ia, nobre Deputada, porque con
cordo com o que diz V. Ex' sobre a disputa
política que realizaremos na revisão constitu
cional. Muito obrigado.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI - Fico
muito honrada, não só com o aparte de V.
Ex', mas porque crescem minhas esperanças.
Vejo, com muita alegria, que desta vez o
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partido de V. Ex' ficará ao nosso lado. na
luta pelo parlamentarismo.

O Sr. José Genoíno - Esta é a minha posi
ção. Ainda vamos discuti-Ia.

A SRA. SANDRA CAVALCANTI - Sei
que pessoalmente V. Ex" é parlamentarista.
Imagino que desta vez conseguirá convencer
o PT a não incorrer novamente no erro que
cometeu. quando aqui votou contra o sistema
parlamentarista. Essa é uma noticia muito
boa; de vários outros setores desta Casa a
mesma notícia vem chegando.

E por que o parlamentarismo. para nós
é. de fato. a única saída? Porque não vejo.
nobre Deputado José Genoíno. outra solu
ção. Mesmo quando V. Ex' diz que a única
forma de o Governo hoje tentar organizar.
no plenário. uma maioria para com ela gover
nar é uma repetição do Centrão. como ocor
reu na Assembléia Nacional Constituinte. is
so é inerente ao sistema presidencialista. Não
há outra forma de fazê-lo. O Governo é prati
camente obrigado pelo sistema à cooptação
de parlamentares. ou pela via das idéias 
sempre raro - ou pela via de uma aliança.
que não se faz baseada em um programa de
governo de um partido ou nos ideais do País.
porque tem de ser feita em torno de um nú
mero presente no plenário. É diferente do
parlamentarismo.

No sistema parlamentarista, a presença do
partido no Governo depende de ele ter maio
ria no Congresso e de enfrentar, de repente,
se for o caso, eleições gerais provocadas por
uma dissolução do parlamento. Pudemos ob
servar, há dias. como o sistema parlamen
tarista funciona, quando assistimos ao episó
dio da queda da Primeira-Ministra da Ingla
terra. Vendo que, em seu partido, sua posi
ção começava a ficar mais fraca. e perceben
do que esta, de certo modo enfraquecia a
posição do partido junto ao povo, Margaret
Thatcher não teve a menor hesitação em re
nunciar ao cargo para manter o programa
'do partido, para manter o partido no Go
verno e para manter o partido unido.

Ora, o presidencialismo vive e se alimenta
de desagregação interna dos partidos. Não
há hipótese de, por intermédio do presiden
cialismo, o Brasil chegar a ter partidos fortes,
mesmo quando estes se organizam em torno
de idéias ou de programas. O presidencia
lismo mina o esforço dos partidos. porque
tem como retirar de dentro das bancadas
aqueles cooptados para dar cobertura ao Go
verno.

Sr. Presidente, vejo, então. a excepcional
oportunidade de, no ano de 1991, o Con
gresso debruçar-se mais a fundo sobre esta
questão. Temos de fazer uma grande campa
nha de informação para a população brasi
leira, pois, desta vez, por meio do plebiscito.
o sistema parlamentarista não será depen
dente da vontade do Presidente da República
ou dos presidenciáveis. Estes já são, a meu
ver, a esta altura, figuras negativas na vida
política brasileira. É engraçado como todos
são parlamentaristas. até o momento em que

surge para eles uma pequena hipótese de se
rem presidentes da República. Nesse mo
mento, eles mudam de pdsição e dizem: "Eu
continuo adepto do parlamentarismo, mas
acho que deve vir depois do meu mandato".
Já estamos ouvindo isso de vários candidatos
que se apresentam como presidenciáveis e
ouvimos isso também em 1988, durante a As
sembléia Nacional Constituinte. Por motivo
de ambição puramente pessoal de três ou
quatro figuras que achavam que ganhariam
a presidência da República de qualquer ma
neira, o parlamentatismo foi derrotado por
tão poucos votos. por uma margem tão es
cassa.

Sr. Presidente, no próximo ano devemos
tomar a providência imediata - se não pu
dermos fazê-lo ainda nos últimos dias desta
legislatura - no sentido de acabar com essa
forma discricionária e errada de governar o
País por meio de medidas provis6rias. Estas
estão desmoralizando o Congresso Nacional,
impedindo-o de legislar. A medida provisória
leva o Congresso Nacional a apenas opinar
sobre aquilo que vem do Poder Executivo.

A medida provis6ria, tal como é interpre
tada neste instante pelo Poder Executivo, é,
lamentavelmente, aceita de cabeça baixa pelo
Congresso Nacional, que poderia ter alterado
isso durante este ano. A medida provis6ria
nos impede de trabalhar.

Há várias leis importantísssimas, elabora
das por companheiros desta Casa, que mere
ciam estar sendo debatidas e não o estão,
porque a pauta está cheia de medidas provi
s6rias que ou são aceitas como vêm, ou são
modificadas; e, messa hipótese, são vetadas.
Aí a pauta volta a ficar obstruída pelos vetos
às medidas provis6rias alteradas.

Sr. Presidente, isso não é aquilo com que
talvez um dia Montesquieu tenha sonhado,
quando dizia que o equilíbrio dos governos
viria da separação dos poderes. Ele estava
evidentemente errado. A Hist6ria está aí pa
ra provar que sua observação não tem de
fato fundamento. O poder que governa um
país deve emergir permanentemente da re
presentatividade dinâmica da vontade do po
vo. Essa representatividade dinâmica signi
fica que. enquanto se estiver acertando e fa
zendo aquilo que é bom para o povo, pode-se
ficar no poder. Caso contrário, o povo tem
mecanismos para fazer as mudanças necessá
rias. A opção de mudar de forma institucio
nal, e não por meio de violência, de golpe,
de compra, de corrupção é a oportunidade
que o parlamentarismo oferece àqueles que·
ainda pretendem que a vida pública no Brasil
adquira um dia uma fisionomia de respeita
bilidade.

Ouço com prazer o nobre Deputado Celso
Dourado.

O Sr. Celso Dourado - Nobre Deputada
Sandra Cavalcanti, o discusro de V. Ex' é
de grande importância para esta Casa. Re!,ll
mente, o Congresso Nacional tem vivido dias
difíceis e uma verdadeira extensão da crise
existencial que sofreu como instituição, du
rante o regime autoritário, quando foi fecha-

do, desmoralizado, e teve sua fronte decaída
diante do poder autoritário. Agora, na volta
da prática democrática. no período de transi
ção, parece-me haver sempre a deliberada
preocupação de desmoralizar o Congresso
Nacional e colocá-lo diante da opinião públi
ca como perfeitamente dispensável e descar
táveI. Assim, o discurso de V. Ex' desde o
início - a primeira parte ouvi no meu gabi
nete - chama a atenção para a importância
do Congresso Nacional e da Câmara dos Ve
readores. Solidarizo-me com V. Ex' e consi
dero de muita importância que se levante a
voz, porque o parlamentar, hoje, enfrenta
uma difícil situação perante o povo. Se vem
a este plenário e faz uma denúncia que envol
va o Poder Executivo, o parlamentar procura
a imprensa. Esta, em geral, faz questão de
que ele exiba documentos e provas. Quando
se fala do Congresso Nacional, há informa
ções periféricas. sem muita profundidade. e
a imprensa faz questão de destacar o aspecto
negativo do comportamento isolado de depu
tados, ou de reclamar da própria instituição.
o, com muita rapidez e sem espírito crítico.
A chamada de V. Ex' para a importância
do Congresso é, sem dúvida. batante signifi
cativa e de grande relevância para a hora
que estamos vivendo. Esperamos que, real
mente, o parlamentarismo venha a ser apro
vado, a fim de que nos livremos deste regime
tecnocrata e autoritário, deste presidencia
lismo que tem contribuído de várias maneiras
para desmoralizar o Poder Legislativo.

ASRA. SANDRA CAVALCANTI - Agra
deço a V. Ex' o aparte.

Tomando este fio, gostaria de acrescentar
que, até mesmo na atuação da imprensa que
cobre os trabalhos políticos. o parlamenta
rismo influi, porque ele obriga o Poder Legis
lativo a se exibir de outra maneira perante
a opinião pública. enquanto o presidencia
lismo, não. Ele facilita inclusive essa forma
errada de encarar nossos problemas. Temos
vários textos de emendas constitucionais que
instalam o parlamentarismo até mesmo antes
da decisão do plebiscito. Essa era uma coisa
sobre a qual gostaria de chamar a atenção
dos Srs. Deputados, principalmente no mo
mento em que vejo chegar ao microfone de
apartes, com grande honra para mim, o nobre
Deputado Egídio Ferreira Lima. Acho que
esses textos deveriam ter andamento nesta
Casa, ainda que, mesmo aprovados, s6 en
trassem em vigor após uma decisão plebisci
tária. Se as emendas trasmitassem na Casa
nos anos de 1991 e 1992, teríamos muito tem
po para debatê-Ias e aperfeiçoá-Ias, como no
caso, por exemplo, da emenda apresentada
pelo Deputado Egídio Ferreira Lima, a quem
com muito gosto concedo o aparte.

O Sr. Egídio Ferreira Lima - Deputada
Sandra Cavalcanti, quero saudar V: Ex', que,
na vida parlamentar, se tem reveíado uma
pessoa consistente e brilhante, e cUIl).rimen
tá·la pelo trabalho específico em favor de in;
tituição, entre n6s, do sistema parla'r:<lllL<lr
de governo. Nessa luta, V. Ex' tem-se Ir. -'s-
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trado obstinada e precisa. Dizendo isso, que
ro juntar a minha palavra às de V. Ex' O
sistema parlamantar é uma brilhante conquis
ta da humanidade, conquista esta que se fez
presente sobretudo a partir dos dois últimos
séculos; e, depois da Segunda Guerra Mun
cial, revelou-se em toda a Europa Ocidental
como caminho único para a estabilidade polí
tica, para a consolidação de democracia. Já
agora, ele começa a ser implantado nos países
do Leste, como a Tcheco-Eslováquia e a
Hungria. O sistema parlamentar não só é um
mecanismo de operação do estado, único e
preciso, mas também a via para o desenvol
vimento dos povos com justiça social e bem
estar, para a social democracia, para quilo
que também os países do Leste já começam
a adotar neste momento. Os países da Europa
Ocidental, hoje, são democracias estáveis. E
quem náo se lembra da instabilidade da Euro
pa antes da Primeira e da Segunda Guerras
Mundiais?

A SRA. SANDRA CAVALCANTI - Exa
tamente.

O Sr. Egídio Ferreira Lima - Hoje a Euro
pa é uma estabilidade única, estabilidade tão
grande que permite que toda ela se una por
interesses econômicos e, logo mais, por inte
resses políticos.

A SRA. SANDRA CAVALCANTl- E so
ciais, também.

O Sr. Egídio Ferreira Lima - O sistema
parlamentar é indispensável para que o País
saia do estrangulamento em que vive. Na ho
ra em que se adotar o sistema parlamentar
dentro desta Casa, na Câmara dos Deputa
dos, que será, a partir de então, o parlamento
por excelência, haverá a formação da Maio
ria, porque sem maioria não se instituirá go
verno no sistema parlamentar, e, formada
a Maioria, ao lado dela estará a Minoria.
Isso evitará a diluição e a pulverização parti
dária, de que tanto se fala e contra a qual
tanto se reclama. Instalado o sistema parla
mentar, as correntes partidárias estarão segu
ramente consolidadas e o País. retomará o
desenvolvimento. Deputada Sandra Caval
canti, se estivéssemos no sistema parlamentar
o Plano Cruzado teria sido o plano de um
governo que cairia com ele na hora em que
fracassasse. O Plano Bresser igualmente teria
sido o plano de um governo com que ele
cairia, se fracassasse, e o Plano Collor, se
não fosse eficaz e justo para jl sociedade,
cairia, e com ele o Governo que o executa
e que o concebeu. Dessa forma, todos esses
governos teriam tido o cuidado, até por causa
do princípio da responsabilidade perante o
Parlamento e perante a Nação, de agir bem,
de ser eficaz para evitar cair, para evitar cessr
o seu poder. Ser contra o parlamentarismo
nesta hora da evolução da política brasileira,
da vida econômica e social brasileira, é ter
olhos e não querer ver, é ter sensibilidade
e não querer aplicá-la em favor da Nação
e da sociedade, é não querer deixar de ser
pequeno paia assumir uma postura de gran-

deza capaz de reformular todo o País e pro
porcionar o bem-estar à sua sociedade. Eu,
que estou deixando esta Casa, recebo com
muita alegria a sugestão de V. Ex' no sentido
de que as emendas que aí estão tenham curso.
Não vejo por que isso não possa ocorrer,
mesmo terminando a Legislatura. Temos que
pedir seu desarquivamento, fazê-las correr
em cada Casa em que surgiram, juntá-Ias nu
ma só Comissão e submetê-Ias a plebiscito
mais tarde ou a referendum agora, substi
tuindo um por outro. Por que não? Acho
que elas devem ser debatidas. E faço um ape
Io a V. Ex', que representa os cariocas tão
bem e recebem uma votação tão merecida
e tão brilhante, no sentido de que assuma
esse papel de fazer ressuscitarem, no início
da próxima legislatura, as proposições sobre
o sistema parlamentarista de Governo que
estão correndo nesta Casa. Todas elas têm
sugestões novas, oferecem colaborações que
náo se devem perder nos arquivos desta Casa.
Felicito e parabenizo V. Ex', esperando que
continue a lutar pelo sistema parlamentarista
até que o mesmo venha a ser implantado e
transforme este País numa democracia e nu
ma economia pujante, rica, que traga o bem
estar para a sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- Nobre Deputada Sandra Cavalcanti, co
munico a V. Ex' que o seu tempo está esgo
tado.

A Sra. SANDRA CAVALCANTI- Vou
terminar o meu discurso, Sr. Presidente.

Digo a V. Ex', nobre Deputado, Egídio
Ferreira Lima que, no meu estado, um grupo
de eleitores parlamentaristas tomou a decisão
de nos manter aqui na próxima Legislatura.
Fique tranqüilo, pois esta será a grande tônica
de todo o nosso trabalho em 1991. Todas
as emendas a esse respeito apresentadas srão
desarquivadas, e vamos trabalhar em cima
disto. Vamos usar o espaço que a Consti
tUIção nos permite, nas rádios, televisões, nos
jornais, para começar, desde logo, a explicar
ao povo não só o mecanismo do sistema parla
mentarista - porque a maioria do povo não
o conhece - mas principalmente que será
ele, o povo brasileiro, e não as autoridades,
os grupos, os interessados daqui e dali, que
se pro.nunciará sobre a mudança nos destinos
do País.

Nós, do Congresso Nacional, temos quei
xas em relação ao regime presidencialista,
e a maior delas versa sobre o fato de qu~

é inexorável, neste sistema, o confronto. E
inevitável, no presidencialismo, o confronto
entre os Poderes Executivo e Legislativo.

Durante esses quatro anos que vivemos
aqui com o sistema presidencialista, no con
fronto entre Executivo e Legislativo, não te
nho a menor dúvida de que saímos perdendo,
e o povo acabou não conhecendo a nossa
face nem o nosso trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
~ Concedo a palavra à segunda oradora ins
crita, Deputado Anna Maria Rattes.

A SRA. ANNA MARIA RATTES (PSDB
- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, alguém já
disse que a essência das democracias está na
representatividade popular. De fato, desde
que Montesquieu estabeleceu a clássica divi
são dos poderes em Executivo, Legislativo
e Judiciário, tanto mais democrática é uma
sociedade quanto melhor consiga exercitar
o processo de escolha dos seus representantes
em cada uma dessas esferas de mando.

No Brasil, desde 5 de outubro de 1988,
vivemos um novo período constitucional, sob
cuja égide sobressai, como nunca, entre nós,
a força da vontade popular, assegurada pela
eleição direta ou indireta dos representantes
do povo.

Todavia, hoje, como ontem, em qualquer
lugar onde o processo democrático se implan
ta, há pessoas que insistem em ver a demo
cracia como sinônimo de infalibilidade. Ora,
sendo o erro inerente â natureza humana,
uma decisão coletiva, por mais democrática
que seja, pode ser equivocada. E nada de
mal há nisso.

Assim, temos que admitir a representação
popular como simples fruto da vontade das
maiorias e não como reflexo de uma possível
verdade absoluta, emanada do inconsciente
coletivo.

Em 1986, ao delegar a quase seis centenas
de homens e mulheres o direito de redigir
a sua Constituição, o povo brasileiro estava
dando um primeiro e decisivo passo rumo
à consolidação do regime democrático. Pe
dia-se, em todos os segmentos da Nação, se
riedade e trabalho. Não se tem notícia de
alguém que tenha clamado pela perfeição.

Ao final de quase vinte meses, o texto final
era, ao mesmo tempo, o retrato mais fiel da
realidade, um instante na vida do País e o
reflexo mais verdadeiro das aspirações nacio
nais. Longe de ser um texto perfeito, a nossa
atual Constituição, como afirmei em discurso
proferido em 22 de setembro de 1988, é a
própria síntese do possível em termos de con
ciliação das idéias que motivam os brasileiros
da atualidade.

Eleita para a Assembléia Nacional Consti
tuinte, aqui cheguei como mulher e cidadã
cujas convicções democráticas foram forjadas
ao longo de mais de duas décadas de lutas
contra o autoritarismo, contra o obscuran
tismo e contra as privações das liberdades.
Mais que o natural compromisso da campa
nha eleitoral, trouxe comigo o meu compro
misso pessoal de vida. E dele não me apartei
um instante sequer.

Os Anais da Assembléia Nacional Consti
tuinte, da Câmara dos Deputados e do Con
gresso Nacional registram minha.atuação par
lamentar, com a apresentação de mais de qui
nhentas proposições e dezenas de discursos
e apartes, nos quais está a marca indelével
de uma luta marcada pela tenacidade e pela
esperança.

Mesmo propostas rejeitadas - e tantas eu
as tive - são como sementes lançadas â espe
ra de melhor momento para que alcancem
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o objetivo que não logrei: Entre elas destaco
a que estabelecia o procedimento para a esco
lha do Defensor do Povo; a criação do Tribu
nal de Garantias Constitucionais; a defesa
do consumidor contra abusos do produtor e
dos responsáveis pela comercialização de
produtos que causam danos; a desapropria
ção, pela União, da propriedade particular
por interesse social; -a taxação progressiva de
imóveis desocupados; a estatização dos servi
ços de cartórios de notas e registros; a garan
tia, pelo Estado, de auxílio suplementar na
educação para crianças de Oa 6 anos de idade
para o ensino fundamental; a suspensão, por
dez anos, do pagamento da dívida externa;
a extinção dos contratos de risco na explo
ração de petróleo; a extensão às domésticas
dos mesmos direitos já assegurados a outras
categorias de trabalhadores e a extinção da
enfiteuse quando o senhorio direto for pessoa
física ou jurídica com fins lucrativos, na justa
tentativa de remover este gravame que recai
sobre o Município de Petrópolis, cidade que
me fala muito ao coração, pelos laços políti
cos e afetivos que a ela me ligam.

Por outro lado, ofereço aos 54.71Oeleitores
fluminenses que me elegeram as honras de
vitórias significativas, como a aprovação das
seguintes proposições: a que determina a
criação, nos estabelecimentos penais, rle con
dições para que a presidiária pennaneça com
seu filho durante o período de amamentação;
a que assegura os direitos dos índios com
lrelação à terra e às riquezas naturais do solo
,e subsolo; a que especifica o raciómo como
'crime inafiançável; a que proíbe a partici
pação estrangeira nas organizações de servi
ços de assistência à saúde; a que garante aces
so aos métodos científicos de regulação da
fertilidade, desde que não atentem contra a
saúde e a que assegura gratuidade da assis
tência aos filhos e dependentes dos trabalha
dores em creches e pré-escolas de Oa 6 anos.

Todavia, minha ação parlamentar não se
resume à apresentação de projetos de lei.
Em diversas oportunidades marquei posição
e provoquei debates a respeito de temas de
interesse nacional ou internacional, tais co
mo, a questão palestina, a invasão das terras
indígenas, o direito de greve aos funcionários
públicos, o parlamentarismo como solução
para os problemas nacionais, os direitos femi
ninos, a discriminação da mulher no mercado
de trabalho, a manutenção do pólo petroquí
mico no Rio de Janeiro, a inundação de Pe
trópolis e a exploração <L'cial com o conse
qüente estouro da violência no País.

Sr. Presidente, '31:" e Srs. Deputados, de
tudo quanto fiz, nada há do que possa ou
deva arrepender-me. Ao contrário, se preciso
fosse, de cabeça erguida eu faria tudo outra
vez.

Ao concluir o mandato recebido em 1986,
tenho a consciência tranqüila em relação às
obrigações assumidas perante o eleitorado
que me elegeu; perante a instituição à qual
pertenci durante quatro anos; perante o povo
cujos anseios tentei captar e defender; peran
te a Nação na qual me insiro e, finalmente,

perante a minha família, razão e síntese de
toda a minha luta de mulher e de cidadã.

Em 11 de julho de 1988, respondendo à
minha cana de desligamento do PMDB, dis
se-me, em outra carta, o Deputado Ulysses
Guimarães que "o mundo é redondo e o da
política, redondíssimo". Com essa afirma
ção, pretendeu o eminente representante do
povo de São Paulo alertar-me para o que,
no dito popular, são as voltas que o mundo
dá.

Pois bem, mal decorridos dois anos e meio
e constato que o Deputado Ulysses Guima
rães estava coberto de razão. Após um pleito
eleitoral atípico, no qual, entre outros ques
tionamentos populares, a não regulamenta
ção do texto constitucional foi uma das razões
para o descrédito do eleitorado em relação
aos integrantes da atual legislatura, vi sucum
bir nas urnas o meu sonho de retomar a esta
Casa.

Sem dúvida, redondíssimo o mundo da po
lítica, já que eu, autora de proposição, rejei
tada, que estabelecia como prazo máximo pa
ra regulamentar os princípios e normas cons
tantes da Constituição o fim da legislatura
seguinte à promulgação, paguei com a priva
ção do mandato por um erro que tentei evitar!

Ocorre que não sou exceção nesse naufrá
gio eleitoral que vitimou mais de sessenta
por cento dos Constituintes eleitos em 1986.
Ademais, como disse no princípio deste pro
nunciamento, a democracia é assim e é bom
que assim seja. Não há por que questionar
ou discutir a vontade do povo.

Também pouco adianta a exposição públi
ca dos nossos erros pessoais ou partidários.
Basta que deles tenhalIlos consciência e este
jamos imbuídos da vontade sincera de não
mais cometê-los. É o que proponho a mim
mesma, como pessoa, e o que, como política,
defendo seja feito pelo conjunto do meu par
tido e, tanto quanto possível, por todas as
agremiações representativas das aspirações
populares do centro para a esquerda.

Mais que nunca, a dinâmica dos aconteci
mentos mundiais ganha uma velocidade ina
creditável. A última década marcou a história
da Humanidade com fatos absolutamente
inadmissíveis na anterior. O surgimento e
consolidação do sindicato Solidariedade, na
Polônia, surpreendeu mais o mundo do que
a eleição do seu criador para a presidência
daquele país.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado
Francisco Küster.

O Sr. Francisco Küster - Nobre Deputada
Anna Maria Rattes, no momento em que V.
Ex' faz um pronunciamento com caracterís
ticas de despedida, ao encerramento de uma
missão, desejo dizer que V. Ex'. parlamentar
combativa, aguerrida, que exerceu com dig
nidade o seu mandato, foi tão afoita quanto
nós outros no seu desejo de mudanças, a fim
de que esta Casa produzisse, exigindo, co
'brando dela e do Congresso Nacional a rápida
regulamentação dos dispositivos da nova
Constituição. Diante do massacre das cama-

das mais carentes da população, ansiávamos
por mudanças e fomos afoitos. Avançamos
muito, diante de uma 'riste e trágica reali
dade. Mas, de uma sociedade como a nossa,
na sua esmagadora maioria sem as mínimas
condições de fazer uma avaliação crítica do
desempenho de seus parlament..Ifes. desilu
dida com o Congresso Nacional, com a classe
política e com os partidos políticos, de 'lma
população frustrada com os desencantos da
Nova República e as perspectivas do novo
"coUorido", seria demais nós, que não tínha
mos o apoio e o respaldo do grande capital
nem a simpatia da mídia eletrônica, espe
rarmos nossa reeleição e a continuidade do
nosso mandato. Formo com V. Ex' o contin
gente dos que ousam dizer um "até breve".
E que o Congresso Nacional, a espinha dor
sal, o alicerce da democracia, deixe de ser
o saco de pancadas das "redes globos" da
vida, que querem ferir de morte a política
e atingir as instituições democráticas. Ousa
mos dizer até breve porque, se saímos do
Congresso Nacional, vamos continuar fazen
do política, vamos continuar militando. O pe
so da nossa idade não é sufieiente, ainda,
para nos fazer ensarilhar as armas. Temos
aqui, à nossa frente, um exemplo. V. Ex'
citou, há pouco, o nobre Deputado Ulysses
Guimarães, o grande comandante da política
nos períodos negros da ditadura, a cujo parti
do já não mais pertenço, mas a quem devoto
grande admiração. S. Ex' não se intimida,
com os seus 70 e poucos anos. Tenho 46 anos,
e V. Ex' deve estar por aí também. Isto é
um até breve, ilustre Deputada Ana Maria
Rattes. Meus cumprimentos. Vamos prosse
guir nessa luta.

A SRA, ANNA MARIA RATTES - Agra
deço, nobre Deputado Francisco Küster,
meu querido companheiro de longas lutas e
batalhas nesta Casa, as palavras de solida
riedade.

O meu pronunciamento não tem o cunho
da despedida ou da derrota, mas da espe
rança. Assim como "navegar é preciso'" es
perar também é preciso. Nós não desanima
mos; vamos voltar. Esta Casa chegará a ser
como as dos países do Primeiro Mundo. A
nossa luta continuará nas ruas, nas nossas
casas, nos nossos Municípios, onde estiver
mos exercendo nosso papel de cidadã.

Ouço o nobre Deputado Ulysses Guima
rães.

O Sr. Ulysses Guimarães - Gostaria de
juntar minhas palavras às aqui enunciadas
e às que estão no pensamento e no coração
de. todos aqueles que tiveram a fortuna de
conviver com a Deputada Anna Maria Rat
teso Já andado um tanto em anos, tenho o
privilégio de trazer à Casa o depoimento que
a conheci antes de sua promissora e fecunda
vinda a esta Casa. Eu a conheço deste quando
Paulo Rattes, seu marido, era Prefeito de
Petrópolis, a cuja população prestou grandes
benefícios. Estive em sua casa e já naquela
ocasião verifiquei a poderosa vocação política
da Deputada Anna Maria Rattes, a assistên
cia extraordinária que dava aos necessitados,
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naquela belíssima cidade serrana. Sendo as
sim, quero dizer que vamos ter saudades,
muitas saudades, de V. Ex' e de tantos outros
colegas, porque, tal como acontece quando
perdemos nossa mocidade, nossa saúde, só
depois é que poderemos avaliar a falta que
nos fazem. Vamos esperar sua volta, dentro
em breve. Renovo o que foi dito há pouco:
não estamos aqui para dizer adeus; estamos
aqui para dizer até logo.

A SRA. ANNA MARIA RATTES - Esta
é, nobre Deputado Ulysses Guimarães, mais
uma lição que V. Ex' me ensina, e eu a apren
do, tentanto, o mais rapidamente possível,
consolar-me com a sabe.doria das palavras
que ouvi. Muito obrigada.

Continuo, SI. Presidente.
Por outro lado, a ascenção de Gorbachev

ao poder, na União Soviética, acabou tendo
um significado muito menor do que as mu
danças por ele promovidas. Mais que isso,
poucos de nós, há apenas cinco anos, podía
mos imaginar o sucesso da perestroika e sua
profunda influência no pensamento político,
na prática partidária e no comportamento dos
governantes de mais de uma centena de paí
ses em todos os continentes.

Da mesma forma, o Brasil passa célere,
por um momento histórico difícil e rico. Em
dez anos tivemos a transição da ditadura para
a democracia, realizamos três eleições diretas
para governadores dos Estados e para o Par
lamento nacional, sendo que uma delas tam
bém serviu para escolher os constituintes res
ponsáveis pela elaboração da nossa atual Car
ta Política. A eleição presidencial no ano pas
sado foi o instante verdadeiro da consolida
ção democrática. Mais que em nenhum outro
período da história republicana, temos a ple
nitude do Estado de Direito, com o funciona
mento normal das nossas instituições.

Assim como o mundo se transforma, é cor
reto afirmar que o Brasil vive um processo
de renascimento. E isto me basta como mu
lher, como cidadã e como política, ainda que
sem mandato. Esse, por mais importante que
seja - e aqui, neste Plenário, todos sabem
como dimensiono grandiosamente o exercí
cio da representação popular - não é, toda
via, o instrumento único para se fazer polí
tica.

Aliás, sem nenhum mandato, durante anos
exerci meus direitos de cidadania. Desse
exercício, por sinal, originou-se o mandato
de Deputado Federal, que em breve vai ser
concluído. Dele fiz um instrumento maior e,
mais que respeitá-lo, eu o reverenciei como
delegação da vontade de milhares de pessoas
que ele representa.

Ouço o Líder do meu partido, o Deputado
Euclid.es Scalco.

O Sr. Deputado Euclides Scalco - Neste
momento em que V. Ex'"minha companheira
de bancada, com quem'tive a honra de convi
ver durante quatro anos neste Parlamento,
fala das mutações ocorridas no mundo e no
Brasil, em seu derradeiro discurso nesta legis
latura, não posso deixar de manifestar o res-

peito que a bancada do PSDB na Câmara
dos Deputados tem pela nobre Deputada,
pelo seu denodo, pelo seu trabalho, pela sua
dignidade e compromisso com a população.
Nos grandes momentos de mutações ocorrem
fenômenos como os que se verificam atual
mente no Brasil. Depois do processo de arbí
trio e ditadura, tivemos a primeira eleição
para Presidente da República, no ano passa
do, como disse V. Ex' o que trouxe à discus
são da opinião pública um processo eleitoral
que não conhecíamos na história do País.
Aqueles precedentes ocorridos em 1989 fo
ram a tônica da campanha de 1990. No Brasil
instalou-se o sindicalismo de resultados. A
eleição de 1990 foi a eleição dos resultados.
Não interessou aquilo que o parlamentar fez
em favor do povo, dos que mais sofrem e
mais precisam do representante na Câmara
dos Deputados. Falou o interesse. V. Ex',
Deputada Anna Maria Rattes, trabalhou nes
ta Casa com toda a garra, especialmente em
prol dos que mais nec'essitam, uma demons
tração sobeja de dignidade, altruísmo e de
compromissos com a Pátria. Quero ressaltar
que, após a eleição de 3 de outubro, a nobre
Deputada Anna Maria Rattes, na CPI da
Energia Nuclear, mostrou o quanto vale e
o quanto tem de compromisso com esta Na
ção. O resultado de 3 de outubro é passageiro
e, tenho certeza, após a avalanche de 1990,
o povo haverá de acordar e, nas próximas
eleições, fará justiça para com aqueles que
assumiram compromissos nesse momento,
mas pela política de resultados, não tiveram
o sucesso que esperavam. Foi uma honra tê-la
na bancada do PSDB sob minha liderança.
Senti-me dignificado com a sua participação,
pela grandiosidade de seu pensamento e pe
los compromissos que cumpriu. Parabenizo
V. Ex', dizendo que este não é um adeus
nem uma despedida: É um até logo.

A SRA. ANNA MARIA RATTES - Agra
deço a V. Ex' suas palavras, nobre Líder Eu
clides Scalco. para mim foi uma grande honra
ser liderada por V. Ex', pela sua firmeza,
competência e tenacidade. Infelizmente,
companheiro como V. Ex' e minha amiga
Cristina Tavares não terão a oportunidade
de voltar na próxima legislatura, mas espero
que o PSDB que precisa urgentemente buscar
sua identidade e seu perfil perante a socie
dade, tenha a clarividência, a clareza e o bom
senso de levar V. Ex' à sua presidência, a
fim de que consigamos colocar o PSDB nos
eixos e fazer com que os tucanos voem mais
alto.

O Sr. José Costa - Permite V. Ex' um
aparte?

O SRA. ANNAMARIARATT.ES-Ouço,
com prazer, V. Ex'

O Sr. José Costa - Gostaria de felicitá-Ia,
nobre Deputada, não apenas pelo seu pro
nunciamento de agora, mas também pelo tra
balho realizado !1esta Casa. A eleição de 3
de outubro último não lhe foi favorável, o
Parlamento ficou menor, e a próxima legisla-

tura, sem dúvida alguma, sem a presença de
V. Ex' não terá a contribuição extraordinária
que a combativa Parlamentar fluminense deu
a esta Casa. Também não estarão presentes
figuras como Euclides Scaldo - que há pouco
falava desta tribuna - Cristina Tavares, Jor
ge Hage, Wilson Souza, Franscisco Küster,
Otávio Elísio, Fernando Lyra, Egídio Fer
reira Lima, Lysâneas Maciel, Virgildásio de
Senna, Eduardo Bonfim, Vicente Bago, den
tre outros, mas tenho a certeza de que o povo
brasileiro irá meditar e refletir, logo depois,
sobre o trabalho e o desempenho desses par
lamentares e os terá de volta, pois sem dúvi
da, o Brasil deles necessita. Parabéns, nobre
Deputada. Tenho certeza de que o povo flu
minense, na próxima legislatura, garantirá
sua volta a este Parlamento.

A SRA. ANNA MARIA RATTES - Agra
deço as palavras genero~as a este meu compa
nheiro tão querido, o Deputado José Costa,
que, em tantas horas, me auxiliou, me acon
selhou, me aju~ou e esteve cari~hosamente

ao meu lado. E com especial carinho que
recebo este seu aparte. Mais uma vez conto
com sua presença ao meu lado, sempre me
dando força e estímulo.

Ouço, com muito prazer, o nobre Depu
tado Fernando Lyra.

O Sr. Fernando Lyra - Nobre :Deputada
Anna Maria Rattes, gostaria de cumprimen
tar o povo do Rio de Janeiro por tê-Ia feito
Deputada em 1986, dando-nos a oportuni
dade de conhecê-la como Parlamentar, já
que, como política e cidadã, já a conhecía
mos. V. Ex' realmente teve um desempenho
extraordinário, e espero que continue uma
política atuante. Com relação à sua presença
nesta Casa, fique tranqüila, pois V. Ex' foi
uma excelente parlamentar Deputada e uma
extraordinária constituinte. A população do
Rio de Janeiro um dia lhe fará justiça. V.
Ex' é hoje reconhecida no Brasil inteiro, e
eu velho batalhador desta Casa, posso teste
munhar que V. Ex' foi realmente inexcedível
no cumprimento de seu mandato parlamen
tar.

A SRA. ANNA MARIA RATTES - Nobre
Deputado Fernando Lyra, acho que muitas
das suas delicadas palavras são resultado da
grande amizade que nos une há vários anos.
Mesmo assim, fico gratíssima por este reco
nhecimento.

Continuo, Sr. Presidente.

A derrota eleitoral em 3 de outubro últim@
não me prostrou. Ao contrário, mesmo após
conhecer o resultado do pleito, como Presi
dente da Comissão Parlamentar Mista de In
quérito que investigou o Programa Autôno
mo de Energia Nuclear, também conhecido
como "Programa P~alelo", continuamos a
desenvolver intensa atividade, tornando pos
sível o término dos trabalhos de investigação,
como sucesso pleno e decisões inéditas, ·sur
preendendo não àpenas os observadores ex
ternos como, principalmente, o próprio Con
,gresso Nacional.
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É verdade que nessa tarefa não estive s6.
Colegas de vários partidos, comprometidos
com a defesa dos interesses nacionais, torna
ram possível alcançar os resultados concretos
constantes do relatório final, elaborado por
outro Parlamentar e Constituinte que aqui
não estará na próxima legislatura, o Senador
Severo Gomes.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, não
há desculpas a pedir, como não há aplausos
a esperar. O cumprimento do dever não exige
recompensa. Quando muito, o reconheci
mento. E esse eu já o tive, e ele me basta.
Foram os votos que recebi no dia 3 de outubro
próximo passado insuficientes para renovar
me o mandato, mas bastantes para eu ter
a certeza da multidão que acompanhou e en
tendeu o meu trabalho.

Agora é prosseguir com a mesma seguran
ça de quem faz o'caminho da volta. E é nesse
andar que eu vou. O rumo? Ainda não sei
ao certo. Só sei que me levará, semprem onde
houver a necessidade da minha ação, na defe
sa das minhas convicções.

E estas, agora, são públicas, mercê do man
dato que, com orgulho e satisfação, dou por
bem concluído.(Palmas. Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Antônio de Jesus)
- Concedo a palavra, ao próximo orador
inscrito, Deputado Edme Tavares.

O SR. EDME TAVARES (PFL - PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, hoje venho falar
a V. Ex" e à Nação sobre a grandeza de
uma das mais nobres instituições deste País
e que se constitui no referencial histórico da
minha atuação política: a Câmara dos Depu
tados, símbolo e expoente do Parlamento
brasileiro.

A mem6ria republicana guarda com soleni
dade e respeito a caminhada que esta Casa
vem empreendendo na esteira do tempo, re
velando inesquecíveis talentos, que honram
a vida pública nacional, na defesa intransi
gente da convivência harmônica e pacífica
entre nossos concidadãos.

O Parlamento sempre foi, na sua trajetó
ria, o manancial responsável pela irrigação
do processo democrático, derramando, dia-a
dia, no solo comum das nossas aflições, as
gotas de esperança que fizeram brotar a se
mente da democracia que vimos cultivando
e que hoje vemos árvore frondosa, a despeito
das intempéries políticas que, entretanto, não
a fizeram murchar.

Por isso mesmo, a avaliação do trabalho
parlamentar jamais será isenta no momento
próprio em que os fatos se encadeiam ou se
consolidam diante da conjuntura sobre a qual
se instalam.

No calor da controvérsia e das paixões que
se exacerbam, o julgamento serenodos prota
gonismos nem sempre se faz presente na cor
reta interpretação da realidade colocada
diante de nós.

Pode-se afirmar que, mais do que em qual
quer outra atividade humana, esta é uma ver
dade absoluta no cenário da dialética política,
onde se aprende a respeitar as divergências

e as diferentes correntes de opinião, não dei
xando que os antagonismos ultrapassem as
fronteiras do debate vigoroso e por vezes in
transigente, porém circunscrito ao campo das
idéias. '

Sob a inspiração de muitos exemplos, pre
tendo simbolizar nas figuras ilustres de Rui
Barbosa, Joaquim Nabuco, Sílvio Romero,
Castro Pinto, Adauto Cardoso, Vieira de Me
lo e tantos outros as honrosas tradições desta
Casa que aínda perduram, para nosso orgu
lho, nos dias de hoje.

No culto desses valores, faço justiça à con
tribuição congressual da minha Paraíba, con
temporaneamente na palavra e na ação de
Samuel Duarte, João Agripino e Ernani Sáti
ro que, ao lado de José América de Almeida,
Argemiro Figueiredo e Rui Carneiro, estes
no Senado da República, muito enriquece
ram e dignificaram o nosso Parlamento.

A força desse passado, que merece todo
o respeito da Nação, permite-me, no presen
te, o fiel testemunho da pujança e da dimen
são do Poder Legislativo, que se engrandece
na ação fecunda e persistente desta Câmara
dos Deputados, a Casa do povo brasileiro
que o destino me concedeu o privilégio de
integrar nos oito anos mais recentes.

Vivi algumas etapas da transição democrá
tica, por ela lutando sem esmorecimentos,
confiante no êxito daquela jornada. Homem
do povo - protagonista e destinatário daque
la conquista -vejo concretizada a aspiração
comum do estado de direito, em que a demo
cracia se impõe como o maior e o mais respei
tável estandarte. Democracia consolidada na
vontade do povo e que o Congresso Nacional
soube interpretar com altivez e determina
ção.

Nossa Câmara, expressão objetiva d'o Par
lamento, é, como afirma o Prof. Paulo de
Figueiredo, o espelho da Nação. Um retrato.
Mas um retrato vivo, animado. O povo sente,
pensa e age pelo Parlamento. O povo em
sua totalidade e em suas virtudes e defeitos.
Em seus desejos, em seus interesses, em suas
necessidades e em suas paixões. O modo de
ser de um povo está no estilo de seu Parla
mento. O povo, pelos seus representantes,
ordena os seus desígnios hist6ricos.

Ninguém pode substituir-se ao Parlamen
to. Governos autoritários não escolhidos li
vremente pelos homens, são momentos de
eclipse da liberdade na vida dos povos.

O homem s6 é livre e responsável na demo
cracia, e onde há a democracia há o Parla
mento. O ParlalD:ento, no entanto, para bem
servir, haverá de ser sempre atual. Quer di
zer, presente e atento. Há de acompanhar
as mutações que se processam no mundo e
no' País. Há de registrar e compreender as
modificações culturais, constantes da vida
dos povos, fruto do progresso das ciências
e que se projetam em todos os setores da
vida humana.

Já se disse, com sabedoria, que o papel
do Parlamento no Estado moderno é a grande

o questão que se levanta em todas as nações
do mundo democrático. É no Congresso que

as reações se manifestam. Nem sempre, por
este motivo, o Parlamento é bem compreen
dido na sua missão de deliberar politicamen
te. Muitos julgam mais fácil negá-lo. Mas de
mocracia é povo. E não pode haver demo
cracia sem a Câmara dos Deputados na pleni
tude de suas prerrogativas.

Este Plenário é o símbolo da liberdade.
O cenário onde se trava o debate de toda
a gama de problemas e o entrechoque dos
vários posicionamentos, evidenciando a atua
ção da classe política na vida do País. Todos
sabemos que fazer política, nos dias de hoje,
é um verdadeiro desafio. Não se pode fazer
política do ponto de vista personalista, mas,
sim, sob a égide dos partidos, que devem
ser crescentemente fortalecidos, como instru
mentos fundamentais à própria democracia.

Kelsen abordou a questão, com muita pro
priedade, ao registrar:

"É patente que o indivíduo isolado ca
rece completamente de existência polí
tica positiva, por não poder exercer qual
quer influência efetiva na formação da
vontade do Estado e que, por conseguin
te, a democracia s6 é possível quando
os indivíduos, a fim de lograr uma atua
ção sobre a vontade coletiva, reúnem-se
em organizações definidas por diversos
fins poJ.fticos, de tal maneira que se inter
ponham, na relação indivíduo-Estado,
aquelas coletividades que agrupam. sob
a forma de partidos políticos, as vonta
des políticas coincidentes dos indivíduos.
Só por ofuscação ou dolo é possível sus
tentar a possibilidade de democracia sem
partidos políticos. A democracia requer,
inevimvelmente, um estado de parti
dos."

Daí o cuidado necessário para se evitar o
desvirtuamento da ação política, do quadro
partidário, que não pode sucumbir diante de
outros interesses, principalmente daqueles
advindos do poder econômico. A valorização
da agremiação partidária ressalta como meca
nismo de defesa da sociedade. pois o partido
político é o retrato de todas as camadas so
ciais que vivem os problemas do País.

Neste momento, do exame que se possa
fazer da participação do povo no recente pro-

o cesso eleitoral, não se poderá omitir a signifi
cativa mensagem que as urnas revelaram, no
sentido de que é chegado o tempo da constru
ção de um modelo novo de se fazer política,
resguardando-se a maior autenticidade possí
vel da representação popular, restringindo-se
as influências que possam fraudar o verda
deiro sentimento das comunidades, notada
mente do interior, na escolha de seus delega
dos ao Congresso e às demais instâncias do
Poder Legislativo, nas esferas estadual e mu
nicipal. Não se pode, e isto é inegável, assistir
passivamente aos espetáculos de desarmonia
de correligionários comprometendo a coesão
partidária. Os partidos são essenciais ao regi
me. 4rge fortalecê-los e não dividi-los pelas
lutas internas.

Creio não ser voz isolada, nesta tribuna,
ao retomar, com toda a ênfase, o debate S0-
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bre a adoção do voto distrital, como forma
de arregimentação eleitoral e partidária mais
simples, uma vez reduzida a pequena área
geográfica.

O inesquecível Milton Campos, ao defen
der a instituição do voto distrital, mencionou,
em dado momento, que "somente quem tem
condições objetivas excepcionais suporta ser
candidato, dispondo-se a uma arregimenta
ção difusa, difícil e dispendiosa, mesmo sem
se ter em vista o vício da corrupção" .

Sábias palavras, inteiramente compatíveis
com a moldura da realidade eleitoral que aca
bamos de viver. Sei que o tema não é novo
para esta Casa. Porém, jamais se vislumbrou
época mais conveniente e oportuna para o
seu exame, como agora.

A próxima legislatura terá, entre outras
tarefas, a superior incumbêp.cia de proceder
à revisão constitucional. E hora, pois, de
aprofundar a discussão do voto distrital no
contexto do aperfeiçoamento das instituições
políticas do Brasil, sem a visão imediatista
de outros interesses que não guardam confor
midade com a vontade da Nação.

A Sra. Sandra Cavalcanti - V. Ex' me
concede um aparte?

O SR. EDME TAVARES - Concedo o
aparte a V. Ex', com muita honra.

A Sra. Sandra Cavalcanti - Sr. Presiden
te, estou acompanhando com muita atenção
o excelente discurso que V. Ex' faz nesta Ca
sa, no momento em que, temporariamente,
dela se despede. Digo "temporariamente"
porque V. Ex' ainda tem pela frente muitos
anos de vida política ativa e deve entender
a sua não recondução a esta Casa exatamente
apenas como uma resultante dos defeitos que'
está apontando, os quais foram por nós anali
sados durante o período de elaboração' do
texto constitucional.. V. Ex' e muitos de nós
fomos derrotados, porque lutamos pela ado
ção do voto distrital misto. Queríamos isto
em 1988. Em várias oportunidades tentamos,
de todas as maneiras, que o País desse esse
grande passo, ou seja, o voto distrital para
a eleição de parcela do Congresso, que teria
uma representação proveniente da importân
cia e da presença do partido na vida política.
Até mesmo porque, como nosso trabalho era
todo voltado para a adoção do parlamenta
rismo, sabíamos que para esse sistema é fun
damentaI a adoção do voto distrital. E assim
é,. mesmo para o presidencialismo. O voto
distrital é praticado, hoje, nos Estados Uni
dos. Trata-se de um voto distrital majoritário,
uninominal, em que o mandato tem duração
mínima. No entanto, a representação da von
tade popular consegue com isso emergir de
forma mais límpida e honrosa. Essa eleição,
de fato, registroll na História do Brasil alguns
episódios dolorosos, como os de abuso do
poder econômico e de uso da máquina admi
nistrativa. Se estivéssemos disputando em
termos de voto distrital, tenho certeza de que
teríamos conseguido nosso objetivo. Não que
não tivessem ocorrido esses defeitos a que

nos referimos, já que a criatura humana, infe
lizmente, tem falhas inerentes a ela e se não
praticar virtudes delas não fica livre. Elas
existirão sempre. Mas é preciso que sejam
reduzidas as proporções capazes de não afe
tar o todo. V. Ex' está defendendo uma tese
corretíssima. Tenho absoluta certeza, ilustre
Deputado de que após a próxima eleição,
já disputada na base do voto distrital, V. Ex'
estará novamente nesta Casa, sentado na ca
qeira que soube honrar nesses quatro anos.
E este o testemunho que queria dar.

O SR. EDME TAVARES - Nobre Depu
tada Sandra Cavalcanti, recebo o aparte de
V. Ex' como testemunho altiloqüente do tra
balho e da ação que sempre desenvolvi nesta
Casa, valorizando as classes menos favore
cidas pela sorte e, sobretudo, defendendo um
patrimônio moral que me conduziu durante
toda a vida pública.

Incorporo o aparte de V. Ex' a este diga
mos como um contributo valioso ao currículo
da minha vida pública, pelo que a ilustre De
putada representa de conceito, respeito e ad
miração perante o povo brasileiro.

Tenho a honra de conceder um aparte ao
nobre Deputado Ricardo Fiúza, Líder do
meu partido, a quem este liderado admira
e respeita pela inteligência.

O Sr. Ricardo Fiúza - Meu caro amigo
e companheiro Deputado Edme Tavares, é
extremamente constrangedor o final de cada
legislatura. Verificamos que muitos compa
nheiros não foram reconduzidos e que muitas
vezes essa recondução não decorreu de maus
serviços prestados, de negligência ou de desí
dia. E o de V. Ex' é o exemplo típico. V.
Ex' vem, nesta tarde, fazer um pronuncia
mento a que denomina de "despedida". Re
cuso-me a aceitar esta classificação. O discur
so de V. Ex' representa,. um breve hiato, por
que, seguramente, o processo político brasi
leiro, tão bem analisado por V. Ex', ainda
na adolescência democrática, faz com que
muitas vezes os eleitores não tenham a capa
cidade nem os instrumentos de avaliação do
desempenho parlamentar e cometam graves
injustiças, como no caso de V. Ex" bravo
representante da Paraíba. Eu não poderia
deixar de dar meu testemunho de sua vocação
pública e do civismo, da dedicação, das quali
ficações morais, pessoais, de V. Ex', no de
sempenho do mandato, na defesa intransi
gente do Nordeste e da Paraíba, estado que
detém hoje uma multidão de famintos em
decorrência da seca. Sem dúvida, a Paraíba
comete grave equívoco em perder uma voz
destemida, irredenta, inconformada e talen
tosa como a de V. Ex' Saiba que V. Ex' é
um daqueles homens públicos que considero
sacerdotes da vida pública. V. Ex' tilnfrenta
todas as dificuldades e incompreensõe's, vive
permanentemente exposto, em uma vitrine,
às pedras da maledicência e da irresponsa
bilidade, mas tem a coragem cívica de votar
com consciência, de tentar construir este
País, de fazer alicerçar essa iniciante demo-'
cracia. A Casa perde, nos próximos quatro

anos, o convívio talentoso de V. Ex' Por cer
to, V. Ex' deverá ser aproveitado em alta
função da República, pois num País tão ca
rente de homens públicos, seu talento não
será desperdiçado. Receba um abraço do
amigo e Líder do seu partido, que não pode
conformar-se com a ausência de V. Ex' dos
nossos quadros nos próximos quatro anos.
A V. Ex" o meu abraço fraterno. Esta Lide
rança e o partido estarão sempre de braços
abertos e pedem a V. Ex' que, mesmo não
estando no plenário, continue, no dia-a-dia,
a nos dar sua brilhante, permanente, neces
sária e indispensável colaboração.

O SR. EDME TAVARES - Nobre Depu
tado Ricardo Fiúza, Líder do meu partido,
os sinais marcantes da sua presença nesta Ca
sa, o acompanhamento de todo o trabalho
dos seus liderados, este depoimento de V.
EX", marcam para o meu povo e minha gente
a reafirmação dos mesmos propósitos com
que soube, com dignidade, nesta Casa e fora
dela, conduzir os traços da minha vida pú
blica.

Muito agradeço ao nobre Deputado Ricar
do Fiúza, o aparte que incorporo, com muito
honra, ao meu pronunciamento.

Ouço o nobre Deputado Leur Lomanto.

O Sr. Leur Lomato - Nobre Deputado
Edme Tavares, amigo e companheiro, por
dois mandatos consecutivos, nesta convivên
cia aprendi a admirar o combativo parlamen
tar, o defensor dos problemas regionais ao
nosso sofrido Nordeste e de sua sofrida Paraí
ba. Venho acompanhando o brilhante pro
nunciamento de V. Ex' nesta tarde - talvez
o último nesta legislatura, pois, como bem
disse a Deputada Sandra Cavalcanti, V. Ex'
se afasta temporariamente desta Casa. Acre
dito que, após breve período de quatro anos,
teremos, mais uma vez, a presença de V.
Ex' nesta Casa, V. Ex' que tanto contribuiu
para o processo de redemocratização do País
e para a elaboração da atual Constituição,
com seu trabalho na Assembléia Nacional
Constituinte. Portanto, nobre Deputado Ed
me Tavares, a Paraíba, sem dúvida, perde
um dos seus mais ilustres representantes e
defensor e esta Casa fica temporariamente
sem um dos seus mais brilhantes parlamen
tares dentre aqueles que por aqui passaram.

O SR. EDME TAVARES - Nobre Depu
tado Leur Lomanto, ninguém melhor do que
V. Ex', ilustre representante da Bahia, meu
companheiro durante duas legislaturas nesta
Casa, para dar o testemunho do meu traba
lho, da minha ação, da minha obstinação a
serviço dos interesses superiores do País.
Agradeço aVo Ex') o aparte, que incorporo
ao meu pronunciamento para mais que tarde
possa nele enc;ontrar o testemunho de um
nordestino b}:avo e destemido como V. Ex"
no concurso 'e na contribuição da sua inteli
gência e do seu trabalho, a serviço, como
eu, das grandes causas do Nordeste.

Ouço, com muita honra, o nobre Deputado
Nelson Seixas.
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o Sr. Nelson Seixas - Deputado Edme
Tavares, quero falar aqui como seu compa
nheiro da Comissão da Ordem Social, na
Constituinte, que V. Ex' tão bem presidiu.
Começando pela Subcomissão dos Negros,
Populações Indígenas, Deficientes e Mino
rias, reunimo-nos depois na Subcomissão de
Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente e
na Subcomissão dos Direitos dos Trabalha
dores e Servidores Públicos - portanto, um
universo bastante heterogêneo. V. Ex' reve
lou, então, grande sabedoria, ao dirigir os
trabalhos relativos a essa parte social tão ca
rente no Brasil, este Brasil cheio de injustiças
que ainda persistem em pleno século XX.
Precisamos, realmente, de um Legislativo
mais forte, mais respeitado, um Legislativo
que, ao elaborar projetos de lei relativos à
previdência, à assistência e à saúde, depois
de exaustivo estudo, deveria aprová-lo plena
mente e não submetê-los a um veto que repre
senta o autoritarismo, o não reconhecimento
deste Parlamento que V. Ex' está a defender.
É preciso que aprendamos as lições dadas
pelos votos nulos e em branco e abstenções,
melhorando a imagem do Parlamento brasi
leiro perante a opinião pública, com partidos
mais fortes, fidelidade partidária e vinculação
de votos. Eu, particularmente, quanto ao vo
to distrital misto, não abriria mão do voto
obrigatório, porque receio que o voto livre
seja mais facilmente manipulável do que o
obrigatório. Cumprimento V. Ex', como
companheiro nesta Casa. Tive a honra de
ser presidido por V. Ex' na Comissão da Or
dem Social e sei o quanto V. Ex' lutou pela
elaboração da Constituição, tão democrática
e tão humana e às vezes tão criticada, porque
a população ainda não recebeu seus bene
fícios.

o SR. EDME TAVARES - Nobre Depu
tado Nelson Seixas, representante do valo
roso Estado de São Paulo, pude testemunhar
a presença, a ação e a inteligência de V. Ex'
nos debates das grandes decisões adotadas
.na Comissão da Ordem Social, a que' tive
a honra de presidir na Assembléia Nacional
Constituinte.

Portanto, o depoimento de V. Ex', quanto
à minha independência e, à valorização do
voto da maioria naquela Comissão, sempre
em defesa dos altos interesses das classes tra
balhadoras, traz um contributo ao meu dis
curso. Trata-se de um depoimento dos mais
válidos e dos mais importantes para o pronun
ciamento que faço nesta hora.

Muito obrigado a V. Ex'
. Ouço, com prazer, o nobre Deputado Paes
de Andrade.

o Sr. Paes de Andrade - Nobre Deputado
Edme Tavares, com que orgulho, ao longo
de duas legislaturas, acompanhamos os seus
passos, sua ação parlamentar nesta Casa! De
putado correto, altivo e digno, V. Ex', nesta
Casa do Congresso Nacional, deu, indiscuti
velmente, um plantão de trabalho e de devo
ção à causa pública. O poeta Rilke, em versos
maravilhosos, costumava dizer que estamos

sempre nos despedindo, mas nunca partido.
V. Ex' retornará, pela vontade do eleitorado
do seu Estado, a esta Casa, onde defendeu
com bravura cívica a causa maior do Nor
deste, combateu com pertinácia e obstinação
as políticas discriminatórias que se abatem
sobre a nossa Região sofrida e espoliada.
Diante do seu trabalho, da sua luta para forta
lecer a economia ferida e incipiente do Nor
deste, poderia evocar uma página lapidar de
Gustavo, completada por Graciliano Ramos,
sobre as políticas discriminatórias que ferem
o Nordeste e se constituem verdadeiro pro
cesso de espoliação dos nossos valores: "En
quanto outras regiões do Brasil se orgulham
de feitos antigos e de riquezas modernas, a
glória do Nordeste é como a dos santos e
mártires, feita de dores e provações. "Pela
sua luta, pelo seu trabalho, forte, expressivo,
fecundo, capaz e competente, tenho a certeza
de que amanhã a glória do Nordeste haverá
de se chamar desenvolvimento com justiça
social. E posso dizer também, em nome da
Mesa Diretora, constituída por Parlamenta
res do mais alto espírito público, que todos
nós tivemos muito orgulho da sua atuação
correta, séria, digna, patriótica na Mesa Dire
tora desta Casa do Congresso Nacional. O
meu abraço, nobre Deputado.

O SR. EDME TAVARES - Nobre Depu
tado Paes de Andrade, muito me sensibiliza
o aparte de V. Ex', porque ele tem um caráter
diferente. V. Ex' desceu da sua cadeira de
Presidente da Câmara dos Deputados, para
apartear este seu companheiro, seu irmão do
Nordeste, trazendo um dos depoimentos
mais válidos ao meu currículo parlamentar.
Têm razão os historiadores, os jornalistas,
os estudiosos, os constitucionalistas e esta Ca
sa em afirmar e reafirmar o brilhantismo da
inteligência privilegiada de V. Ex' a serviço
da grande causa nacional.

Nobre Presidente, da mesma forma, aguar
do momento de aparteá-lo, amanhã, para fa
zer justiça, não ao amigo, ao companheiro
de Mesa, mas ao exemplo dado a todos n6s
pela vida pública de V. 'Ex'

Terei a honra de aparteá-lo amanhã, em
seu discurso de despedida desta Casa. E a
Paraíba saberá guardar com muita ressonân
cia este aparte que tanto honra nosso estado.

Ouço o nobre Deputado Inocêncio Olivei
ra.

O Sr, Inocêncio Oliveira - Meu caro ami
go, Deputado Edme Tavares, do mesmo mo
do que o nosso Presidente Paes de Andrade,
tive o prazer de conviver com V. Ex' durante
dois anos. Nesta hora, posso dizer que não
tive surpresas, porque já conhecia seu traba
lho em defesa dos mais altos interesses do
seu estado e de nossa Região. Tivemos muitas
batalhas nesses seus oito anos de mandato
no Congresso Nacional. V. Ex'foi um intran
sigente defensor dos mais sagrados interesses
da Paraíba, do Nordeste e do nosso País,
colocando sempre o interesse público acima
de qualquer outro. Mas foi durante esses dois
anos de convivência da Mesa da Câmara dos

Deputados que a sua lucidez, o seu bom sen
so, o seu patriotismo, seu amor à causa públi
ca, à liberdade e à democracia do País servi
ram para consolidar esse extraordinário tra
balho do presidente Paes de Andrade à frente
da Mesa da Câmara dos Deputados. Esta Ca
sa ainda haverá de fazer justiça ao trabalho
desenvolvido por esta Mesa. Vencemos di
versos desafios, e nunca, na História do Bra
sil, um Parlamento foi tão criticado, mas tam
bém nunca um Parlamento cumpriu tão bem
o seu dever como este. Gostaria de citar al
guns fatos. Fizemos o Regimento da Câmara
dos Deputados, em tempo recorde graças às
mais de setenta reuniões realizadas, nos finais
de semana, no gabinete do Presidente Paes
de Andrade e com a presença de todas as
lideranças, para que esse Regimento não ex
primisse tão-somente a vontade do relator,
casualmente o Primeiro Vice-Líder, mas a
vontade de toda a Casa. Nunca, em tão curto
espaço de tempo, se regulamentaram tantos
dispositivos constitucionais como nesse pe
ríodo. Foram concedidas mais de 395 aposen
tadorias e nenhum contrato de trabalho foi
feito nesta Casa sem concurso público. Nunca
como nesse período o parlamentar foi obriga
do, por exigência da sociedade e pela necessi
dade de regulamentação de dispositivos da
nova Constituição, a freqüentar o plenário
todas as terças, quartas e quintas-feiras, para
que tivéssemos número para as votações. As
sim, nobre Deputado, V. Ex' também é pa
trono dessa causa e merece os elogios, pois
foi com o apoio de V. Ex' que o Presidente
desta Casa, Paes de Andrade, e esta Mesa
puderam realizar esse trabalho fecundo, e o
Poder Legislativo haverá de fazer justiça e
mostrar o acerto das decisões tomadas. Orgu
lho-me de pertencer a esta Mesa, de ter tido
V. Ex' como companheiro e o nobre Depu
tado Paes de Andrade como Presidente neste
biênio. Muito ob~igado.

O SR. EDME TAVARES - Nobre Depu
tado Inocêncio Oliveira, o orgulho é todo
desta Casa por ter V. Ex' como um dos parla
mentares mais atuantes, quer no exercício
do mandato parlamentar, quer no exercício
da Primeira Vice-Presidência, onde V. Ex'
soube, sempre, com dignidade e, sobretudo
buscando consenso de todas as lideranças,
encontrar os melhores caminhos para a con
solidação de todas as atribuições inerentes
ao exercício do mandato nesta Casa.

Agradeço-lhe o aparte e o testemunho
gratificante, por ser V. Ex' um vizinho, de
Pernambuco, e estar acostumado à nossa luta
em defesa de causas mais superiores em prol
de toda aquela massa de pessoas sem amparo,
carentes e esperando por uma decisão a favor
do Nordeste.

O Sr. Francisco Küster - Permite-me V.
Ex' um aparte?

O SR. EDME TAVARES - Ouço V. Ex'
com prazer, nobre Deputado.

O Sr. Francisco Küster - Nobre Deputado
Edme Tavares, faço um rápido aparte para
dar o testemunho de um cidadão, de um ho-



Dezembro de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quarta-feira 12 14041

mem público que também não retornará a
esta Casa na próxima legislatura. Não sou
um dos sobreviventes da crise existencial da
classe política e da que atravessa esta Insti
tuição o Congresso Nacional - crise muito
mais fabricada pela mídia eletrônica, do que
por culpa do próprio Congresso Nacional,
que, com todos os seus erros, é o sustentáculo
da democracia. Meu depoimento é com rela
ção ao desempenho de V. Ex' enquanto Presi
dente da Comissão da Ordem Social na Cons
tituinte. Eu, membro dessa comissão, quero
confessar de público que nos primeiros ins
tantes, quando vi presidir uma comissão da
quele porte, daquele quilate, um homem de
um partido liberal, de centro, conservador,
temi pelo êxito dos nossos trabalhos. E qual
não foi minha surpresa em ver - este é o
depoimento de uma pessoa com perfil ideoló
gico diferente do de V. Ex' - o seu trabalho
para fazer com que, no texto da nova Consti
tui~~o, estivessem cravados dispositivos que
permitissem o resgate, pelo menos de parte
da imensa dívida social que o nosso País tem
para com as camadas mais sofridas da popula
ção, pripcipalmente a dos trabalhadores. V.
Ex' teve um comportamento extraordinário.
Aquela importante comissão, ouso dizer, foi
a que mais avançou no campo das conquistas
e dos direitos sociais, porque ela mexeu com
o direito dos trabalhadores. V. Ex' a dirigiu
com espírito público, foi um democrata por
excelência. Este é o depoimento de quem
o viu com certa reserva, ou, corno dizemos
na minha terra, quando de início não confia
mos numa pessoa: com o pé atrás. Tive o
prazer, tanto que presto aqui este depoimen
to, de verem V. Ex' uma pessoa que conduziu
com muita dignidade aquela comissão. Meus
cumprimentos, e desejo que V. Ex' aqui re
torne porque de pessoas do seu perfil político
o Parlamento não pode prescindir.

o SR. EDME TAVARES -Nobre Depu
tado, sou muito grato a V. Ex' pelo aparte.
Este é um depoimento que muito me enaltece
e valoriza por demais minha participação nos
trabalhos parlamentares, principalmente na
Presidência da Comissão da Ordem Social
na Assembléia Nacional Constituinte. Muito
obrigado a V. Ex'

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, não
quero nesta hora ferir o Regimento e vou
tectar resumir o meu discurso, com o qual
prossigo.

Outra responsabilidade indelegável é a de
encontrar mecanismos que fortaleçam o pro
cesso eleitoral, ampliando a consciência do
voto, principalmente nos centros mais afasta
dos, onde a miséria é má conselheira, diante
da força avassaladora do poder econômico,
que vale muito mais do que qualquer trabalho
realizado em favor das comunidades, durante
todo o itinerário político.

É preciso rever a sistemática eleitoral, tam
bém através de vigorosa cruzada em favor
da educação e contra a pobreza, esta chaga
que vitima o cidadão, envergonha a classe
política e conspira contra a dignidade deste
grande País. -Afinal, o Congresso é a síntese

de todo o povo brasileiro. Não se pode, por
isso mesmo, transformá-lo no Congresso das
elites.

Nesta etapa da minha atividade política,
ao contemplar o crepúsculo do meu mandato
parlamentar, quero consignar a V. Ex" a mi
nha palavra de agradecimento pela honrosa
convivência dos últimos anos.

Aqui cheguei, após percorrer longo cami
nho de militância, a partir dos tempos univer
sitários, quando Secretário-Geral, Vice-Pre
sidente e Presidente do Diretório Acadêmico
da minha Faculdade de Direito, ensaiei os
primeiros passos a serviço da minha comuni
dade estudantil.

Em seguida, ao retornar ao chão da Paraí
ba, deixei modesta porém exitosa banca de
advogado para galgar, na administração pú
blica de meu estado, a Chefia da Casa Civil
do Governo, partindo daí para o rigoroso
teste das urnas corno Deputado Estadual,
sensível ao apelo de muitos companheiros e
de várias lideranças comunitárias que se jul
garam beneficiadas e promovidas com o meu
trabalho.

O gosto pela política encontrava o seu leito
natural na vocação de servir. Durante três
mandatos estive na Assembléia Legislativa
do Estado da Paraíba. Ali, exerci a Liderança
do Governo, o cargo de Primeiro Secretário
da Mesa Diretora e, por várias vezes, a Presi
dência de comissões técnicas. Em certa opor
tunidade, naquele período, comandei a Se
cretaria do Trabalho e Serviços Sociais.

Cumpri, na Câmara dos Deputados, a
missão que me foi confiada pelo nobre povo
paraibano, ao longo de dois mandatos.

Aqui cheguei movido pelo mesmo senti
mento do servir, e a minha consciência não
me acusa de haver fraudado este compro·
misso que, livremente, assumi com a minha
terra e a minha gente.

Devo confessar que todo momento de des
pedida torna-se penoso pelas imagens e pelas
emoções que ele contém, no perspassar dos
anos de fecunda coparticipação na construção
deste grande País, a partir da minha Paraíba
e do meu Nordeste.

Mereci do destino a felicidade de participar
da Assembléia Nacional Constituinte e, na
condição de Presidente da Comissão Temá
tica da Ordem Social, pude oferecer a minha
contribuição, especialmente com os olhos
voltados para os segmentos menos assistidos,
principalmente os trabalhadores rurais, que,
através de dispositivo constitucional, por cuja
aprovação me empenhei, podem hoje usu
fruir da aposentadoria por idade reduzida em
cinco anos, em relação a outras categorias.
Com a mesma determinação integrei várias
comissões técnicas, exerci a Vice-Liderança
partidária e muito me honrei com o mandato
de Segundo Secretário da Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados.

Trago a convicção de que elevei o exercício
da função pública. .

Busquei não faltar ao meu" povo e ao meu
País. A minha consciência não me acusa de

_qualquer ação ou omissão danosa ao meu

patrimônio moral. Não esmoreci no meu tra
balho. Deixo a marca do fazer e muito foi
feito.

Não faltei à minha Paraíba e à minha gente
sertaneja, sobretudo ao povo humilde do in
terior. Jamais traí os que me honraram com
o seu voto. Os erros que possa ter cometido,
não seria demasiado creditá-los à vontade de
acertar.

Respeitei sempre o povo na sua soberania,
que, segundo Rousseau, é o exercício da von
tade geral.

Curvo-me à vontade geral do povo parai
bano, desejando aos que aqui chegam em
seu nome as mesmas, senão maiores glórias,
venturas e realizações que pude alcançar com
humildade e muito trabalho.

Sei que combati o bom combate.
Ouço com muita honra o nobre Deputado

Antônio Mariz.

o Sr. Antônio Mariz - Nobre Deputado
Edme Tavares, quando V. Ex', momentanea
mente, interrompe sua participação na Câ
mara dos Deputados, quero trazer-lhe o tes
temunho de quem conviveu com V. Ex' e
pôde acompanhar o fecundo trabalho aqui
desenvolvido no exercício dos mandatos po
pulares. O fato de sermos adversários políti
cos e de havermos, em determinados momen
tos, assumido posições contrárias não me im
pede de afirmar este reconhecimento da Câ
mara dos Deputados à forma brilhante e ta
lentosa com que V. Ex' aqui representou o
povo da Paraíba. Estou certo de que V. Ex'
permanecerá na vida pública e a Paraíba reco
nhecerá os seus méritos, como também de
que o teremos de volta, muito em breve, nes
te Congresso Nacional. V. Ex' fez do seu
mandato, sem dúvida alguma, o instrumento
de ação em favor da Paraíba e dos parai
banos.

o SR. EDME TAVARES - Muito obriga
do, nobre Deputado Antônio Mariz. Espero
que, como tem sido sempre a tônica da pre
sença de V. Ex" no parlamento brasileiro,
agora na condição de Senador da República,
possa V. Ex', através da sua voz veemente,
do seu protesto, da sua denúncia e, sobre
tudo, do conhecimento de causa da realidade
nordestina, continuar representando com a
mesma dignidade a Paraíba. E oxalá juntos
- V. Ex' no exercício do seu novo mandato
de Senador e eu em outro caminho - possa
mos construir aquilo que sempre se constituiu
nosso objetivo: a defesa dos interesses maio
res do Nordeste brasileiro. Muito obrigado
a V. Ex'

Prossigo, Sr. Presidente.
Socorro-me da inspiração do poeta para

dizer a V. Ex'S que tudo vale a pena se a
alma não é pequena. Não me.arrependo,
pois, do caminho trilhado; não me envergo
nho de ter lutado por um ideal. Ideal que
posso traduzir na prevalência da liberdade
e da justiça social. Ideal que atende pelo no-
me de democracia. '

Posso, agora, seguir outro caminho. Não
me assaltam receios de qualquer natureza.
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Não me atemorizam julgamentos apressados
e críticas injustas. O meu tempo sempre foi
tempo de compreensão e de trabalho.

Asseguro a V. Ex" que não faço da mágoa
a companheira. Ao contrário. Sou portador
da honra e da satisfação de ser político, ainda
que me orgulhe de outra conquista histórica
que o destino me concedeu: o exercício da
advocacia. Advogado e político. Político e
advogado. Sob ambas·as vertentes sempre
estive ao lado dos mais necessitados, daque
les que tiveram fome e sede de justiça.

Jamais traí as minhas convicções. Sou um
homem inquestionavelmente fiel às minhas
origens. Dei ao povo paraibano o testemunho
da minha política. Do caráter. Da dignidade
que não precisa deexaltação. Não busquei
atender a quaisquer interesses que não fos
sem aqueles voltados para a grandeza da Pa
raíba e do Brasil.

Assim, sempre entendi e pratiquei a polí
tica, como missionário do destino público.
O mérito está na consciência do dever cum
prido.

Hoje, aqui, neste cenário de liberdade,
neste Plenário que simboliza a praça pública
onde se festeja a democracia, vejo o sonho
concretizado na participação solidária dos
ilustres Deputados, na defesa dos seus pontos

,de vista e de suas teses em benefício de suas
comunidades. Vejo a esperança e a determi
nação dos que aqui me ouvem, visualizando
a face de cada um, para ali encontrar a certeza
de que valeu a pena o enfrentamento desse
grande desafio de entregar às futuras gera
ções as conquistas deste momento radiante
e de paz, que já nos faz esquecer as noites
de angústia e de intolerância política.

Não temos mais a necessidade da escuridão
para nos proteger. Temos, isso sim, a prima
vera que construímos com paciência e deter
minação.

Ouço, com prazer, o Deputado Nilson Gib
son.

o Sr. Nilson Gibson - Nobre Deputado
Edme Tavares, vizinho de V. Ex', conheço
de perto o trabalho que V. Ex' desenvolveu
no Congresso Nacional, desde que aqui che
gou, com mandato outorgado pelo povo da
Paraíba. Nascido em Cajazeiras, portador do
título de bacharel em Direto pela Faculdade
Nacional de Direito, do Rio de Janeiro, De
putado Estadual por três legislaturas, ex-Se
cretário da Casa Civil e ex-Secretário do Tra
balho na Paraíba, conhece V. Ex' bem de
perto os problemas, as agruras, as aflições
do povo nordestino, principalmente do da
sua terra. Começamos a conviver juntos
quando V. Ex' chegou a esta Casa. No man
dato anterior, exerci a Presidência da Comis
são de Trabalho e Legislação Social. Lá de
senvolvemos um trabalho considerado como
um dos melhores. Pois V. Ex' conseguiu supe
rar uma marca que eu tinha deixado naquela
Comissão, a do maior número de projetos
apreciados até então. Isso realmente é um
dado que registro com a maior simpatia. V.
Ex', depois, vai para a Mesa da Casa. Ê res
'ponsável, juntamente com o Dr. Adhemar

Sabino, Diretor-Geral desta Casa, pelo enca
minhamento ao Tribunal de Contas da
União, das prestações de contas da Câmara
-e hoje fizemos um discurso sobre o assunto
- aprovadas por unanimidade e com elogios
dos Ministros que compõem aquela Corte de
Contas. Desejo, pois, saudar V. Ex' em nome
daqueles que me têm reconduzido a esta Ca
sa, parabenizando-o por sua trajetória no
Congresso NacionaL Parabéns, nobre Depu
tado Edme Tavares. Acho que quem perdeu
foi a Paraíba e o Poder Legislativo, com sua
ausência nesses quatro anos de nova legisla
tura. Mas acredito que nos vamos reencon
trar. Não espero voltar mais para esta Casa.
Quero tentar o Senado na próxima eleição,
porém, espero tê-lo em nossa companhia no
Congresso Nacional. Meus parabéns, nobre
Deputado Edme Tavares.

o SR. EDME TAVARES - Nobre Depu
tado Nilson Gibson, incorporo a este discurso
o testemunho e o aparte de V. Ex', que, sem
dúvida alguma, vêm engrandecer meu pro
nunciamento.

Tenho a honra de conceder o aparte ao
nobre Líder do PSDB nesta Casa, Deputado
Euclides Scalco.

O Sr. Euclides Scalco - Deputado Edme
Tavares, por um dever de consciência e por
dever político, quero manifestar a posição
não do Líder, mas da bancada do PSDB.
Tivemos uma convivência de quatro anos,
e lembro-me muito bem das nossas primeiras
relações políticas durante a Assembléia Na
cional Constituinte, quando V. Ex' foi Presi
dente da Comissão de Ordem Social. Diri
giu-a com muita isenção, de maneira digna,
como Parlamentar que honra esta Casa. Des
de aquele momento em que conversamos so
bre o desenrolar da votação do Título VIII,
"Da Ordem Social", matéria mais polêmica
da Assembléia Nacional Constituinte, V. Ex'
se houve com a dignidade dos grandes políti
co~ que passaram por esta Casa. Tenho o
dever de consciência de fazer este relato no
momento em que V. Ex' faz um pronuncia
mento dizendo que é de despedida, mas não
o será, pois a política da Paraíba no futuro
fará justiça àquele que a representou no Par
lamento com a maior honra. Na condução
dos trabalhos da Mesa, como Secretário, hou
ve-se com a maior lisura e o maior descortino,
sempre presente e pronto a atender seus cole
gas de Parlamento. Neste momento, devo di
zer a V. Ex' que é uma honra cumprimen
tá-Ia, não pela despedida que faz, mas pelo
trabalho que desenvolveu como homem pú
blico, Parlamentar e brasileiro.

O SR. EDME TAVARES - Nobre Depu
tado Euclides Scalco, o depoimento de um
homem público do seu valor e da sua respeita
bilidade s6 me engrandece, quando me des
peço desta tribuna, pois é a pr6pria tradução
daquilo que pude realizar para a grandeza
deste País. Agradeço a V. Ex' o aparte.

Ouço com prazer o nobre Deputado Ger
son Peres.

o Sr. Gerson Peres - Prezado colega, não
apenas em meu nome, mas no da bancada
do Partido Democrático Social, quero esten
der minhas mãos para um até logo. Nele que
ro ressaltar a contribuição que V. Ex' deu
ao Congresso Nacional no período de man
dato em que representou com dignidade o
seu Estado, a Pararba. Nós, da bancada do
PDS, queremos dar o testemunho do seu
comportamento político, dotado de espírito
público, do seu companheirismo, do seu fra
ternalismo, ao lado da sua capacidade de tra
balho e dos seus empreendimentos na vida
parlamentar em benefício do seu Estado e
de seu povo.

Conheci-o de perto, tanto nas atividades
parlamentares como fora delas. Uma das gra
tas surpresas ocorreu na longa viagem que
empreendemos pelo Leste europeu. Conheci
o outro lado do Edme Tavares: o da famJ1ia,
o do companheiro, o do colega. V. Ex' não
só deixará uma recordação acentuada de sua
passagem pelo Parlamento, mas também uma
s6lida amizade que haverá de sempre ser re
lembrada. Caro colega Edme Tavares, nestas
simples palavras, despretensiosas, mas since
ras, os nossos cumprimentos. Acredito que
a Paraíba perdeu um grande e bom Depu
tado, mas em breve, tenho certeza, sentirá
saudade do seu trabalho, de sua atividade
e haverá de lhe fazer justiça.

O SR. EDME TAVARES - Muito obriga
do. nobre Deputado Gerson Peres.

Espero que V. Ex' continue, desta tribuna,
a defender com a mesma inteligência, com
o mesmo patriotismo o seu grande Estado
do Pará.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados. no
mundo político, particularmente, uma retira
da dá ao homem uma nova finura de percep
ção, um meio melhor de refletir e de calcular
o jogo das forças em ação. Vejo, assim,como
natural na carreira de um político a interrup
ção que lhe possa permitir ver o mundo do
alto de uma nuvem imperial, do cimo de uma
torre.

Sigo para o exílio desta tribuna. Dela esta
rei afastado. Não nego a saudade. Porém,
esta experiência, e é a História que o diz,
sempre acrescenta mais firmeza àquele que
já a tem. Sigo adiante com a fronte erguida
e com toda a serenidade. Saio fortalecido pe
lo muito que aprendi e motivado para os no
vos desafios do amanhã.

Aqui não conheci a ofensa e sim a solidarie
dade. Não conheci a infâmia e sim o respeito.
Não vi a indiferença. Recebi o estímulo. Vi
vencjei a amizade e a estima. Acolhi na alma
e no coração os gestos que engrandecem e
exaltam. Em troca de tudo isso tenho a ofere
cer a mão estendida e a minha amizade, sím
bolos de uma longa caminhada que se engran
dece no justo testemunho do valor dos ho
mens e mulheres desta Casa.

Reafirmo, diante do resultado eleitoral,
que não tenho recriminações pessoais a fazer,
embora tenha ficado bramindo aos meus ou
vidos o murmúrio áspero da perfídia e do
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engano, das omissões, descobrindo perplexo
as atitudes equívocas e enganadoras que ocul
tam seres furtivos. S6 agora abri os olhos
da minha ilusão, diante do comportamento
dos homens. É a poeira da estrada percor
rida, são os labirintos das incompreensões,
os espinhos da vida pública. Muitas vezes são
as ilusões das aparências enterrando a espe
rança dos homens, disfarçando o engano diá
rio, repleto de hipocrisia. Não vejooas injus
tiças por cima dos muros do medo, transfor
mo-as, dentro da multidão, na sublime ale
gria do perdão; sem máscaras, sem preven
ções, sem rancores.

Dirijo-me, assim, ao eleitorado que sem
pre votou comigo e aos amigos que não me
faltaram. A todos o meu muito obrigado. O
reconhecimento mais profundo.

Confesso que a coisa pura existe dentro
de mim. Por outro lado, sempre gostei do
risco e da solidariedade. Para mim, a marca
humana mais edificante, mais duradoura e
mais fecunda é o objetivo de um ideal, que
cumpri religiosamente, servindo ao povo.
Conforta-me afirmar: engrandeci o meu po
vo, dignifiquei a minha região, honrei o nome
e o conceito da Paralba.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, que
Deus ilumine V. Ex" Até sempre. Deixo nas
mãos do tempo o dever e a honra de continuar
servindo à Paraíba, ao nordeste e ao Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Edme TUI'a
res, assumem sucessivamente a Presidên
cia os Srs. Paes de Andrade, Presidente;
Oswaldo Lima Filho, § 2' do art. 18 do
Regimento Interno; Inocêncio Oliveira,
l' Vice-Presidente; Paes de Andrade,
Presidente; e Inocêncio Oliveira, I' Vice
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar ao horário destinado às

VI - COMUNICAÇÕES
DE LIDERANÇAS

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Líder do
PSDB. Euclides Scalco.

O SR. EUCLIDES SCALCO (PSDB 
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dentes, Sr" e Srs. Deputados, é uma obriga
ção política vir à tribuna desta Casa, nesta
tarde, para fazer algumas considerações so
bre o acontecimento de ontem, quando da
discussão havida na mesa dos trabalhos do
chamado entendimento nacional. É inacredi
tável, Sr. Presidente. Sr'" e Srs. Deputados,
a proposta do Governo de fixar em 3% do
salário o abono para os trabalhadores que
ganham até dez salários mínimos.

É importante, neste momento, fazer um
retrospecto do ocorrido nesta Casa, neste
ano. No mês de junho, quando discutimos,

.pela primeira vez, a medida provisória refe
rente à política salarial, as Lideranças rejeita
ram a proposta feita pelo Secretário Especial
de Política Econômica, Antonio Kan'dir, de

conceder um abono de 3 mil cruzeiros aos
trabalhadores. Naquela oportunidade, 3 mil
cruzeiros representavam quase 100% do salá
rio mínimo. Agora, o Governo propõe um
abono de 3% do salário. Com relação ao salá
rio mínimo, isto significa 258 cruzeiros, quan
tia insuficiente para comprar meio quilo de
carne.

Ora, Sr. Presidente, empresários e traba
lhadores apenas ratificaram o que o Governo
propôs na Medida Provis6ria n' 154, a prefi
xação de salários e preços. O Governo, já
no dia 16 de maio, na primeira prefixação,
estabeleceu para o mês de maio e todos os
subseqüentes inflação zero. A crise que esta
mos enfrentando é decorrente desse enorme
equívoco.

Agora, o Governo, em resposta aos traba
lhadores e empresários que propuseram uma
retomada da prefixação, estabelece um abo
no que se constitui num verdadeiro acinte
à opinião pública e à classe trabalhadora do
País. O documento apresentado pelo Gover
no na reunião de ontem é cheio de absurdos
e não admite em momento algum que se fale
em indexação salarial.

Como não vamos defender a recuperação
do salário da classe trabalhadora, quando o
Governo cobra todos os seus impostos basea
dos no BTN fiscal? Assim, para o Governo,
a indexação 56 é inflacionária quando se refe
re a salário. Quando se estabelece indexação
sobre o capital, o Governo não o admite co
mo inflacionária.

O Governo responde às propostas do~ tra
balhadores e dos empresários de form,,, que
até pode ser considerada um ato de brinca
deira. Pela primeira vez na história das rela
ções entre o trabalho e o capital, trabalha
dores e empresários sentaram-se à mesma
mesa, fizeram uma proposta comum. O Go
verno desconheceu-a e trouxe à discussão,
na reunião de ontem, o seguinte absurdo:

"Os trabalhadores do setor privado
que fizerem jus a um salário de até 10
salários mínimos em janeiro de 1991 re
ceberão uma bono equivalente a 3%."

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é che
gado o momento de este Parlamento assumir
sua responsabilidade e recuperar a dignidade
desta Casa. decidindo por uma política sala
rial que restabeleça a justiça neste País. O
que o Governo Federal fez ontem é o cúmulo
do abuso da paciência do povo, pois propôs
um abono que não paga sequer uma coca-cola
e um sanduíche. Isto faz com que se estabe
leça, a partir de agora, um clima de revolta
entre os trabalhadores deste País.

Quero, nesta hora, em nome do PSDB,
deixar nosso protesto e o repúdio àquilo que
o Governo impingiu à opinião pública no dia
de ontem, ·escarnecendo do Brasil com uma
proposta que não pode, de maneira alguma,
ser aceita por quem tenha consciência política
nesta Nação.

O PSDB, por suas Lideranças na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, divul
gou hoje uma nota em que tece considerações

sobre o que o Governo fez ontem e conclamà
os partidos com assento nesta Casa a assumi
rem sua posição para, de hoje até o dia 15,
apreciarmos aqui um projeto de política sala
rial que recupere a dignidade do trabalhador
brasileiro.

Esta é a nota das bancadas do PSDB na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal:

"A reação do Governo à proposta co
mum de empresários e setores do movi
mento sindical é insultuosa. É inconce
bível que condutores de políticas públi
cas tenham a coragem de contrapor à
proposta séria e abrangente dos traba
lhadores e empresários um abono de 3%
do salário, num momento em que a infla
ção gira em torno de 17%. Só mentali
dades deformadas pela insensibilidade e
pelo tecnocratismo podem agredir a dig~

nidade do trabalhador, propondo pouco
mais de Cr$ 200,00 de abono para quem
recebe um salário mínimo.

O Governo Collor, que se tem caracte
rizado pelo isolamento imperial. excede,
desta vez. os limites dos mais tolerantes
critérios de avaliação.

O PSDB viu na iniciativa· de entendi
mento nacional uma oportunidade de,
através da negociação de alto nível, a
Nação encontrar caminhos consensuais
para superar a profunda crise econômica
e social que deprime a qualidade de vida
dos brasileiros. Por isso, incentivamos
a discussão entre empresários e sindi
catos e apoiamos ativamente a proposta
daí resultante, ainda que fazendo repa
ros específicos e sugestões de aperfeiçoa
mento, no âmbito do Congresso Nacio
nal.

Lamentavelmente, a resposta do Go
verno anula os esforços de negociação
e demonstar sua incompreensão em rela
ção à gravidade e profundidade da crise
social brasileira.

Se falta sensibilidade aos condutores
da política governamental, ao Congresso
Nacional cabe o irrenunciável dever de
agir. Demonstrado que o pacto nacional
proposto foi mera manobra protelatória
do Governo, o PSDB conclama os de
mais partidos a se unirem no Congresso
Nacional em torno de um projeto de po
lítica salarial que assegure o mínimo de
segurança aos trabalhadores.

Para nós, do PSDB, tal solução far
se-á em torno de:

a) prefixação de salários e preços,
compatível com a política de controle
gradual da inflação;

b) proteção posterior dos salários
contra perdas decorrentes de aumento

. de preços além do prefixado;
c) reposição das perdas passadas. se

gundo valores e critérios negociados en
tre lideranças sindicais e empresariais;

d) manutenção dos aumentos reais do
salário mínimo a cada dois meses, nos
termos da Lei n" 8.030."



14044 Quarta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Dezembro de 1990

Este documento é assinado pelo Líder do
PSDB na Câmara e pelo Senador Fernando
Henrique Cardoso, Líder do PSDB no Se
nado.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
.,...- Para falar pela liderança do PMDB, conce
do a palavra ao nobre Deputado Jorge Leite.

O SR. JORGE LEITE (PMDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, hoje estou nesta tribuna
para me despedir também desta Casa. pois
fui eleito Deputado Estadual no Rio de Ja
neiro.

Neste momento. deixo o meu abraço fra
ternal a todos os nossos companheiros desta
Casa e agradeço a todos aqueles que sempre
tiveram para comigo a lealdade, o respeito,
a dignidade e a consideração que com os mes
mos eu também soube- ter.

Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, que
ro aproveitar esta oportunidade para denun
ciar desta tribúna o mais escabroso processo
de apuração já conhecido pela história eleito
ral deste País, ocorrido no Estado do Rio
de Janeiro. A fraude comandou todo o pro
cesso de apuração. Creio mesmo que alguns
parlamentares que não voltarão a esta Casa
tenham sido vítimas. como eu, dessa fraude,
desse desrespeito, dessa maneira absurda co
mo ainda se faz apuração de votos neste País.

Não concordando com o resultado, pois
no primeiro dia da apuração estávamos em
terceiro lugar e no quarto dia em décimo lu
gar, sem nenhuma explicação plausível, bus
camos os nossos direitos: colhemos os bole
tins e apresentamos ao Tribunal Regional
Eleitoral do Rio de Janeiro as provas contun
dentes de que havia fraude, de que estávamos
eleitos, mas, na realidade, outro tomara o
nosso lugar. Pasmem, Srs. Parlamentares: ga
nhamos porque se tratava de matéria de Di
reito. Apresentamos boletins em que havia,
de fato, um voto, e registravam quarenta e
um. Outros boletins registravam apenas dois
votos, e colocavam vinte e dois. Apresen
tamos essas provas, num total de seiscentos
e oitenta e nove votos fraudados.

Quero registrar meu aplauso à Justiça Elei
toral do Rio de Janeiro, aos Srs. Desembar
gadores, emfim, a todos aqueles que partici
param da fiscalização e desse processo e que
nos deram ganho de causa, um fato inédito
na história da apuração das eleições no Esta
do do Rio de Janeiro.

Despeço-me hoje desta Casa, pois fui on
tem diplomado Deputado Estadual pela Jus
tiça Eleitoral, que fez justiça e agiu, sem dúvi
da alguma, como esperávamos. Quando ba
temos às portas do Judiciário, encontramos
a honradez dos Srs. Juízes. O acolhimento
do nosso recurso é um brado de alerta a esta
Casa, aos reeleitos e aos novos Deputados,
no sentido de que modifiquem a Lei Eleitoral
deste País, pois a apuração das eleições não
pode mais continuar sendo feita a bico de
pena.

Em 1930, fizeram uma revolução neste País
para acabar com a eleição a bico de pena.

Em 1990, ela continua, porque, mesmo os
computadores fazendo a totalização, não há
garantia de que o pleito seja justo e limpo.

Reafirmo, mais uma vez, que, se não fosse
a atitude dos Srs. Juízes do Tribunal Regienal
Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, a esta
altura estaríamos fora do processo eleitoral.
Até aí, nada de mais. A grande verdade é
que o processo fraudulento continuaria e em
momento algum teria fim.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados. pas
sados aproximadamente oito anos, ingressa
va eu nesta Casa com um mandato que me
fora confiado pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro. Tinha a esperança, e por que não
dizer. a certeza de que, juntamente com meus
pares, poderia contribuir de forma efetiva pa
ra o crescimento do nosso País, proporcio
nando, através de um trabalho sério e persis
tente, dias mais tranqüilos e prósperos para
cada cidadão brasileiro. E aqui, comparti
lhando deste mesmo objetivo com tantos ou
tros companheiros, cumprimos o nosso man
dato da 47' Legislatura. lutando pelos nossos
ideais patrióticos, deixando de lado. muitas
vezes e quase sempre, os nossos ideais parti
dários. Estou certo de que, se mais não fize
mos, foi devido às limitações que a nós tam
bém são impostas.

Lembro-me bem. Sr. Presidente e Srs. De
putados, do meu primeiro discurso neste ple
nário. em 24de março de 1983. quando mani
festava o meu apoio à firme posição assumida
pela Confederação das Associações Comer
ciais do Brasil, ps;:la Associação Comercial
do Rio de Janeiro e pela Federação das Indús
trias do Rio de Janeiro, que consideravam
que a crise econômica do País era agravada
principalmente pelas altas taxas de juros pra
ticadas àquela época, chegando-se ao cúmulo
de os bancos estarem cobrando uma taxa de
12% ao mês pelo dinheiro emprestado, as
sunto este tratado cuidadosamente quando
da elaboração da nova Constituição brasilei
ra.

Esta, aliás, foi uma das missões mais im
portantes que também me foi concedida pelo
povo do Estado do Rio de Janeiro, ao me
eleger seu representante nos trabalhos da As
sembléia Nacional Constituinte. Como resul
tado, elaborou-se uma Constituição brasilei
ra procurando-se aprimorar o que considerã
vamos mais retrógrado no País, modernizan
do o Brasil no que supúnhamos mais compa
tível com o resto do mundo e, acima de tudo,
tentando colocar os interesses do povo brasi
leiro ao alcance de suas necessidades básicas.
Para tanto muito nos esforçarmos, mas, evi
dentemente, não foi a Carta que almejáva
mos.

Hoje, prezados companheiros. fiz uma via
gem ao passado. Revivi com emoção momen
tos que atravessamos, uns com muita alegria
e outros, ao contrário, terrivelmente tristes.
Ambos, no entanto, tristes ou alegres, tra
zem-nos lágrimas aos olhos. pelo que repre
sentaram em seus respectivos momentos.
Lembro-me bem, e cada um de nós há de
ter registrado vivamente em suas mentes, por

exemplo, da luta travada pelo povo e por
todos aqui, nesta Casa. neste plenário, por
ocasião da explosão em todo o País da campa
nha pelas eleições diretas. Pelas ruas, pelas
cidades, pelas praças era um grito só, uma
só voz e um único desejo. O povo, sábio
em seu querer, com bandeiras às mãos, de
todas as cores, de todas as facções, expres
sava um único ideal e exigia o término do
período de opressão, para o renascimento da
nossa democracia. E assim foi feito, é bem
verdade. não com a devolução do voto popu
lar imediatamente para a escolha direta do
Presidente da República, mas mesmo assim
o povo aceitava que se procedesse à eleição.
através de um colégio eleitoral. O importan
te, achavam todos os brasileiros, era a restau
ração da plenitude democrática. Elegeu-se,
então, aquele que cumpriria esse difícil e pe
noso papel, levando o País ao caminho tão
aguardado durante quase trinta nos, que era
o caminho para a liberdade e para a demo
cracia. E veio a vitória de Tancredo Neves.
Este é um dos momentos de alegria a que
me referi. O povo cantava de alegria. Come
morava. E o povo também extravasava a sua
emoção, chorando pelo raiar deste novo dia.
Era um novo Brasil que se apresentava, deli
neando para o País mudanças políticas. mu
danças econômicas, sociais, culturais. Seriam
- sabia o povo brasileiro - mudanças tão
profundas que ele, povo, também teria de
emprestar a sua cota de sacrifício. Mas valia
a pena. pensavam todos.

Mas não quis o destino que Tancredo Ne
ves assumisse o Governo. Morreu Tancredo
Neves, e todos nós, unidos ao nosso povo,
de mãos dadas com o Brasil inteiro, nos emo
cionamos e choramos pela perda deste grande
brasileiro.

A restauração democrática fica, então, sob
a responsabilidade do Presidente José Sar
ney, homem íntegro que, além de humanizar
o País, conduziu-nos, desde o primeiro até
o último dia do seu Governo, à plenitude
democrática.

Hoje estou aqui, Sr. Presidente e Sr~. De
putados, para dizer-lhes que fui eleito depu
tado estadual, pelo Estado do Rio de Janeiro.
Volto ao meu estado para exercer mais um
mandato de deputado estadual, pela quarta
vez, com a certeza de poder contribuir para
ver o Rio de Janeiro se recuperar econômica
e socialmente, pois que, a partir do momento
que deixou de ser capital da República. vem
perdendo substancialmente sua condição de
estado líder da Federação. Em qualquer setor
da economia tluminense nota-se seu enfra
quecimento na área social, o empobrecimen
to, vendú-se com isso o aumento da violência
urbana e o desalento daquele povo ordeiro
e trabalhador. Por tudo isso, decidi que meu
campo de luta é no Rio de Janeiro. exercendo
o mandato de Deputado Estadual. pois en
tendo que o homem público deve estar onde
possa melhor servir ao seu povo. à sua gente.

O delírio do jiloder jamais subiu à minha
cabeça. Portanto, vou exerceu meu novo
mandato com a mesma garra e responsabi
lidade com que exerci aqui em Brasília.
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Ao me despedir desta Casa, não quero dei
xar este plenário sem enviar meus sinceros'
aplausos à Justiça Eleitoral do Estado do Rio
de Janeiro pela sua irrepreensívcl conduta
no episódio da apuração das denúncias de
fraudes ocorridas nesta última eleição. Goza
a nossa Magistratura do mais elevado con
ceito perante o povo carioca e fluminense.
O Desembargador Jorge Fernando Loretti.
seu presidente, é tido como uma das suas
mais legítimas expressões. Também ao De
sembargador Eugênio de Vasconcelos Si
gaud, Vice-Presidente do TREíRJ; ao Juíz
Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento,
corregedor regional eleitoral; aos membros
do Tribunal, Juízes Luiz Zveiter, Fernando
Setembrino, Alberto Nogueira, Valéria Gar
cia da Silva Maron; à Procuradora Regional
Eleitoral, Lindora Maria Araújo; aos Juízes
auxilares Mário dos Santos Paulo, Fernando
Marques Campos Cabral, Sílvio Teixeira Mo
reira, Letícia de Farias Sardes e Carlos Ray
mundo Cardoso, a todos estes honrados
membros da nossa Magistratura meus cum
primentos pela precisão e serenidade com
que defenderam a Lei Eleitoral e exigiram
o seu cumprimento. Foi feita a justiça em
nosso estado.

Aos funcionários da Câmara dos Deputa
dos, de cada setor, de cada departamento.
de cada divisão, de cada seç,to, o meu reco
nhecimento pela dedicação aos seus trabalhos
e o agradecimento pela atenção que a mim
sempre dispensaram, quando a eles recorri.

Àqueles que têm a incumbência de dirigir
esta Casa, assessorar os parlamentares,
orientá-los em suas dificuldades, ajudá-los na
solução de seus eventuais problemas. a estes·
amigos também os meus agradecimentos.
. Aos companheiros parlamentares com os

quais tive o prazer de conviver durante todo
este período a minha mais sincera gratidão
pelo que me ensinaram. Sou devedor de to
.dos aqueles que abrilhantaram este meu per
curso com sua inteligência, sabedoria e ludi
cez. Muito aprendi e nada me foi possível
ensinar.

Àqueles que continuam e aos que chegam
àesta Casa a minha convicção de que saberão
levar o País ao seu destino de potência, dando
ao povo os meios adequados para uma vida
digna, sem medos e sem humilhaçôes.

Esta é a nossa sublime missão.
.Sr. Presidente, meus colegas, o meu muito

obrigado a todos aqueles com quem aqui con
vivi. Deixo esta Casa orgulhoso de tercomba
tido o bom combate, sem nenhuma dúvida.
sem nenhum arrependimento das posições
aqui assumidas.

À Mesa Diretora, aos servidores, a todos
os companheiros e a seus familiares. quero
desejar um feliz Natal e um Ano Novo de
muita paz, repleto de conquistas para o Con
gresso Nacional.

Esta Casa, tenho certeza, há de responder
ao Governo que não se ajoelhará, aceitando,
como se fosse uma migalha para a classe tra
balhadora, esta última proposta que nos foi
enviada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

- Pela Liderança do PC do B, concedo a
palavra ao nobre Líder Haroldo Lima.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr' e Srs. Deputados, há poucos dias, com
grande repercussão no Brasil, foi divulgada
a notícia de um documento chamado de "En
tendimento Nacional", patrocinado por em
presários e trabalhadores, mas confeccionado
sob a responsabilidade do Ministério da Justi
ça, dentro de suas próprias dependências.

Hoje. o Brasil toma conhecimento de que
o Governo deu uma resposta a essa proposta
formulada por um grupo de empresários e
de trabalhadores.

Devo dizer que nós, do Partido Comunista
do Brasil, de imediato, logo após a elabo
ração daquela proposta, quando fomos pro
curados, para dela tomarmos conhecimento,
manifestamos a opinião de que a mesma nos
parecia incorreta, pois, ao invés de definir
a reposição das perdas salariais desde o início
do ano até agora, ao invés de definir meca
nismos de defesa dos salários frente à infla
ção, que já começa a ficar galopante, ela esta
belecia uma prefixação de preços, de tarifas
e de salários. Nós discordávamos por julgar
que o mecanismo de prefixação provoca arro
cho salarial, porque não seriam prefixados
preços, int1ação e salários na mesma medida.
Ou seja, seriam prefixados índices que a reali
dade vai mostrar que serão bem maiores, ex
ceto os salários. Estes, sim, serão prefixados
a níveis inferiores aos da inflação.

No entanto, achávamos que esse esforço
desenvolvido por um grupo de empresários
e de trabalhadores seria examinado pelo con
junto da sociedade. inclusive pelos deputa
dos. Participando desse exame, manifesta
mos nossa opinião contrária, mas estávamos
dispostos inclusive a aceitar o adiamento da
votação da política salarial por parte da Câ
mara dos Deputados, na expectativa de que
o Governo respondesse, preliminarmente,
àquela proposta feita pelo chamado "Enten
dimento Nacional".

Hoje, o Governo acaba de responder 
e o fez de uma forma absolutamente despri
morosa e absurda, numa verdadeira chacota
aos trabalhadores brasileiros. Na verdade, o
que o Governo propõe, como alternativa
àquela proposta, que já era ruim, é uma es
mola salarial. Não se trata de um abono sério,
não se trata de uma alternativa mais ou menos
pensada, relacionada com uma política que
objetive conter a inflação: trata~se de um
achincalhe.

. O GQ.verno precisa respeitar os trabalha
dores brasileiros. Essa não é proposta de
quem respeite o povo do País e, por conse
guinte, se faça respeitar e mereça respeito,
porque esse abono salarial de 3% significa,
para quem ganha um salário mínimo, '265 cru
zeiros - como disse o Líder do PSDB nesta
Casa, esse é o preço de meio quilo de carne
de primeira. Quem ganha 88 mil cruzeiros,
o que já é um salário razoavelmente alto,
no País, passaria a receber mais 2 mil, 651
cruzeiros.

Sr. Presidente, queremos protestar contra

isso e também chamar a atenção dos colegas,
pois este Governo está caminhando para o
terreno da descompostura, da perda da per
sonalidade e da autoridade, pois não está res
peitando o trabalhador brasileiro, que se en
contra marginalizado e passando por grandes
necessidades salariais.

Numa situação dessa gravidade, o Con
gresso está convocado, e até mesmo desa
fiado a dar uma resposta pronta e enérgica.
A Câmara dos Deputados, que até agora tem
aguardado que o Governo tome alguma ini
ciativa para estabelecer uma política salarial,
tem esperado demasiadamente, e contra a
opinião do PC do B. A esta altura, Sr. Presi
dente, já não cabe à Câmara dos Deputados
esperar por absolutamente nada, porque os
trabalhadores do Brasil, os de esquerda, os
progressistas, os de direita ou os conserva
dores, e mesmo o empresariado nacional, es
tão todos chocados e envergonhados com este
Governo, que não dá a mínima resposta às
necessidades básicas dos trabalhadores e dos
aposentados de nosso País.

Sr. Presidente, esperamos que, neste esfor
ço concentrado, os partidos aqui represen
tados resolvam votar, e de forma consagra
dora, uma nova política salarial que restabe
leça um mínimo de dignidade para os salários
dos trabalhadores de nosso País, resgatando,
assim, a dignidade desta Casa perante eles.

Durante o discurso do Sr. Haroldo Li
ma, o Sr. Inocêncio Oliveira, I" Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Arnaldo Faria
de Sá, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - No horário da Liderança do PMDB,
concedo a palavra ao eminente Deputado
Maurílio Ferreira Lima.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA
(PMDB - PE. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a Lide
rança do PMDB pretende fixar a sua posição
com relação à política salarial. Desde o início,
abrimos as portas da Liderança do PMDB
na Câmara dos Deputados para ouvir os Líde
res de todos os partidos com assento nesta
Casa - os que apóiam o Governo e os de
Oposição. Nosso objetivo era o de fazer com
que o Corigresso Nacional participasse efeti
vamente da elaboração de uma política sala
rial consensual a todos os partidos com assen
to na Casa. que se pudesse traduzir num pro
jeto de conversão assinado pelo Relator de
signado pelo partido, o Deputado Tideí de
Lima.

Enquanto trabalhávamos, nesta Casa, com
o objetivo de fixar uma política salarial, para
lelamente ao nosso trabalho, e desprezando
o Congresso Nacional, o Governo favoreceu
o chamado entendimento nacional.

Na semana pa:Jsada, quando deveríamos
iniciar as discussões concretas sobre os ter
mos do projeto de conversão, chegou a esta
Casa uma delegação composta de patrões e.
empregados, trazendo o resultado dos enten
dimentos e propondo uma série de medidas,
que haviam sido enviadas ao Governo. E o
nosso partido, não queiel1do precipitar os
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acontecimentos. aceitou adiar a discussão da
política salarial.

Mas. ontem, o Governo deu uma resposta
negativa. categórica. ao documento surgido
do entendimento nacional. Fracassou o en
tendimento. é pífio seu resultado. A entrada
do Brasil no Primeiro Mundo se dá apenas
em matéria de propostas de política salarial,
porque só nos países onde a inflação se apro
xima de zero é que se propõe aumento de
3%. E. num momento como este. o PMDB
não tem outra saída a não ser fixar a votação
da política salarial ainda antes do final deste
ano legislativo.

Esta a disposição do nosso partido, que,
através do projeto de conversão, haverá de
estabelecer uma política salarial que corres
ponda às suas bandeiras históricas: a defesa
do emprego e do fator trabalho.

Finalmente. Sr. Presidente, a Liderança do
'PMDB quer estranhar o fato de o Palácio
do Planalto não ter definido, até agroa. a
questão do Regime Jurídico Único para o
funcionalismo público federal.

O Regime Jurídico Único foi objeto. nesta
Casa. de negociações aprofundadas, envol
vendo os sindicatos representativos dos fun
cionários públicos e o Deputado Geraldo
Campos, de um lado. e, do outro, o Secre
tário de Administração, João Santana, e o
atual Líder do Governo na Câmara dos De
putados. o ilustre Deputado Humberto Sou
to.

Imaginava-se que o prazo para o veto ou
a sanção terminasse ontem. mas as Lideran
ças governamentais afirmam que só termina
amanhã. O Deputado Humberto Souto acaba
de me revelar que o projeto sofrerá vetos
essenciais, o que desmoraliza as negociações
entre o Executivo e o Legislativo e faz com
que esta Casa perca a confiança em qualquer
interlocutor que se apresente para falar em
nome do Governo. As propostas polêmicas
não foram decididas no recinto das negocia
ções, a Comissão do Trabalho, mas levadas
ao Palácio do Planalto. de onde o Secretário
João Santana voltou afirmando quê tinha au
torização do Presidente da República para
fechar os acordos. É absolutamente estranho,
portanto, que, havendo sido assim conduzi
das as negociações, agora sejamos surpreen
didos,com a notícia de que haverá vetos es
senciais ao projeto. Isso em nada concorrerá
para o bom relacionamento. para o respeito
mútuo que deve existir entre os Poderes Exe
cutivo e Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Concedo a palavra ao Deputado Aécio
de Borba, que falará pela Liderança do PDS.

O SR. AÉCIO DE BORBA (PDS - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
SI'" e Srs. Deputados, sem dúvida alguma
o Nordeste vive no corrente ano momentos
de grandes dificuldades. A seca que se abateu
sobre a região tem trazido conseqüências da
nosas. e o Governo não teve a sensibilidade
necessária paFa dar-lhe o atendimento que
normalmente lhe era dispensado nesses pe
ríodos.

Nesses últimos meses. entretanto. foram

providenciados convênios com as prefeituras
para possibilitar o abastecimento de água,
pois a sede vinha matando aquela população.
Agora. iniciou-se a distribuição de bolsas de
alimentos, contendo arroz e fubá, mas nenhu
ma proteína para aqueles que, por falta de
trabalho, de chuva e de produção; estão fa
mintos. por isso, a Associação Cearense de
Avicultura e a ANA - Associação Nordes
tina de Avicultura, propuseram ao Governo
o fornecimento de ovos, nessa cesta de ali
mentos, ao trabalhador rural, sem nenhum
custo financeiro imediato.

Dispondo a CFP de uma quantidade muito
grande de milho, já de várias safras, que não
tem conseguido vender, e estando a avicul
tura, um dos setores que mais tem evoluído
na região, premida por mais de quatro meses
sem nenhum reajuste no preço do seu produ
to, propõem-se os avicultores a fornecer ovos
em troca desse milho, apanhando-o em qual
quer local onde esteja armazenado: Goiás,
Paraná, Mato Grosso. Desta maneira, seria
fornecida proteína ao trabalhador rural.

Tive conhecimento também de que a Asso
ciação Nordestina de Avicultura. imbuída do
mesmo espírito e querendo regionalizar a me
renda escolar, ofereceu em troca do milho
a CFP ovos que seriam oferecidos aos estu
dantes da região.

Desta tribuna, ao anunciar a iniciativa, que
consideramos das mais auspiciosas, fazemos
um apelo à SI" Ministra da Ação Social, Mar
garida Procópio, para que examine o assunto
com a profundidade que merece e, juntamen
te com a CFP e a Companhia Nacional de
Abastecimento, que se está instalando, en
contre uma maneira de proporcionar mais
essa oportunidade de se manter uma ativi
dade que vem sendo altamente prejudicada
pelas atuais circunstâncias.

É o nosso apelo.

Durante o discurso do Sr. Aécio de
Borba, o Sr. Arnaldo Faria de Sá, Su
plente de Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ino
cêncio Oliveira, I' Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Pela Liderança do PTR, concedo a palavra
ao nobre Deputado Ismael Wanderley.

O SR. ISMAEL WANDERLEY ( PTR 
RN. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente. Sr" e Srs. Deputados, despeço
me desta casa com a tranqüilidade serena do
dever cumprido. Representei o povo do Rio
Grande do Norte com a dignidade que ele
merece e espero ter servido ao Parlamento
do meu País nos limites da legalidade, legiti
midade e correção parlamentar.

O insucesso eleitoral não me desobriga
dos deveres que a cidadania impõe e que a
história cobra_o A Constituição, ora em vigor,
traz a marca da minha participação, quer por
emendas da minha autoria, que são muitas,
quer pela associação com emendas dos com
panheiros alinhados na defesa dos avanços
sociais e da maturidade política brasileira.

A omissão não teve guarida no meu gabine
te, a ausência não se avizinhou do meu man-

dato. Estive presente nas discussões funda
mentais. ouvi muito. discuti bastante e votei
sempre tendo como norte a defesa intransi
gente dos interesses nacionais. A sereia do
encanto econômico não teve acesso ao meu
ouvido, passei ao largo dela e fui ao encontro
dos mais necessitados.

Hoje eu me despeço desta tribuna, SI. Pre
sidente, Srs. Deptuados. Mas a minha despe
dida não será apenas o aceno da saudade
ou a lamentação do mandato não renovado.
Não. Aproveito esta hora para fazer um apelo
em nome do povo do meu estado; espero
que a importância desta Casa dê ressonância
a esse pleito. O Rio Grande do Norte precisa
do seu banco oficial. O Banco Central liqui
dou o Bandem, numa decisão técnica. infor
mou o presidente da instituição liqüidante.
A decisão pode ter sido técnica. mas os efei
tos têm sido socialmente muito penosos para
o nosso pequeno estado. Não me envolve.
neste momento. qualquer opinião partidária
ou de efeito eleitoral. O que me move é a
certeza de que uma providência técnica não
deve sobrepor-se aos interesses sociais de um
povo pobre e de uma economia dessangrada.

O Rio Grando de Norte quer o seu banco
de volta.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, chego ao
fim das minhas palavras e ao término do meu
mandato com a consciência leve. com a con
vicção da empresa bem-sucedida, com a cer
teza de que. servi ao meu povo e sou digno
do meu País. As instituições representativas
dos trabalhadores atestaram o meu serviço,
por declarações e notas.

Levo daqui muitas amizades, que pretendo
preservar. Levo saudades e deixo meus since
ros votos de pleno sucesso para a p.ova legisla
tura. Que seja os novos parlamentares mere
cedores do afago de Deus para servirem aos
povos e serem dignos do Brasil!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Líder Paes
Landim, que falará pelo PFL.

O SR. PAES LANDIM ( (PFL - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art.
63 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, diz textualmente: '

"Art. 63. É criada uma comissão
co~posta de nove membros. sendo três
do Poder Legislativo. três do Poder Judi
ciário e três do Poder Executivo, para
promover as comemorações do centená
rio da proclamação da República e da
promulgação da primeira Constituição
republicana do País. podendo, a seu cri
tério, desdobrar-se em tantas subcomis
sões quantas forem necessárias."

A comissão, Sr. Presidente, foi efetiva
mente designada, mas, infelizmente. nenhu
ma promoção cultural, histórica, de pesquisa
ou análise sobre esses acontecimentos foi ela
borada.

Não é possível, Sr. Presidente, que o cente
nário da nossa primeira Constituição republi
cana passe ao largo, sem uma réflexão histó
rica sobre a sua importância para a consciên
cia histórica do País e, sobretudo, para o estu-
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do da história do nosso Direito Constitucio
nal.

Por isso, Sr. Presidente, estou requerendo
nesta Casa, e espero que o mesmo seja feito
no Senado, por um eminente Senador da Re
pública, que seja marcada para o dia 24 de
fevereiro de 1991 uma sessão solene no Con
gresso Nacional para a comemoração do cen
tenário da nossa primeira Constituição repu
blicana. Neste mesmo dia poderemos come
morar o centenário do Supremo Tribunal Fe·
deral, que se instalou poucos dias após a pro
mulgação da nossa primeira Carta Magna.

O referido artigo das Disposições Transi
tórias não foi devidamente cumprido por este
Congresso, que não pode - repito - deixar
passar em branco o cetenário da nossa primei
ra Constituição republicana.

Sr. Presidente, sugiro em meu requerimen
to que a Câmara promova seminários, estu
dos, pesquisas, a fim de que as análises feitas
sobre o documento de 1891 sirva de fonte
de re;]exão e de estudos para a revisão consti·
tucional. também prevista na nossa atual Car
ta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
José Carlos Sabóia, que falará pela Liderança
do PSB.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr,5 e Srs. Deputados, depois do arro
cho nos salários e do confisco da poupança,
o Governo federal apela, agora, para o debo
che.

Só pode ser deboche a proposta apresen
tada ontem pela Ministra responsável pela
inflação, arrocho e confisco a empresários
e trabalhadores: concessão de um abono de
3% aos brasileiros que recebam até dez salá
rios mínimos em janeiro.

Segundo o jornal O Globo, isso significará
que o trabalhador que receber um salário mí
nimo nesse mês terá um abono de exatos 650
cruzeiros.

Do jeito que cresce a inflação, esse abono
dará para comprar, em janeiro. meio quilo
de carne.

Só faltou à Ministra responsável pela infla
ção, arrocho e confisco propor a distribuição
de carnês do "Baú da Felicidade" e de entra
das grátis para o circo a todos os trabalha
dores de baixa renda.

Com isso, o Governo federal teria cum
prido mais uma de suas metas, a de garantir
circo para todos os brasileiros. Afinal, depois
do arrocho nos salários e do confisco da pou
pança, os trabalhadores não sabem mais o
que é pão.

A infeliz rainha Maria Antonieta, pelo jei
to, foi menos infeliz do que este Governo.
Sabendo que o povo não tinha pão, às véspe
ras da Revolução Francesa, recomendou que
comesse brioches. Aqui, a Ministra respon
sável pela inflação, arrocho e confisco propõe
que, se os trabalhadores não comem pão,
passem a comer meio quilo de carne.

Na verdade. este Governo imperial, arro
gante e autoritário nunca desejou o chamado
entev.dimento nacional. Este Governo só

quer a adesão cega, submissa e servil à imensa
vaidade do seu Presidente.

Cabe agora ao Congresso Nacional respon
der a esse deboche. Temos que votar e apro
var uma nova política salarial que traga fôlego
e esperança aos trabalhadores.

Os jornais de hoje também publicam outra
informação grave. A FIESP reconhece, que
só em novembro, 24.266 trabalhadores per
deram seus empregos em São Paulo. A reces
são não está mais batendo às portas dos brasi
leiros. Ela já entrou em nossa casa e está
sentada à mesa. Indústrias estão dando férias
coletivas a seus empregados, e estes não sa
bem mais se voltam ao trabalho no início
de 1991. Importantes e fortes grupos econô
micos, como as Casas Pernambucanas, pedi
ram concordata.

E o que faz o Governo?
Os jornais de hoje informam que a próxima

diversão de fim de semana do Presidente da
República será uma viagem à Antártida. Ou
tra nota de coluna social informa também
que o Presidente pretende fazer um mergulho
a grande profundidade no litoral de São Pau
lo, exatamente no local onde se tenta resgatar
um transatlântico naufragado em 1914.

O chamado entendimento nacional foi im
plodido pelo próprio Governo.

Agora ao Congresso cabe retomar seu pa
pel de grande mediador desta República. Po
demos começar implantando uma política sa
larial que elimine para sempre o confisco e
o arrocho em cima dos trabalhadores. Só as
sim estaremos correspondendo à confiança
dos brasileiros que nos deram um mandato
e uma autoridade. Só assim estaremos colo
cando o pão à mesa de todos os brasileiros.

Outro assunto, Sr. Presidente, uma funcio
nária de meu gabinete atendeu, hoje, um de
putado eleito para sua primeira legislatura
e um assessor. PareCiam eles estar percor
rendo todo o corredor do Anexo III, a per
guntar, gabinete a gabinete, onde poderia ser
encontrado um deputado não reeleito que
ainda não tivesse passado seu apartamento
e gabinete para outro. O diálogo que se tra
vou então seria surrealista, não fosse o absur
do da situação, tão realmente palpável. Disse
ela aos dois que o melhor caminho seria fazer
a requisição diretamente à Diretoria Geral
da Câmara, encarregada da alocação dos de
putados em apartamentos e na Casa. Qual
quer outro meio implicaria entrar numa nego
ciata, num mercado paralelo de favores, com
promissos e mesmo compra. Eis que depu
tado e assessor afirmaram que estavam exata
mente à procura de qualquer negócio, desde
que resultasse em apartamento e gabinete.
Para surpresa dessa minha funcionária, em
nenhum momento eles manifestaram sequer
o mínimo interesse em percorrer os caminhos
normais, de direito próprio. Era tácita a cer
teza de que eles não levariam a nada.

Qualquer semelhança desta situação com
milhares de outras que se convencionou agre
gar sob a fónnula do' famoso "jeitinho brasi
leiro" não é mera coincidência. Todas elas
revelam o descrédito já cultural em relação

à eficácia dos meios institucionais legais e
judiciários para fazer cumprir dispositivos de
direito. Todas elas revelam, na verdade, a
ausência da autoridade e sua omissão frente
a práticas que. se não representam os usos
e costumes da maioria dos funcionários, são
tão absurdas a ponto de aparecerem para a
opinião pública como a "lei do cão" a que
todos devem se submeter ao colocarem os
pés nesta Casa.

Tais situações revelam ainda que, mais que
omissão e ausência de autoridade, elas se
apresentam de fato como conivência e impu
nidade. Conivência indireta. diretamente
proporcional à impunidade com que tais prá
ticas têm sido tratadas.

Sou pessoa que várias vezes me referi a
esta Casa como caixa de ressonância da socie
dade, das suas forças e fraquezas. Jamais me
ocorreu colocar. sob esta ressonância. uma
reedição interna de métodos e práticas que
estamos aqui, que eu saiba. para combater
mediante a criação dos mecanismos capazes
de evitá-los.

No caso do que os jornais estão noticiando
como o "mercado persa" de transição das
legislaturas, já temos os meios para que ele
não exista. Em respeito à maioria dos funcio
nários desta Casa, àqueles que sabem que
é crime dispor da coisa pública em usufruto
próprio, a Mesa deve tomar as medidas disci
plinares previstas no Regimento Interno.
Qualquer omissão será conivência.

Muito obrigado.

(PUBLICAÇÕES ANEXAS AO
DISCURSO DO ORADOR:)

DEPUTADOS SAEM
VENDENDO GABINETE

O deputado Ziza Valladares (PSDB 
MG) acabara de pegar seu saldo bancário,
dando conta de que começou o mês de no
vembro no vermelho, com Cr$ 247 mil nega
tivos depois da campanha eleitoral malsuce
dida, quando foi abordado por um funcio
nário da Câmara nas proximidades de seu
gabinete. "Deputado, tenho quem fique com
seu apartamento e seu gabinete pagando ao
senhor Cr$ 1 milhão e 300 mil". Espantado
com a oferta por um apartamento funcional
e um gabinete que estará obrigado a desocu
par até o dia 31 de janeiro, Ziza não vacilou:
"O que é isso, rapaz? Não posso sair venden
do o que não é meu". Não houve negócio.

A proposta feita ao deputado mineiro ilus
tra bem o mercado persa em que se transfor
mou o Congresso, às vésperas da posse dos
novos eleitos em fevereiro. O que seria a
simples devolução de apartamentos funcio
nais e gabinetes parlamentares inspirou tran
sações onde a moeda côrrente varia desde
o simples favorecimento pessoal ou partidá
rio, até a garantia de emprego e comissões
em dinheiro. "Estão montando um balcão
de negócios dentro da Casa do povo". denun
cia assustado o recém-eleito deputado Edi
Siliprandi (PDT - PR). "Nunca fui político
e não sabia dessa prática. Esses parlamen-
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tares derrotados deviam sair com mais digni
dade'" desabafa.

Agenciadores - No Anexo IV da Câmara,
que abriga os 420 gabinetes parlamentares
mais disputados, porque possuem banheiros
privativos para os deputados, ninguém ignora
as transações que são intermediadas pelos
próprios funcionários, muitas vezes sem o co
nhecimento de seus patrões parlamentares.
Basta um telefonema, simulando interesse
em negociar apartamento e gabinete em no
me de um deputado novato, para que surjam
as propostas. Foi assim com um repórter do
Jornal do Brasil, que procurou, entre outros
assessores, um dos mais ativos agenciadores
da Câmara.

"É difícil conseguir hoje um gabinete no
Anexo IV sem grana no meio", avisou logo,
por telefone e sem constrangimento, o asses
sor do deputado Percival Muniz (PMDB 
MT), Maxwell Gadia. Além de negociar o
gabinete do deputado Muniz, onde trabalha,
o agenciador cuida de fechar acordos para
outros deputados, e atende também a seus
interesses pessoais. Quando o gabinete do
deputado Percival Muniz for ocupado pelo
deputado eleito Wellington Fagundes (PL
MT), Max, como é conhecido, tem emprego
garantido. Nessa transação - o deputado ga
nhava auxilio-moradia e não dispunha de
apartamento funcional - ele assegurou seu
próprio emprego. "Eu conheço as engrena
gens da Casa e para mim não vai faltar nunca
gabinete", aposta.

Nem mesmo quem tem prestígio se livra
dos agenciadores. Foi assim, por exemplo,
com assessores do ministro da Saúde, Alceni
Guerra. Deputado com mandato até 31 de
janeiro, Alceni vai passar seu antigo gabinete
e o apartamento funcional para o irmão Ivâ
nio Guerra, eleito pelo PFL, mas não conse
guiu resolver o problema do outro irmão,
Waldir Guerra, que também conquistou uma
cadeira na Câmara e tem direito a aparta
mento e gabinete. Revoltado com as exigên
cias de aproveitamento de funcionários, Wal
dir preferiu recursar os negócios.

"Se alguém está pagando pelos gabinetes
e apartamentos, está fazendo papel de bo
bo", resume o diretor-geral da Câmara,
Adelmar Sabino, garantindo que todos aca
barão recebendo seus escritórios em tempo.
Ele reconhece que mesmo no Anexo IV há
disputa interna pelas salas em andares mais
altos, mais próximas dos elevadores e opostas
ao poente, para livrar seus ocupantes do sol
escaldante das tardes brasilienses. Mas a seu
ver nada justifica transações que obriguem
à manutenção dos funcionários atuais. "Não
pode haver exigências neste sentido até por
que elas não têm resultados práticos", garan
te Sabino, informando que a partir de l' de
fevereiro todos os 1.800 funcionários do qua
dro de secretariado parlamentar estarão au
tomaticamente de aviso prévio. O processo
de dispensa só será interrompido caso o parla
mentar envie à administração um ofício solici
tando o funcionário.

Botar na rua - "Não vale sujeira. Quem
assumir o compromisso de manter a gente

não vai poder botar na rua dois dias depois" ,
diz Josué Carlos de Oliveira, chefe de gabi
nete do deputado Carlos Alberto Caó (PDT
- RJ), indicado para o cargo por ser casado
com uma prima de Marli Gomes, assessora
pessoal da presidência da Câmara. O depu
tado eleito que quiser ficar no gabinete ocu
pado hoje por Caó tem, segundo Josué, a
obriga~ão de manter nos próximos quatro
anos os mesmos quatro funcionários que ser
vem atualmente ao parlamentar retirante.
Além do próprio Josué, o negócio envolve

"a permanência dos funcionários Artur Ale
xandre, Henrique Portugal Silva Neto e lan
Dias, este filho do ex-deputado Getúlio Dias,
amigo pessoal do governador eleito do Rio
de -Janeiro, Leonel Brizola. "Ainda sobram
vagas para o ctepJltado iniciante fazer uma
média empregando gente do seu estado", diz
Josué, lembrando que os parlamentares dis
põem da verba mensal de Cr$ 423,9 mil para
montar sua assessoria. "Em rio com jacaré,
tá nadando de costas~', justifica Josué.

Há casos bem-sucedidos de funcionários
que conseguem sobreviver mais que os pró
prios parlamentares que lhes deram o primei
ro cargo de confiança. Maria Célia de Araújo
e Silva, secretária do deputado Ivo Cersósimo
(PMDB-MS), é um exemplo típico de quem
não precisa sair do gabinete para resistir às
mydanças eleitorais. Depois de trabalhar nos
últimos nove anos para quatro deputados,
Célia se diz autorizada pelo deputado Ivo
Cersósimo para ter seu cargo negociado como
condição para ceder o gabinete. "Basta fazer
amizade com os deputados não eleitos que
eles garantem a gente", conta. "Sou mais
antiga que muita mobília" .

No Senado, o recém-eleito Júlio Campos
(PDS - MT) promete fazer uma invasão.
Pretendia herdar do companheiro mato-gros
sense Roberto Campos, que agora é dono
de uma cadeira na Câmara, um espaçoso ga
binete, quando foi avisado de que o escritório
seria destinado não a ele, mas ao banqueiro
José Eduardo Andrade Vieira (PRN - PR).
A Júlio Campos caberia uma sala menor, em
área batizada de "corredor da morte". "Ban
queiro algum vai grilar uma área que pertence
ao Mato Grosso. Se precisar, eu acampo no
gabinete durante a noite e ocupo de qualquer
maneira", promete.

Na 4' Secretaria da Câmara, que administra
os imóveis funcionais como uma imobiliária,
a entrega das chaves de apartamentos e gabi
netes foi substituída pela troca de ofícios en
tre os parlamentares. No Ofício número 187
de 13 de novembro passado, por exemplo,
o deputado Sérgio Spada (PMDB - PR) co_o
munica: "Cedi o apartamento que estava à
minha disposição" para o deputado Fernan
do Alberto Diniz (PMDB - MG).

Consórcio - No gabinete do deputado Cel
so Dourado (PMDB - BA) os funcionários
negociam desde o apartamento funcional até
o carro do parlamentar. Segundo o funcio
nário O~ires de Castro Passos Júnior, o gabi
nete foi acertado com o deputado Paulo Man
darino (PDC - GO), que se comprometeu

a ficar com os três atuais funcionários - in
clusive o próprio Ozires Junior, filho de l!m
assessor do senador José Paulo Bisol (PSB
- RS). Ozires foi incumbido ainda de repas
sar o apartamento de Celso Dourado para
quem levar junto alguns eletrodomésticos do
próprio deputado - desde máquina de lavar
roupas até freezer e video cassete.

Mas em minúcias ninguém conseguiu supe
rar a deputada Sadie Hauache (PFL - AM),
que preparou para os interessados em seu
apartamento funcional uma lista de 44 itens
em que descreve os "utensílios" que pretende
repassar junto com o imóvel. A relação, que
inclui desde um Santana luxo 88 até traves
seiros de pena de ganso, baixela e faqueiro
de prata, 80 garrafas de uísque e "um depila
dor lady shave à pilha, novo", traz os preços
de cada item em dólar, somando US$ 55 mil
para quem quiser ficar com tudo.

Coisas da Política

UM ESCÂNDALO PARA
ENCERRAR O MANDATO

Quando se esperava que a atual legislatura
se encerrasse melancolicamente com o murro
do Deputado José Lourenço no pé do ouvido
do Deputado Amaral Netto, soa como escân
dalo a confirmação de que alguns deputados
derrotados na última eleição estão cobrando
dinheiro ou favores pela transferência de
apartamentos funcionais e gabinetes na Câ
mara.

O primeiro alerta tinha sido dado no dia
16 de novembro, pelo deputado eleito Luís
Piauhylino (PSB - PE), 43 anos, primeiro
mandato. Depois de passar uma semana em
Brasília, Piauhylino voltou a Recife espan
tado com o que vira: os corredores do Con
gresso estavam transformados em mercado
persa. Segundo ele, deputados derrotados
queriam negociar desde funcionários a equi
pamentos, sobretudo microcomputadores,
para entregar seus gabinetes aos novos depu
tados.

A denúncia de Piauhylino, entretanto, era
genérica, não indicava nomes nem pistas. On
tem, reportagem do Jornal do Brasil revelou
mais detalhes desses negócios. O deputado
Ziza Valladares (PSDB - MG), por exem
plo, conta que foi abordado por um funcio
nário da Câmara que se ofereceu para inter
mediar a transferência de seu gabinete e apar
tamento por Cr$ 1,3 milhão. "O que é isso,
rapaz. Não posso sair vendendo o que não
é meu", reagiu Ziza. Um assessor do Depu
tado Percival Muniz (PMDB - MT), Max
well Gadia, afirmou que "é difícil conseguir
hoje um gabinete no Anexo IV sem grana
no meio".

Esses negócios têm outra moeda, além de
dinheiro. Os deputados derrotados às vezes
condicionam a entrega de gabinete ao apro
veitamento de seus funcioná,rios temporários.
Esses funcionários, segundo o Diretor-Geral
da Câmara, Adernar Sabino, são cerca de
1.800. Seus contratos valem exatamente pelo
tempo do mandato do parlamentar. Cada de-
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putado pode contratar até nove funcionários
nesse quadro provisório. Em pânico com a
perda do emprego a partir de 1° de fevereiro,
quando os novos deputados assumem e, cer
tamente, querem nomear os funcionários de
sua própria equipe, os servidores entram nas
trocas de gabinete como moeda de negocia
ção.

Nada poderia ser mais deprimente do que
essas transações, no final de uma legislatura
marcada por duas características aparente
mente contraditórias: deu grande contribui
ção ao desgaste dos políticos diante da opi
nião pública, mas também abriu caminho pa
ra que o Congresso tenha importância deci
siva nas grandes questões nacionais.

Esta foi a legislatura que produziu a Consti
tuição de 1988, na qual os poderes do Con
gresso e os direitos dos cidadãos foram am
pliados. Mas também é a legislatura em que
deputados e senadores aumentaram seus pró
prios direitos, trocando por estações de rádio
e televisão o voto no plenário a favor do man
dato de cinco anos do Presidente José Sarney.

É a legislatura que mesmo nos seus últimos
dias, conseguiu mostrar a um presidente da
República arrogante e com patrimônio de 35
milhões de votos que ele não tem condições
de governar sozinho, sem o Congresso. Mas
também é a legislatura que ficou inerte diante
da faculdade do Presidente da República de
editar medidas provisórias ilimitadamente.

É uma legislatura que até se empenhou
em purificar a representação, cassando os
mandatos de três deputados, dois deles por
ausência no plenário e um por corrupção,
episódios em que se deve reconhecer o empe
nho pessoal do Presidente da Câmara, Depu
tado Paes de Andrade. Mas é a mesma que
não instalou a comissão de ética e a procura
.doria criadas há um ano no Regimento Inter
no para apurar rotineiramente desvios de
conduta.

O leilão de apartamentos e gabinetes man
cha a imagem do Congresso exatamente no
momento me que se consolida a consciência
de que nenhum pacto para vencer a crise eco
nômica do País poderá ser celebrado sem par
ticipção de seus líderes. Ou seja, pacto sem
o Congresso, como também sem outras enti
dades e outros líderes de empresários e de
trabalhadores, afora os de São Paulo, é diver
sionismo, "conversa f1ácida para dormitar
bovino", como dizia Zezinho Bonifácio.

O escândalo surge, também, na última se
mana de trabalho do ano, em que o Con
gresso tem que votar projetos sobre a política
salarial; o Orçamento da União para 1991,
no valor corrigido de Cr$ 25 trilhões; suple
mentações orçamentárias para 1990, no valor
global de Cr$ 2,5 trilhões; e a taxa rodoviária
que substitui o selo pedágio.

A denúncia não pode ficar sem apuração.
Há pistas.e nomes. Se há quem venda aparta-o
mentçlS e gabinetes, também há quem os com
pre. E preciso afastar logo a dolorosa suspeita
de que a renovação tão almejada da represen
tação parlamentar levou a Brasília gente ca
paz dessas negociatas.

Esta seria apenas a providência imediata.
A vacina contra episódios dessa natureza está
na proposta de reforma da estrutura da Câ
mara, elaborada pelo grupo chamado Novo
Parlamento, uma idéia dos Deputados Miro
Teixeira (PDT - RJ), Nelson Jobim (PMDB
- RS), Michel Temer (SP), Bonifácio de
Andrada (PDS - MG) e João Paulo (PT
- MG). Uma das mudanças prevê a retirada
de funções burocráticas da Mesa da Câmara.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra, pela Liderança do
PDT, ao nobre Líder Brandão Monteiro.

o SR. BRANDÃO MONTEIRO (PDT 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, em nome da
bancada do PDT, lamentamos a proposta irri
sória' trágica, para não dizer hilariante, que
o Governo fez para o chamado entendimento
nacional. Aliás, nós não tínhamos ilusão algu
ma a respeito desse chamado pacto ou enten
dimento nacional.

Ora, Sr. Presidente, é fundamental que a
sociedade brasileira encontre o caminho do
entendimento, mas a forma de estabelecê-lo,
a meu ver, já nasceu morta. Não se pode
admitir, de forma alguma, que se possa fazer
entendimento nacional excluindo forças polí
ticas ou aqueles que representam as institui
ções. Mais do que isso, entendimento ou pac
to pressupõe a não existência de posição pre
conceituosa, cada um abrindo mão de sua
posição original, para, afinal de contas, se
chegar a um consenso.

Sr. Presidente, consideramos lamentável a
proposta do Governo de conceder um abono
de 3% aos trabalhadores. Porém, repito, ja
mais tivemos ilusões a esse respeito.

Quero, ao finalizar esta declaração, fazer
à Nação uma denúncia dos fatos que estão
acontecendo em Volta Redonda, no Rio de
Janeiro.

Volta Redonda tem grande tradição na
quele estado, não só porque abriga o seu
maior parque siderúrgico, mas, sobretudo,
pela grande participação de seus trabalha
dores no processo de desenvolvimento do
município. Volta Redonda atualmente não
figura nos noticiários como a cidade de gran
de resistência dos trabalhadores, ou de gran
de mobilização democrática. Figura, isto sim,
nas manchetes nacionais como o município
do Rio de Janeiro onde ocorre o maior índice
de violência, onde o crime é organizado e
onde o Esquadrão da Morte é responsável
pelo assassinato de duzentas e oitenta pes
soas.

Não ,quero acusar o Prefeito Ivanildo de
Carvalho de coisa alguma, mas não posso
excluir a sua chamada Guarda Municipal da
responsabilidade pelos atentados que lá têm
ocorrido. Voltarei ao assunto com detalhes
na próxima semana. Há pouco, recebi comu
nicação de que posseiros estão sendo amea
çados de morte e cinco já foram assassinados.

Sr. Presidente, a violência tem tomado
conta do Brasil, e não apenas do Estado do
Rio de Janeiro. Contudo, ao que parece, a

maior violência é a que o estado perpetra
contra a população brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao, nobre Deputado
Luiz Eduardo Greenhalgtl, que falará pelo
Partido dos Trabalhadores.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH
(PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr.' e Srs. Deputados, o Partido
dos Trabalhadores, neste instante, através de
sua liderança, informa a sua posição acerca
das decisões da última reunião do Fórum de
Entendimento Nacional.

O Presidente da Central Única dos Traba
lhadores, o sindicalista Jair Meneguelli, antes
de iniciados os entendimentos desse Fórum,
teve uma audiência com S. Ex', o Presidente
da República, onde apresentou o resumo das
reivindicações salariais que antecediam a pri
meira reunião do pacto social. Naquela opor
tunidade, o Presidente da República disse ao
líder Jair Meneguelli que nenhum assunto se
ria retirado de pauta, que não haveria veto
sobre qualquer assunto que a CUT quisesse
discutir no Fórum de Entendimentb Nacio
nal. A partir daí~ a CUT decidiu que iria
participar apresentando propostas. Quem
quer negociar tem que saber até onde pode
avançar, até onde deve recuar, para que as
negociações possam ter um resultado frutí
fero. A CUT, que foi acusada de secretária,
de estreita, de querer inviabilizar as negocia
ções do entendimento nacional em todas as
reunões, apresentou propostas concretas, fir
mes, decididas e determinadas. Ela estabe
leceu princípios de negociações, assuntos
prioritários e uma hierarquia de valores para
começar a discussão.

Ontem, no entanto, o Governo veio com
uma resposta: a concessão de 3% de abono
salarial no mês de dezembro. Isto revela aqui
lo que todos nós já desconfiávamos: este pac
to não é sério, esta mesa de negociação é
para levar adiante, sem nenhuma conclusão,
a situação econômica do Brasil, para que tra
balhadores paguem a conta, com a recessão,
com a inflação.

Por isso, Sr. Presidente, quero dizer que
a bancada do Partido dos Trabalhadores de
sagrava a CUT, umil vez que muitos dizem
que ela não participaria do pacto. Contudo,
o Congresso Nacional não pode entrar em
recesso sem que uma política salarial justa
seja aprovada para os trabalhadores.

Por fim, Sr. Presidente, em nome da Frente
Nacional dos Prefeitos, venho convidar todas
as Lideranças dps partidos que têm assento
nesta Casa.te no Senado para que amanhã
estejam presentes na sala da Presidência da
Câmara dos Deputados, às 14h. Uma delega
ção suprapartidária, formada por prefeitos
de municípios importantes e das capitais, irá
discutir com as Lideranças partidárias desta
Casa a situação econômico-financeira dos
municípios, a necessidad,e do repasse das ver
bas da União e dos estados. As prefeituras
buscam uma forma de sair da encalacrada.
situação econômica e financeira em que se
encontram neste instante.
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Pernambuco

Artur Lima Cavalcanti -SDP; Egídio Fer
reira Lima:rPSDB; Fernando Lyra-PDT;
Gonzaga Patriota - PDT; Harlan Gadelha

Maranhão

Costa Ferreira - PFL; Eliézer Moreira 
PFL; Enoc Vieira - PFL; Francisco Coelho
-PDC; Haroldo Sabóia- PDT; Jayme San
tana-PSDB; Joaquim Haickel- PTB; José
Carlos Sabóia - PSB; Onofre Correa 
PMDB; Wagner Lago - PDT.

Piauí

Átila Lira - PFL; Felipe Mendes - PDS;
Jesualdo Cavalcanti - PFL; Jesus Tajra 
PFL; José Luiz Maia - PDS; Paes Landim
-PFL.

Rondônia

Arnaldo Martins - PSDB; Francisco Sales
- PRN; José Guedes - PSDB; José Viana
-PL.

Pará

Aloysio Chaves - PFL; Arnaldo Moraes
- PMDB; Asdrubal Bentes - PMDB; Be
nedicto Monteiro - PTB; Carlos Vinagre
- PMDB; Domingos Juvenil - PMDB;
Eliel Rodrigues - PMDB; Gabriel Guerrei
ro ~ PSDB; Gerson Peres - PDS; Jorge
Arbage - PDS; Manoel Ribeiro - PMDB;
Paulo Roberto - PL.

Tocantins

Edmundo Galdino - PSDB; Freire Júnior
- PRN; Leomar Quintanilha - PDC; Moi
sés Avelino - PMDB; Paulo Sidnei 
PMDB.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Carlos Benevides
- PMDB' César Cals Neto - PSD; Flávio
Marcílio -.:. PDS; Furtado Leite - PFL; Gi
del Dantas - PDC; Haroldo Sanford 
PMDB; Moema São Thiago -PSDB; Moy
ses Pimentel - PDT; Osmundo Rebouças
-PMDB; Paes de Andrade -PMDB; Rai
mundo Bezerra - PMDB; Ubiratan Aguiar
-PMDB.

Beth Azize - PDT; José Dutra - PMDB;
José Fernandes - PST; Sadie Hauache 
PFL.

Amazonas

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - PRN; Flávio Rocha
- PRN; Henrique Eduardo Alves - PMDB;
Iberê Ferreira - PFL; Ismael Wanderley 
PTR; Marcos Formiga - PST; Ney Lopes
-PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Agassiz Almeida
- PMDB; Aluízio Campos - PMDB; Anto
nio Mariz - PMDB; Edivaldo Motta 
PMDB; Edme Tavares - PFL; Francisco
Rolim - PSC; João Agripino - PRN; Lucia
Braga-PDT.

tit~inte, capaz de agilizar as decisões do Exe
cutivo e de aprofundar as suas relações com
o Legislativo. Parece-me que é justamente
este poder imperial, este sentimento de poder
fazer tudo, que impede o Governo de ver
na negociação uma alternativa adequada para
retirar o País da crise.

Nós, comunistas, juntamente com cente
nas de democratas hoje com mandato nesta
Casa, sabemos o mal que a tecnocracia fez
a este País. Superamos a ditadura militar,
aprovamos uma Constituição de corte pro
fundamente progressista, implantamos a de
mocracia, mas infelizmente, a tecnocracia
manteve-se intocável. Trocaram os seus co
mandos, mas a cor continuou. Ela chega ao
abuso de dizer não - e simplesmente não
- a qualquer tentativa séria de busca de con
sensos que poderiam desaguar positivamente
no Congresso Nacional. Técnico é para se
submeter ao político, e não o contrário.

O Congresso, neste momento, tem uma
grande responsabilidade em suas mãos.. Re
correndo às contribuições dos empresános e
dos trabalhadores, ele usaria as suas prerro
gativas constitucionais para encontrar pon
tos, consensuais e aprovar uma ampla política
salarial, compatível com a dignidade dos tra
balhadores e a capacidade da própria econo
mia. Esta seria a nossa resposta - e é este
o comportamento que de nós espera a soci
dade - à intransigência do Sr. Collor.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o nobre Deputado Arnaldo
Faria de Sá, Líder do PRN.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN
- SP. PronunGia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, SI' e Srs. Deputados, no último
final de semana, participei de uma reunião
de aposentados e pensionistas em São Cae
tano do Sul, na Igreja da Candelária. Todos,
em sua maioria aposentados antes de 1988,
estavam satisfeitos com o recebimento inte
grai do 13° salário.

A grande reclamação é com relação às no
vas aposentadorias, que seriam calculadas a
partir de salários corrigidos segundo o texto
constituciinal, o que só não foi possível por
que as oposições alteraram a proposta gover
namental que garantiria a nova forma de cál
culo já a partir de janeiro. Também os traba
lhadores rurais e os que recebem renda men
sal vitalícia teriam salário integral a partir
de janeiro. Quiseram mudar para dezembro.
O objetivo era ganhar um mês, mas, na ver
dade, foram p,erdidos alguns meses. Mas,
mesmo assim, o Governo pensa numa nova
medida para no início do ano corrigir essa
situação, que, repito, foi causada pela oposi
ção, que quis fazer onda e prejudicou sensível
parcela de aposentados e pensionistas.

A Liderança do PT faz um convite de públi
co a todas as Lideranças partidárias desta Ca
sa, no sentido de que amanhã compareçam
à sala da Presidência da Câmara dos Deputa
dos, às 14h, para uma conversa, um diálogo
e uma troca de informações com a Frente
Nacional dos Prefeitos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Pela Liderança do PCB, concedo a palavra
ao nobre Líder Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (PCdoB-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, o Governo Federal
acertou ao defender a idéia de se formalizar
um processo de entendimento, envolvendo
o setor público, empresários e trabalhadores,
visando a uma saída estabilizada para a grave
crise econômica e social brasileira. Mas a
idéia, aliás defendida várias vezes pelo PCB
desta tribuna, corre o risco agora de acabar
solenemente na lanl do lixo em virtude da
contraproposta do Governo aos documentos
elaborados recentemente pela CUT e pelos
empresários e Luíz Antônio Medeiros, na
verdade um escárnio e uma provocação con
tra toda a sociedade e contra aqueles que,
munidos do bom senso, buscam uma solução
eficaz para evitar que o Brasil m.ergulhe,a!nda
mais nesta situação de perverSidade soclO-e
conômica em que se encontra.

O mais irritante na proposta governamen
tal, que concede 3% de abono até 10. salári~s
mínimos, é que ela não leva em conslderaçao
que durante várias semanas empresários e
trabalhadores, na melhor das intenções, se
debruçaram sobre os seus interesses especí
ficos e trouxeram à negociação algumas pro
postas que no mínimo deveriam ser discutidas
francamente pelo Governo. Este não teve a
sensibilidade para perceber a importância da
postura da direção da CUT que, a despeito
de seus setores mais radicalizados e enfren
tando desgastes naturais em sua área de atua
ção, acreditou ser possível encontrar uma so
lução negociada.

Os dois documentos, da CUT e dos empre
sários e Luís Antônio Medeiros, em que pese

, a seus erros conceituais, a impraticabilidade
de algumas de suas proposições e do ranço
corporativo neles presentes, soaram como
um certo consenso de que a pactuação, nas
condições atuais do País, é o melhor caminho
para se estabelecer a médio e longo prazo
um novo perfil da economia e da sociedade,
tendo em seu centro uma ampla política de
redistribuição de renda. Já se acusou a CUT
de incendiária e os empresários - neste pon

.to não é uma inverdade - de pensarem ape
nas em seus interesses particularistas, mas
agora é o Governo que, irresponsavelmente,
atropela um rico processo de negociação so-
cial e política. VII - ORDEM DO DIA

Já denunciei desta tribuna, em outras oca- PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DE-
siões, o poder imperial do presidencialismo, PUTADOS:
agora elevado ao paroxism0-IJelo Governo Acre
Collor. Ele recorre, por exemplo, às medidas
provisórias como instrumento de pressão e Francisco Diógenes - PDS; Maria Lúcia
desmoralização do Congresso e não como o... - PMDB; Nosser Almeida - PDS; Osmir
instrumento, conforme idealizado pela Cons- Lima - PMDB.
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- PMDB; Inocêncio Oliveira - PFL; José
Jorge - PFL; José Moura - PFL; Maurílio
Ferreira Lima - PMDB; Nilson Gibson
PMDB; Paulo Marques - PFL; Roberto
Freire - PCB.

Alagoas

José Costa - PSDB; Roberto Torres 
PTB; Vinicius Cansanção - PFL.

Sergipe

Djenal Gonçalves - PMDB; João Macha
do Ro.llemberg - PFL.

Bahia

Apigail Feitosa"":'" PSB; Carlos Sant'Anna
-PMDB; Celso Dourado -PSDB; Domin
gos Leonelli - PSB; Fernando Santana 
PCB; Francisco Pinto - PMDB; Genebaldo
Correia - PMDB; Haroldo Lima - PC do
B; Joaci Góes - PSDB; João Carlos Bacelar
- PMDB; Jorge Hage - PDT; Jorge Me
dauar - PMDB; Jutahy Júnior - PSDB;
Leur Lomanto - PFL; Marcelo Cordeiro 
PMDB; Mário Lima - PMDB; Murilo Leite
- PMDB; Nestor Duarte -PMDB; Virgil
dásio de Senna - PSDB.

Espírito Santo

Hélio Manhães - PDT; Lurdinha Savig
non - PT; Nelson Aguiar - PDT; Nyder
Barbosa - PMDB; Pedro Ceolin - PFL;
Rita Camata - PMDB; Rose de Freitas 
PSDB; Stélio Dias - PFL.

Rio de Janeiro

Adolfo Oliveira - PFL; Álvaro Valle 
PL; Amaral Netto - PDS; Anna Maria Rat
tes - PSDB; Artur da Távola - PSDB;
Brandão Monteiro - PDT; Carlos Alberto
Caó - PDT; César Maia - PDT; Daso
Coimbra - PRN; Edmilson Valentim - PC
do B; Flavio Palmier da Veiga-PRN; Jorge
Leite - PMDB; José Luiz de Sá - PL; Luiz
Salomão - PDT; Lysâneas Maciel - PDT;
Márcio Braga - PDT; Miro Teixeira 
PDT; Nelson Sabrá - PRN; Osmar Leitão
- PFL; Oswaldo Almeida - PL; Ronaldo
Cezar Coelho - PSDB; Rubem Medina
PRN; Sandra Cavalcanti - PFL; Simão Ses
sim - PFL; Vladimir Palmeira - PT.

Minas Gerais

Aluísio Vasconcelos - PMDB; Alysson
Paulinelli - PFL; Bonifácio de Andrada 
PDS; Carlos Cotta - PSDB; Célio de Castro
- PSB; Chico Humberto - PST; Christó
vam Chiaradia - PFL; Dálton Canabrava
- PMDB; Elias Murad - PSDB; Genésio
Bernardino - PMDB; Hélio Costa - PRN;
Humberto Souto - PFL; Ibrahim Abi-Ackel
- PDS; Israel Pinheiro - PRS; João Paulo
- PT; José da Conceição - PRS; José Ge-
raldo - PL; José Santana de Vasconcellos
- PFL; José U1ísses de Oliveira - PRS;
Lael Varella - PFL; Leopoldo Bessone 
PMDB; Luiz Alberto Rodrigues - PMDB;
Luiz Leal- PMDB; Marcos Lima - PMDB;
Mário Assad - PFL; Maurício Campos 
PL; MeIlo Reis - PRS; Melo Freire 
PMDB; Milton Reis - PTB; Octáviã Elísio

- PSDB; Paulo Delgado - PT; Raimundo
Rezende - PMDB; Roberto Brant - PRS;
Rosa Prata - PRS; Saulo Coelho - PSDB;
Sérgio Naya - PMDB; Sérgio Werneck 
PL; Virgílio Guimarães - PT; Ziza Vala
dares - PSDB.

São Paulo

Afif Domingos- PL; Agripino de Oliveira
Lima - PFL; Antonio Carlos Mendes Tha
me - PSDB; Aristides Cunha - PDC; Ar
naldo Faria de Sá - PRN; Cardoso Alves
- PTB; Eduardo Jorge - PT; Fábio Feld
mann - PSDB; Fausto Rocha - PRN; Fer
nando Gasparian - PMDB; Florestan Fer
nandes - PT; Francisco Amaral - PMDB;
Gastone Righi - PTB; Gumercindo Milho
mem-PT; IrmaPassoni-PT; Jayme Palia
rin - PTB; João Herrmann Neto - PSB;
João Rezek - PMDB; José Camargo 
PFL; José Egreja - PTB; José Genoíno 
PT; José Serra-PSDB; Koyu Iha-PSDB;
Luiz Gushiken - PT; Maluly Neto - PFL;
Manoel Moreira - PMDB; Mendes Botelho
- PTB; Nelson Seixas - PSDB; Ricardo
Izar - PL; Roberto Rollemberg - PMDB;
Robson Marinho - PSDB; Sólon Borges dos
Reis - PTB; Theodoro Mendes - PMDB;
Tidei de Lima - PMDB; Ulysses Guimarães
-PMDB.

Goiás

Antonio de Jesus - PMDB; Fernando Cu
nha - PMDB; Jalles Fontoura - PFL; João
Natal-PMDB; José Freire-PMDB; Lúcia
Vânia -PMDB; Luiz Soyer - PMDB; Ma
guito Vilela - PMDB; Mauro Miranda 
PMDB; Naphtali Alves de Souza - PMDB;
Roberto Balestra - PDC.

Distrito Fede,ral

Augusto Carvalho - PCB; Francisco Car
neiro - PTR; Ge);aldo Campos - PSDB;
Jofran Frejat - Pf'L; Márcia Kubitschek 
PRN; Maria de Lourdes Abadia - PSDB;
Sigmaringa Seixas - PSDB; Valmir Cam
pelo-PTB.

Mato Grosso

Antero de Barros - PT; Joaquim Sucena
- PTB; Jonas Pinheiro - PFL; Júlio Cam
pos-PFL; RodriguesPalma-PTB; Ubira
tan Spinelli - PDS.

Mato Grosso do Sul

Ivo Cersósimo - PMDB; Plínio Martins
-PSDB; Saulo Queiroz -PSDB.

Paraná

Alarico Abib - PMDB; Antônio Ueno
- PFL; Basilio Villani - PRN; Darcy Deioos
- PSDBi. Dionísio Dal Prá - PFL; Ervin
Bonkoski - PTB; Euclides Scalco - PSDB;
Hélio Duque - PDT; Jacy Scanagatta 
PFLi José Carlos Martinez - PRN; Jovanni
Masini - PMDB; Matheus Iensen - PTB;
Maurício Fruet - PSDB; Maurício Nasser
- PTB; Max Rosenmann - PRN; Nilso
Sguarezi - PMDB; Sergio Spada - PMDB.

Santa Catarina

Renato Vianna- PMDB; Ruberval Pilot
to - PDS; Victor Fontana - PFL; Vilson
Souza - PSDB.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta
- PDS; Amaury Müller - PDT; Antônio
Britto - PMDB; Erico Pegoraro - PFL;
F1oriceno Paixão - PDT; Jorge Uequed 
PSDB; Júlio Costamilan - PMDB; Victor
Faccioni - PDS.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A lista de presença registra o compare
cimento de 275 Senhores Deputados.

Apresentação de proposições'

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

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SE
NHORES:

ELIEL RODRIGUES - Projeto de lei
que regulamenta o parágrafo único do art.
243 da Constituição Federal, que dispõe so
bre o confisco e reversão de bens de valor
econômico, em decorrência do tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins.

ALUIZIO CAMPOS - Proposta de
Emenda à Constituição sobre alteração de
alguns de seus dispositivos.

ARTUR LIMA CAVALCANTI - Proje
to de lei que modifica o limite de isenção
do Imposto de Renda incidente sobre rendi
mentos de trabalho auferidos por pessoas físi
cas.

- Proposta da Emenda à Constituição so
bre inserção de dispositivos nos Título lI, Ca
pítulo IV; Título m, Capítulos m, IVe V;
e Título IV, Capítulos I e 11.

PAULO PAIM - Projeto de lei que dis
põe sobre preços e salários e dá outras provi
dências.

MOZARILDO CAVALCANTI - Proje
to de lei que dispõe sobre a faixa de fronteira,
sua ocupação e utilização e dá outras provi
dências.

- Projeto de resolução que cria o Grupo
Parlamentar Brasil-Venezuela.

- Projeto de resolução que cria o Grupo
Parlamentar Brasil-Guiana.
I~MA PASSONI - Requerimento de in

formações ao Sr. Ministro do Trabalho e Pre
vidência Social sobre motivo da suspensão
do pagamento de benefícios a aposentados
vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de São Mamede, Estado da Paraíba,
e sobre providências tomadas para norma
lizar a situação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar à apreciação da matéria que
está sobre a mesa e da constante da Ordem
do Dia.

O Sr. Edmilson Valentim - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.
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o SR. EDMILSON VALENTIM (PC do
B-RJ. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente', o Prójeto de Lei n" 223, de. autoria
do nobre Deputado Nelson Jobim, em con
junto çom .vários líderes, incluindo o Líder
de meu partido, Deputado Haroldo Lima,
sobre a regulamentação do uso de medidas
provisórias pelo Poder Executivo, encontra
va-se, até a sessão passada, em regime de
urgência, tendo sido aprovado o seu requeri
mento de urgência e vencido a discussão.

No entanto, ficamos surpresos ao constan
tar que o referido projeto não consta da pauta
de votações. Assim, gostaria que a Mesa ex
plicasse o sumiço do Projeto de Lei n" 223,
da pauta de votações.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência informa a V. Ex' que,
segundo a Secretaria, quando foi lida a pauta
da sessão de hoje, a Mesa ainda não havia
recebido os avulsos do projeto. Por isso, não
foi possível incluí-lo na pauta.

O SR. EDMILSON VALENTIM - Mas
estava na pauta de ontem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não poderia estar na pauta de ontem, por
que as sessões de segunda-feira não têm pauta
nem Ordem do Dia, são sessões de debate.

O SR. EDMILSON VALENTIM - Então,
Sr. Presidente, estava na pauta da sessão de
sexta-feira passada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)"
- O projeto entrou na pauta anterior, mas
os Srs. Líderes pediram que só voltasse à
pauta quando tivéssemos seus avulsos.

O SR. EDMILSON VALENTIM - E tere
mos esses avulsos amanhã?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sim, amanhã teremos os avulsos.

O SR. EDMILSON VALENTIM - Agra-
deço a V. Ex' a atenção. .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

OFÍCIO N" 294IPRES
Brasília, 7 de dezembro de 1990.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce
lência para solicitar a retirada do Projeto de
Lei n" 2.133, oriundo da Mensagem n? 1/89,
desta corte, por perda de objeto, haja vista
haver esse tribunal, em Sessão Ordinária n?
73', de 25 de outubro de 1990, prolatado,
no Mandado de Segurança n? 205-7IDF, deci
são concessiva da gratificação extraordinária
aos membros da Defensoria de Ofício da Jus
tiça Militar.

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e. considera-

ção. - Raphael de Azevedo Branco, Almiran
te-de-Esquadra, Ministro-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivei
ra) - Há sobre a mesa e vou submeter a
votos o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos. nos termos do art. 155 do

Regimento Interno. urgência para a trami
tação do Projeto de Lei n" 5.329/90, que "cria
Junta de Conciliação e Julgamento na Quarta
Região da Justiça do Trabalho e dá outras
providências" .

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1990.
- Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB - Ricar
do Fiuza, Líder do PFL - Euclides Scalco
- Líder do PSD B - Arnaldo Faria de Sá
- Líder do PRN - Célio de Castro, Vice-
Líder do PSB - Luiz Eduardo, Vice-Líder
do PFL - Gumercindo Milhomem, Líder do
PT - Augusto Carvalho, Vice-Líder do PCB
- José Maria Eymael, Vice-Líder do PDC.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE LEI
N" 5.329, DE 1990

(Do Tribunal Superior
do Trabalho)

Discussão, em turno único. do Projeto
de Lei n" 5.329, de 1990, que cria Junta
de Conciliação e Julgamento da 4' Re
gião da Justiça do Trabalho e dá outras
providências. Pendejite de pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça e
de Redação; e de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Há sobre a mesa e vão à publicação os seguin
tes pareceres:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI N' 5.329. DE 1990

"Cria Junta de Conciliação e Julga
mento na 4' Região da Justiça do Traba
lho e dá outras providências."

Autor: Tribunal Superior do Trabalho
Relator: Deputado Nilson Gibson

I - Relatório

O Projeto de Lei n" 5.329/90, do Tribunal
Superior do Trabalho, tem por desiderato a
criação de Junta de Conciliação e Julgamento
na 4' Região da Justiça do Trabalho, ao tem
po em que dá providências no sentido de
atender ao seu funcionamento.

Na justificação do projeto, argumenta o
Tribunal Superior do Trabalho a premente

necessidade da criação da Junta de Conci
liação e Julgamento em São Gabriel, tendo
em vista o grande número de contlitos decor
rentes de relações trabalhistas oriundas dessa
região. Destaca, inclusive, que a quase totali
dade das reclamatórias ajuizadas perante a
Junta de Rosário do Sul procedem de São
Gabriel, obrigando as partes interessadas a
deslocarem-se de uma unidade a outra para
buscar a prestação jurisdicional do estado.

Nos termos do que dispõe o art. 32, inciso
IH, alínea a, do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados. compete a esta Comissão
manifestar-se, para efeito de admissibilidade,
quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

11 - Voto do Relator

Nada a opor quanto às preliminares de ad
missibilidade e tramitação da matéria, visto
que foram atendidas as exigências constitu
cionais relativas à competência legislativa da
União (art. 22. inciso XIH); às atribuições
do Congresso Nacional (art. 48, caput); ao
processo legislativo adequado (art. 59, III)
e à legitimidade da iniciativa (art. 61, caput,
combinado com o art. 96. I, d).

O exame de mérito foi deferido às Comis
sões de Finanças e Tributação. e Trabalho,
Administração e Serviço Público.

Diante do.acima exposto, nosso voto é pela
constitucionalidade. juridicidade e boa técni
ca legislativa do Projeto de Lei n" 5.329, de
1990.

Sala da Comissão 28 de junho de 1990.
- Deputado Nilson Gibson, Relator.

IH - Parecer da ComiSllão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa do Projeto de Lei n" 5.329/90, nos
termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Theodoro Mendes, Presidente; Mário
Assad e Ibrahim Abi-Ackel, Vice-Presiden
tes; Arnaldo Moraes, Harlan Gadelha, Lélio
Souza, Leopoldo Souza, Horácio Ferraz, Jo
sé Thomaz Nonô, Arnaldo Martins, José
Guedes, Jutahy Júnior. Beth Azize, Gonzaga
Patriota, Antônio Câmara, José Genoíno,
Mendes Ribeiro, Michel Temer, Nelson Jo
bim, Nilson Gibson, Renato Vianna, Messias
Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Moema São
Thiago, Sigmaringa- Seixas., SIlvio Abreu,
Gerson Peres, Dionísio Ha'ge, Marcos Formi
ga, Antônio de Jesus, Fernando Velasco, Jor
ge Arbage, Fernando Santana, Jovami Masi
ni, Raimundo Bezerra, Gilberto Carvalho,
Rosário Congro Neto e Roberto Billestra.

Sala da Comissão, 27 de junho de 1990.
- Deputado Theodoro Mendes, Presidente
- Deputado Nilson Gibson, Relacor.

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

PROJETO DE LEI N9 5.329, DE 1990
"Cria Junta de Conciliação e Julga

mento na 4' Região da Justiça do Traba
lho e dá outras providências."
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Autor: Tribunal Superior do Trabalho
Relator: Deputado Arnaldo Prieto

I - Relatório

Objetiva a proposição em exame seja cria
da na 4' Região da Justiça do Trabalho, uma
Junta de Conciliação e Julgamento em São
Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, com
jurisdição no próprio município.

Para atender ao funcionamento da nova
Junta de Conciliação e Julgamento, o projeto
cria na Justiça do Trabalho da 4' Região: 1
(um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente
de Junta; 2 (duas funções de Vogal; 1 (um)
cargo em comissão de Diretor de Secretaria;
2 (dois) cargos Técnico Judiciário; 1 (um)
cargo de Oficial de Justiça Avaliador; 2 (dois)
cargos de Auxiliar Judiciário; 1 (um) cargo
de Agente de Segurança Judiciária e 1 (um)
cargo de Atendente Judiciário.

Em anexo que acompanha o Ofício STST.
GDG. GP. n' 330/90, do Ministro Presidente
do Tribunal Superior do Trabalho, dirigido
ao Presid~nte da Câmara dos Deputados, en
contra-se orçamentalizada a despesa mensal
com pessoal, para atendimento da alteração
da composição do Tribunal Regional do Tra
balho da 4' Região, totalizando, em valores
de junho de 1990, o montante de Cr$
1.579.135,88 (um milhão, quinhentos e seten
ta e nove mil, cento e trinta e cinco cruzeiros
e oitenta e oito centavos). Não consta a espe
cificação de verba para cobertura das despe
sas de material de consumo, outros serviços
e encargos, bem como equipamentos e mate-
rial permanente. 1

Da justificação que acompanha o projeto
ressaltamos os seguintes tópicos:

"Dentre os critérios que renderam en
sejo à promulgação da Lei n' 7.729, de
16 de janeiro de 1989, criando Juntas
de Conciliação e Julgamento nas Re
giões da Justiça do Trabalho, e dando
outras providências, levou-se em consi
deração, sobretudo, a necessidade de es
tender às regiões desprovidas da Juris
dição Trabalhista, ou de difícil acessibi
lidade, constando, São Gabriel, como ci
dade prioritária para o recebimento de
uma Junta de Conciliação e Julgamento,
tendo, contudo, sido preterida a ordem
de preferência.

Por outro lado, forçoso é observar que
embora jurisdicionada pela Junta de Ro
sário do Sul, a quase totalidade das recla
matórias ali ajuizadas procedem de São
Gabriel obrigando as pártes interessadas
a fazer o percurso que separa as duas
cidades, dificultando sobremaneira a so
lução dos problemas daqueles que recor
rem à Justiça Trabalhista naquela locali
dade."

A proposição foi submetida à elevada deli
beração da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, que se manifestou, unani
memente, por sua constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa, nos termos do

parecer do Relator, o nobre Deputado Nilson
Gibson.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A esta comissão cabe examinar a propo
sição diante de seus reflexos financeiros.

Quanto aos aspectos financeiros da propo
sição em debate, nada a opor, ressalvada a
previsão de disponibilidade de recursos.

Os trabalhadores recebem sempre alvissa
reiramente a notícia da criação de uma nova
Junta de Conciliação do Julgamento, eis que,
seu aparecimento determina, invariavelmen
te, o desafogo dos trabalhos nas antigas, e
o abreviamento das demandas trabalhistas na
junta nascente.

A medida legislativa sob exame prescreve
a criação da Junta de Conciliação e Julga
mento de São Gabriel, no Estado do Rio
Grande do Sul, com base territorial para sua
jurisdição abrangendo o mencionado muni
cípio.

De esperar-se, pois, para a região abran
gida, um aceleramento da tramitação proces
sual trabalhista, com decisões mais rápidas
e mais justas.

Há que se suprir, no entanto, no projeto,
a lacuna relativa à fonte de recursos públicos
para cobertura das despesas advenientes.
Nesse sentido, apresentamos emenda aditiva
fixando limite de crédito especial a ser aberto
para atender às despesas iniciais de organi
zação, instalação e funcionamento, no valor
de Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cru
zeiros), para o corrente eXercício, em adendo
às verbas orçamentárias próprias da Justiça
do Trabalho.

Diante do exposto, votamos pela aprova
ção do Projeto de Lei n' 5.329, de 1990, nos
termos da emenda aditiva em anexo.

Sala da Comissão, de de 1990.
- Deputado Arnaldo Prieto, Relator.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Projeto de Lei n' 5.329,
de 1990, o seguinte dispositivo, numerado
como art. 4', renumerando-se os arts. 4' e
5' do projeto como arts. 5' e 6':

"Art. 4" Fica aberto à conta de verbas
orçamentárias da Justiça do Trabalho,
para o exercício de 1990, o crédito espe
cial de Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões
de cruzeiros), para atender às despesas
iniciais de organização, instalação e fun
cionamento da Junta de Conciliação e
Julgamento em São Gabriel, no Estado
do Rio Grande do Sul."

Sala da Comissão, de de 1990.
- Deputado Arnaldo Prieto, Relator.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tendo sido distribuída em avulsos a emen
da aditiva do Relator designado pela Mesa
em substituição à Comissão de Finanças e
Tributação, ao projeto; passa-se à discussão
da matéria.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O Relator designado pela Mesa em substi
tuição à Comissão de Finanças e Tributação,
ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo
e vou submeter a votos a seguinte.

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Projeto de Lei n" 5.329,
de 1990, o seguinte dispositivo, numerado
como art. 4", renumerando-se os arts. 4' e
5' do projeto como arts. 5" e 6':

"Art. 4' Fica aberto à conta de ver
bas orçamentárias pré >rias da Justiça do
Trabalho, para o exelcício de 1990, o
crédito especial de Cr$ 4.000.000,00
(quatro milhões de cruzeiros); para aten
der às despesas iniciais de organização,
instalação e funcionamento da Junta de
Conciliação e Julgamento em São Ga
briel, no Estado do Rio Grande do Sul."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada. .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE LEI
N' 5.329, DE 1990

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1" Fica criada, na 4' Região da Jus
tiça do Trabalho, uma Junta de Conciliação
e Julgamento em São Gabriel, Estado do Rio
Grande do Sul, com jurisdição no próprio
município.

Art. 2' A alteração de jurisdição da Jun
ta de Conciliação e Julgamento de Rosário
do Sul, decorrente dà criação de que trJj.ta
o artigo anterior, processar-se-á a partir da
instalação desta.

Art. 3' Para atender ao funcionamento
da nova Junta de Conciliação e Julgamento
instituída por esta lei, ficam criados na Justiça
do Trabalho da 4' Região 1 (um) cargo de
Juiz do Trabalho Presidente de Junta; 2
(duas) funções de Vogal; 1 (um) cargo em
comissão de Diretor de Secretaria; 2 (dois)
cargos de Técnico Judiciário; 1 (um) cargo
de Oficial de Justiça Avaliador; 2 (dois) car
gos de Auxiliar Judiciário; 1 (um) cargo de
Agente de Segurança Judiciária e 1 (um) car
go de Atendente Judiciário, na forma cons
tante de anexo único desta lei.

Art. 4' Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação. .

Art. 5' Revogam-se as disposições em
contrário.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)
. Aprovado.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a Mesa e vou submeter a votos
a seguinte. redação final:

PROJETO DE LEI
N' 5.329-B, DE 1990

Cria Junta de Conciliação e Julgamen
to na 4' Região da Justiça do Trabalho
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica criada, na 4' Região da Jus

tiça do Trabalho, uma Junta de Conciliação
e Julgamento em São Gabriel, Estado do Rio
Grande do Sul, com jurisdição no próprio
Muniêípio.

Art. 2' A alteração de jurisdição da Jun
ta de Conciliação e Julgamento de Rosário
do Sul, decorrente da criação de que trata
o artigo anterior, processar-se-á a partir da
instalação desta.

Art. 3' Para atender ao funcionamento
da nova Junta de Conciliação e Julgamento
instituída por esta lei, ficam criados na Justiça
do Trabalho da 4' Região um cargo de Juiz

do Trabalho, Presidente de Junta; duas fun
ções de Vogal; um cargo em comissão de
Diretor de Secretaria; dois cargos Técnicos
Judiciário; um cargo de Oficial de Justiça
Avaliador; dois cargos de Auxiliar Judiciário;
um cargo de Agente de Segurança Judiciária
e um cargo de Atendende Judiciário, na for
ma constante do Anexo Único desta lei.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 5° Revogam-se. as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Ismael Wanderley, Relator.

ANEXO ÚNICO
(Art. 3!! da Lei n!! de de

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

de 1990)

DA 4lI REGIÃO
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'lRT-411-AJ-021
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I I i r

~~.I :~: ~I~e~: Ili-~-1"-'.-:-_',-~-~-O-II~~'~~':"51
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005 00 I
Apoio Ju Oficial de Justiça Avaliador, 01 - (um)
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Atendente'Judiciário 01 - (un) 'lRT-411-AJ-025
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que a aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento In

terno requeremos urgência para votação do
Projeto de Lei n'! 5.883/90 que "altera os arts.
2', 5', 6', 8', 13 e 28..e revoga o art. 14 da
Lei n' 6.729179 e dá outras providências,"
do Poder Executivo.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1990.
- Ricardo Fiuza, Líder do PFL - Ibsen Pi
nheiro, Líder do PMDB - Euclides Scalco,
Líder do PSDB - Arnaldo Faria de Sá, Líder
do PRN - Célio de Castro, Vice-Líder do
PSB - Augusto Carvalho, Vice-Líder do
PCB - José Maria Eymael, Vice-Líder do
PDC.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE LEI
N' 5.883, DE 1990

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único. do Projeto
de Lei n' 5.883, de 1990, que altera a
redação dos arts. 2", 5", 6", 8", 13'e 28,
revoga o art. 14 da Lei n° 6.729, de 28
de novembro de 1979, e dá outras provi
dências. Pendente de pareceres das Co
missões de Constituição e Justiça e de
Redação; e de Economia, Indústria e
Comércio.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vai à publicação o se
'guinte parecer ao Projeto da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

PROJETO DE LEI N" 5.883. DE 1990
(Mensagem n° 769/90)

"Altera a redação dos arts. 2', 5", 6",
8', 13 e 28, revoga o art. 14 da Lei n"
6.729, de 28 de novembro de 1979, e dá
outras providências."

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Jesus Tajra.

I - Relatório

O Projeto de Lei n" 5.883, de 1990, anexo
à Mensagem n" 769, de 26 de outubro de
1990, do Poder Executivo, redefine as ativi
dades de revenda de veículos automotores
de via terrestre.

A Exposição de Motivos da Senhora Minis
tra da Economia, Fazenda e Planejamento.
argumenta que a Lei n° 6.729, de 28 de no
vembro de 1979, que dispõe sobre a conces-

são comercial entre produtores e distribui
dores de veículos automotores de via terres
tre, apresenta "dispositivos anacrônicos. coli
dentes com os objetivos e diretrizes do Pro
grama Federal de Desregulamentação e da
Política Industrial". "A lei em vigor, afirma
a Senhora Ministra da Economia. Indústria
e Comércio. contém, dispositivo:; que "na
prática. eliminam a concorrência e impedem
que o mercado se estruture de modo a ofere
cer preços menores e produtos e serviços de
melhor qualidade".

O projeto de lei em exame altera a referida
Lei n' 6.729, de 1979, liberaliza a atividade
de revenda de veiculas. facilita o acesso de
novos revendedonis, libera ao consumidor a
facilidade de aquisição de bens e serviços.
em qualquer concessionária. além de permitir
a este praticar preços diferenciados.

II - Voto do Relator

Compete privativamente à União legislar
sobre direito comercial (art. 22. inciso O; ao
Congresso Nacional, com a sanção do Presi
dente da República. dispor sobre as matérias
de competência da União (art. 48); c ao Presi
dente da República. entre outros, a iniciativa
das leis.

De forma que. do ponto de vista da sua
constitucionalidade e juridicidade. votamos
pela aprovação do Projeto de Lei n' 5.883.
de 1990.

Sala da Comissão, de de 1990.
- Deputado Jesus Tajra, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE LEI
N" 5.883, DE 1990

Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação. em reunião extraordinária reali
zada hoje. opinou. unanimemente, pela cons
titucionalidade e juridicidade do Projeto de
Lei n' 5.883/90, nos termo:; do parecer do
relator.

Estiveram presente:; os Senhores Deputa
dos; Theodoro Mendes, Presidente; José Du
tra e Ibrahim Abi-AckeI. Vice-Presidentes;
Agassiz Almeida. Arnaldo M~)l'aes, r-:rarlan
Gadelha, Hélio Manhães, NIlson Gibson,
Renato Vianna. Horácio Ferraz, Jutahy Jú
nior, Moema São Thiago. Plínio Martins.
Beth Azize. Antônio Cãmara. Rodrigues Pal
ma, José Genoíno. Tarso Genro. Joaquim
Haickel. Jovanni Masini, Raimundo Bezerra,
Ivo Mainardi, Etevaldo Nogueira, Gilberto
Carvalho. Rosário Congro Neto, Rubem Me
dina. Adolfo Oliveira e Fernando Santana.

SaLa da Comissão, 11 de dezembro de 1990.
_ Deputado Theodoro Mendes. Presidente
- Deputado Jesus Tajra, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
_ Concedo a palavra ao nobre Deputado
Ney Lopes para proferir,parece:, em s~bst.i
tuição à Comissão de Econom13. Industna
e Comércio.

o SR. NEY LOPES (PFL - RN. Para emi
tir parecer.) - Sr. Presidente, o Projeto de
Lei n" 5.883190 trata da alteração da redação
dos artigos 2", 5", 6", 8", 13 e 28 da Lei n"
6.729, de 28 de novembro de 1979.

Na exposição de motivos que encaminha
esse projeto à consideração da Câmara dos
Deputados está resumida a intenção de méri
to. Visa a proposição liberar a atividade de
vendas de veículos automotores, facilitando
o acesso de novos revendedores, suprimindo
as proibições às concessionárias de. atuarem
além de suas áreas operacionais e de pratica
rem preços diferenciados, mecanismo que es
tabelece verdadeiras reservas de mercado e
eximem a competição nesse segmento.

Com relação ao mérito, Sr. Presidente, na
da a opor.

Há. entretanto, uma incongruência nesse
projeto. do ponto de vista da técnica legisla
tiva. o que, aliás. não foi apreciado no pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. Daí por que podemos sub-ro
gar esse direito. É que o art. 2" do projeto
estabelece inusitada delegação legislativa
porque, ipsis Iitteris, diz: "Nos dez dias se
guintes à vigência dessa lei, deverá ser repu
blicada em sua nova letra a Lei n" 6.729".

Ora. Sr. Presidente. nesta hipótese, o Po
der Legislativo estaria fazendo uma delega
ção no escuro, ou seja, a republicação da
Lei n" 6.729, inclusive com a renumeração
com alguns institutos nela inseridôs que pu
de:;sem contrapor-se às alterações ora intro
duzidas.

Seria, do ponto da vista a técnica legislativa
e da próplia juridicidade. uma incongruên
cia. Daí por que sugiro a supréssão do art.
2'! deste projeto de lei.

No mais. nada a opor.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE LEI
N' 5.883, DE 1990

O Cdngresso Nacional decreta:
Art. I" A Lei n" 6.729, de 28 de novem

bro de 1979. passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 2" Considera-se;
I - produtor, a empresa industrial que

realiza a fabricação ou montagem de veículos
automotores:

II - distribuidor, a empresa comercial
pertencente à respectiva categoria econômi
ca. que realiza a comercialização de veículos
automotores, implementos e componentes
novos. presta assistência técnica a esses pro
dutos e exerce outras funções pertinentes à
atividade;

III - veículo automotor, de via terrestre,
o automóve1. caminhão, ônibus. trator, mo
tocicleta e similares; .
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IV - implemento. a máquina ou petrecho
que se acopla a veículo automotor. na intera
';ão de suas finalidades;

V - componente, a peça ou conjunto inte
grante do veículo automotor ou implemento
de série;

VI - máquina agrícola, a colheitadeira. a
debulhadora. a trilhadeira e demais apare
lhos similares destinados à agricultura, auto
motrizes ou acionados por trator ou outra
fonte externa.

VII - implemento agrícola. o arado. a gra
de. a roçadeira e demais petrechos destinados
à agrkultura;

VIII - serviço autorizado. a empresa co
merciai que presta serviços de assistência a
proprietários de veículos automotores assim
como a empresa que comcrcializa peças e
componentes.

§ I" Para os fins desta lei:
a) intitula-se também o produtor de conce

dente e o distribllidor de concessionário;
b) entende-se por trator aquele destinado

a uso agrícola. capaz também de servir a ou
tros fins, excluídos os tratores de esteira. as
motoniveladoras e as máquinas rodoviárias
para outras destinações;

c) caracaterizar-se-ão as diversas classes
de veículos automotores pelas categorias eco
nômicas de produtores e distribuidores, e os
produtos, diferenciados em cada marca. pelo
produtor e sua rede de distribuição, em con
iunto.
. § 2" Excetuam-se da presente lei os im
plementas e máquinas agrícolas caracteriza
dos neste artigo. incisos VI e VII, que não
sejam fabricados ou fornecidos por produtor
definido no inciso I,"

"Art. 5" São inerentes à concessão:
I -área operacional dc responsabilidade

do concessionário para o exercício de suas
atividades;

II -distâncias mínimas entre estabeleci
mentos de concessionários da mesma rede.
fixadas segundo critérios de pontecial de mer
cado.

§ 1° A área poderá conter mais de um
concessionário da mesma rede.

§ 2" O concessionário obriga-se à comer
cialização de veículos automotores, imple
mentos. componentes c máquinas agrícolas,
de via terrestre, e à prestação de serviços
inerentes aos mesmos, nas condições estabe
lecidas no contrato de concessão comercial.
sendo-lhe defesa a prática dessas atividades.
diretamente ou por intermédio de prepostos.
rora de sua área demarcada.

§ 3" O consumidor, à sua livre escolha.
poderá proceder à aquisição dos bcnc; e servi
ços a que se refere esta lei em qualquer con
cessionário.

§ 4" Em convenção de marca serão fixa
dos os critérios e as condições para ressarci
mento da concessoinária ou serviço autori
zado que prestar os serviços de manutenção
obrigatórios pela garantia do fabricante, ve
dada qualquer disposição de limite à facul
dade prevista no § 3°"

"Art. 6" É assegurada ao concedente a
contratação de nova concessão:

I - se o mercado de veículos automotores
novos da marca, na área delimitada. apre
sentar as condições justificadoras da contra
tação que tenham sido ajustadas entre o pro
dutor e sua rede de distribuição;

II - pela necessidade de prover vaga de
concessão extinta.

§ 1" Na hipótese do inciso I. o conces
sionário instalado na área concorrerá com os
demais interessados, em igualdade de condi
ções.

§ 2° A nova contratação não se poderá
estabelecer em condições que de algum modo
prejudiquem os concessionários da marca."

"Art. 8' Integra a concessão o índice de
fidelidade de compra de componentes dos
veículos automotores que dela faz parte, po
dendo a convenção de marca estabelecer per
centuais de aquisição obrigatória pelos con
cessionários.

Parágrafo único. Não estão sujeitas ao ín
dice de fidelidade de compra ao concedente
as aquisições que o concessionário fizer:

aJ de acessórios para veículos automoto
res:

b) de implementos de qualquer natureza
e máquinas agrícolas."

"Art. 13. É livre o preço de venda do
concessionário ao consumidor. relativamente
aos bens e serviços objeto da concessão ou
dela decorrentes.

§ I" Os valores do frete. seguro e outros
encargos variáveis de remessa da mercadoria
ao concessionário e deste ao respectivo ad
quirente, deverão ser discriminados, indivi
dualmente, nos documentos fiscais pertinen
tes.

§ 2" Cabe ao concedente fixar o preço
de venda aos concessionários, preservando
sua uniformidade e condiçóes de pagamento
para toda a rede de distribuição."

"Art. 28. O concedente poderá contra
tar, com empresa reparadora de veículos ou
vendedora de componentes. a prestação de
serviços de assistencia ou a comercialização
daqueles, exceto a distribuição de veículos
novos, dando-lhes a denominação de serviço
autorizado.

Parágrafo único. Às contratações a que
se refere este artigo serão aplicados. no que
couber, os dispositivos desta lei."

Art. 2" Nos dez dias seguintes à vigência
desta lei, deve ser republicada, em sua nova
letra, a Lei n' 6.729. de 28 de novembro de
1979.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 4" Revogam-se o art. 14 da Lei n'
6.729, de 28 de novembro de 1979, e as de
mais disposições em contrário.

O Sr, Luís Roberto Ponte - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, V. Ex" está colocando qual projeto
em votação?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O projeto com a retificação proposta pela
Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio.

O SR. LUÍS ROBERTO PONTE - Sr. Pre
sidente, o PMDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em votação o projeto, com a retificação
do relator, designado pela Mesa, em substi
tuição à Comissão de Economia, Indústria
e Comércio. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte redação final:

PROJETO DE LEI
N' 5.883-B, DE 1990

Altera a redação dos arts, 2', 5', 6',
8', 13 e 28, revoga o art. 14 da Lei n'
6.729, de 28 de novembro de 1979, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A Lei n" 6.729, de 28 de novem

bro de 1979. passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 2" Consideram-se:
I - produtor. a empresa industrial que

realiza a fabricação ou montagem de veículos
automotores;
Il- distribuidor, a empresa comercial

pertencente à respectiva categoria econômi
ca, que real'iza a comercialização de veículos
automotores, implementos e componentes
novos. presta assistência técnica a esses pro
dutos e exerce outras funções pertinentes à
atividade;

III-veículo automotor, de via terrestre,
o automóvel. caminhão. ônibus, trator, mo
tocicleta e similares;

IV - implemento, a máquina ou petrecho
que se acopla a veículo automotor, na intera
ção de suas finalidades;

V - componente. a peça ou conjunto inte
grante do veículo automotor ou implemento
de série;

VI - máquina agrícola, a colheitadeira, a
debulhadora, a trilhadeira e demais apare
lhos similares destinados à agricultura, auto
motrizes ou acionados por trator ou outra
fonte externa;

VII - implemento agrícola, o arado, a gra
de, a roçadeira e demais petrechos destinados
à agricultura;

VIIl- serviço autorizado, a empresa co
merciai que presta serviços de assistência a
proprietários de veículos automotores assim
como a empresa que comercializa peças e
componentes.

§ I" Para os fins desta lei:
a) intitula-se também o produtor de conce

dente e o· distribuidor de concessionário;
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b) entende-se por trator aquele destinado
a uso agrícola, capaz também de servir a ou
tros fins, excluídos os tratores de esteira, as
motoniveladoras e as máquinas rodoviárias
para outras destinações;

c) caracterizar-se-ão as diversas classes de
veículos automotores pelas categorias econô
micas de produtores e distribuidores, e os
produtos, diferenciados em cada marca, pelo
produtor e sua rede de distribuição, em con
junto.

§ 29 Excetuam-se da presente lei os im
plementos e máquinas agrícolas caracteriza
dos neste artigo, inciso VI e VII, que não
sejam fabricados ou fornecidos por produtor
definido no inciso I.

Art. 5' São inerentes à concessão:
I - área operacional de responsabilidade

do concessionário para o exercício de suas
atividades;

II - distâncias mínimas entre estabeleci
mentos de concessionários da mesma rede,
fixadas segundo critérios de potencial de mer
cado.

§ I" A área poderá conter mais de um
concessionário da mesma rede.

§ 2" O concessionário obriga-se à comer
cialização de veículos automotores, imple
mentos, componentes e máquinas agrícolas,
de via terrestre, e à prestação de serviços
inerentes aos mesmos, nas condições estabe
lecidas no contrato de concessão comercial,
sendo-lhe defesa a prática dessas atividades,
diretamente ou por intermédio de prepostos,
fora de sua área demarcada.

§ 3' O consumidor, à sua livre escolha,
poderá proceder à aquisição dos bens e servh
ços a que se refere esta lei em qualquer con
cessionário.

§ 4' Em convenção de marca serão fixa-'···
dos os critérios e :lS condições para ressarci
mento da concessionária ou serviço autori
zado que prestar os serviços de manutenção
obrigatórios pela garantia do fabricante, ve
dada qualquer disposição de limite à facul
dade previst~ no parágrafo anterior.

Art. 6' E assegurada ao concedente a
contratação de nova concessão:

I - se o mercado de veículos automotores
novos da marca, na área delimitada, apre
sentar as condições justificadoras da contra
tação que tenham sido ajustadas entre o pro
dutor e sua rede de distribuição;

II - pela necessidade de prover vaga de
concessão extinta.

§ l' Na hipótese do inciso I deste artigo,
o concessionário instalado na área concorrerá
com os demais interessados, em igualdade
de condições. .

§ 2" A nova mntratação não se poderá
estabelecer em condições que de algum modo
prejudiquem os concessionários da marca.

Art. 8' Integra a concessão o índice de
fidelidade de compra de componentes dos
veículos automotores que dela faz parte, po
dendo a convenção de marca estabelecer per
centuais de aquisição obrigatória pelos con
cessionários.

Parágrafo único. Não estão sujeitas ao ín
dice de fidelidade de compra ao concedente
as aquisições que o concessionário fizer:

a) de acessórios para veículos automoto
res;

b) de implementos de qualquer natureza
e máquinas agrícolas.

···A;t.··li···~·ii~~~·~·~;~~~·d~~~·~d~·d~·~~~-
cessionário ao consumidor, relativamente aos
bens e serviços objeto de concessão ou dela
decorrentes.

§ l' Os valores do frete, seguro e outros
encargos variáveis de remessa da mercadoria
ao' concessionário e deste ao respectivo ad
quirente deverão ser discriminados, indivi
dualmente, nos documentos fiscais pertinen
tes.

§ 2' Cabe ao concedente fixar o preço
de venda aos concessionários, preservando
s.ua uniformidade e condições de pagamento
para toda a rede de distribuição.

Art. 28. O concedente poderá contratar,
com empresa reparadora de veículos ou ven
dedora de componentes, a prestação de servi
ços de assistência ou a comercialização da
queles, exceto a distribuição de veículos no
vos, dando-lhe a denominação de serviço au
torizado.

Parágrafo único. Às contratações a que
se refere este artigo serão aplicados, no que
couber, os dispositivos desta lei."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se o art. 14 da Lei n'
6.729, de 28 de novembro de 1979, e as de
mais disposições em contrário.
. Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Ney Lopes, Relator.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores. que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos, consoante o art. 155 do Regi
mento Interno, urgência urgentíssima para
o Projeto de Lei n" 5.375, de 1990, do Tribu
nal Superior do Trabalho, que "Altera a com
posição e a organização interna do Tribunal
Regional do Trabalho da 3' Região, cria car
gos e funções e dá outras providências".

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1990.
- Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB - Ricar
d~ Fiúza, Líder do PFL - Euclides Scalco,
Lider do PSDB - Arnaldo Faria de Sá, Líder
do PRN - José Maria Eymael, Vice-Líder
do PDC.

O SR: PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores. que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE LEI
N' 5.375, DE 1990

(Do Tribunal Superior
do Trabalho)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei n" 5.375, de 1990, que altera
a composição e a organização interna do
Tribunal Regional do Trabalho da 3' Re
gião, cria cargos e funções e dá outras
providências. Pendente de pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça e
de Redação; de Finanças e Tributação;
e de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Ibrahim Abi-Ackel, para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissãó de Cons
tituição e Justiça e de Redação.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PDS 
MG. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Deputados, o projeto que altera
a composição do Tribunal Regional do Tra
balho da 3' Região foi-me distribuído há uma
semana para examiná-lo e proferir parecer.

Entrementes, o próprio.Superior Tribunal
do Trabalho, autor da proposição, ofereceu
emenda substitutiva que acresce ao projeto
original dois artigos, nos quais cria créditos
suplementares para as despesas concernentes
ao estabelecimento da nova turma.

Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, por
outro lado, de iniciativa do próprio Tribu'nal
Superior do Trabalho, foi-me distribuído o
projeto que cria o Tribunal Regional do Tra
balho, na cidade de Juiz de Fora, sob a mesma
justificativa de acúmulo de trabalho, que ser
viu,de base ao projeto anterior.

E necessário indagar do Tribunal Superior
do Trabalho se este optou pelo acréscimo
de juízes na capital sede do Tribunal Regional
do Trabalho ou se, apesar deste acréscimo,
quer ainda o Tribunal Superior do Trabalho
a instalação de um tribunal congênere no Mu
nicípio de Juiz de Fora.

Por esta razão, Sr. Presidente, está visível
a impossibilidade de se emitir parecer conclu
sivo a respeito da matéria. Fundamentado
no art. 157, § I', do Regimento Interno, por
não me encontrar em condições de expedir
o parecer, rogo a V. Ex' o adiamento da maté
rir por duas sessões consecutivas desta Câma
ra dos Deputados. (Pausa.)

Vou repetir a conclusão do meu parecer,
Sr. Presidente. Em face da ambivalência de
propostas do Tribunal Superior do Trabalho,
o que me impede de emitir parecer conclusivo
sobre a matéria, valho-me do disposto no art.
157, § I", do Regimento Interno, para pedir
a V. Ex' que nos conceda o adiamento da
matéria por duas sessões consecutivas desta
Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sendo a solicitação de V. Ex' regimental,
esta Presidência concede o adiamento da ma
téria por duas sessões.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Sr. Presidente:
Requeremos, nos termos do art. 155 do

Regimento Interno da Cámara dos Deputa
dos, urgência para a tramitação do PL n"
3.657-AJ89 que "dispõe sobre a extinção pro
gressiva dos manicômios e sua substituição
por outros recursos assistenciais e regulamen
ta a internação psiquiátrica compulsória".

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1990.
- Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB - Arnal
do Faria de Sá, Líder do PRN - Euclides
Scalco, Líder do PSDB - José Maria Ey
mael, Vice-Líder do PDC - Augusto Carva
lho, Vice-Líder do PCB - Gumercindo Mi
lhomem, Líder do PT - Luiz Eduardo, Vice
Líder do PFL - Célio de Castro, Vice-Líder
do PSB - Gastone Righi, Líder do PTB 
Afif Domingos, Líder do PL - Miro Teixeira,
Vice-Líder do PDT - Haroldo Lima, Líder
doPCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores. que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE LEI
N° 3.657-A, DE 1989

(Do Sr. Paulo Delgado)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n" 3.657, de 1989, que dispõe so
bre a extinção progressiva dos manicô
mios e sua substituição por outros recur
sos assistenciais e regulamenta a interna
ção psiquiátrica compulsória; tendo pa
receres: da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emenda; e, da Comissão de Seguri
dade Social ~ Família, pela aprovação,
com emenda.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tendo sido oferecidas oito emendas ao
Projeto n° 3.657-A, de 1989, em discussão
em turno único, volta omesmo às Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação; e
de Seguridade Social e Família.

EMENDAS MODIFICATIVAS
-Nol-

Dê-se a seguinte redação ao artigo 29:

Art. 2° As administrações regionais de
saúde, (secretarias estaduais e secretarias
municipais de saúde), estabelecerão a planifi
cação necessária para a instalação e funciona
mento de recursos não-manicomiais de aten
dimento, como hospital-dia, hospital-noite,
centro de atenção, centro de convivência.
pensões e outros.

Justificação

Em nenhum país do inundo temos bem
sucedida a experiência da unidade psiquiá
trica em hospital geral. Em algumas univer
sidades européias (Exemplo: Centro Hospi
talar Salpetriere - Paris V), onde se tem
unidade psiquiátrica em hospital geral, ela
se constitui de um hospital À parte, em área
e edificação inteiramente isoladas do hospital
geral, o que equivale a um hospital psiquiá
trico próximo ao hospital geral.

As características arquitetônicas de hospi
tal geral diferem inteiramente daquelas de
hospital pisquiátrico. Neste, há necessidade
de espaços extra-enfernlarias, pois o paciente
não permanece no leito, e naquele a necessi
dade é na área de enfermarias, porquanto
o paciente permanece no leito.

A segurança em hospital geral é mínima
e, para o paciente psiquiátrico ti necessária
segurança média, o que certamente causaria
transtornos aos familiares e pacientes clínicos
ou cirúrgicos.

Levanta-se ainda a questão do paciente psi
quiátrico atuar como agente assimilador e dis
seminador de infecção hospitalar. uma vez
que ele, em não permanencendo no leito e
tendo seu juízo crítico prejudicado pela pró
pria doença, transitaria, por todos os setores
do hospital, sem os cuidados técnicos neces
sários.

Sala das Sessões, - Jorge Viana - Ricardo
Fiúza, Líder do PFL - Bonifácio de Andra
da, Vice-Líder do PDS.

- No2-

Dê-se ao art. I" a seguinte redação:
,Art. 1" O Órgão competente do Sistema

Unico de Saúde, deverá estabelecer a política
e a normatização da assistência psiquiátrica,
assim como definir os recursos necessários
que garatam o funcionamento terapêutico
dos hospitais psiquiátric?s.

Justificação

A eliminação do hospital psiquiátrico como
um instrumento terapêutico redundará num
retrocesso na assistência psiquiátrica nos dias
atuais.

O projeto em questão inspira-se na chama
da Lei Basaglia que, a despeito de suas inten
ções meritórias. teve conseqüências funestas
no desenvolvimento assistencial do doente
mental italiano.

Gíanni Nardo, do Departamento de Psi
quiatria de Rovigo, Itália, em célebre artigo
intitulado o "Vaso de Pandora" - A Psiquia
tria Italiana 10 anos após o Reforma (Lei
n" 180) -, escreve o que segue:

"Entre os anos de 1974 a 77, jornais e revis
tas italianas estavam cheios de artigos que
registravam os males e a desumanização feroz
dos manicômios.

Debates sustentavam a necessidade im
prorrogável de uma reforma que regulamen
tasse a atividade psiquiátrica.

De 1982 até nossos dias, ao contrário. os
mesmos jornais e revistas trazem. do mesmo
modo, artigos apaixonados, alarmados. es-

candalizados. no sentido oposto: reabertura
dos manicômios, retorno aos antigos trata
mentos. retirada dos "loucos" das ruas, agora
"reinventados" sob forma perigosa quanto
a sociedade civil: imprevisíveis, sujos, pertur
bantes.

Por que uma reforma tão popular na época
de sua implantação tornou-se. em tão breve
tempo. uma verdadeira calamidade social'?

O hospital de psiquiatria existirá como uma
exigência de ordem médica e social, enquanto
a ciência não dispuser de meios para atalhar
a eclosão de doença mental e. como conse
qüência. quando ela determinar duas ocor
rências:

Primeiro: recusa do doente em se submeter
a tratamento médico especializado adequa
do, unica maneira válida que se tem para
tentar deter a marcha evolutiva de muitas
doenças mentais. implicando em possíveis da
nos permanentes de cronificação. ou risco de
vida para ele próprio;

Segundo: alterações das pautas habituais
de relacionamento e convivência com os gru
pos. familiar e vicinal, trazendo essa quebra
de padrões comportamentais problemas insu
peráveis de convivência ante o desconforto
ambiental criado. ou mesmo de riscos e amea
ças eventuais vivenciados por esses supraci
tados grupos."

Denui do expos,to que a hospitalização se
impõe quando o quadro clínico implica perigo
para ele. paciente, ou para os demais, ou
simplesmente porque seu estado psíquico eXÍ
ge condições de observação e tratamento.

Nesses casos de hospitalização compulsó
da, configura-se a impossibilidade do doente
se manter no convívio familiar (recusa de ali
mc;ntos. recusa de higiene pessoal, idéias ou
atitudes manifestas de suicídio, reações
agressivas). como-também - o que os críticos
sectários e mal informados do hospital psi
quiátrico não se dão conta - da recusa e
mesmo da impossibilidade dos familiares as
sumirem o ônus dos cuidados assistenciais."

Sala das Sessões - Jorge Viana - Ricardo
Fiúza, Líder do PFL - Bonifácio de Andra
da, Vice-Líder do PDS.

- N'3-

Dê-se ao art. I" a seguinte redação:
Art. \" A construção de novos hospitais

psiquiátricos públicos e a contratação de no
vos hospitais psiquiátricos somente poderá
ocorrer após aprovação de Plano de Saúde
Mental, -elaborado pelo Ministério da Saúde
e aprovado pelo Conselho Nacional de Saú
de.

Justificação

A aprovação da Lei n' 8.080 (Lei Orgánica
da Saúde). com a conseqüente criação do
Conselho Nacional de Saúde. em data poste
rior às análises e pareceres das comissões so
bre o presente projeto de lei, trouxeram ino
vações no processo de implantação e .imple
mentação do Sistema Único de Saúde.

Desta fornla, o dimensionamento da rede
hospitalar, psiquiátrica ou não, deverá. ficar
a cargo de órgãos técnicos e normativos, co-
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mo o Conselho Nacional de Saúde e seus
correspondentes a níveis estadual e munici
pal.

Aliás, o Art. 16 da Lei 8.080 define com
muita clareza as atribuições da direção nacio
nal do Sistema Único de Saúde, concluin
do-se que a redação do artigo em questão
contraria cabalmente o ali disposto.

A evolução da Medicina não deve ficar ma
nietada por dispositivos legais, tendo em vista
as constantes necessidades de adequação das
ações de saúde em decorrência de fatores po
pulacionais, sociais, econômicos e ambien
tais.

Embora alguns argumentem que o trata
mento psiquiátrico deva ser conduzido quase
que exclusivamente em ambiente ambulato
rial. o· que se deve pretender é a obtenção
de melhor resolutividade a este nível. O cpr
reto será dar maior ênfase a tais programas
assistenciais para, através de seus resultados
positivos, automaticamente delimitar e redu
zir os leitos psiquiátricos em utilização.

Sala das Sessões. - Mozarildo Cavalcanti.

- N"4-

Dê-se nova redação ao preâmbulo da lei:
"Dispõe sobre a regulamentação dos mani

cômios e a criação de outros recursos assisten
ciais e regulamenta a internação psiquiátrica
compulsória...

Justificação

O espírito da lei não pode ser dirigido espe
cificamente para a extinção de rede hospitalar
especializada, além de propor sua substitui
ção por outros modelos assitenciais, sem uma
prévia análise da real situação dos problemas
psiquiátricos do País.

Ao preconizar a total mudança dos rumos
da Psiquiatria, deve-se ter como embasamen
to dados técnicos e científicos levantados den
tro da realidade brasileira e mundial.

A simples referência a experiências desen
volvidas na Itália não são suficientes para ca
racterizar a necessidade de alterações tão
profundas e radicais no processo de atendi
mento psiquiátrico.

Existem critérios técnicos, científicos, ope
racionais e assistenciais que impedem sejam
extintos os hospitais psiquiátricos, que se
constituem em rede especializada e com ca
racterísticas próprias e pecualires.

A extinção pura e simples de leitos psiquiá
tricos não será a solução que se busca para
esta área, sempre delicada e importante no
contexto social.

Deve-se levar ainda em conta que recentes
pesquisas do Ministério da Saúde revelam ín
dices de afecções e/ou problemas psiquiátri
cos em cerca de 20% da população brasileira.

Somente após identificação nosológica
complementar será possível dimensionar a
extensão e capacidade da rede hospitalar psi
quíátrica, quer pública, quer privada.

Sala das Sessões - Mozarildo Cavalcanti
- Ricardo Fiúta, Líder do PFL - Bonifácio
de Andrada, Vice-Líder do PDS.

- N'5

Dê-se nova redação ao art. 2'
Art. 2" As administrações regionais de

saúde (secretarias estaduais e municipais de
saúde) estabelecerão a planificação necessá
ria para a instalação e funcionamento de re
cursos não-manicomiais de atendimento, tais
como, unidade psiquiátrica em hospital geral,
hospital-dia, hospital-noite, centro de aten
ção, centros de convivência e outros.

Justificação

Ao criar comissões regionais, com poderes
normativo e deliberativo, o disposto no art.
2' fere o Art. 198 da Constituição Federal
que determina, expressamente, comando
único em cada nível de Governo.

Também, ao preconizar a desativação pro
gressiva dos leitos psiquiátricos de caracte
rística nosocomial, comete-se clamorosa
aberração assistencial.

Dentro das normas e posturas legais exis
tentes, os hospitais psiquiátricos devem e têm
que ser construídos, equipados e organizados
de acordo com características próprias.

A título de esclarecimento, o hospital psi
quiátrico deve contar com áreas de lazer, la
borterapia, recreação etc., áreas estas impos
síveis de serem adaptadas e estruturadas em
hospitais gerais.

Por outro lado, o aspecto de ordem técnica
deve ainda ser levado em conta. O paciente
psiquiátrico, quando em hospital especiali
zado, não está sujeito a infecções hospitalares
nos mesmos moldes e incidência que ocorre
em hospitais gerais. A exposição de pacientes
psiquiátricos a riscos adicionais de contami
nação, principalmente quando de alienação
mental grave, é absolutamente não recomen
dável.

Sala das Sessões. - Mozarildo Cavalcanti.

Dê-se nova redação ao art. 3'
Art. 3" A internação psiquiátrica com

pulsória deverá ser comunicada pelo médico
que a prescreveu, no prazo de 48 horas, à
autoridade judiciária local ou à Defensoria
Pública, quando houver.

Justificação

A redação do artigo, tal como proposta,
conflita com a estrutura funcional e adminis
trativa dos poderes constituídos, incluído no
Poder Judiciário a Defensoria Pública, que
são órgãos de atividades completamente di
versas e com subordinação hierárquica dife
renciada, não havendo como vinculá-Ias.

O prazo de 48 horas é estipulado para que
possam ser atendidas as necessidades da reali
dade brasileira. Tal prazo permitirá que a
lei seja efetivamente cumprida.

Sala das Sessões. - Mozarildo Cavalcanti.

-N'7-

Dê-se nova redação aos §§ 2' e 3" do art.
3'

§ 2' O defensor público, ou a autoridade
judiciária, poderá ouvir a todos que julgar

conveniente, de forma a emitir parecer em
24 horas sobre a legalidade da internação. .

§ 3' O defensor público, ou a autoridade
judiciária, poderá proceder auditoria perió
dica dos estabelecimentos psiquiátricos, com
o objetivo de identificar os casos de seqüestro
ilegal, e zelar pelos direitos do cidadão inter
nado.

Justificação

A presente emenda visa adequar o texto
dos parágrafos acima à legislação vigente,
dando-lhes assim melhor redação.

Sala das Sessões. - Mozarildo Cavalcanti.

EMENDA ADITIVA

-N'8-

Acrescente-se ao art. 1", o seguinte pará
grafo:

"Nas regiões onde não houver estrutura
ambulatorial adequada a implantação do dis
posto no caput do artigo, se fará de maneira
gradativa, sem colapso para o atendimento."

Sala das Sessões - Mozarildo Cavalcanti
- Luiz Roberto Ponte, Vice-Líder do PMDB
(Apoio) - Amaral Netto, Líder do PDS.

O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a emenda apresentada ao projeto, a partir
de um acordo entre todos os líderes, é assina
da pelo Deputado Mozarildo Cavalcanti; com
apoiamento dos Líderes do PMDB e do PDS,
sem objeção de outros líderes.

Solicitamos a V. Ex" a fim de dar maior
rapidez à tramitação, que, nos termos regi
mentais, nomeie o relator para que, amanhã,
seja votado o projeto, como dispõe a urgência
aprovada pelos líderes.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência confirma o que disse o
Deputado Paulo Delgado. Questionou S. Ex'
com diferentes lideranças obtendo emenda
de consenso. Há sete emendas. Quatro pode
rão ser retiradas pelo nobre Deputado Moza
rildo Cavalcanti, que se encontra presente.
Como não está presente o Deputado José
Viana, a Presidência não pode questioná-lo.
No entanto, desde que amanhã estejam reti
radas as duas emendas, permanecerá a emen
da de consenso do nobre Deputado Moza
rildo Cavalcanti, e o projeto poderá ser então
votado.

o SR. PAULO DELGADO (PI - MG.
Sem revisão do orador.) - Agradeço a V.
Ex', Sr. Presidente, a atenção.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira
) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos, consoante o art. 155 do Regi
mento Interno. urgência urgentíssima para



14060 Quarta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Dezembro de 1990

o Projeto de Lei n" 5.975/90. que "Altera
a denominação da Fundação Centro de For
mação do Servidor Público (FUNCEP). e dá
outras providências".

Sala das Sessões. 5 de dezembro de 1990.
- Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB· - Ricar
do Fiuza, Líder do PFL - Euclides Scalco,
Líder do PSDB - Arnáldo Faria de Sá, Líder
do PRN - Célio de Castro, Vice-Líder do
PSB - Augusto Carvalho, Vice-Líder do
PCB - José Mal'Ía Eymael, Vice-Líder do
PDC.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivei
ra) - Os Senhores. que o aprovam queiram
permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE LEI
N" 5.975. DE 1990

(Do Poder Executivo)

Discussão. em turno único, do Projeto
de Lei n" 5.975. de 1990. que altera a
denominação da Fundação Centro de
Formação do Servidor Público (FUN
CEP), e dá outras providências. Penden
te de pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Redação; e de Tra
balho, de Administração e Serviço PÚ
blico.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Nilson Gibson para proferir parecer ao proje
to. em substituição à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
Sr" e Srs. Deputados. o Projeto de Lei n';
5.975/90 altera a denominação da Fundação
Centro de Formação do Serviço Público 
FUNCEP, para FENAP, Fundação de Esco
la Nacional de Administração Pública. vincu
lad.a à Secretaria de Administração Federal.

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação cabe apreciar essa preliminar de
conhecimento pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Arnaldo Martins. para proferir parecer ao
projeto em substituição à Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público.

O SR. ARNALDO MARTINS (PSDB 
RO. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
a proposição redefine as atribuições da Fun
cep, adaptando-as às necessidades do progra
ma de reforma administrativa que está sendo
implantada pelo Governo Federal, além da
mudança de denominação que melhor evi
dencia os váFios aspectos da missão da insti
tuição, permitindo uma perspectiva mais am
pIa e dotá-Ia de condições necessárias para
recrutar, de forma tlexível, um corpo docente
de grande competência e colocá-Ia à frente
dos avanços tecnológicas da área.

Somos de parecer; pela Comissão de Tra
halho, de Administração e de Serviço Públi
co, pela aprovação do Projeto de Lei n" 5.975.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE LEI N" 5.975, DE 1990

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A Fundação Centro de Formação

do Servidor Público (FUNCEP) passa a de
nominar-se Fundação Escola Nacional de
Administração Pública (ENAP), vinculada à
Secretaria da Administração Federal (SAF/
PR).

Art. 2" A Enap terá como finalidade bá
sica promover. elaborar e executar os progra
mas de capacitação de recursos humanos para
a administração pública federal visando ao
desenvolvimento e à aplicação de tecnologias
de gestão que aumentem a eficácia e a quali
dade permanente dos serviços prestados pelo
Estado aos cidadãos.

Parágrafo único. Caberá. ainda, à Enap
a coordenação e supervisão dos programas
de capacitação gerencial de pessoal civil exe
cutados pelos demais centros de formação
da administração pública federal.

Art. 3" A Enap fica autorizada a contra
tar pessoal, para funções docentes, de pes
quisa e de consultoria técnica, por prazo não
superior a dois anos, prorrogável uma única
vez para atender a programações e projetos
de natureza especial que não possam ser de
senvolvidos pelos servidores de seu quadro
permanente.

Art. 4" Fica o Poder Executivo autori
z,ado a extinguir ou incorporar em Quadro
Unico de Cargos, mediante alteração de de
nominação e especificação, sem aumento de
despesas, os éargos de provimento efetivo e
em comissão do Quadro Permanente da Fun
dação Centro de Formação do Servidor PÚ
blico (FUNCEP).

Art. 5" O aproveitamento dos atuais
ocupantes dos cargos de provimento efetivo
da Funcep far-se-á:
1-por transposição, quanto aos servido

res aprovados em concurso público de provas
ou provas e títulos; ou

II -na forma do art. 19, § I", das Dispo
sições Constitucionais Transitórias para os
servidores que tenham adquirido estabilida
de.

Art. 6" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 7" Revogam-se os arts. 3", 6" e 11
da Lei n" 6.871. de 3 de dezembro de 1980,
e demais disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação Final:

PROJETO DE LEI
N' 5.975-B, DE 1990

Altera a denominação da Fundação
Centro de Formação do Servidor Público
(FUNCEP) e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" A Fundação Centro de Formação

do Servidor Público (FUNCEP) passa a de
nominar-se Fundação Escola Nacional de
Administração Pública (ENAP), vinculada à
Secretaria da Administração Federal (SAF/
PR).

Art. 2" A Enap terá como finalidade bá
sica promover, elaborar e executar os progra
mas de capacitação de recursos humanos para
a administração pública federal visando ao
desenvolvimento e à aplicação de tecnologias
de gestão que aumentem a eficácia e a quali
dade permanente dos serviços prestados pelo
Estado aos cidadãos.

Parágrafo único. Caberá, ainda, à Enap
a coordenação e supervisão dos programas
de capacitação gerencial de pessoal civil exe
cutados pelos demais centros de formação
da administração pública federal.

Art. 3" A Enap fica autorizada a contra
tar pessoal, para funções docentes, de pes
quisa e de consultoria técnica, por prazo não
superior a dois anos, prorrogável uma única
vez para atender a programações e projetos
de natureza especial que não possam ser de
senvolvidos pelos servidores de seu quadro
permanenté.

Art. 4" Fica o Poder Executivo autori
zado a extinguir ou incorporar em Quadro
Único de Cargos, mediante alteração de de
nominação e especificação, sem aumento de
despesas, os cargos de provimento efetivo e
em comissão do Quadro Permanente da Fun
dação Centro de Formação do Servidor PÚ
blico (FUNCEP).

Art. 5" O aproveitamento dos atuais
ocupantes dos cargos de provimento efetivo
da Funcep far-se-á:

I - por transposição, quanto aos servido
res aprovados em concurso público de provas
ou provas e títulos; ou

II -na forma do art. 19. § 1", das Dispo
sições Constitucionais Transitórias para os
servidores que tenham adquirido estabilida
de.

Art. 6" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 7" Revogam-se os arts. 3", 6· e 11
da Léi n" 6.871, de 3 de dezembro de 1980,
e demais disposições em contrário.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Carlos Vinagre, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos ur

gência para votação do Projeto de Lei n"
4.796, de 1990, do Deputado Lysâneas Ma
ciel, que "dispõe sobre o trabalho noturno
e dá outras providências", nos termos do art.
155 do Regimento Interno.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1990.
- Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB - Ricar
do Fiuza, Líder do PFL - Euclides Scalco,
Líder do PSDB - Miro Teixeira, Vice-Líder
do PDT - Gastone Righi, Líder do PTB 
Gumercindo Milhomem, Líder do PT - Célio
de Castro, Vice-Líder do PSB - Haroldo
Lima, Líder do PC do B - Augusto Carva
lho, Vice-Líder do PCB.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE LEI
N' 4.796, DE 1990

(Do Sr. Lysâneas Maciel)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n'! 4.796, de 1990, que dispõe so
bre o trabalho noturno e dá outras provi
dências. Pendente de pareceres das Co
missões de Constituição e Justiça e de
Redação; de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público; e de Economia,
Indústria e Comércio.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Antes de passarmos à discussão do Projeto
de Lei n" 4.796-A/90, esta Presidência escla
rece que a proposição em exame, desde sua
tramitação na Casa, esteve apensada ao Pro
jeto de Lei n° 1.007188.

Os pareceres dados a este último projeto
foram' os seguintes: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa;
da Comissão de Trabalho, de Administração
e de Serviço Público, pela aprovação do Pro
jeto de Lei n° 4.796/90, apensado, e pela pre
judicialidade do Projeto n° 1.007/88 e dos de
mais apensados, e da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, pela aprovação do de
n' 4.796190, apensado, e pela prejudicialidade
do de nO 1.007/88 e dos demais apensados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tendo sido oferecidas quatro emendas ao
Projeto n°·4.796, de 1990, em discussão, em
turno único, volta o'mesmo às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação; de Tra
balho, de Administração e' Serviço Público;
e de Economia, Indústria e Comércio.

-N'I-

No § 1" do art. I" do projeto, onde se lê
19 (dezenove) leia-se

"22 (vinte e duas)".
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.

- Luiz Roberto Ponte, Vice-Líder do
PMDB.

-N'2-

Fica suprimido o § 3" do art. I" do projeto.
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.

- Luiz Roberto Ponte, Vice-Líder do
PMDB.

-N'3-

Fica suprimido o art. 2" do projeto.
Sala das Sessões. Il de dezembro de 1990.

- Luiz Roberto Ponte, Vice-Líder do
PMDB.

-N'4-

No § 2° do art. 7" do projeto. onde se lê
45 (quarenta e cinco) leia-se

.. 52 (cinqüenta e dois)."
Sala das Sessões. 11 de dezembro de 1990.

- Luiz Roberto Ponte, Vice-Líder do
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro. de conformidade com o disposto
no art. ISS do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, votação em regime de urgên
cia dos Projetos de Lei nO' 4.790-A, de 1990
(do Poder Executivo), e 5.740. de 1990 (do
Deputado Mozarildo Cavalcanti), que trami
tam anexados, tendo já sido aprovado,; pelas
Comissões de Constituição e Justiça e de Re
dação. e de Finanças e Tributação, restando
apenas ser apreciados pela Comissão de Eco
nomia. Ind~stria e Comércio, que tratam da
criação de Areas de Livre Comércio nos Mu
nicípios de Boa Vista e Bonfim, no Estado
de Roraima. segundo a política de integração
latino-americana.

Brasília. 5 de dezembro de 1990. - Afif
'Domingos, Líder do PL - Amaral Netto, Lí
der do PDS - Gumercindo Milhomem, Líder
do PT - Euclides Scalco, Líder do P'SDB
- Gastone Righi, Líder do PTB - Haroldo
Lima, Líder do PC do B - Brandão Mon·
teiro, Vice-Líder do PDT - Arnaldo Faria
de Sá, Líder do PRN - Ibsen Pinheiro, Líder
do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
O Sr. Luís Roberto Ponte - Sr. Presidente.

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Óliveira)
- Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - SI. Presi
dente. não foi distribuído avulso desta maté-

ria. razão por que solicito a V. E1(! que a
retire da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira)
- Este projeto não tem avulso porque está
pendente de parecer de Plenário. No entanto,
se as lideranças desejam que não tramite pelo
regime de urgéncia urgentíssima na sessão
de hoje. e pretendem qUl~, primeiro. seja im
presso o avulso, esta Presidência determina
sua retirada da pauta para que seja votado
na sessão seguinte.

O Sr. Luiz Eduardo Greenhalgh - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHAILGH
(PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, pela bancada do PT. aprovamos
o requerimento de retirada do projeto da
pauta feito pelo Líder do PMDB.

O Sr. César Maia - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT - RI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
está de acordo.

O Sr. Luís Roberto Ponte - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi.
dente. o PMDB está de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tendo em vista a solicitação dos Srs. líde
res. esta Presidência determina a publicação
dos avulsos para que, então. o projeto seja
relatado em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERiMENTO

Na fonna regimental, requeremos a Vossa
Excelência seja colocado em regime de ur
gência, para discussão e votação, o Projeto
de Lei n" 1.169-A. de 198R, "que dispõe sobre
a retirada de transplante de tecidos. órgãos
e partes do corpo humano, com fins terapêu
ticos e dá outras providências". como estabe
lece o artigo ISS, do Regimento Interno, refe
rente à inclusão.na Ordem do Dia.

Sala das S~ssões, de dezembro de 1990.
- Euclides Scalco, Líder do PSDB - Ibsen
Pinheiro, Líder do PMDB - JoséBonifácio,
Vice-Líder do PDS - Luiz Eduardo, Líder
do PFL - Gastone Righi, Líder do PTB 
Miro Teixeira, Vice-Líder do PDT - José
Maria Eymael, Vice-Líder do PDC - Gu·
mercindo Milhomem, Líder do PT - Célio
de Castro, Vice-Líder do PSB - Afif Domin
gos, Líder do PL - Augusto Carvalho, Vice-o
Líder do PCB - Arnaldo Faria de Sá, Líder
do PRN.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE LEI
N" 1.169-A, DE 1988

(Do Sr. Carlos Mosconi)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 1.169, de 1988, que dispõe so
bre a retirada e transplante de tecidos,
órgãos e partes do corpo humano, com
fins terapêuticos e científicos e dá outras
providências; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade (Re
lator: Sr. Michel Temer); e, da Comissão
de Seguridade Social e Família, pela
aprovação, c6m substitutivo. (Relator:
Sr. Geraldo Alckmin Filho.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo 'oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Vai-se passar a votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo
e vou submeter a votos o seguinte:

SUBSTITUTIVO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A disposição gratuita de uma ou

várias partes do corpo post mortem para fins
terapêuticos e científicos é permitida na for
ma desta lei.

Art. 2" A retirada, para fins a que se re
fere o artigo anterior, deverá ser precedida
de prova incontestável de morte encefálica.

Parágrafo único. A prova incontestável
de morte encefálica referida no caput deste
artigo será atestada por dois médicos, não
integrantes da equipe de retirada e de trans
plante, com base no exame clínico, e em pelo
menos um tipo de exame complementar.

Art. 30 A permissão para o aproveita
mento, para os fins determinados no art. 1",
efetivar-se-á mediante a satisfação das se
guintes condições:

I - por desejo expresso do disponente ma
nifestado em vida, através de documento pes

'soai ou oficial;
11 - na ausência do documento referido

no item I, a retirada de órgãos será procedida
se não houver manifestação em contrário por
parte do cônjuge, ascendente ou descenden
te.

Art. 40 Após a retirada de partes do cor
po, o cadáver será condignamente recompos
to e entregue aos responsáveis para sepulta
mento ou necropsia obrigatória prevista em
lei.

Parágrafo único. A não-observância do
disposto neste artigo será punida de acordo
com o art. 211 do Código Penal.

Art. 5" As instituições onde se realiza
rem as retiradas de partes do corpo com fina
lidade terapêutica ou científica manterão ar
quivados os exames referentes ao diagnóstico
de morte encefálica e os relatórios dos atos
cirúrgicos relativos a essas retiradas.

Art. 60 O transplante de tecidos; órgãos
ou partes do corpo, somente poderá ser reali
zado por médicos com capacidade técniça
comprovada, em instituições públicas ou pri
vadas reconhecidamente idôneas e devida
mente cadastradas para este fim no Minis
tério da Saúde.

Art. 7' A retirada de partes do cadáver,
sujeito porforça de lei a necropsia ou a verifi
cação diagnóstica causa mortis, deverá ser
autorizada por médico legista e citada no rela
tório da necropsia ou da verificação diagnós
tica.

Art. 8' As despesas com as retiradas e
transplantes previstos nesta lei serão custea
das na forma determinada pela sua regula
mentação.

Art. 9" Poderão ser criados centros re
gionais ou estaduais de transplante de órgãos
com a finalidade de viabilizar as informações
quanto a doadpres e receptores.

Art. 10. E permitido à pessoa maior e
capaz dispor gratuita\Dente de órgãos, tecidos
ou partes do próprio corpo vivo para fins
humanitários e terapêuticos.

§ 1" A permissão prevista no caput deste
artigo limitar-se à doação entre avós, netos,
pais, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, primos
até segundo grau, inclusive, cunhados e entre
cônjuges.

§ 2' Qualquer doação entre pessoas não
relacionadas no parágrafo anterior somente
poderá ser realizada após autorização judi
cial.

§ 3' O disponente deverá autorizar espe
cificamente o tecido, órgão ou parte do corpo
objeto da retirada.

§ 4' Só é permitida a doação referida no
caput deste artigo quando tratar-se de órgãos
duplos, partes de órgãos, tecidos, vísceras ou
partes do corpo que não impliquem prejuízo
ou mutilação grave para o disponente e cor
responda a uma necessidade terapêutica com
provadamente indispensável à pessoa recep
tora.

Art. 11. A não-observância do disposto
nos arts. 2°, 3', 5', 6', 7', 8' e 10 desta lei
será punida com pena de detenção de um
a três anos, sem prejuízo de outras sanções
que no caso couberem.
. Art. 12. A notificação, em caráter de
emergência, em todos os casos de morte ence
fálica comprovada, tanto para hospital públi
co como para a rede 'privada, é obrigatória.

Art. 13~ O IT6der Executivo regulamen
tará o disposto nesta lei no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua
publicação.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 15. Ficam revogadas as disposições
em contrário, particularmente a Lei n' 5.479,
de 10 de agosto de 1968.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Ficam prejudicados o projeto e os de n's

3.791/89,3.952/89,4.303/89,4.537/89,
4.633/90,4.769/90 e 4.981/90, apensados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação Final:

PROJETO DE LEI
N' 1. 169-B, DE 1988

Dispõe sobre a retirada e trans
plante de tecidos, órgãos e partes do corpo
humano, com fins terapêuticos e científicos,
e dá outras providências,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A disposição gratuita de uma ou

várias partes do corpo post mortem para fins
terapêuticos e científicos, é permitida na for
ma desta lei.

Art. 2" A retirada, para os fins a que se
refere o artigo anterior, deverá ser precedida
de prova incontestável de morte encefálica.

Parágrafo único. A prova incontestável de
morte encefálica referida no caput deste arti
go será atestada por médico. com base no
exame clínico e em pelo menos um tipo de
exame complementar.

Art. 3' A retirada de uma ou várias par
tes do corpo post mortem, para os fins referi
dos no art. 1" desta lei, poderá ser feita de
toda a pessoa maior de idade e juridicamente
capaz, que não tenha durante a vida se mani
festado oficialmente em contrário.

§ lo Quando se tratar de menor ou de
pessoa juridicamente incapaz, a retirada de
partes do cor,po só poderá ser realizada após
autorização do seu representante legal. salvo
nos casos de necropsia obrigatória, prevista
em lei.

§ 29 Quando se tratar de pessoa não 
identificada, a retirada prevista no caput des
te artigo dependerá de autorização do diretor
da instituição de saúde onde a mesma se en
contrar, ou de seu substituto legal.

Art. 4'" As modalidades de manifestação
em contrário à retirada de partes do corpo
post mortem deverão ser estabelecidas pelo
Poder Executivo na regulamentação desta
lei.

Art. 5" O corpo sujeito por força de lei
à necropsia poderá ter seus órgãos, se ínte
gros, retirados para transplante. Em seguida
será o cadáver enviado ao médico legista,
acompanhado do respectivo relatório do ato
cirúrgico. .

Art. 6" Após a retirada de partes do cor
po, o cadáver será condignamente recompos
to e entregue aos responsáveis para sepulta
mento ou necropsia obrigatória prevista em
lei.

Parágrafo único. - A não - observância
do disposto neste artigo será punida de acor
do com o art. 211 do Código Penal.

Art. 7' As instituições onde se realiza
~em as retii3das de partes do corpo com fina
lIdade terapêutica ou científica manterão ar-
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quivados os exames referentes ao diagnóstico
de morte encefálica e os relatórios dos atos
cirúrgicos relativos a essas retiradas.

Art. 80 O transplante de tecidos, órgãos
ou partes do corpo, somente poderá ser reali
zado por médicos com capacidade técnica
comprovada, em instituições públicas ou pri
vadas reconhecidamente idôneas e devida
mente cadastradas para este fim no Minis
tério da Saúde.

Art. 9" As despesas com as retiradas e
transplantes previstos nesta lei serão custea
das na forma determinada pela sua regula
mentação.

Art. 10. É permitido à pessoa maior e
capaz dispor gratuitamente de órgãos, tecidos
ou partes do próprio corpo vivo para fins
humanitários e terapêuticos.

§ 19 A permissão prevista no caput deste
artigo limita-se à doação entre avós, netos,
pais, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, primos
até segundo grau inclusive, cunhados e entre
cônjuges.

§ 2" Qualquer doação entre pessoas não
- relacionadas no parágrafo anterior somente
poderá ser realizada após autorização judi
cial.

§ 39 O disponente deverá autorizar espe
cificamente o tecido, órgão ou parte do corpo
objeto da retirada.

§ 49 Só é permitida a doação referida no
caput deste artigo quando se tratar de órgãos
duplos, partes de órgãos, tecidos, vísceras ou
partes do corpo que não impliquem prejuízo
ou mutilação grave para o disponente e cor
responda a uma necessidade terapêutica com
provadamente indispensável à pessoa recep
tora.

Art. 11. A não - observância do disposto
nos arts. 2", 3", 5", 7', 8", 9', e 10 desta lei
será punida com pena de detenção de um
a três anos, sem prejuízo de outras sanções
que no caso couberem.

Art. 12. O Poder Executivo regulamen
tará o disposto nesta lei no prazo máximo
de sessenta dias, a partir da data de sua publi
cação.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as disposições em
contrário, particularmente a Lei n' 5.479, de
10 de agosto de 1968.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- José Genoíno, Relator.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 1"55 do Re

gimento Interno da Câmara, urgência para

a tramitação do Projeto de Decreto Legis
lativo n" 305/90 (Censura).

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1990.
- Gumercindo Milhomem, Líder do PT 
Aécio de Borba, Vice-Líder do PDS - Au
gusto Carvalho, Vice-Líder do PCB - Bran
dão Monteiro, Vice-Líder do PDT - José
Carlos Sabóia, Líder do PSB - Enclides Scal
co, Líder do PSDB - Ibsen Pinheiro, Líder
do PMDB - Edmilson Valentim, PC do B.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N" 305, DE 1990

(Dos Srs. Gumercindo
Milhomem e José Genoíno)

Discussão, em turno único, do Projeto
'de Decreto Legislativo nO 305, de 1990,
que susta a Portaria n' 773, de 19 de
outubro de 1990, do Ministério da Justi
ça. Pendente de pareceres das Comis
sões de Constituição e Justiça e de Reda
ção; e de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática.

O Sr. Luís Roberto Ponte - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra V. Ex', pela Liderança do
PMDB.

O SR. LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB
~ RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, requeiro o adiamento da discussão e
votação da matéria.

O Sr. José Genoíno - Peço a palavra, pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - (Inocêncio Olivei
ra) - Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é pre
ciso definir quantas sessões. Como a matéria
está em regime de urgência urgentíssima, o
prazo máximo seria de duas sessões conse
cutivas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sim, nobre Deputado, duas sessões conse
cutivas é o prazo máximo.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Por duas ses
sões consecutivas? Não é necessário. Podere
mos votar a matéria amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sim, por duas sessões.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presidente,
este é o prazo máximo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O Deputado, Luís Roberto Ponte, de soli
citou V. Ex' adiamento por uma ou por duas
sessões?

O SI:' Luís Roberto Ponte - Por duas ses
sões, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Apelo para a
Liderança do PMDB no sentido de que vote
mos amanhã. Nobre Deputado Luís Roberto
Ponte, V. Ex' é liberal apenas em Economia?

O Sr. Luís Roberto Ponte - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Exa a palavra.

O SR. Luís ROBERTO PONTE - Sr. Pre
sidente, o Relator da matéria, Deputado Nil
son Gibson, está reivindicando o adiamento
por duas sessões, para poder aprofundar-se
no tema e dar um parecer à altura deste Ple
nário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O PFL está a favor. Fica adiada a votação
do projeto por duas sessões.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presidente,
o Deputado Nilson Gibson tem parecer sobre
a matéria. Portanto, não precisa an·alisá-Ia.
Já existe juízo formado sobre a mesma. Ape
Io para V. Ex' no sentido de que possamos
votá-la amanhã. Temos de decidir essa ques
tão e não empurrar com a barriga a portaria
que estabeleceu a censura no País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 155 do Re

gimento Interno da Câmara, urgência para
a tramitação do Projeto de Decreto Legis
lativo nO 104/89 (TV por assinatura).

Sala das Sessões, 13 de novembro de 1990.
-' Gumercindo Milhomem, Líder do PT 
Aécio de Borba, Vice-Líder do PDS - Au
gusto Carvalho, Vice-Líder do PCB - Bran
dão Monteiro, Vice-Líder do PDT - José
Carlos Sabóia, Líder do PSB - Euclides Scal
co, Líder do PSDB - Ibsen Pinheiro, Líder
do PMDB - Edmílson Valentim, PC do B.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N' 104, DE 1989

(Do Sr. Gumercindo
Milhomem)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n9 104, de 1989,
que susta o Parecer n" SR-93, de 21 de
junho de 1989, do Consultor-Geral da
República, aprovado pelo Presidente da
República em 22 de junho de 1989. Pen
dente de pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação; e
de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao. nobre Deputado
Mendes Ribeiro para proferir parecer ao pro-
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jeto em substituição à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação.

O SR. MENDES RIBEIRO (PMDB - RS.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o Projeto. de autoria do ilustre
Deputado Gumercindo Milhomem propõe
seja sustado o Parecer NP SR-93, d,~ 21-6-89.
d(:i Consultor-Geral da República, aprovado
pelo Presidente da República em 22-6-89.

O parecer em pauta versa sobre concessão
de serviço esp,,,dal de td~visão por assinatura
(TVA). concluindo que, por se tratar de um
serviço espedal elitista. "na medida em que
só é acessível a quem por ele possa pagar",
não há necessidade de sua concessão ser rati
ficada pelo Congresso Naciona!.

Contra essa tese se insurge o proponente,
com bem substaneiada justificativa.

É o relatório.
O expediente está sob a sombra da Lei

Maior. notadamente em cOl1somlncia com o
que dispõe o seu art. 49, V. Não possui vício
de juridicidade e ostenta adequada técnica
legislativa.

As argüições de Direito, arroladas como
fundamentação da proposta, deixam. toda
via. de ser examinadas por se confundirem
com <) próprio mérito da causa, que é da
Comissão de Ciência e Tecnologia. Comuni
cação e Informática. Pela juridicidade o voto
do Relator é favonível; no mérito seria con
trário.

É o voto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo ::l palavra ao nobre Deputado
Aloísio Vasconcelos para proferir parecer ao
Projeto em substituição li Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica.

O SR. ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB
-MG. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, a questão é a mesma anteriormente
citada: a censura. É evidente que estamos
solicitando 24 horas de prazo para relatar e
votar a matéria na sessão de amanhã. de acor
do com a Liderança do meu partido, o
PMDB, até porque deverá ser au':xado tam
bém o PDL n" 315, de autoria do Deputado
Antônio Britto, do PMDB, que versa sobre
11 matéria.

O Sr. Luís Roberto Ponte~ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (fnoc&ncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

o SR. LUÍS ROBERTO PONTE (PMDB
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. sobre o projeto de lei anterior, para
o qual o PT solicitou o adiamento de apenas
uma sessão, o Deputado Nilson Gibson pro
pôs trabalharmos esta noite para estar com
o parecer pronto amanhã. Concordarmos,
pois, com S. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Inocênti() Oliveira)
- A Presidência determina que o adiamento
seja por uma sessão.

Tendo o nobre relator, em substltUlçao a
Comissão de Ciência 'e Tecnologia, Comuni
cação e Informática. solicitado o adiamento
po~ uma sessão, de acor?o com .o. Re_gime
Interno, art. 157, é atendida a sollClta,.ao.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Requeremos de conformidade com o dis
posto no art. 155 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados. a votação em regime
de urgência do Projeto de Lei Complementar
0" 030/88 (do Deputado Mozarildo Cavalcan
ti), que estabelece normas para a implantação
dos Estados de 'Roraima e Amapá, a ocorrer
no dia 1" de janeiro de 1990.

Sala das Sessões da Câmara dos Deputados
- Ricardo Fiuza, Líder do PFL - Afif Do
mingos, Líder do PL - Gastone Righi, Líder
do PTB - Fernando Santana, Vice-Líder do
PCB - José Maria Eymael, Vice-Líder do
PDC - Arnaldo Faria de Sá, Líder do PRN
- Haroldo Lima, Líder do PC do B - Miro
Teixeira, Vice-Líder do PDT do PDT - Ib
sen Pinheiro, Líder do PMDB -José Carlos
Sabóia, Líder do PSB - Amaral Netto, Líder
do PDS.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência, em face de o Plenário não
ter ainda tomado conhecimento da matéria,
determina que o projeto seja incluído na pau
ta da sessão de amanhã, dia 12.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Nos termos do que dispõe o art. 155 do
Regimento Interno requeremos a Vossa Ex
celência a inclusão na Ordem do Dia, em
regime de urgência do Projeto de Lei n"
4.086, de 1989, que "Dispõe sobre a Lei Agrí
cola".

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
-Amaral Netto - Líder do PDS - Ricardo
Fiuza, Líder do PFL - Euclides Scalco, lí
der do PSDB - Ibsen Pinheiro, Líder do
PMDB - Gastone Righi, Líder do PTB 
Arnaldo Faria de Sá, Líder do PRN - Miro
Teixeira, Vice-Líder do PDT - Francisco
Coelho, Vice-líder do PDC - Oswaldo Al
meida, Vice-Líder do PL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Corno existem vinte e sete destaques sQbre
a matéria, e na impossibilidade de votá-los,
por se tratar de assunto altamente polêmico,

esta Presidência determina sua inclusão na
pauta da sessão de amanhã, dia 12.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-1-
PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO
N' 257, DE 1990

(Do Senado Federal)
Votação, em turno único, do Projeto

de Decreto Legislativo nO 257, de 1990,
que ratifica, nos termos do art. 36 do
Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, os Fundos que menciona;
tendo parecer do Relator designado pela
Mesa em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pe
la constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Sr. Nilson
Gibson); e do Relator designado pela
Mesa em substituição à Comissão de Fi
nanças e Tributação, pela aprovação.
(Relator: Sr. José Elias Moreira.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Para uma declaração de voto, concedo
a palavra ao nobre Deputado César Maia.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Sem
revisão do o~ador.) - Sr. Presidente, em
meu nome e no do meu partido, sem contra
riar o acordo relativo à aprovação da matéria,
queremos registrar nossa inconformidade.

O Projeto de Decreto Legislativo n" 257/90
tramitou paralelamente ao Projeto de Decre
to Legislativo nO 258/90. Este, Sr. presidente,
veio diretamente para o plenário; aquele tra
mitou na Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. O Relator, Deputado Messias
Góis, proferiu o seguinte voto:

"A Constituição Federal, em seu Ato
das Disposições Constitucionais Transi
tórias - art. 36 - estabelece um prazo
para convalidação de fundos financeiros,
dois anos após a promulgação da Lei
Maior. Quando o processo foi distribUÍ
do, já haviam decorrido 14 dias da data
útil. Agora, não há mais o que se apre
ciar. Os fundos citados na emenda estão
extintos. Assim, voto pelo arquivamen
to, por falta de apelo jurídico a se definir.
É o parecer."

Sr. Presidente, o que decidiu a Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação? Em
reunião ordinária realizada hoje, opinou pelo
arquivamento, por prejudicialidade do Proje
to de Decreto Legislativon" 258, de 1990,
nos termos do parecer do Relator.

Em função disso, Sr. Presidente, o PDT
registra sua inconformidade.

O Sr. Luiz Eduardo Greenhalgh - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH
(PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr.
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Presidente, a liderança do Partido dos Traba
lhadores é pela rejeição do projeto.

O Sr. Robson Marinho - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ROBSON MARINHO (PSDB -SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
pela Liderança do PSDB e pelas mesmas ra
zões expostas pelo Deputado César Maia, jul
go que a aprovação deste projeto, neste ins
tante, não tem base legal. E agrava-se ainda
mais na medida em que a Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação desta Casa,
regularmente reunida, decidiu pelo arquiva
mento deste projeto, que afronta a Consti
tuição, a exemplo de proposição semelhante,
o Projeto de Decreto Legislativo n.258. E
essa decisão se baseia no fato de que não
havia matéria a ser decidida na medida em
que o prazo constitucional estava vencido.

Portanto, o PSDB registra seu voto contrá
rio â aprovação deste projeto.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Antes de colocar o projeto em votação,
esta Presidência informa ao Plenário que a
Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, instada a se pronunciar em razão de
recurso interposto â Mesa, votou pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva do projeto, reformando sua decisão ante
rior.

O Sr. Edmilson Valentim - Sr. Presidonte,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. EDMILSON VALENTIM (PC do
B - RJ. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, registro a posição contrária ao projeto
do Partido Cominista do Brasil.

O Sr. Robson Marinho - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ROBSON MARINHO (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
neste momento estou no exercício da Lide
rança da bancada do PSDB. O líder titular,
Deputado Euclides Scalco, está em reunião
com os demais Líderes, organizando as futu
ras pautas.

Recebo agora a informação de que existe
um acordo para a aprovação desta matéria.
No entanto, já havia tomado a iniciativa de
registrar o voto contrário da bancada. Por
isso, solicito a V. Ex' a suspensão dos traba
lhos, por cinco minutos, a fim de podermos
conversar com os líderes e, logo após, reto
mar a votação, para que eu não fique na con
tingência de ter que pedir verificação de vota
ção, o qqe poderia ser prejudicial à continui
dade dos trabalhos. E não é este o desejo
desta Liderança.

O Sr. Nilson Gibson - Sr. Presidente. peço
a palavra para fazer um esclarecimento ao
nobre Deputado César Maia e ao ilustre De
putado Robson Marinho.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. NILSON GmSON (PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Nobre Deputado
Robson Marinho, V. Ex' está tomando co
nhecimento de que a Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação apreciou o pro
jeto no sentido da sua prejudicialidade. To
davia, não houve isso. Ocorreu o seguinte:
a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação deu uma decisão e eu apresentei
um recurso ao Plenário, que o recebeu, de
volvendo o projeto àquela comissão. O emi
nente Deputado José Genoíno foi o relator
da matéria, e o parecer de S. Ex' concluiu
pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa. A comissão, então, o
aprovou e o devolveu ao Plenário.

Este é o motivo da discussão.

Portanto, peço ao ilustre Presidente Ino
cêncio Oliveira que proceda à votação, pois
acredito que foi dado o esclarecimento. Mas
talvez o nobre Deputado José Genoíno quei
ra fazer algum aditamento ao esclarecimento.

o Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra. .

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisã~ do orador.) - Sr. Presidente, quero
comUnIcar a V. Ex' que o meu parecer na
Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação se prendeu à constitucionalidade. Não
entrei no ll1~rito da questão.

No que diz respeito à constitucionalidade,
a Comissão e vários deputados se pronun
ciaram - levou em conta dois fatores. Pri
meiro, este projeto de decreto legislativo en
trou na Casa no prazo constitucional. Portan
to, a Casa dele teve conhecimento dentro
do prazo de renovação dos fundos. Segundo,
embora a Constituição estabeleça que o Con
gresso Nacional tem de apreciar os fundos,
não menciona de que maneira. E, conside
rando-se que na lei orçamentária já estavam
revalidados os fundos. esta Casa deliberou
pela revalidação dos fundos.

Foi este o parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, por mim relata
do, pela constitucionalidade, sem entrar.
contudo, no mérito da matéria.

Sr. Presidente, quero que isto fique bem
claro. A constitucionalidade prende-se a es
ses dois fatores. O prazo foi atendido; o pro
jeto de decreto legislativo, portanto, chegou
à Casa no prazo constitucional. E na lei orça
mentária já estão revalidados esses fundos
em apreciação na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 257, DE 1990

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1\' São ratificados o Fundo Federal

Agropecuário {FFAP}. instituído pela Lei
Delegada n" 8. de 11 de outubro de 1962,
o Fundo Geral do Cacau (FUNGECAU).
criado p~lo Decreto n' 86.179. de 6 de julho
de 1981. o Fundo de Eletrificação Rural de
Cooperativas (FUER), instituído pelo De
creto n' 67.052. de 13 de agosto de 1970.
o Fundo Nacional de Cooperativismo (FU
NACOOP), instituído pelo Decreto-Lei n"
59, de 21 de novembro de 1966, o Fundo
Nacional de Ação Comunitária (FUNAC),
instituído pelo Decreto nQ 91.970, de 22 de
novembro de 1985 e o Fundo Especial para
Calamidades Públicas (FUNCAP). instituído
pelo Decreto-Lei n° 950, de 13 de outubro
de 1969.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua Publicação.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado, contra o voto do PT, PSDB,
PC do B e PDT.

O SR. PRESIDENTE(lnocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte redação final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 257-B, 1990

Retifica, nos termos do art. 36 do Ato
das Disposições Constitucionais Transi
tórias, os fundos que menciona.

O Cogresso Nacional decreta:
Art. 1" Ficam ratificados o Fundo Fede

ral Agropecuário - FFAP, instituído pela
Lei Delegada n' 8. de 11 de outubro de 1962,
o Fundo Geral do Cacau - FUNGECAU,
criado pelo Decreto n° 86.179. de 6 de julho
de 1981, o Fundo de Eletrificação Rural de
Cooperativas - FUER. instituído pelo De
creto o" 67.052. de 13 de agosto de 1970.
o Fundo Nacional de Cooperativismo - FU
NACOOP, instituído pelo Decreto-Lei n' 59,
de 21 de novembro de 1966. o Fundo Nacio
nal de Ação Comunitária - FUNAC, insti
tuído pelo Decreto n' 91.970. de 22 de novem
bro de 1985 e o Fundo Especial para Calami
dades Públicas - FUNCAP, instituído pelo
Decreto-Lein"950. de 13 de outubro de 1969.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1990.
-José Genoíno,Relator. .

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Aprovado. . ,
Vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Vem à mesa e vai à publicação a seguinte
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DECLARAÇÃO DE VOTO

Voto contra o Projeto de Decreto Legis
lativo n° 257 que ratifica diversos fundos orça
mentários. alguns criados por decretos e de
cretos-leis. sem autorização legislativa.

Sala das Sessões. 11 de dezembro de 1990.
- Oswaldo Lima Filho.

o SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)

-2-
(Art. 152 do Regimento

Interno)
PROJETO DE LEI
N" 602-C. DE 1983

(Do Sr. Gastone Righi)
Votação. em turno único. do Projeto

de Lei nO 602-B. de 1983. que institui.
como crime de usura. a cobrança de ju
ros e comissões superiores à taxa de 12%
a.a. acima da correção monetária e a
exigência de saldos médios ou sujeição
a contratos de outra natureza. para con
cessão de empréstimos. modificando o
art. 4" da Lei n" 1.521. de 26 de dezembro
de 1951; tendo pareceres dos relatores
designados pela Mesa. em substituição
às Comissões: de Constituição e Justiça
e de Redação. pela constitucionalídade.
juridicidade e. no mérito. pela aprova
ção; de Economia. Indústria e Comér
cio. pela aprovação. com substitutivo;
e. de Finanças e Tributação. pela rejei
ção nos termos do parecer do relator.
Pareceres às emendas de plenário dos
relatores designados pela Mesa em subs
tituição às Comissões de: Constituição
e Justiça e de Redação. pela inconstitu
cionalídade. injuridicidade e falta de téc
nica legislativa da de no' 1; pela constitu
cionalidade juridicidade. boa técnica le
gislativa e. no mérito. pela rejeição das.
n'" 2 e 4; injuridicidade e falta de técnica
legislativa da de n° 3 (Relator: Sr. Nilson
Gibson); de Economia. Indústria e Co
mércio. pela rejeição das de n'" 1, 2, 3
e 4 (Relator: Sr. Fernando Gasparian);
e de Finanças e Tributação, pela aprova
ção, na forma de subemenda substitutiva
(Relator: Sr. José Lourenço).

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câ
mara dos Deputados:

Na forma do que dispõe o art. 160 do Regi
mento Interno requeremos a Vossa Excelên
ciapreferênciapara votação dos itens 3 e 4
da Ordem do Dia. devendo ser votado em
último lugar o Projeto de Lei n° 602-C. de
1983, item n" 2 da pauta.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Amaral Netto, Líder cio PDS -, Ricardo
Fiuza, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores. que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O Sr. Robson Marinho- Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ROBSON MARINHO(PSDB -SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o item 2 tem emendas.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Por requerimento dos Deputados Amaral
Netto, .Líder do PDS. Ricardo Fiuza. Líder
do PFL. e Ibsen Pinheiro. Líder do PMDB,
oitem 2 foi adiado, será o último da pauta.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Olíveira)
- A Presidência informa que prorrogou a
sessão.ad referendumdo Plenário. até às 19
horas. para que avancemos na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)

-3
PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO
N" 161-C, de 1986

Votação, em turno único, da emenda
do Senado Federal ao Projeto de Decre
to Legislativo n" 161-A, de 1986, que
aprova o texto do Acordo de Coope
ração Mútua entre os Governos da Re
pública Federativa do Brasil e dos Esta
dos Unidos da América para a Redução
de Demanda, Prevenção do Uso Inde
vido e Combate à Produção e ao Tráfico
de Drogas, assinado em Brasília, em 3
de setembro de 1986; tendo pareceres:
da Comissão de Relações Exteriores, pe
la aprovação (Relator: Daso Coimbra);
e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (Rela
tor: Sr. Nilson Gibson).

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

EMENDAN'l
(Corresponde à Emenda n' 1

de plenário)
Acrescente-se ao projeto o seguinte dispo

sitivo. renumerando-se para art. 3" o seu atual
art. 2":

"Art. 2" São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que
possam resultar em revisão do presente
acordo."

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores. que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE(lnocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte redação final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 161-D, DE 1986

Aprova o texto do Acordo de Coope
ração Mútua entre os Governos da Repú
blica Federativa do Brasil e dos Estados
Unidos da América para a Redução de
Demanda, Prevenção do Uso Indevido e
Combate à Produção e ao Tráfico de Dro
gas, assinado em Brasília, em 3 de setem
bro de 1986.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado o texto do Acordo

de Cooperação Mútua entre os Governos da
República Federativa do Brasíl e dos Estados
Unidos da América para a Redução da De
manda, Prevenção do Uso Indevido e Com
bate à Produção e ao Tráfico de Drogas. assi
nado em Brasília. em 3 de setembro de 1986.

Art. 2" Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do presente acordo.

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

Sala das Sessões. 11 de dezembro de 1990.
- Paes Landim, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores. que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

-4
PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO
N" 76-A. DE 1989

(Da Comissão de Relações
Exteriores)

Votação, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n" 76, de 1989,
que aprova o texto da Convenção desti
nada a Evitar a Dupla Tributação e Pre
vinir a Evasão Fiscal em Matéria de Im
posto de Renda firmado entre o GuVé'T
no da Repú~lica Federativa do Brasil f'

o Governo da República da Índia. em
Nova Delhi, a 26 de abril de 1988; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade e técnica legislativa (Relator:
Sr. Nilson Gibson); e da Comissão de
Economia. Indústria e Comércio, pela
aprovação (Relator: Sr. Iberê Fnreira.)

O SR. PRESIDENTE (bocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 76-A, DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" É aprovado o texto da Conven

ção Destinada a Evitar a Dupla Tributação
e Previnir a Evasão Fiscal em Matéria de
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Imposto sobre a Renda firmada entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Índia. em Nova
Delhi, a 26 de abril de 1988.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a volos
a seguinte Redação Final:

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1990.
- Paes Landim, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vou submeter a votos

O PROJETO DE DECRETO LEGISLATI·
VO

N' 76·A, de 1989

O Congresso Nacional Decreta:
Art. I' É aprovado o texto da Conven

ção destinado a Evitar a Dupla Tributação
e Previnir a Evasão Fiscal em Matéria de
Imposto sobre Renda firmada entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da India, em Nova
Delhi. a 26 de abril de 1988.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que aprovam o aprovam queiram
permanecer como estão. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação Final:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO

N' 76·B, DE 1989

Aprova o texto da Convenção des·
tinada a Evitar a Dupla Tributação e
Previnir a Evasão Fiscal em Matéria
de Imposto sobre a Renda firmada en·
tre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República
'da Índia, em Nova Delhi, a 26 de abril
de 1988.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica aprovado o texto da Con

venção Destinada a Evitar a Dupla Tribu
tação e Previnir a Evasão Fiscal em Matéria
de Imposto sobre a Renda firmada entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Índia, em Nova
Delhi, a 26 de abril de 1988.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões. 11 de setembro de 1990.
-Paes Landim, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores. que a aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivei-

ra)- .

-2-
(Art. 152 do Regimento

Interno)
PROJETO DE LEI
N' 602-C. de 1983

(Do Sr. Gastone Righi)

Votação em turno único, do Projeto
de Lei n" 602-B. de 1983, que "institui,
como crime de usura, a cobrança de ju
ros e comissões superiores à taxa de 12%
a.a. acima da correção monetária e a
exigência de saldos médios ou sujeição
a contratos de outra natureza, para con
cessão de empréstimos modificando o
art. 4" da Lei n° 1.521. de 26 de dezembro
de 1951; tendo pareceres dos relatores
designados pela Mesa em substituição às
Comissões: de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade.
juridicidade e, no mérito. pela aprova
ção; de Economia, Indústria e Comér
cio. pela aprovação. com substitutivo;
e. de Finanças e Tributação. pela rejei
ção, nos termos do parecer do relator.
Pareceres às emendas de plenário dos
relatores designados pela Mesa em subs
tituição às Comissões de: Constituição
e Justiça e de Redação. pela inconstitu
cionalidade injuridicidade e falta de téc
nica legislativa da de n° 1; pela constitu
cionalidade juridicidade, boa técnica le
gislativa e. no mérito pela rejeição das
de ne• 2 e 4; injuridicidade e falta de
técnica legislativa da de n" 3 (Relator:
Sr. Nilson Gibson); de Economia, Indús
tria e Comércio, pela rejeição das de ne"
L 2. 3 e 4 (Relator: Sr. Fernando Gaspa
rian); e de Finanças e Tributação pela
aprovação, na forma de subemenda
substitutiva (Relator: Sr. José Louren
ço).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oli
veira) - Há sobre a mesa e vou subme
ter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Requeiro, nos termos do art. 177 do
Regimento Interno, o adiamento. por
duas sessões, da votação do Projeto de
Lei ne 602-C, de 1983 que "institui como
crime de usura. a cobrança de ju!,os e
comissões superiores à taxa de 12% a.a.
acima da correção monetária e a exigên
cia de saldos médios ou sujeição a con
tratos de outra natureza, para concessão
de empréstimos modificando o art. 4' da
Lei n' 1.521. de 26 de dezembro de
1951".

Sala das Sessões. 5 de dezembro de
19~0. - Luiz Eduardo, Vice-Líder do
PFL - Amaral Netto, Líder do PDS.

o Sr. José Genoíno -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre
Deputado.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, está na
hora de esta Casa dizer se quer ou não 12%
de juros. Não adianta ficar adiando a matéria.
Esse jogo de empurra é inaceitável. Há quo·
rum representado por 301 deputados. Vamos
votar a matéria no mérito. Este requerimento
não tem sentido.

O Sr. Paes Landim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra. pela ordem. a V. Ex'

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, está
em votação o requerimento dirigido à Mesa
pelos partidos signatários do mesmo.

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Senhores. que o aprovam queiram per
manecer como estão. (Pausa.)

Rejeitado.

O Sr. Paes Landim - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (IIiocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra, pela ordem. ao nobre
Deputado.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedido a V. Ex' a verificação de vota
ção.

O Sr. Robson Marinho - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado.

O SR. ROBSON MARINHO (PSDB -SP.
Sem revisão do orador.) - A Liderança do
PSDB recomenda à sua Bancada que vote
"não", contrariamente ao pedido de adia
mento proposto pela Liderança do PDS.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH
(PT - SP. Sem revisão do orador.) - A'
bancada do PT também votará "não" ao re
querimento de adiamento da Liderança do
PDS.

O Sr, Edmílson Valentim -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivei
ra) - Tem.V. Ex' a palavra.

O SR. EDMILSOM VALENTIM (PC do
B-RJ. Sem revisão doorador.)-Sr. Presi
dente, o PC do B também votará "não", ou,
seja, contrariamente ao adiamento. pois está
na hora de esta Casa votar e cumprir o que
está escrito na Constituição: 12% de juros.

O SR. PRESIDENTE'(Inocêncio Oliveira)
- A Presidência informa que vai encerra!
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a votação às 19 horas, pois na sessão do Con
gresso Nacional há votações importantes a
serem decididas pelo Plenário.

A Presidência solicita a todos os Srs. Depu
tados que ocupem seus lugares, a fim de ter
início a votação pelo sistema eletrônico.

oSr. Gastone Righi - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex~ a palavra.

OSR. GASTONE RIGHI (PTB -SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como
encaminhamento da votação, saliento que se
trata de projeto de minha autoria que, há
oito anos, vem sendo encaminhado nesta Ca
sa. Já passou várias vezes por todas as comis
sõés. Veio a plenário e recebeu emendas.
Há emendas para todos os gostos: as que
o desnaturam completamente, além de outras
que o aperfeiçoam. Há substitutivos de todas
as comissões.

Não há qualquer justificativa técnica para
que se faça agora um adiJlmento, que, de
resto, é anti-regimental. E preciso votar a
matéria.

Conclamo todos os Srs. Deputados para
comparecer ao plenário e votar, para, de uma
vez por todas, liquidarmos essa situação em
que somos altamente devedores da socie
dade e da opinião pública.

Sr. Presidente, a bancada do PTB vota
"não" ao requerimento, pois quer coibir os
juros, quer cumprir a Constituição e estabe
lecer em 12% os juros neste País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência solicita a todos os Srs. De
putados que ocupem seus lugares, a fim de
ter início a votação pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas
bancadas podem registrar os seus códigos de
votação e selecionar os seusvotos.

A SrA. ABIGAIL FEITOSA - SI. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra a V. Ex'

A SRA. ABIGAIL FEITOSA (PSB - BA.
Sem revisão da oradora.) - SI. Presidente,
o orienta a sua bancada no sentido de votar
contra o adiamento da fixação dos juros em
12%.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio OLiveira)
- A Presidência solicita aos Srs. Deputados
que ocupem seus lugares, para darmos início
a votação pelo sistema eletrônico. (Pausa.)

Os Srs. Deputados que não registraram
seus votos queiram fazê-lo nos postos avul
sos.

A Presidência informa que será encerrada
a votação às 19h, impreterivelmente.

O Sr. Cardoso Alves - Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio OLiveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CARDOSO ALVES (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - SI. Presidente,
por incrível que pareça, registrei meu voto
como "sim". Meu voto, porém é "não".

Solicito a V. Ex' que faça constar a retifi
cação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ,
- V. Ex' será atendido.

O Sr. Paulo Sidnei - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SRPAULO SIDNEI (PMDB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de retificar meu voto. Votei "sim", mas
deveria votar "não".

OSr. Brandão Monteiro -SI. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. BRANDÃO MONTEIRO (PDT 
RJ. Sem revisão do orador.) - SI. presi
dente, antes de o painel nos apresentar o
resultado da votação, quero retificar meu vo
to. Votei "sim", mas meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Mesa vai proclamar o resultado da vota-
ção: •

VOTARAM:
SIM-20
NÃO-18B
ABSTENÇÃO - 2
TOTAL-210

Não houve quorum. Fica adiada a votação,
inclusive dos itens restantes da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

VOTARAM OS SENHORES

Acre

Nosser Almeida - Não
Osmir Lima - Não

Amazonas

. José Fernandes - Não

Rondônia

Arnaldo Martins - Não
Francisco Sales - Sim

Pará

Arnaldo Moraes - Não
Asdrubal Bentes - Não
Benedicto Monteiro - Não
Carlos Vinagre - Não
Gabriel Guerreirq - Não
Manoel Ribeiro - Não
Paulo Roberto - Não

Tocantins

Edmundo Galdino - Não
Freire Júnior - Não
Moises Avelino - Não
Paulo Sidnei - Sim

Maranhão

Éliezer Moreira - Não
Enoc Vieira - Não
Haroldo Sabóia - Não
Jayme Santana - Não
Joaquim Haickel - Não
José Carlos Sabóia - Não
Onofre Correa - Não

Piauí

Átila Lira - Sim
Jesualdo Cavalcanti - Não
Jesus Tajra - Não
Manuel Domingos - Não
Paes Landim - Sim

Ceará

Furtado Leite - Não
Moema São Thiago - Não
Moyses Pimentel - Não
Osmundo Rebouças - Não
Raimundo Bezerra - Não
Ubiratan Aguiar - Não

Rio Grande do Norte

Henrique Eduardo Alves - Não
Marcos Formiga - Não

Paraíba

Adauto Pereira - Não
Agassiz Almeida - Não
Aluizio Campos - Não
Antônio Mariz - Não
Edivaldo Motta - Não

Pernambuco

Artur Lima Cavalcanti - Não
Egídio Ferreira Lima - Não
Fernando Lyra - Não
Gonzaga Patriota - Não
Harlan Gadelha - Não
Horácio Ferraz - Não
Inocêncio Oliveira - Abstenção
José Moura - Sim
Maun1io Ferreira Lima - Não
Nilson Gibson - Não
Oswaldo Lima Filho - Não
Paulo Marques - Sim
Roberto Freire - Não

Alagoas

Roberto Torres - Não

Sergipe

Djenal Gonçalves - Não
João Machado Rollemberg - Não

Bahia

Abigail Feitosa - Não
Carlos Sant'anna - Sim
Celso Dourado'- Não
Domingos Leonelli - Não
Fernando Santana - Não
Francisco Pinto - Não
Haroldo Lima - Não
Joaci Goes - Não
Jutahy Júnior - Não
Marcelo Cordeiro - Sim
Mário Lima - Não
Murilo Leite - Não
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Nestor Duarte - Não
Virgildásio de Senna - Não

Espírito Santo

Hélio Manhães - Sim
Lurdinha Savignon - Não
Nelson Aguiar - Não
Nyder Barbosa - Sim
Rita Camata - Não

Rio de Janeiro

Artur da Távola - Não
Brandão Monteiro - Não
César Maia - Não
Edmilson Valentim - Não
José Luiz de Sá - Não
Luiz Salomão - Não
Lysâneas Maciel- Não
Márcio Braga - Não
Miro Teixeira - Não
Oswaldo Almeida - Não
Ronaldo Cezar Coelho - Sim
Simão Sessim - Não
Vladimir Palmeira - Não

Minas Gerais

Aloisio Vasconcelos - Não
Alysson Paulinelli - Não
Celio de Castro - Não
Chico Humberto - Não
Dalton Canabrava - Não
Elias Murad - Não
Genésio Bernardino - Não
Ibrahim Abi-Ackel - Não
José da Conceição - Não
José Santana de Vasconcellos - Não
Lael Varella -Não
Leopoldo Bessone - Não
Luiz Leal- Não
Marcos Lima - Não
Maurício Campos - Abstenção
Mello Reis - Não
Melo Freire - Não
Milton Reis - Não
Octávio Elisio - Não
Paulo Delgado - Não
Raimundo Rezende - Não
Rosa Prata - Sim
Saulo Coelho - Não
Sergio Werneck - Sim
Ziza Valadares - Não

Sáo Paulo

Afif Domingos - Não
Agripino de Oliveira Lima - Não
Aristides Cunha - Não
Cardoso Alves - Sim
Eduardo Jorge - Não
Florestan Fernandes - Não
Francisco Aniaral- Não
Gastone Righi - Não
Gumercindo Milhomem - Não
Hélio Rosas - Não
Irma Passoni - Não
Jayme Paliarin - Não
João Herrmann Neto - Não
João Rezek - Sim
José Egreja - Não
José Genoíno - Não
Koyu Iha - Não

Luiz Eduardo Greenhalgh - Não
Maluly Neto - Não
Manoel Moreira - Não
Nelson Seixas - Não
Roberto Rollemberg - Não
Robson Marinho - Não
Solon Borges dos Reis - Não

Goiás

Antonio de Jesus - Não
Fernando Cunha - Não
João Natal- Não
José Freire - Não
Mauro Miranda - Não
Naphtali Alves de Souza - Sim
Roberto Balestra - Não

Distrito Federal

Augusto Carvalho - Não
Geraldo Campos - Não
Jofran Frejat =- Não
Maria de Lourdes Abadia - Não
Sigmaringa Seixas - Não

Mato Grosso

Antero de Barros - Não
Jonas Pinheiro - Não
Julio Campos - Não
Rodrigues Palma - Não

Mato Grosso do Sul

Ivo Cersásimo - Não
Plinio Martins - Não
Rosário Congro Neto - Não
Saulo Queiroz - Não.

Paraná

Darcy Deitos - Não
Euclides Scalco - Não
Gilberto Carvalho - Sim
Helio Duque - Não
Jacy Scanagatta - Não
José Carlos Martinez - Não
José Tavares - Não
Jovanni Masini - Não
Matheus Iensen - Não
Maurício Fruet - Não
Max Rosenmann - Não
Nilso Sguarezi - Não
Renato Bernardi - Não
Sergio Spada - Sim
Waldyr Pugliesi - Não

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - Não
Claudio Ávila - Sim
Eduardo Moreira - Não
Francisco Küster - Não
Henrique Córdova - Não
Ivo Vanderlinde - Não
Orlando Pacheco - Sim
Paulo Macarini -Não
Renato Vianna - Não
Ruberval Pilotto - Não
Victor Fontana - Não
Vilson Souza - Não

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - Não
Adylson Motta - Não

Amaury Müller - Não
Antônio Britto - Não
Erico Pegoraro - Não
Floriceno Paixão - Não
Hermes Zaneti - Não
Ibsen Pinheiro - Não
Ivo Lech - Não
Ivo Mainardi - Não
João de Deus Antunes - Não
Jorge Uequed - Não
Júlio Costamilan - Não
Lélio Souza - Não
Luis Roberto Ponte - Não
Paulo Mincarone - Não
Paulo Paim - Não
Rospide Netto - Não
Ruy Nedel - Não
Tarso Genro - Não
Telmo Kirst - Não
Vicente Bogo - Não
Victor Faccioni - Não

Roraima

Chagas Duarte - Não
Mozarildo Cavalcanti - Não

A Sr' Anna Maria Rattes - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SRo PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

A SRA. ANNA MARIA RATTES (PSDB
- RI. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, quero que consigne meu voto "não".

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- V. Ex' será atendida.

VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

COMPARECEM MAlS OS SRS.:

Piauí

Manuel Domingos - PC do B.

Pernambuco

Hor~lcio Ferraz - PFL; Oswaldo Lima Fi
Iho-PMDB.

Bahia

João Alves - PFL; José Lourenço - PDS.

Rio de Janeiro

Aloysio Teixeira - PMDB.

São Pllulo

Hélio Rosas - PMDB; Luiz Eduardo
Greenhalgh - PT.

Goiás

José Gomes - PRN.

Mato Grosso do Sul

Rosário Congro Neto-PSDB; Valter Pe
reira - PMDJ3.
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Paraná

Gilberto Carvalho - PFL; José Tavares
- PMDB; Renato Bernardi - PMDB; Re
nato Johnsson - PRN; Waldyr Pugliesi :
PMDB.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio
Carlos Konder Reis - PDS; Cláudio Ávila
- PFL; Eduardo Moreira - PMDB; Fran
cisco Küster - PSDB; Henrique Córdova
-PDS; Ivo Vanderlinde-PMDB; Orlando
Pacheco - PFL; Paulo Macarini - PMDB.

Rio Grande do Sul

Hermes Zaneti - PSDB; Ibsen Pinheiro
- PMDB; Ivo Lech - PMDB; Ivo Mainardi
- PMDB; João de Deus Antunes - PDS;
Lélio Souza ~ PMDB; Luís Roberto Ponte
- PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Os
valdo Bender - PDS; Paulo Mincarone 
PTB; Paulo Paim - PT; Rospide Netto
PMDB; Ruy Nedel - PSDB; Tarso Genro
- PT; Telmo Kirst - PDS; Vicente Bogo
-PSDB.

Amapá

Eraldo Trindade - PFL; Geovani Borges
-PRN.

Roraima

Chagas Duarte - PDT; Mozarildo Caval
canti-PL.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Acre

Geraldo Fleming - PMDB; José Melo
PMDB; Narciso Mendes - P·FL; Rubem
Branquinho - PL.

Amazonas

Bernardo Cabral - SP; Carrel Benevides
- PTB; Eunice Michiles - PDC; Ézio Fer
reira-PFL.

Rondônia

Assis Canuto - PTR; Chagas Neto 
PTB; Raquel Cândido - PDT; Rita Furtado
-PFL.

Pará

Ademir Andrade - PSB; Amilcar Moreira
- PMDB; Dionísio Hage - PRN; Fausto
Fernandes - PMDB; Fernando Velasco 
PMDB.

Tocantins

Ary Valadão - PDS; Eduardo Siqueira
Campos - PDC; Paulo Mourão - PDC.

Maranhão

Albérico Filho - PDC; Antonio Gaspar
- PSDB; Cid Carvalho - PMDB; Eurico.
Ribeiro - PRN; José Teixeira - PFL; Sar
ney Filho - PFL; Victor Trovão ...:.... PFL;
Vieira da Silva - PDS.

Piauí

Mussa Demes - PFL; Myriam Portella 
PSDB; Paulo Silva - PSDB.

Ceará

Bezerra de Melo - PMDB; Carlos Virgílio
- PDS; Eteva!do Nogueira - PFL; Expe
dito Machado - PST; Firmo de Castro 
PSDB; José Lins - PFL; Lúcio Alcântara
- PDT; Mauro Sampaio - PSDB; Orlando
Bezerra - PFL.

Rio Grande do Norte

Vingt Rosado - PMDB.

Paraiba

Evaldo Gonçalves - PFL; João da Mata
- PFL; José Maranhão - PMDB.

Pemambuco

Cristina Tavares - PDT; Fernando Be
zerra Coelho - PMDB; Gilson Machado
PFL; José Carlos Vasconcelos - PRN; José
Mendonça Bezerra - PFL; José Tinoco
PFL; Marcos Queiroz - PMDB; Osvaldo
Coelho - PFT~; Ricardo Fiuza - PFL; Sala
tiel Carvalho - PFL; Wilson Campos 
PMDB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL; Antonio Fer
reira - PFL; Eduardo Bonfim - PC do B;
Geraldo Bulhões - PSC; José Thomaz Nonô
- PFL; Renan Calheiros - PRN.

Sergipe

Acival Gomes - PSDB; Bosco França 
PMDB; Cleonâncio Fonseca - PRN; Jo&é
Queiroz - PFL; Leopoldo Souza - PMDB;
Messias Góis - PFL.

Bahia

Ângelo Magalhães - PFL; Benito Gama
- PFL; Eraldo Tinoco - PFL; Francisco
Beniamim - PFL; Jairo Azi - PDC; Jairo
Canieiro - PFL; Jonival Lucas - PDC; Jor
ge Vianna - PMDB; Lídice da Mata - PC
do B; Lniz Eduardo - PFL; Manoel Castro,
- PFL; Milton Barbosa - PFL; Miraldo'
Gomes - PDC; Prisco Viana - PMDB;
Raul Ferraz-PMDB; Sérgio Brito-PDC;
Uldurico Pinto - PSD; Waldeck Ornélas
PFL.

Espírito Santo

Jones Santos Neves - PFL; Lezio Sathler
-PSDB.

Rio de Janeiro

Arolde de Oliveira - PFL; Benedita da
Silva - PT; Bocayuva Cunha - PDT; Dou
tel de Andrade - PDT; Edesio Frias - PDT; ,
Ernani Boldrim - PMDB; Fábio Raunheitti
- PTB; Feres Nader- PTB; Francisco Dor
nelles - PFL; Jayme Campos - PRN; Jorge
Gama - PMDB; José Carlos Coutinho 
PDT; José Maurício - PDT; Messias Soares
- PFL; Paulo Ramos - PDT; Roberto Au
gusto-PTB; RobertoD'Avila-PDT; Ro
berto Jefferson - PTB; Sotero Cunha 
PDC; Vivaldo Barbosa - PDT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Álvaro Antônio
- PRS; Carlos Mosconi - PSDB; Gil Cesar
- PMDB; Mário de Oliveira - PRN; Mauro
Campos - PSDB; Milton Lima - PMDB;
Oscar Corrêa - PFL; Paulo Almada 
PRN; Raul Belém - PRN; Roberto Vital
- PRN; Ronaldo Carvalho - PSDB; Rona
ro Corrêa - PFL; Sílvio Abreu - PDT.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Airton
Sandoval - PMDB; Antônio Perosa 
PSDB; Antônio Salim Curiati - PDS; Ar
nold Fioravante - PDS; Bete Mendes 
PSDB; Caio Pompeu de Toledo - PSDB;
Cunha Bueno - PDS; Del Bosco Amaral
- PMDB; Delfim Netto - PDS; Dirce Tutu
Quadros - PMDB; Doreto Campanari 
PMDB; Farabulini Júnior - PTB; Geraldo
Alckmin Filho - PSDB; Gerson Marcondes
-PMDB; João Cunha- PMN; José Carlos
Grecco - PSDB; José Maria Eymael 
PDC; Leonel Júlio - PT do B; Luis Inácio
Lula da Silva - PT; Paulo Zarzur - PMDB;
Ralph Biasi - PMDB; Samir Achôa 
PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Délio Braz 
PMDB; Iturival Nascimento - PMDB; Pe
dro Canedo - PRN; Tarzan de Castro 
PDT.

Mato Grosso

Osvaldo Sobrinho - PTB; Percival Muniz
-PMDB.

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil - PDT; José Elias - PTB;
Levy Dias -PST.

Paraná

Airton Cordeiro - PFL; Borges da Silvei
ra - PDC; Mattos Leão - PRN; Nelton.
Friedrich - PDT; Osvaldo Macedo 
PMDB; Paulo Pimentel - PFL; Santinho
Furtado - PMDB; Tadeu França - PDT.

Santa Catarina

Artenir Werner - PDS; Luiz Henrique
- PMDB; Walmor de Luca - PMDB.

Rio Grande do Sul

Arnaldo Prieto - PFL; Carlos Cardinal
- PDT; Darcy Pozza - PDS; Hilário Braun
- PMDB; Irajá Rodrigues - PMDB; Nel-
son Jobim - PMDB. '

Amapá

Annibal Barcellos - PFL; Raquel Capibe
ribe -PSB.

Roraima

Marluce Pinto - PTB; Ottomar Pinto
PTB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Encerro a Sessão. designando para ama
nhã, quarta-feira, dia 12, às 13h30min., a se
guinte
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ORDEM DO DIA

MA'rnRIA SOBRE A MESA

ReqllerJmen':o dos Senhores LIderes solicitando, /103 termos do art. 155 do
Relllmento Interno. mgêncla urgentlsslma para o Projeto de LeJ n.· 4.895, de
1984, do Podllr ExecuUv", que "Dlspôe sobre a poUU"a nacional de arqulV06 pú
bI!cos e privados e dá outras providências".

Requerimento d06 Senhores Llder/'s solicitando, nos termos do art. 155 do
Roaimento Interno. urgêncIa urgentlsslma para discussão e vot.ação do Projeto de
Lei ti.· 5.994, de 1990, do Senado Federnl. que "Restabelece o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Clent\!lco e Tecnalóglco".

URGí!:NCJi\

Votação
(ArI. 155 do R.I.)

1

PROJETO DE I,EI N.? 4.0~6-B, Dm 1989

mo Senado Federal'

Votação, em tmno únIco, do Projeto de Lei n.· 4.086-A, de 1989, Que dispõe
sobre B polltlca Agrlcola; tendo pareceres: da Comissão de ConstItuição e JlIStlça
e de Redação, pela constitucIonalidade, jmldlcldade e técnica legislativa, com 12
emendas; (Relat.or: Sr. Juarez Marques Butista!; d" Comissão de Agricultura e
Polltlca Rural, pela aprovação, com sUbstltlltlvO, contra os votos dos Srs. Valdir
Colallo, Carlo.~ Cardinal, Amflury Mlllle,.. Ant.onlo Marango/l, Itrlco Pegoraro, os
vnldo Bender, Celso Dourado r, em ,*,parallo, do Sr. VIL",nte Bago, (Relator: sr.
Ros" Prata); da ComlsHão dó Delesa do Consumidor, Melo Ambiente e MInorias,
J>l'10. aprovação, com substitutivo, contra o vot.o do Sr. Roberto Rollemberg; (Re
lator: Sr. Júlio Campos); e, do. Comissão Especlal, destinada o. dar parecer sobre
O projeto, pela aprovação, nos termos do parecer do relator. Parecer do. Comissão
Especial às emendas de plenário, pela apr(,vação, com substitutivo. (Relator: SI'.
Paulo Macarlnl.1

J

PROJETO DE LEI N." 3.657-A, DE 1989

COo Sr. Paulo Delgado)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n." 3.857, de 19B9, que dlspOO so
bre o. extinção progressiva dos manicômios e sua substltuição por outros recursos
aSllistenclats e regulamenta a internação psiquiãtrlca compulsória; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justlça e de Redação. pelo. constltuclonalldade,
jurldlcldade e técnica legislativa, COm emenda. 'Relator: Sr. Harlan Gadelha); e,
da ComIssão de Seguridade Social e Famllla, pelo. aprovação, com emenda. (Relator:
13r. Carl03 Mosconi.) Pendente de parecer às emendas de plenário,

Discussão
3

PROJETO DE LEI N." 6.376, DE 1990

COo Tribunal Superior do Trabalho)

Dlscnssão, em turno único, do Projeto de Lei n.· 5.375. de 1990, que altera o.
iJomposlção e a organlzaçiío Interna do Tribunal Regional do Trabalho da 8.' Re
gião, cria cargos e funções e dá outras providências. Pendente de pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça e de Redação, de Finanças e Tributação

. (ADM> e de Trabalho, de AdmInIstração e Serviço Públlco.

4

PROJETO DE DECRlllTO LEGISLATIVO N." 305, DE 1990

(Des Srs. Gumercindo Mllllomem e José penolnO)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.· 305, de !l190,
q1le suata o. Portaria n.· 773, de lO de outubro de 1990. do Ministério do. Justiça.
Pendente de parecer... das Comissões de Constituição e Justiça e de Redação; e
dI' Ci~ncta e Tecnologia. Comup,lcBçAo e Informática.

5

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 104, DE 1989

(Do Sr. Gumercindo Milhomem)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.O 1M, de 1989,
que sllSta o Parecer n.· SR-93, de 21 de junho de 1989, do Consultor-Geral do. Re
públlca, aprovado pelo Presidente da Repúbllca, em 22 de junho de 1989. Pendente
de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de 'Redação; e de Ciência
'e Tecnologia, Comunicação e Informática.

S

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.· 30, DE 1988

IDo SI'. Mozarlldo Cavalcanti)

Discussão, em tmno único, do Projeto de Lei Complementar n.· 30, de 1988,
que dispõe sobre o. transformação em Estados Federados dos Territórios Federals do
Amap6. • Uorl\lma. Pendente de parecer do. Comissão de Constituição e JUoItlÇ& e
de Redação.

7

PROJETO DE LEI No" 1.606-A, DE 1989

(Do Sr. GOl17.aga Patriota)

DlscusHão, em turno único, do Projeto de Lei n." 1.606, de 1989, que dispõe
sobre a crlnç!lo do serviço NacIonal dc Aprendlzagcm Rural (SENAR>, n03 termos
do art. 62 do Ato dll.'l DIsposições Constitucionais Tr:msltórlas: tendo pareceres:
da Comls..<:ão de Constituição e Justiça e de Redação, pela const·;tuclonalldade,
jurldlcldMe " técnica leglslatlva (Relator: Sr. Messias Gôls); da Comlsslío de
Agricultura e Polltlca Rural, pela aprovaçlío, com Substitutivo (Relator: sr. Jorge
Vianna); da Comissão de seguridade Social e Famlllo.. pela aprovaçlío, com Sube
mendas IUelntor: Jofran Frejat); da Comissão de Educação, Cult.uro. e Desporto,
em audiência. pela aprovação. com adoção do Substitutivo da Comlss~o de Agricul
tura e PollUca Rural <Relatora: Sra. Sandro. Cavalcanti); e do. Comissão de
Finanças e 'I"rJblltação, em audiência. pela aprovação, com adoçiío do Substitutivo
da Comls:;iío de Agricultura e Polltlco. Rural, das Subemendas dM ComJsOOea de
Segmldade SocIal e Fo.mllla e prejudlclalldade dOR apensado.; (Relator: Sr. Adroal
do Streck). (Adiada" dlscussão por 2 seSRõeS em 4-12·90.>

Votação
(Arl. 152 do R.I.,

8

PROJETO DE LEI N,· 602-C, DE 1983

(Do Sr. Gastone Righi)

Votação, em tmno único. do Projeto de Lei n.· 602-B, de 1983, que Il1lltltul,
como crime de usura, a cobrança de juros e comissões superiores ll. taxa de
12% a.a. acima da correção monetãrla e a exigência de saldos médios ou auJelçl\o
a contratos de outro. nature..a, para concessão de empréstimos ,modificando o
art. 4.° da Lei n." 1.521. de 26 de dezembro de 1951; tendo pareceres dos relatores
designados pela Mesa, em substituição às Comissões: de ConRtlt.u1ção e Justiça e
de Redação, pelo. constitucionalidade, jurldlcldade e, no mérito. pelo. aprovação:
de Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação, com substitutivo; e, de Finan
ças e TrIbutação, pela rejeição. nos termos do parecer do relator. Pareceres às
emendas de plenlu'lo dos relatores designados pela Mesa em substitulçw às Co
tnlss6es tle: Constituição e JustIça e de Redaçl\o, pelo. inconstitucionalidade, Inju
rIdicldade e falta de técn~.leglslatlva dI' de n.O 1; pela cOl1lltltuclonalldade jurl
dlcidade, boa técnica legislativa e. no mérito. pela rejeição das de n,·8 2 e 4; Inju
rldlcldade e falta de técnica legislativa da de n.· 3 (Relator: sr. Nilson Gibson); de
EconomIa, Indústria e Comércio, pela rejeIção das de n." I, 2, 3 e 4 <Relator: Sr.
Fernando Gaeparlan I; e de Flm,nç... e T1'Ibntaçnu, pela aprovaçlí.o, na forma de
subemenda substitutiva (Relator: Sr. José Lourenço).

.fRIORIDADE
Votação

I

PROJBrr'O DE LEI N,o 7.127-A, DI!lI1186

(Do Poder Executivo)

Votaç§.o, em tmno único, do Projet.o de LeI n.· 1.127, de .1986, que dIspIle
lIObre .g.... subterrâneas e dã outras provldêncllU!; tendo parecere.: da ComlsBAo
de COIlstltulção e JUlItlça e de Redação, pelo. con.tltuclonalldade, juridlcldade e
técnico. legislativo. <Relator: Sr. Adylson Motta); e da Comissão de Mln"" e Ener
gia, pela aprovaçl\o, com substitutivo <Relator: Sr. OCtávio EUslo>.

10
PROJETO DE LEI No" 6.183-A, DE 1985

(Do Senado Federal)

Vota~ão, em turno único, do Projeto de Lei n." 6.183, de 1985, que disciplina
a formação de banco tle dadoo pessoais e respectivo uSO das Informaçoos cadas
tradas: tendo parecer: da ComlsHão de Constituição e Justiça e de Redaçáo, pela
constitucionalidade, jurldlcldade, técnico. legislativa e, no mérito, pala aprovação,
contm 03 votos dos sr•. Ibrahlm Abl-Ackel e Michel Temer <Relator: José Oonol
210).

U

PROJETO DE LEI N.· 1·.407-B, DE 1988

(Do senado Fed~ral)

Votaçl\o. em turno único, do Projeto de Lei n.· 1.407-A, de 1988, que dl3põe
sobre as Fundaçoos de Apolo às Instituições P'ederal.. de EnBino 8uperlor e dá
outras providências; tendo pareceres: do. Comissão de ConsUtulção e Justlç" e de
Redação, pela constitucionalidade, jurldlcldade " técnica legislativo. (Relator: Sr.
Michel Temer>; do. Comissão de Edncação, Cultura e Desporto, pelo. apro
vação, com substitutivo, com voto em separado do Sr. Jesualdo Cavalcanti (Rela
tor: Sr. OCtãvio ElIslo); e do. Comissão de Flnllnças, pelo. aprovação, com adoção
do substitutivo do. Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (Relator:
Sr. OSmundo Rebouças>. PARECERES A EMENDA DE PLENARIO: do. CornJasão
de C01l8tltulçl\o e JlIStlço. e de Redaç~o, pell\ constltuclpnalldade, jurldlcldade. e
técnico. legislativa, com subamend" (Relator: Sr. Michel Temer); da comls!liio d~
EduclIA)ão, Cultura e Desporto, pela rejeição. con tro. os votos dos 81'S. Adhemar de
BarrO& Filho, AtUa LIra, Bezerro. de Melo e Sólon Borges d06 Reis e, em separado,
do sr. Jesualdo Cavalc"ntl (Relator: Sr. OCtávio EIlslo>; e da ComlssAo de F\nAn
ÇlllI • 'I'rlb~tllção, pel& rejelção (Relator: Sra, Sandra c&valcantll.

13

PROJETO DE LEI N.o 3.733-A, DE 1989

(Do MInIstério Público da UnlAo)

Votn.çiio, em turno único, do Projeto de Lei n.o 3.733, de 1989. que dIsplie
1Ob1'll a criação de Procuradorias Reglonnls do. R.epúbllca, d" PrOCuradorl& da Re
p6bl1ee.·no Estado do Tocantins, de Procuradoria em munlclplol do Interior" dr.
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outras providências. tendo parecrres: da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redaçlio. pela constltuclonalldade, juridlcldade e técnica legislativa. com a emenda
do autor (Relator: ar. Rosário Congro Netol: da Comissão de Trabalho, de Adml
nlstraç§.o e serviço PúbUco, pela aprovação, com adoção da ~menda. da ComIssáo
de COD1ltltuiçl\o e Justiça e de Redação cRelntor: Sr. ,José da Conceição); e da
ComlMll\l de Finanças e Trlbutaçl'to. pela nprovaçl'to. com emenda e adoção da
emenda da ComlsBllo de COD1ltltulçllo e Justiça e de Redação (Relator: Sr. Ar
naldo Prieto).

13

PROJETO DE LEI N,. 4.241-B, DE 1989

(Do Senado Federal)

Votação, em turno único. do Projeto de Lei n.· 4.241-A. de 1989. que estabe
lece, na forma do art. 153. § 2.·, Item rr. da Constltulçi\o Federal, os termos e
Ilmlte. da Imunidade fi..,al das pensões e dos proventos percebidos pelos maiores
de sessenta e cinco anos de idnde; tendo pareceres: da. Comissão dc. Conatitulção e
Justiça e de Redação, pela con.tltuclonalldade, jurldlcldade e t"cnlca legislativa
deste e do. apellsados (Relator: Sr. José Dutral; da Comls,o;!to de Finanças e Trl
butaçlio, pela aprovaçlio deste e prejudlclalldade dos apensadO!!, Com voto em
separado do Sr. Jl16é Callos Orecco. lRelator: Sr. Fernando Bezerra Coelho): e,
da Comlssl!.o de segurldude Socilll o Famlllu. I\elo. apl'Ovl\çã\\ de.1A> e prcjudlcla.u.
dade dOf! apensados. (Relator: Sr. Jofran Frejat.)

14

PROJETO DE LEI N." 1.085-C, DE 1988

IDo Sr. Jorge Arbage)

Votação, em turno únleo. do Projeto de Lei n.· 1.086-B, de 1988, que regula
menta 06 incisos VI e VII do art. 5.· da Constituição, dispondo sobre a proteçlio
do culto e suas liturgias e sobre a a""lstêncla religiosa nas enUdades civis e mill
tares de Internação coletiva; tendo parecer, da Comissão de Constituição e Justiça
li de Redação, pela. constltuclonalldade, jurldlcldade, técnica legiBlatlva, com
emenda, e, no mérito. pela aprovaçlio (Relator: Sr. Roberto Torres!. Parecer às
emend.... de plenário da Comlsslio de Constituição e Justiça e de Redaçlio, pela.
ccnstltuclonlLlldade, jurldlcldsde, técnica legislativa e, no mérito, pela. rejeIção da
Emenda. n.o I e aprovaçlio da de n,· 2 'Relator: Sr. Rooorto Torres). Parecer (\11.
Comlssl!.o de ConstituIção e Justiça e de Redaçlio, em audiêncIa.: pela. constitucio
nalidade, jurIdlcldsde. técnica legislativa e. no mérIto, pela aprovação, dos Proje
tos de Lei n." 2.026, 2.027, 2.525 e 2.856, de 1989, apensados, nos termos do subs
Itltutlvo adotado pela co_o, em 22 de agosto de 1990, ao Projeto de Lei
n.o 4.16lI/89, apensado. (Relator: Sr. Antônio de Jesus.)

15

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.n lM-B, DE 1989

(Do Sr. Francisco Dornelles)

Votação, em primeiro turno, do projeto de Lei Complementar n,. 1M-A, de 1989,
que fixa o Inicio e o término do exerclclo financeiro na administração pública e
di outras providénclas; tendo pareceres: da Comissão de Constltulção e JtliltlÇa. e
de Redaçllo, pela constitucionalidade, jurldlcldade e técnica legislativa (Relator:
Sr. Adylson Motta); e, da. Comlssilo de Finanças e Trlbtltação pela aprovsção, com
emendas (Relator: Sr. Mu""a. DemeSl. PARECERES AS EMENDAS DE PJ..ENA
RIO: da. Comls!ll\o de Constituição e Justlça e de Redação, pela. COI15UtuclonaIl
dade, jurldlcldade e técnica leglslatlve. (Relator: Sr. Adylson Motta); e, d" Comis
lltl.o de FInanças e Tributação, pela aprovação, com stlbemendllS. (Relator: ar. :l.Uis
.... D<;mes.)

Discussão

16
PROJETO DE RESOLUÇAO N." 233, DE Ill90

(Da Mesa)

Dlscusstl.o, em turno único. do Projeto de Re"Oluçlio li.· 233/90, que dlspDe
aobre o Conselho de Altos Estudos e Avallação Tecnológlc& de que trata. o art. 275
do Regimento Interno, tendo parecer da Mesa pela o.provaçllo (Relator: Sr. Luiz
Henriqtle).

11

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.· 109-A, DE 1989

(Do Senado F'ederal)

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar n.. 109, de
1969, que estabelece normas para o adequado tratamento trIbutário do ato coope
rativo, tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justlçe. e de Redação, pela
constitucionalidade, jurldlcldade, técnica legIslativa e, no mérito, pela aprovaçlio,
com emendes. com voto em ..'parado do Sr. Juarez Mllrque. naUsta. <Relator: Sr.
Nilson Glbaon); da Comlsal'to de Economia, ll1dústrIa e Comércio, pela. aprovaçlio,
com adoçl\o das emendas da Comissão de Conetituiçlio e Justiça e de Redação
(Relator: Sr. Saulo Coelho); e da ComIsBão de Fh.anças e Tributação, pela apro
vação, com emenda e adoção das emendas da Coml'lSlio de Constituição e Justiça
e de Redaçlio (Relator: Sr. Manoel Castro). .

18

PROJETO DE LEI N.· 191-F, DE: 1975

Discussão, em turno único, das emendas do senado ao Projeto de LeI
n." 191-D, de 1915, que dá nova redaçl\o ao parágrafo único do art. I.· da
Lei n.· 5.802, de 11 de setembro de 1972, que "Dispõe sobre a Inscrição em prova de

habilitação .. Ilvre-docêncl<,", e determina outras providêncIas ,tendo parecerca;
da Comlsslio de Constltuiçi\o e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, jtl
rIdlcldade e técnica legislatlva lRelator: Sr. Mário Assad); e da ComLuAo de
Educação, Cultur.. e Desporto, pel.. aprovaç~o. (Relator: Sr. Bezerra de Melo,)
(Adiada a discussão por lO sessões em 25-10-90)

19

PROJETO DE LEI N.· 4.382-A. DE 1989

(DO senado Federal'

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n.O 4.382, de 1969, que acres
centa parágrafo único ao art. 213 do Decreto-Lei n.· 2.848, de 7 de dezembro de
1~ - Código Penal: tendo parecer, da ComisSão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constltuclonalldade, jurldlcldade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, contra o voto do Sr. Ibrahin1 Abl-Ackel. (Relator: sr. RosárIo
COIlgro NetO.)

20

PROJEI'O DE LEI COMPLEMENTAR N.· 170-A, DE 1969

(Do senado Federall

Dlscuss!óo, em prbnelro turno, do Projeto de Lei COmplementar n,o 110, de 1989,
que de!!ne, na forma da allnea a do Inciso X do art. 155 da COD1ltltuUçtl.o Federal,
os produtores semi-elaborados que podem ser trIbutados pelos estados e DiAtrlito
Federal quando de sua exportação para o exterIor; tendo parecerss: da Comlulo

de ConstituIção e Justiça c de Redação. pela constitucionalidade, jurIdlcldade e
técnica legislativa lRelator: Sr. Gerson Peres); d.. Comissão de Economia, In
dústria e Comércio, pela aprovação tRelator: Sr. Genebaldo Correia); e da COmis
silo de Finanças e Tributação, pela aprovação deste com substitutivo, com voto em
separado do Sr. José serra e pela prejudicialidade dos de n.·s 45/89, 6~t69, 93/89,
103/89 e 185/89, apensados. lRelator: SI'. Arnaldo Prleto.l

21

PROJETO DE LEr N." 1.854-A, DE 1989

(Do Mlnlslérlo Público da União)

D1lJcussAo lmica do P.wJ{\to u(! V'i 11.c 1.854, de 1989, que crie. 8. Carreira de
Apolo Técnico-Administrativo do Mlnlsl<lllo Público da União e seus cargos, fixa
os valores de vencimentos, e dá outras providências; tendo pareceres: da ComlsBlio
de Constituição e Justiça e de Redação. pela constitucionalidade, jurldlcldade e
técnica legislativa, nos termos do substitutivo do autor IRelator: Sr. Slgmarlnga
SeIxas): ~I da ComlSRlío de Finanças e Trlbutaçlío pela. aprovação, com substituti_
vo (Relator: Sr. Arnaldo Prieto); e. da Comissão de Trabalho, de Administração
e serviço Público, pela aprovação. com adoção do substltut.lvo da ComLuAo de
Finanças e Trlbtltação. (Relator: Sr. Geraldo Campos.) (Adiada a discussão pOlI'

10 sessões em 18-11-90)

2ll

PROJETO DE LEI N." 1.800-A, DE 1989

(Do Sr. José Camargo)

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei n.· L800, de 1989, qtle dlsclpllna
a orgs.nlzaçlio e atribuição das Pollcl.... Fedrral. RodovI:í.rla Federal, Ferrovlárl..
Federal, Corpos de Bombeiros Militares. dos órgãos responsáveis pela Segurança
'Pública e das Guardas Municipais lart. 144 da. Constituição); tendo pareceres: da
Comls8i\o de Constituiçi\o e Justiça e de Redação, pela constltuclonalldade juri
dlcldade. técnica legislativa e, no mérIto, pela aprovação (Relator: Sr. Pllnlo' Mar
tlns); da Comlssl\o de Delesa. Nacloual. pela rejeição tRelator: Sr. Nyder Barbosa);
e, da Comlsslio de Finanças e Tributação, pela aprovação. (Relator: Sr. César
Mala.)

(Adiada a. dlscUSl;ão por 10 8eBllõeS em 18-10-9{})

ORJJlNÁRIA

Votação
U

PROJETO DE LEI N.· 2.482-A, DE: 1989

IDa Sra. Cristina Tavares)

Votaç~o, em turno único, do Projeto dc Lei n.· 2.482, dc 1989, que cria li
regulamenta o FWldo Nacional de Deseuvolvimento da Clilnela e TecnolO(l;!.a e di
outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, e de
Redação, pela constltuclol)alldade, juridlcldade e técnica legislativa, com emen
das e adoção das emend,," da autora (Relator: Sr. Harlun Oadelha); da Coml!slio
de CIência e 'recnolngla, ComWllcBçlio e Informática, pela apruvaçlio, com ado
ção das emcndas da Comissão de ConstltuJçllo e ,Justiça e de Redação e da autora
.(Relator: Br. :r'ernando Cunha); e da Comissão de F'lllanças e Trlbutaçl\o, pela
~provação, com emendas, com adcção das emendas da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação e a.s da Butora (Relator: sr. César :Malal.

U

PROJETO DE LEI N.· 2.650-A. DE 1989
(Do Br. Francisco Amaral)

Votação, em turno únJco, do Projeto de Lei n." 2.650, de 1989, que dI.sp6e
sobre destinação às entidades f1Iantróplcll.ll ele mercadorIas apreendidas;. tendo
parece:es: da Com\sslo de Constltuiçlio e Justiça ~ de RedaçftO, pela cOIllltltuclo
nalldade. jurldlcldade e técnica legislativa (Relator: sr. Jorge Arbage); da Co-
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mlasllo de Economia, Indú.otrla e Com~rclo, pcla IIpro.açno melator: Sr. aeovah
Amarante); e, da Comissão dc Finançlls e Trlbutaçllo, pela aprovação. com emen-
da (Relator: Sr. José Geraldo). ,

115

PROJETO DE LEI N." 2,722-A, DE 1989

(Do 8r. RIcardo Flúza)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n." 2.722, de 11189, que di.pIle
sobre a real!J:açlío pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstlca
- IBGE, de levantamento populacIonal no intervalo !utre os censos decena18, e
dê. outrM providências; tendo pareceres: da Comlsslio de Constituição e Justiça
e de Redação. pela constitucionalidade, jurldieidade e técnica leglslatlva (Relator:
Sr. Carlos Vinagre); e da Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvimento
Urbano e Interior, pela aprovação (Relator: Sr. Va.lmlr Campelo).

26

PROJETO DE LEI N." 5.284-A, DE 1990

(Do Sr. Bonifácio de Andrada)

Votaçlio, em turno únlcõ, do Projeto de Lei n.o 5.284, de 1990, que dispõe
IIObre nOrmas partidárias e autorIza a prorrogação dos mandatos dos Diretórios
Municipais; tendo parecer, da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, jurldlcldade, técnIca legislativa e, no mérito, pela apro
nçAo, com emendas (Relator: Sr. Nilson Gibson).

:n
PROJETO DE RESOLUÇãO N," 236, DE 1900

(Do Sr, Adhemar de Barros Filho)

'Votaçlio, em turno único, do Projeto de Resoluç[tO n." 236, de 1990, que cria
o Grupo PUl'lamenLUr 13111.811- lJul1via; t..ellUO parecer da IVH'SIl, pela aprQvaçi'io.
<Relator: Sr. Edme Tavares - 2.° secretário,)

!S

PROJETO DE RESOLUÇãO N," 237, DE 1990

(Do Sr. Marcos Formiga'

Votação, em turno único. do Projeto de Resolução n." 237, de i990, que cria
o Grupo Parlamentar Brasll-Canadê.; tendo parecer da Mesa, pela aprovaç!io.

~

PROJETO DE LEI N." 1.207-A, DE 1988

(Do Sr. Adhemar de Barros Filho)

Votaç!io, em turno único. do Projeto de LeI n.o 1.2Q7, de 1988, que a.ltera a
Udaglio do parágrafo únIco do art. 513 da Consolldaçfto da.. LeIs do Trabalho;
tendo pareceres: da ComJsslio de Conatltulçlio e Justiça e de RedaçAo, pela constl-

tuclona.lJdade, jurldicldade e técnica legislativa (Relator: Sr. José Genoino); e, da
ComlBslio de Trabalho, de Administração e de serviço Público, pela aprovaçlio.
(Relator: Sr. Osvaldo Sobrinho.)

y(Adlada a votaçllo por 5 sesstles, em 22-8-00)

se
PROJETO DE LEI N." ~.550-A, DE 1989

(Do Sr. José G.".aldo)

Votnçlo, em turno únIco, do Projeto de LeI n," 3.550, de 1989, que declara de
, utilidade públlca a AssocIação Desportiva Lagoano, de Francisco Sê. ~ Estado de
MInas GeraIs; tendo pareceres: da Comlsslio de COImtltulç!io e Justiça e de Rerla
çlio, pela constItucionalidade, jurldlcldade e técnica legislativa (Relator: Sr. A.dyl
lIOI1 Motta); e, da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela aprovaçlío,
<Relator: ·Sr. José Queiroz,)

<Adiada a votaçlio por 5 sessães, em 25-10-90)

Discussão
S1

PROJETO DE LEI N." 3.229-A, DE 1989

(Do Sr. JOIJé Tavares)

DlsctlSSlio, em turno único, do Projeto de Lei n." 3.229, de 1989. que dispõe
IObre a remessa de vencimentos, salárIos e proventos de servlck>res públicos em trei
namento de pós-graduação no exterior e dá outras providências; tendo pareceres:
da ComI.sslío de Constituição e Justiça e de Redação, pela constltuclOllll1ldade,
jurldicldade e técnica legislativa (Relator: Sr. Mendes Ribeiro); da ComlBslio de
Educação, cultura e Desporto, pela aprovaçfto (Relator: Sr. Ootê.vlo Ellslo); e,
da Comlsslio de Finanças e Tributação, pela aprovaçlio, com emendas. (Relator:
Sr. José Carlcs Grecco.)

<AdIada'a tliscusslio por 10 1lCS5ÓC8 em 18-10-901

UI
PROJETO DE LEI N.· 2.512-A. DE 1989

(Do Sr. Oswaldo Bender)

DtscUSBlio, em turno único, do Projeto de Lei 11." 2.512, de 1989, que dlaplle
sobre a ceHsfio de terras públicas a prefeIturas Illunlclpals, templos rellgI030s e
escolas; tendo parecer da Comissão de ConstituIção e Justiça e de l:t.dação, p.la
constltuclona.lldade, jurldicldade, técnIca legislativa e, no mérito, pela aprovaçlío

com substitutivo deste e dos de n.·' 4,268/89 e 5.191/89, apensados. (Relator:
8r. AntOmo Mariz.)

(Adiada a dIscussão por 10 sesSóes em 13-B-90)

33

PROJETO DE LEI N.o 1.169-A. DE 1988

(Do Sr. Carlos Mosconi)

Dlscusslio, em turno úulco, do Projeto de Lei n.· 1.169, de 1988. que dispõe
sobre a retirada e transplante de tecidos. órgãos e partes do corpo hwnano, com
fins terapêuticos e clentlflc05 e dê. outras providências; tendo pareceres: da Co
missão de Constltulçilo e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade (Relator:

Sr. Michel Temer); e. da Comlssilo de Seguridade Social e Famllla, pela aprova
çlio, com substitutivo. (Relator: Sr. Geraldo Alckmin Filho.)

14

PROJETO DE LEI N,o 2,267-A. DE 1989

(Do Sr. Nilson Gibson)

Dlscussllo. em turno únIco, do Projeto de Lei n,· 2.Ú,7. de 1989, que dlspIJe
sobre as medidas apllcávels às empresas beneflclúrlll.'l de recttrEOS dos Fundos de
Investimentos e dá outras provIdência" tendo pareceres: da ComIssão de Consti
tuição e Justlça e de Redação, pela constitucionalidade. jurldlcldade e .téculca
legislativa (Relator: Sr. Hélio Mallhf\es1: da Comissão de Economia, Industria e
Comércio pela aprovação, com substltutlvo <Relator: Sr. Fernando Gasparian);
e da COI;,lssáo de FInanças e Tributação, pela aprovaç~o. com adoção do substltu
tivo da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, com subemend". <Relator:
Sr. Manoel Castro.)

PROJETO DF: LF.1 N," 3,132-A, DE 19B9

(Do Sr. LuIz Lea.l)

Dlscussrto, em t.urno únIco, do Projeto de Lei n," 3,132, de 1989. que dá nova
rerlaçilo ao art. 10 da Lei n,o 7.418. de 16 de dezembro de 1985. que 'Instltul o
Vale-Transporte e dá outrll.' provld~nclas': tendo "qre,,"r.s: da Comissão de Cons
titulçll.o e Justiça e de .fU,daç!io, pela constlturlonalidaue, jurld1cldade e téCluca
legislativa (Relator: Sr. Mendes Ribeiro); de. Comlssã, de Vlação'e Transportes,
Desenvolvimento Urbano e Interior, pela aprovação. "Om substitutivo. contra os
votos dos Srs. Dalton Canabmva e Waldeck Ornela (Relator: Sr, Mário Mertln1l);
e, da Comlsslio de FInanças e Tributação, pela apro','ação, (Relator: Sr. MIJJlIm
Demes.)

36

PROJETO DE LEI N,o.3,23H\, I:E 1989

(Do Sr. F'ranclsco Amural)

Dlseuss!lo, em turno único, do Projeto de Lol li," 3.2~1. dp 1981l, que dlspl\e
sobre a Indenização de férias: tendo pareceres: .Ia Comlsfião de Constltulç1l.o e
JU!ltlça e de Redaçáo, pela consutuclonalldad~. jurldle!dade e técnlc:a legislativa,
com emenda 'Relator: Sr. Juarez Marques Batista); d.. ComIssão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pelA. aprovação. com adoção drt em'€'nda da.
Comlsslio de Constltulçrto e Justiça e d., Redação, CO'l1 subemenda (Relator: Sr.
Edmilson Valent.Im); e. da Comissão de Finanças e Tributação. pela aprovaçlio,
com adoçlio da subemenda da Comissão de Trabalho, de Admlnlstroçáo e serviço
Público. (Relator: Sr. Luiz Albert.o Rodrigues.l

37

PROJETO DE LEI N,o 3,284-A. r;E 1989

(Do Sr. Neuto de Conlo\

Discussão, em turno único, do Projeto de LeI n,o 3,284. de 1989, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da inserção do 'nome cOU1<:!rclal dos cornntt'R, conservantt-s
e est,abJlb;u..ntés ou slmllllres na...c; .embalagem; dOh produtos: lendo pnxeccres: da
ComIsslio de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, ju1'1dl
cidade e técnica leglslatlva (Relator: Sr. Mendês Rlheiro): da Comlssno de segu
ridade Social e FamUla, pela aprovação (Relator Sr. lTIdu:lco Pinto); e. ctn Co
missão de Defesa do Consumidor. Melo Ambiente e Minor19.~. pela a.provRo;ão, com
emendas. (Relator: SI'. Mlraldo Gomes,)

38-

PROJETO ui:: LF~ N," 3.51]9·A, DF. 1989

(Do Sr. Paulo Zarzur)

Dlscusslio, em t.urno únIco. do ProJet.o de loeln," 3,569, de 1989, quo torna obri
gatória a Instalaçl\o de dlsposltlvos COllI,:\ roubo nos velculos e dr.. outrM provi
dêncIas; tendo parerems: da Coml.são õe Const.ltulção·e Justiça e de Redaçl\o. pelo.
constltuc1onaItdndc, jurldlctdnde (I t{'('u1cn lc~l:llnl.lvil fltl'lILtor: Sr. A'.1yL'lon l\;lottn.):
da Comissão de Viação e TranfllJOrtes. De,.envolvhnenlo Urbano e Interior, pela
aprovaçlio" contra o voto do Sr. JoS<' Tinoco (Rel'ltor: Sr. Alexandre Puzynal; e
da Comlss!io de Economia. Indú.str!a e Comércio, pela aprovação, (Rel",tor: sr, Fe-
lipe Mendes,) ,

39

PROJETO DE RESOLUQAO N:' 238. DE 1990

(Do SI', Iberê F<'Trpl!:a\

DfSt:tlssl'io, em turno único.. do Pl'o,lcto d~ ltc~flll1çfi,l) n.O ::l3R, 1111 1000, qUI1l crIo.
o Grupo Parhullt'utnr BrR.!'Il-CIllle: tendo pllrec~r dE! ~f(!sn. pela. o.provn.çfio, (Re
lator: Sr. Edme Tavares.)-
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PARECER N." 20. DE 1990

'Da Comissão de C' nstltulçfio l' J,mtlça e de Redação)

Discussão. em turno único, do Porceer n." 20. de 1990, que "plna, a respeito
da Comuna s/n.o de 1990, do Sr. Prcsldente d" Cãmara dos De)11Itados, contra o
voto do Deputado José Genolno. pela caracterização do Inst\t;uto de Prevldl!ncla
dos Congressistas como entidade autárquica, de cR.I'ãter especIal, de natureza jurf
dJca de <1Jrelto público, nlio se lhe aplicando ss rrstrlçties contidas no art, 14 da
lei de Dú."trlzes Orçamentárias para o auo de 1991.

AVISOS
PROPOSIÇOES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS

11 - ItECURSOS:

PROPOSIÇOEl'I APRECIADAS PELAl'I COMISSOES

(Prazo de 5 8e.";9ÍJe9 para. :Lllrese-ntal:ão tle ftlClII'8Os)

Art. 132. § 2.° do RI

PROJETO DE LEI N." 4.434, DE 19R9

(Do Sr. AntOnio Carlos Konder Reis)

Autoriza o repa~s~ aos e~t:'ldos p. m:mJcipl0..; d~' perrt-nt.uRI da rlrrccnd::w[-n d~.
taxa. de ocupação de ImóveIs da União, dispôe sobre foroo. taxa.. e laudêmlOfl e
dá outras provldênclM.

P..".." de 6 a 12-12-90

PROJFTO DE LEI N," 4.184/!lP

(Do~Poder Executivo)

AutorIza o Instituto dto Administração Fln~ncelra. da Provld.llle!o .. Aflststên
cla 80dal " doar ao R',vprno do Eplntlo do Rio de ,lanelro o Imó>ol 'lUO especifIca.

Pra~o: de 6 a 12-12-90

PROJETO DE LEI N." 4.791/90

(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a não Incldêncla do Imposto de Renda sobre lucros ou dlvlden
dOll dJstrlbufdos a oresldentes ou domiciliados no exterior, dados a Instituições sem
f!nll lucrativos.

Pnu:<>: de 6 a 12-12-00

PROJETO DE LEI N.o 5.659/90

(Do Poder Executivo)

Concede pensão especIal a Orlandlno Barbosa Feitosa e dá outras providências,

Prazo: de 6 a 12-12-90

PROJETO nE IJE[ N." 4.5'15, DE 190D

(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre o enquadramento dos servIdores da extinta Fundaçii.o Projeto
Rondon, redlstrlbrndoe para órglios da Adllllnistral:ll.o F'flderal direta, autarquiM
e fundaç1le,' pnbUcll1l.

Prazo: 6-12-90 a 12-12-90

PROjETOS DE DECRETO LEGISLA'IlVO DA COIlUSSAO DE OUlNQIA E

TECNOWGIA, COMt1NICA<;'AO E INFORMA1'IeA, A RESPEITO DE ATOS

QÚE OUTORGAIII QU RENOVAlIf GONCESflAO PAUA

l'IEJtVI('O DF, RADI(lDIFl.IRAO

(Prazo tle 5 sessões para. apr"".ntaçil.o oIe recur'''' - Art. 132. § 2.·, do RI)

PDL n." 10líOO - Aprova ato que renova por 10 (dez) anos. a partir de 18 de
Junho de 1980, a conce"São da Rede Riograndense d" Emissoras Ltd.... para. explo
rar serviço de radlt>d1fu~íio sonOra. em onda. curt,a, sem direito de excluslvidm1e,
na cIdade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

Pr:>zo: de 6 a 12-12-90

PDL n." 3D9/90 - Aprova o ato que outorga concessão i\ TV Carlob.. CcmmnI
cações Ltda" para explorar, pelo prazo de 15 (qltlnzl!) anos, sem direito de exclu
.Ivldade, servIço de radiodifusão de sons e Imagens (televisão), tia. cidade de
Amer'cana, Estado de Slio Paulo.

Praso: de 7 a 13-12-90

PDL n." 31:!/90 - Aprova o ato que outorga permfs.lio à Dlfusroa Stéreo CAn
dldo Mola Lida., para explorar. pelo prazo de 10 (<lez) a.nOS, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fr"'lUêncla modulada, na cidade
de CândIdo Mota, Estado de Silo Paulo.

l'razo: de 7 Il 13-12-00

PDL N.o 338/90 - Aprova o ato que outorga permissão to !tM10 Cidade de
Cost.. RI... Ltda" para explorar serviço de radlodltUBA.o sonora, na. cidade de
Costa Rl~a..E.tado do Mato oro.oo do Sul.

Prazo: de 7 a 13-12-90

PDL n.o 322/90 -- Aprova os atos que outorgam pennlssfu> /la, Rádio I!ombrlo
l"M Ltda" e Mampltuba FM 8téreo Ltdll., para explorlU'em serviço. de rádlodltu
aAo lonora. na cldRde de 8ombrJo, EAtado de Santa Catarina.

Praro: de 6 .. 13-12-90

PROPOSIÇOES SUJEITAS A ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ART. M, I 2·.

(Pra.o para recur""" - Ar\. 54, ft I.·); 5 "",sóe. - "e f,-It a 13-12-90

I"l'Ojeto de LeI

N.o 4,893/90 ,LttLIO SOUZA) - Autoriza .. NIlIsR/lo d. mna série elpeclal de
sololr, comemora.tlva do centenário do Dlárlo Popular de Pelotas.

Projeto de Decreto Lqlllatl-.o

N.O 209/9.0 (TRAJA RODRIGUES E OUTROS) - Convoca plebiscito na "caUle
que especUle...

DECLARAÇAO DE I'REJUDICIALIDAm: DAS COMISSOES

Oficio n.o 180/90 - CCJR - "Comunico a Vossa. Excelência, DOfl termos do
inciso n do eaput do art. 18' do Regimento Interno, c tendo em vista. decflAo
deste colegiado em reurnll.o realizada hoje, que esta. presld~ncia declara. prejudJ""do
o Projeto de Lei n.O 4.36e.'89':- do Sr. Henrique Edu..rdo Alv'l.... Deputado Theec>
do.... Mendeo, Presidente.

Pnaso: de 6 a 12-12-90

OficIo n.o 098/90 - CECD - "Cumpre·me Informar a Vossa Excelêncl... que
durante, a apreciação rios ProjNo, de Lei n.o 3.338/09 e d. Decreto LegÚllatlvo
n.o 32;88, na reunlAo de hoJe. o plená,rio da Comlssfio de l"Au,'açAo, cultura. e
Desporto decidiu por unanimidade, nos termos do art. 164, do RI, decllll'l1r J~ pre·
judlclaIldade das referltlas matel'ia., por cousldp.rá-Ias inoport.unns " intempestivas,
conforme pareceres doo Relatores, Deputados Ubiratan Aguiar e Sandra Caval
canti (em anexo)", Deputado CarJOlI Sant'Anna, Presidente.

Prazo: de 7 a 13-12-90

OllCio n.o P-08B:90 -- "Comunico a Vo,sa Excelêncla qlle esta. presldêncll\, COI!l
base no art. 164 do Regimento Interno, declarou prejUdiclldo o Projeto di! Lei
n,o 4.551-89". Deputado FranclICo Domelle., Presidente.

Pr....,: de 6 a 1:!-12-00

OfIcIo n.o P-097/90 - "Comunico a Vossa Excelência que esta presidência, com
base no art. 164 do !teftlmento Interno, declarou prejudlclldo o Projeto de Lei
compM~enta.r n.o 194/09", Deputado FranellCO DorneOes, l'ree!dente.

PJ'lIllO: de 6 a 1"'~2-00

',.','Oflclo'''ll.o 161'11.0 0'-'1 CCJR...." "Comunlcl} a, Vossa Excelênpla, n~ termos do
inclso.lI do c"put.do a~t.. l64 ,do Regimento.llÚerno, .I.~ndo em Yl.t~ ~c~lio \leste
colegiado em reunlllo rea.Ilzada em 7 de novembro do corrente Ano. que as propo
.I(ç1les arrol..das em anexo estilo prejudicadas".

: .. .
. PRÓJETO'Dll:'LEI N,o 1.819/09 - Do 81'. Jo.é Gomes ila Hochs ,_o quo "Aulo

'tliIá o Poder Executivo 11, Instituir a Fundnolio UnIver.ldade FederAl do, SUl de
·ooláS. e dã outnia pl'ovldenclllll".

: ' . ~ .
PROJETO DÉ LEI N." 2.314/89 .- Do Sr. Jorge ArbaRe -qui! "AuI0l'!111 o

Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Fedcral de Ca~t:lIlhlll. nu
Estadn tln Pll~.c." .

Anexo ao Projeto de Lei n.O 4.34QLQ9.

PROJE'IO DE LEi N,o 2.315/89 - Do Sr. Jorge Arbage - que "Autoriza o
Poder J:xecutlvo " Inlltltulr a· Escola Técnica Fede1'll1 de 8antarllm, Eltado do
P&1"l".

PROJE'l'O DE LEI N." 2.310/69 -. Du 131'. Jol'R(' Arbnile- qUG "Autorl•• o
Poder Executivo. a Instituir a Fundaçúo Universidade Federal de Capanem.. ~o

EIltado do Pará".

PROJh'O DE LEI N.o 2.317,89 - Do Sr. Jorge Arbage - que "Autoriza o
Poder Executivo • Instituir a Escoln Técnica. Federal de Bragança, no Estado do
PllÚ".

PROJETO DE LEI N.' '2.327:09"-- Do Sr. JorR.e Aroage - que "Autorlu o
'Poder Executivo a I11lltltulr a Fundação Unlvel'side.de. Federal de Sllntarém. no
Jilllta.do do PllÚ".

.,Ane",os os ProJetol de Lei n."8.•.802 e 5.923, de i990.
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PROJETO DE LEI N.o ,2.502/89 - Do Sr. Costa Ferreira - que "Autoriza
I) Poder .Executlvo. a InstlLulr a Fundação Unlver.ldade Federal de: OafollDa, no
JIlatado do ·Maranbão",

PROJETO DE LEI N.o 2.503/89 - Do Sr. Costa Ferreira -- que "Autoriza
'..,. Poder Executivo a Instituir a Fundação' Universidade Federal de Balsas, no
EIItado 'do Mluanblié,", (

iPROJE'I'O DE LEI N.o 2,504/89 - Do Sr, Co.ta Ferrelrn - que "Autoriza
o Poder Executivo 11 lnitit1.Üi a Fundllçlío Unlvetsldade FEitlor.1 de Pedreiras. no
I!:!itado do Maranheio": . . .

PROJETO DE LEI N,o 2.519/89 - Do Sr, Co"ta Ferreira - que "Autorl..,
'" Poder' ExeclltlVo a ·Itlstltulr a Fundacãl> Universidade Fede'ral' de' Santll In~s,
'il.. El!tRdó 'do' Maranhlio";--' .

. PROJETO DE LEI.,N.o 2.660/89 -- Do ~r. Costa Fcrrelra .-- Que "Autoriza
o Podr.r E,xectltivq a ""sUtuir a Eseola Jl,grlcola <\e Santli' Ities, no "I!l$tado do

Manmhâo": .. ". ., ., . ,

. PROJETO DE t.~ ..)f.o.. 2,703/89 - Do Sr,.,<;osta ..perrelra. --,!lue. "Autoriza
o .Podar litiieeutlvo, a Instltul~ a Escola Agrlcola de Mlrltl:t:llJ, no Estado' do .Ma
rMbão".

PROJETO DE LElI N." 2.704"89 - Do Sr. Costa Fe!'!'elra :- que "AutOl'121l
o Poder Executivo a Instituir a Escola Agrlcola de Santa Ll17.le ·do Tlde. no Es-
tado do Maranbúo". '

PROJETo DE LEI N." 2.764..'89 - Do Sr. Costa FerJ'eh'u -- que "Autoriza
o Poder Exccutlvo a InstitUir a Escola Agrlcola de Cbapadlnlra. no E!ltado do
Maranhlo". .

PROJETO DE LEI N." 2.868,89 -- Do Sr. Costa Ferreil'n :- que "Autoriza
o Poder Executivo a Instituir a ElIcola Agl'!Lola de Barra do Corda. no E!ltado do
Maranhão".

PROJETO DE LEI N," 2.869.'69 -- Do Sr. Costa F"rrelra - que "Autoriza
o Poder Executivo a Instituir a Escola Técnlea Federal de MlrlllZal, no &tado
do Maranhão".

PROJETO DE LEI N,o 2.896.80 - Do SI', Costa Fenelra -- ilue "Autorlta
o Poder Executivo a Instituir a Escola Ttlculca Federa~ de Pinheiro, no Estado do
Maranhão".

PROJETO DE LE1 N.o 3.746;89 .- Do Sr. CbaR" Ncto ." flue "Aulor12a o
Poder Executivo a Instituir a Escola Técnica Federal de' Colorado do D·ce.te. DO
E.tado de RondOnla".

PROJETO DE LEI N." 3.747,8Y - Do SI', Chagas Neto .•. que "Dlopúe soLre
a Criação. da Escola Agrolécnlca Federal de Espigão D'Oeste, no Estado de Ron
dOnla".

PROJETO DE I.EI N." 3.783 89- Do 1:'1'. Chag.. N~lo - que "Autoriza o
Poder Executll'o a Ulstltulr " Escola Agl'lcola de Rollm de Mourn, no E.tatlo de
RondOnla".

PROJETO DE I.EI N."' 3.851/89 - Do Sr. F,'anclsco DU.genes - que "Auto,
rlta o Poder Executivo a Instilulr a Escola Agrlcola de Xapurl. no Estado do
Acre".

PROJETO DE I.EI N." 3.85Ji09 - Do Sr. Frnntlsco mogenc. 00. qUI! ''OI.pe.
sobre a criação da Escola Agrotécnlca Federal de Rio Bl'IIn,:o. capital do Estado
do Acre'~

PROJETO DE LEI N." 3.905/89 - Do Sr. Je'Ualdo Cavalcanti - Que "Au
toriza o Poder Executivo a In.tltulr a Escola Técnica Federal de Corren~. no
Estado do Plaul".

PROJETO DE.LEI N.o 3.967-A/89 - Do sr. Jesualdo Cavalcanti ~ que "DIa
púe sobre a criação da Escoltl AglOteenlca Federal de erMlno Câstro, no E.ta,do
do Plaul".

PROJETO DE LEI N." 3.975-A/89 - Do sr. Juarez Marques B;ltlata - que
"Autoriza o Poder" Executivo a criar Escola Técnica AgrlcoJi ~ederal de Camapuã,
no Estado de Mato Oro;so do sul".

PROJETO DE LEI N." 4.022-A/89 - Do Senado Pederal <PLB D;~ :IOl/llll) 
que "Autoriza o POller Executl.o a criar a Escoln 'l'éclllca' PeU"I'al lle Caçoai. no
E.tado de Rondônia". '.

P~OJETO DE LEI N.o 4.666-A/89 - Do Senado F..deral <PLS n,. 2021891 
que ;'Autorlza o Poder Executllo a criar e Escolt. T.cnlca Foderal de aUalará
Mirim, no Estado de Roudou!a"

~ROJE'I'O DE LEI N." 4.142/89 - Do Sr.. Uldurlco .Plnto - Que "Olspõe
sobre autorização .ao Pod~r .Éxecutlyo..pa~a' }ns\It\!I, .1. FUndaçr<o. Unlver.ldade
Federal do Mar, com sede no Munlclplo de Porto' Seguro, no Estado da Bahia.
e detennllll\,.outrl.ll provldencl........

PROJETO DE l.EII N.· 4-.l55/811 - Do Sr. Evalda' Gonçah'es - Que "Auto
. i'1tll ri Governo' Fedetal li criar a 'UlJlversldade Federa:! 'de Campina Grande.
através da unlflcaçlio dM Escolas Supcrlores da UFPB e da Universidade Esta
<lUI.1 da Paralba - EUPB. e dá outras providências"

..PROJETO DE LEI N.'! 4.l58-A/89 - 'Do Sr..Evaldo Gonçalve.q -. que "Cria
a Escola Federal Agrlcola <le 2." gmu, na cidade de Monteiro, Estado da Paralba,
e dá outrM providências".

... ,/ 'PROJE'I'O DE 'LEI N,b ·.4.'174-A/89 - Do Si. Edivaldo Motta - que "DL,põc
Hobre a crlaçAo de Escola Agrlcola Fédcral 110 Munlclplo de Patos. Estado da
Paralba".

\", PROJETO DE LEI JoI•• 4.18Il-A/89 - Do sr, Paulo ~ourfio - qUe "Dispõe
lIobre a crlaçlio dR ESlJola '.Técnico Indust.rlal Fcderal do aurtlpl. no Estado do
Tocantins",

, . PROJETO DE LEI N." 4.214/89 _ ..Do Sr. Joaquim IInlCI,el ,- que "Aulo,'lza
.'? ~o~~Í'. ~~r.utlvo a criar. wj:ra Escola Agrotécnlca Federal no Munlclplo de Sante
Inê.. no l'!lstado do Maranbão". _.

PROJETO DE LEI N." 4.216-A/89 -- Do Senado Federal <PLS n." 113/891 ~

que "Autorl...·o Poder Exocutlvo a Instltlllr a 'Fundaç~o Unlve"sldndc Fedcral dc
tmperatrlz'; com sede na cidade dc Idl!ntlca dcnomlnaç~o, no Esl ado do Marnnh~o,
e dá outrM providência....

Anexo o PL n." .11.478/89,

PRoJETO DE LEI N." 4.230-A/89 - Do Sr. AtUe Lira· _. quc "DI.põe sobre
a crlaçlo de uma Escola Agrotécnlca Federal. com sede no Munlclplo de Guada
lupe. no JJ:stado do Plalll",

PROJETO DE' LEr N." 4.232.89 .- Do Sr. Evaldo Gonçalv,es .- que :'r:rla
a E8cola Federal Agrlcola de 2," Grau, na cldRde de Itaporanga, Estado da Pl\

.ralba, e dá outrll8 pr'!vld.ellclas".

Anexo Q. pL n.O 4.553/89.

PROJETO DE LEI N." 4.233-A/89 - Do Sr. Evaldo aonçe,lves - que ";~l1n

a Eacola Federat AlIrlcola ..de 2.° Grau, na cldRde de PuldnanA, Eatado d. Pa
·ralba••·dá outras,pl'llvldêncIM":

PROJETO DE LEI N." 4.234-A/89 - Do Sr. Evaldo Gonçalve. - que "Cria
11 Escola Feclelal Agr(cola do :L" GraU. na (Ildade. ,de PlancO, Estado da l'aralba.

.1' l1á outras providêJm/.....

Anexo o pL n." 4.554/89.

PROJJJ'I'O 'DE LEI N.O 4.293/89 ~ Do· Sr. Gerson Marconde. - que "Dispõe
IlObre' a criação de' uma· Em:ola de Carplnt.arla Naval, em Ca'Janéia; Estado do.
Silo Paulo. e dá outras providência....

.J;'ROJE'lP DE LEI 'N.~ ~.207-A/89 - Do Sr•.Fau$l'l Fllrnnncles --'. que "Au
toria o POt;ler Executivo li criar .uma Eilcola Agrotécnlca Federal no M!lnfclplo
de Rondon. Estado do Pará". .

J'ROJETO DE LEI N.? 4.298-A/89 - Do Sr. Fausto Ferne,ndr.q - Que "Dis
põe sQbre" criação da Escoln Agl'oténnlca Fedéral de 2." O,'au, no Munldplo
de ParagdiÍllmUI. Estado do Pará, e' dã outras p.rovldênclllS".

Anexo .0 PL n." 5.830/90..

PROJETO DE LEI N.o 4.299;A/89 - Vo Sr. Fallsto FernandfJl' ~ ,que ·"DI.'·
põe sob~'a ",rlaçllo da Escola Agrotécnlca Fedo.ral <le 2." Grnu, no MU\llclp!a de
.Red~nçM. Estado do Pará,. c dá outras provldênelas";' . ,

PROJETO DE LEI N." 4.300/89 - Do sr. Fau.to Fcruandes' -- Que "Ol.\i6e
sobre a CrlllçúO da Escola Agrotecnlca Federal de 2.? Grau. n1> Munlclplo de
Bragança, Estado. do Pnrt\. c dn outras pl'ovldêncla.... . ,

PROJETO DE LEI N,o 4.318/89 - D~ Sr. Tadeu França - que "Autoriza o
Poder Executivo a criar o Centro Tecuolóp;leo Federal Parnnnen.e, com scde no
Munlclplo de Marlngá, 110 Estado do Paraná". " , ., .

PROJETO DE LEI N,o 4.356/89 - nO Sr. CRrlos' Vinagre _ que "AutorIM
,rft:o"':J~ :::~,~~IVO .. Instltulr a Fundação UtJlV<!r.!dade Federal de ,,Breves•. nO,D-

, ' PROJETO DE LEI N,o 4.381189 - Do Sr. Mauro Miranda ~ que "Autórim o
~:~..~ecutlvo a criar .E.cola Agrlcolll no MunJclplo de Itaberal, no E8tado de

PROJETO DE LEI N,o 4.415/89 - Do Sr. Chico :Humbert\!...... que ':.Autoriza
o Poder Executivo a criar a Escola Agrlcola Federal de Frutal,'no Estado de :Mlnu
Gerais",

PROJETO DI!: LEI N,o 4.416/1Ui - Do Sr: t!Íllco Humberto ~ que "AUturlM.
o Poder Executivo R criar a Escola Agrlcola Federal de Iturama. no Estado de
M.fnas OeraJs".

PROJETO DE IiEI ·N;· 4.417/89 -' Do SI'; Chico Humberto '- que "Autoriza
o Poder Executivo a criar a Escola Agricola Federlll de Santa' Vltórla' no EIItado
de Minas Geral....

PROJETO DE LEI N.o 4.418/89 -, Pu Sr. Ohico HumbertO ,.:.. que.."Autama
o Poder Exocutl.vo a criar a Escola Agrlcola Federal de. ltututaba. no Estado de
Minas Gerai.... . • .

: PROJETO Di!: LEI íi.d 4.4ÚI8~ -: do Sr_ AntOnio Sallm: Curiati "';qÍl~ ,IAu_
torlza o l'od~r Executivo a criar Estola' '1'éciJIc.ia Fedcral .do Uatlba, lI:atado de
São Paulo". ' .

'PROJÊTo DI!: LEI N,o 4,422/8~ -·~Do SI'; Atitôitlo Salim énrlatl ':""ixuedIAu_
tor1za o Podér Executivo a criar EscÓis Téênlca' Federal de Sotucatll. Eatadô' d&'
slo Paulô". '. . ' . ' " . .'.

. pitpJE'l'O DE LEI N,o· 4.423/89 '-: Do SI', Antônio 13allm Curiati -que ,"AlI-
torlza O· Poder Executa0 a criar EScOla Técnica Federal de Santa ct1iz iló IDó'
Pardo. no Estado de BIio Paulo". '
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:PROJETO DE LEI N." 4.424/89 - Do Sr. AntOnló saJlm Curiati -.q,!e "~u
torl,.. O Poder Executl"o a criar Escol.. Técnlc.. Federal de Ourlnhos, EstadQ d~

São Paulo".

PROJETO DE LEI N." 4.441189 - do Sr. Harlan Oadelha - que "Autoriza
o Poder Executivo a crIar uma Escola Agrotécnlce. Federal no MUlllclplo de Igo.
rnssu, Estado de Pernambuco".

PROJETO DE LEI N." 5.002;90 - Do Sr. JO!'é Luiz Mala - que "Cria a Esco
la Ailrotécnlca de Pio IX, no Estado do Piaui, e dá outras provldéncl......,

PROJF:TO DF: LEI N" ~003 '90 .- Do Sr. José Luiz Mala - que "Cri..... Es
cola ,Agrotécnlca de Vnlença do Plaui. 110 Estado do Piaui, e dá outras provldên
élas".

PROJETO DE LEI N." 5.008.'90 - Do Sr. Magulto VHéla- -' que "Aatorlz.. o
Poder Executivo 9, Instituir a Escola il:grotécnlcll Federal de It..ruml, ;IIQ Ettâdll
de Ooiás".

PRbJF.TO Dl", LEI N." ~.IOO;90 -- Do Br J ..yme .campo" _. que "Autorl... o
Poder Execuilvo a crIar a Escola Técnh... Federal de Itaboral, nO Estado do RIo
de Janeiro".

PROJETO DE LEI N,o 5.148/90 - Do Sr. AntOnio de Jesus - que "Dispõe
sobre .. criação da Escol.. Agrotécnlc.. Federal de Porangatll, no Estâdo 00 GollÍ.!l",

PROJETO DE LEI N." 5.153/90 - Do Sr. AntOnIo Salim Curllltl - que "Auto
riza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Fl!derul de It.aporall6a. no Eotadu
de São Paulo",

PROJETO DE LEI N." 5.140/90 - Do Sr. Paes Laudlm - que "AulorlZ.. o
Poder Executivo .. criar a Escola Agrotécnlc.. Feder..1 de São João do PI..ul, no
Est..do do PI..ul" .

PROJETO DE LEI N." 5.000/90- Do Sr. ,lo,,! LuIz M..la - que "CrIa" E.-·
cola Agr'!técnlc.. de Ribeiro Oonçalves, 110 Estado do PI.u!. e dó. outrll$ prqvt~n

clas".

PROJETO DE LEI N." 5.009/90 .- Do Sr. João Nat..1.- que '''Autorlzo. o Po
der Executivo .. rrlnr .. Escola Agrotécl1lca Fedcral de Crlxá., no Municlplo de
Crlxá., no Estado de Oolás".

PROJETO DE LEI N,o 5.010'90 - Do Sr. Jolie Nalal "" que "AutorIza (} Po.
der Executivo li criar a E.rola Trcnica Fedcral de Ipamer!, Estado de Goiás".

PROJETO DE LlTII N." 5.044/90 - Do Sr. Fausto Fernandes -- qne "Dispõe
sobre .. criaçlio da EHcola Agrotéénlca Feder..1 de 2." Grau, no Munlclplo.de UtulIl'á,
no Estado do Pall;', e dá outras provldéncias".

PROJETO DE LEI N." 5.067/90,- Do Sr. M..gllito VHel•. - que "Autoriza O
Pcdr r .Exe('uUvo a 1tlstltulr n E5('ola. Agrolpcn1t:a Federal de Jata.f, no Estado de
Goiás".

PROJETO DE LEI N," 5.101190 - Do Sr. Jayme Camp"" - que "Autoriza. o
Poder Execut.lvo .. crl..r a Er.col.. TécnIca Federal de 8ão Oon:;..lo, no Estado do
RIO 11e Jo.nelro".

PROJETO DE LEI N." 5.120/90 - Do Sr. Sérgio Brilo - que "AutorlZ.. o Po
der Executivo 11 criar WI1" Escol.. Agrotécnlc.. F'ederlll. no Municlplo de Itoror<>,
Estlldo d.. BahI.....

PROJETO UE LEI N." 5.125100 .... Uo Sr, /lntOnlo de·Jeau. _. que "D1splle
sobre a crl..ção d.. Escol.. Agrotécnlc.. Federal de flfio l,ul~ ri"" Montes Bel"". no
Estado de Oolás".

PROJETO DE LEI N." 5.004,90 -- Do Sr. José LuJ.. Mal~ - que ·"Crl.. li Ell
PROJETO DE LEI N.· 4.448/89 - Do Sr. Chico Humberto - que "Autorl2a o cola Agrotécnlca de Pico•. no Estado do Plaul. e dá outra. providências".

Poder Execuflvo a criar a Escola Agrlcola Federal de Tupacilluàra, no Estn·:lo de
Minas Gerais". . PROJETO DE LElI N.· 5.00ó:90 - Do Sr. Jo,ó LuJz Mah - que ,"Cria a E&o

PROJETO DE LEI N.o 4.449,89 _ Do 8r. Chico IlumberLo __ que ·;Autorlz.. o ~~'::".Agrotécnlca de Burltl dos Lopes, no Estado do Plaul, e dá outras providl!n
Poder Executivo n cJiar a Escola Agrlcola Federal M Araguarl. 110 Estâdo de
Minas Geral.".

PROJEl'O DE LEI N." 4.613/90 - Do Sr. Ant.ônio Salim Curl..tI - que "Au
torlz.. o Poder Executivo a criar a Esrol.. Agrot"cnlca I"edcral de Avaré, no Mu
ulclplo de Avaré, Estado de Slio paulo'"

PROJETO DE LEI N." 4.629/90 - Do Sr. Antônio Salim Curl..tI _. que "Au
toriza o Poder Executivo a criar .. Escola Agrotécnlc. l"ede..1 de Plraju, no Mu
nlclplo de Piraju, Est..do de SAo Paulo".

PROJETO DE LEI N." 4.630/90 - Do Sr. AntOnIo SaJlm Curiati - que "Au
t.oriza o Poder Executivo a. criar a EE:icola Agrotécnlcn. Federal de Itapf"va. Munl
clplo de ltapev.., no Estado de Silo paulo".

. PROJETO DE LEI N." 4.631/90 - Do Sr. AntOnio Salim Curl..tl - que "Au
torizo. o Poder Executivo .. criar uma Escol.. Técnlcn Feder..l no Munlclplo de
T"'luarltuba, Estado de Slio Paulo".

PROJETO DE LEI N." 4.668/90 - Do Sr. ChIco Humberto - que "Autoriza
o Poder Executivo a crl..r a Escol.. Técnica Federal de 2." Or..u, profissIonalizante,
n. cidade de UberIAndl... Estado de MInas Oerals",

PROJETO DE LEI N." 4.461189 - Do Sr. C.rlos Vinagre - que "Autorlz.. o Po
der Executivo a criar um.. Escola de Agronomia 110 Munlclplo de Sant.rém, Es
tado do Pará",

PROJETO DE LEI N." 4.464/89 - Do Sr. M.uro Mlr..nda - que ;'Autmiza O
Poder Executivo .. InstituIr .. Universidade Federal do Sul do Est.do. sedl.da em
Itumblara, Estado de Golá....

PROJETO DE LEI N." 4.514/89 - Do Sr. AUla LI", - que "DlapOe .obre •
crlaçAo de uma Escol.. ARrotécnlc" Federal, com .ede 110 MIIIllclplo de Rcgenera
(110, Eltt,adn do Ftaul'\

PROJETO DE LEI N." 4.552189 - Do Sr. Fr..nc.lsco Hollm .- que "Autorl"a o
Poder Executivo .. criar um" Escol.. Agroiécnlca Federal no Munlclplo de Concel
çlio, Est..do d.. P ..ralb.....

PROJETO DE LEI N." 4.5~9/89 .- Do 8r. Elias Murad - que "Dlspõe sobre
• crlaçlio de C.ntro Tecnológico Feder..l com sede no Monlclplo de Varglnha, MI
nM Gerais".

PROJETO DE LEI N." 4.458/89 - Do Sr, Chico Humbcrto -- que "Autoriza
o Poder Executivo .. criar a E!COI& Agrlcolll Federal de Pato. de Mln.... 110 E.t...do
de MlnlUl Ger.I....

PROJETO DE LEI N," 4.459/89 - Do Sr. Chico Humberto _. que "Autorlz.. o
Poder Executivo a crl..r a Escol.. Agricol.. Feder.l de Aruá. no Est.do de Mina.
Oerai&".

PROJETO DE LEI N." 4.702/90 - Do Sr. H..rIall G..delha - que "Autorlz..
o Poder Executivo a criar a Escoll\ Técnlc.. Federal de It..qultlnga. no MW1lclplo PROJETO DE LEI N." 5.165/90 - Do Sr, Antônio de Jesus - que "DIspõe
de It.aqultlnga, no Estado de Pem..mbuco'~, .obre l\ criação da Etcol.. Agrotécnlc.. Federal de Mln..çu, no Estado de GolM".

PROJETO DE LEI N,' 4.703 - Do Sr. Harlan Gadelh.. - que "Autorlz.. o
Poder Executivo a criar a Escol.. Técnlc.. Federal de Condlldo, 110 Municlplo de
Condado. no Esl..do de Pernambuco".

PROJETO DE LEI N." 4.710/90 - Do Sr, Antônio SaIlm Curl..tI - qne "AU~

torlzo. o Poder Executivo a crl..r .. Escola Agrolécnlca Federal de It..raré, no :Mu
n1clplo de It..raré, Estado de Slio Paulo".

PROJETO DE LEI N," 4,711/90 - Do Sr. AntOnIo Salim Curiati - que AU
toriza o Poder El<ccuilvo .. criar .. Escola Técl1Ic.. F~deral 00 Fartura, Est"do de
SAo Paulo".

PROJETO DE Ll!:I N." 4.721/90 - Do Sr.' Evaldo Oonçalves .- Que '''Crla a
ElIcola. 'J."~dpral AJi:rfC'f}la de 2.° Grri.u; na óidad';' Ij@ Esperança, Estal10 Oa 'Pay&tba,
e dá outras provJdêndns·'.

PROJÉTO DE LEr N." 4.732190 - Do Sr. Alexandre Plh<ynR - QU~ '!DlS]lÕe
.obre .. crlaçAo da l"nndaçfio Unlveraldndé Federal dó PlanllJtb do Nórtb. 110 Ell41
t..do de Santa Catarlua, e dá outras providêncIas",

PROJETO DE LEI N." 4.884;90 - rio Sellado Federnl' 'PLS n." 21(89\ - que'
"Autoriza o Poder Executivo'" instituir .. Fundação Unlver.ldade Federal de Ca
xias, com sede n.. c.ldade de Idêntica denominação no Estàdo do Maranhão, e <I..
outras provIdências".

PROJETO DE LEI N." 5.227/90 - Do Senado Feder..1 (PLS n." 32/89) - que
"Autorlz.. o Poder Executivo .. Instituir .. Fundação Unlversldâde Federal do
To<:..ntlns, e dá outras providências". (Anexos os PL n,OO 1.494. 1.150 e 2.063, de
1989, e 5.580/90,) .

PROJETO DE LEI NP 5.238/90 - Do Sr. Sérgio Brito -- que "Autoriza, o Po
der Executivo li c.rlar .. Escola Agrotécnlc.. Federal no Munlclplo de PalmM de
Monte Alto. no Estado d.. Bahia".

PROJETO DE LEI N.' 5.251/90 - Do Sr.' José Santall" de VMconceU"" _
que "Autoriza o Poder Executivo • InstitUir a Escol.. Agrotécnlc.. Federal de Al
menara. no Estado de Mina. Oeral....

PROJETO DE LEI N." 5.323/90 - Do Sr, José Santan.. de Vasconcellos - que
"Autorlz.. o Poder Executivo a IllJltltuJr a Escol.. Agrotécnlc.. Federal de Jequltl
Monh... no Estado de Minas Gerais".

PROJETO DE LEI N." 5.348/90 - Do Sr, Percival MW1lz - que "Autoriza o
Poder Executivo .. criar .. Escol.. Agrotécnlca Feder..1 do Vale do Slio Lourenço,
uo Estado do M..to Gro5S0",

PROJEl'O DE LEI N." 5.349/90 -- Do Sr. Perclv..1 Muniz - Que "Autoriza, o
Poder Executivo .. crIar a Escol.. Agro!écnlca Federal de Rondonópolls. no :Munl
cfplo de RondonópoU., no Est..do de M..to OrOll8O" ,

PROJETO DE LEI N." 5.372/00 - Do Senado F"deml (PLS n." 41~/89) - que
"Autorlz.. c Poder Executivo a criar uma Escol.. A!;rol(ocnlca Fcderlll no Munlcl
pio de Porto Nacional, no Estado do Tocantins. e di, outras provldl!ncl""". (Anexo
o Projet.o óe LeI n." 2.089/89.)

PROJETO DE LEI N." 4.98090 - Do Sr. Paulo Mourllo .- que "Dlsplle sobre
crlaçllo de Eacola Federal de Enfenl1agem em Crlstalilndl... Estado do Tocantlns". PROJETO DE LEI N." 5.370/90 - Do Senado Federal (PLS n,o 388/89) - que

"AutorlZ.. o Poder Executivo a criar a Escol.. Técnlc.. Federal de PImenta BUeno,
PROJETO DE LEI N." 4.962/90 ~ Do Sr. Paulo' Mourão ,;,,; Que "Dispõe sobre no E.tado de RondOnla".

a crlaçlio dc Escola Técnic.. Industrial ell1 Aragualn.., Estl\do do Tocantln....

PROJETO DE LEI N," 4.070'90· Do SI', Leopoldo SOU"" - que "Autoriza o
Poder Executivo a criaI' uma Escol.. Técnlc.. Federal no Municlplo.de Elltâucla.
Est"do de sergipe",
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PROJETO DE LEI N." 5.000 '90 -, Do S'·. ,JOI'Re ArbaRe-,- quç "AutorlzR o
poder Exe[~UllvO p -C)'lar R EM'ulll T('c'l1kn 11't~dt'rA.l de Mf3utc iLI(\(tt'c1 iH} Efllado do
Para P. dá outras providlmcins".

PROJ-ETO DE: LEI 1'1." 5,910,90 - Do Sr. Jorge Arbll.ge -" Que "Autorlv... o
Poder' Exccutlvo a criar a Escola Técnica Federal de 6allll';poll•. no Estado do
pará. e dá outras providências". . "

PROJETO DE LEI 1'1." 5,911/90 -- DO SI'. Jorge Arbage' - que "Autoriza o
Poder Executivo a cr'ar a Escola Técnica Federal de AflUi, lJ" ~slado <lo Pará, e
dá. outras providências".

PROJETO DE LEI 1'1." 5.912/90 - Do Sr. Jorge lIrbage - que "Autorl?a o
poder Ex.cutivo 11 criar a Escola TécnIca Federal de llarcorena, no :Estado do
Pará, e dá outras providências".

PROJETO DE LEI 1'1." 5.913 190 - Do Sr . .Torg" Artugr -- que "Autoriza o
Poder Ellecu\lvo a criar a Escola Técnica Federal de lril1l1•. llO Estado do Pará, e
dá outl'as providências".

PROJETO DE LEI N.· 5.914'90 - 00 Sr. Jorg:e Arbage .- que "Autor!zR o
poder Execulivo lt criar a ERcola Técnica Federal de Rio Maria,,no Estado do
Parú. e dú. outras providências".

PROJETO DE: I,EI N." 5.025/90 - Do sr. Jorge lIrbnge - Que "Autoriz.. o
Poder Executivo R ImlHult· a Universidade Fedel'al de Meonl' AJer,I'<!, no Estado
do Pará, e dá outras providências".

PRO,TETO DE I,EI n" ;; 026 'PQ - Do Br. Jorge Arbar,e -- que "Aulorlza o
Poder ExecutIvo n inRUtulr o Unlvenldade Federal dc ób'dos, no Estado do Pará,
o dá outras provldênclaR".

PROJETO DE LEI N." 5.927190 - Do Sr. Jorge Arba~e - que "Autoriza o
Pode" Execullvo a ,ln'.tUolr a Unlvel'"ldadr Fedcral de São Geraldo do Araguaia,
no Estado do' Pará, e dó. outras providências".

PROJETO DE LEI 1'1." 5.928/90 - Do Sr. Jorge Arbage - que "Autoriza o
Poder ExecutIvo a Instituir a Universidade Federal de Orlxlmlmi, no Estado do
P..rá, e dá outras provIdências".

PROJETO DE LEI 1'1." 5,929/90 . Do Sr. Jorgr Arbage -- que "AutorIza o
Poder Executivo a erlar a E.<cola Técnica Fedrral de Rurópolls, no Estado do
Pará, e dá outras provldênclllS".

PROJETO DE LEI N." 5930/90 - Do SI'. Jorge Arbage - que "Autorizo, o
Poder E~ecullvo a crIar a ERcola Técnica Federal de TOnlé Açu, no Estado do
Par;', e.·'dó, outras providências".

PROJETO DE LEI N." 5.921/90 - Do Sr. Jorge Arbage - que "Autorl.a o
Poder ExecutI"o Jt crIar a Eseola Técnlra Federal de Mue do RIo, no Estado d"
Parã. e dá. outrns providências".

PJU)JJ.t~TO DE Lll~t N." ri o:luon Do Ar. Jllrgf\ ArhlUP'" . {iH" .tAntor!:r.R. ()
Pod~r E:'tecutivo 1\. criar u. Escola Técnica Federal de Ei~o MIt~\ el 1jo OUllmft, no
Estado do Pará, e dá outras provldénclas".

PROJETO DE LEI N." 5.983/90 - Do Sr. Jorge Arba,e - que "Autorl?o. o
Podf'r E'l[ccutlvo R criar a Escola Técnica Federal de Viseu. no Estado do Pará, e
dá outras providências".

PROJETO DE LEI N." 5.934:90 - Do Sr. Jorge Arbauo ..- 'lU, "Autoriza u
Poder F.xecutlvo a crlRr .. Escola Técnica Federal de VIgia, no E.tado do Pará e
dá outra. provldêncl""". . •

PROJETO DE LEI N.' 5.935,90- Do !:'r. Jorge Ar"a~e -- que "Autoriza o
Poder ExecutivO) a criar Jt Escoln Técnica Fed..rnl de Curuçá no Estado do Pará,
" dá outras providências".

Deputado Theodoro lIIendes, PresIdente.

Pralo: de 6 a 12-12·90.
RELAÇAO DOS DErUTADOS INSCRITOS NO GRANDE EXPEDIENTE

MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO

Freire Júnior

Brandão Monteiro

Manoel Domingos

Daso Coimbra

N_e

Luis Roberto Ponte

Ruy Nedel

Aflt DomlngOll

(Encerra-se a S"ssão às 19 horas
e 2 minutos.)

Hora

11:00

11:30

1{!:00

I2:1lO
13:00

13:30

14:30

15:00

15:30

6."-felra

Dia da semllna

4,"-fel.ra

14/12

Data

12/12

PROJETO DE LEI No" 5.907/90 - Do Sr, Jorae Arbage - que "Autoriza o
Poder Executivo a oriar a EEcola Técnica Federal de Marapanlm, no Estado do
Pará e dá outraR provIdências"

PROJETO DE: LEI N." 5.968'01) - Do Sr. Je>rge Arbagl' -- que "Autoriza o
Poder Executivo a criaI' a E,eola Técnica Federal de Maracanã, no Estado do
Pará, e dá outras providências".

PROJETO DE I,EI N." 5.834;90 -- Do Sr. Jorge Arbage _. que "Autoriza o
PCder Executivo a 1'1RIII>1lr a Unlvtr51dade Federal de Redençlio, no Estado do
Pará, e dil outraR provIdências".

PROJETO DE LEI N." 5.835/90 -- Do Sr. Jorge' Arbage - que "Autoriza o
Poder Executivo a InRtliulr a Universidade Federal de nalltlba, no Estado do Pará,
e dá oulras providências".

PR0JETO DE LEI N." 5.836i90 - Do Sr. Jorge Arbage .- que "AutorIza o
Poder Executlv" a instituir a Universidade Federal de Xíng-uara. no Estado do
Pará, e dá outras provldênc:la~·t.

PROJETO DE LEI N," 6.837/90 -- Do Sr. Jorge Arba~e - que "AutorIza o
Poder F.xecuU\'O R Imtltulr R Unlvrr;ldode Federal de Tucunlfi, no Estado do
Pará, e dá outras pl'ovidênclas".

PROJETO DE LEI N." 5.903'90 - Do Sr. Jor~r IIrbagr - que "Autoriza o
P. der ",xecullvo a In'tiluh' a UlII.vcr"idnde Fed<!ral de Jl\e\llldá. llO Estado do
P""it, e dá outra. providências".

PROJETO IlE LEI N." 5.90f.90 - Do SI'. Jorge Arbnge - que "Autoriza o
Poder Executivo a InstituIr a Universidade Federal de Pacajás, no Estado do Pará,
e dá outras providências".

I'nOJETO DE LEI N.· 6.828,90 _. Do Sr, JorRe ArbaRe - que "Autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Rl!llenção, no Estado do
Pará. e dá outrllS provldénel,,",".

PROJETO DE LEI N." 5.829/90 - Do Sr. Jorge Arbage - que "Autoriza o
Poder ExecutiVo> a criar a Escola Técnica Federal de TOcmul, no Estado do Pará,
e dá. outras pl'l>vldênclaR".

PL N." 5,831r90 - Do Sr. Jorge Arbnge .- que "Autoriza o Poder Executivo
o. criar .. Escola Técnica Federal de Rondon do Pará, no Estado do Pará. e dá
outras provldêncla"i".

PROJETO DE LEI N." 5.832;90 -- Do Sr. Jorge Arbage - que "Autoriza o
Poder Executho P. crIar a Escola Técnica Federal de Capanema, no Estado do
Pará, e dá outras provldêucl",,".

PROJETO DE LEI N." 5.833/90 -- Do Sr. Jorqe Arbage - que "Autorizo. o
Poder Exeeutlvo a InsUtu!1' a Unlveroldade Federal de Ourlllindla, no Estado do
parà, c dá outras providêncIas".

PROJETO DE LEI N" 5.727:90 - Do Sr. Pedro Canedo - que "Autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Trculca Federal de Caçít-GO. Estado de OOlás".

PROJETO DE LEI N." 5.729/90 _. Do Sr. Gerson Marcondes - que "Cria a
Universidade Federal Rural de Slio Paulo, autorita " celebraçáo de convênloe e dá
outras providências"

PROJETO DE LEI N," 5.792190 - Do Sr. Ornar S"blno - que "AutorIza. o
Poder Executivo a criar uma FoScola Agrotêcnlca Federal, no Munlclplo de Seuador
Onlomord, nQ Estado do Acre".

!,ROJETO DE LEI N." 5.795;90 - Do Sr. Slmlio Sesslm - que "Antorlza o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Pesca, no Estado do RIo de
JaneIro".

PROJETO DE LEI N." 5.905190 - Do Sr. Jorge Arbage - que "Autoriza o
Pc der Executivo a Instituir a UnlverEidade Federal de Ponta de Pedras. no Estado
do Porá, e dá outras providências".

PROJETO DE LEI N." 6 716/90 - Do Sr. Julio Campos - que "Propõe e d1s.
clpll"a a criaçlio da UniverRldade Latlno-Amerlcl'on.., com sede em Cuiabá, Estado
de Mato Orosso".

PROJETO DE LEI N." 5.461/90 - Do Sr. Jorge Gnma. - que "Autoriza ..
erlaçAo da Unlv"sldRde Federal de Nova Iguaçu, no E_lado do Rio de Janeiro", .

PROJETO DE LEI N." 6.475/90 - Do Sr. Gel'l1lllo Bulhões - que "Dispõe
sobr~ a cilação de Escola Técnica FEdera! em Slmtana de IpaMma, no Estado de
Alagoas".

PROJETO DE LEI N." 5.573/90 - Do Sr. Geraldo Bulhões - que "Dispõe so
bre a criação de Escola TécnIca Federal em Porto Calvo, no Estado de AlagoM".

PROJETO DE LEI N." 5.664/90 - Do SI'. Jr_unldo Cavalcanti - que "Dispõe
.obre a crlnçfio da Escola Agrotrcnlea Federal de SlmãoR no Estado do Plaul".

PROJETO IlE LEI N." 5.6aO/911 - Do Sr. I,ronel Júllo - que "Cri.. E3col..
Públlca Federal, na zoua Irste da capital do Estado de São Paulo, para o atendi
mento aos autistas".

PROJETO DE LEI N," 6.412/90 - Do Sr. Victor Faccioni - qu~ "Autoriza O
Poder Executivo a Insttlulr a Escola Técnica Fedcml de Caxias do Bul, no Estado
do Rio Orunde do Bul, e dá outras pl·ovldênclll8".

PROJETO DE LEI N," 5.416/90 - Do Sr, Leonel Júlio - que "Iru;tltul ..
Fundação UnIversidade Federal da Zona LCllte de Sfio Paulo e dá outr"" provi
dência." .

PROJETO DE LEI N." 6 ,467/00 _. !lo 81'. A1I10lllo <Ir Jcsus -- que "Dispõe
sobre a criação da Escola Técnica Industrial Fedeml de Catalão, no E3tado de
Goiás".
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO DOMINGOS LEONELLI
NA SESSÃO DO DIA 4-12-90.

o SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Domingos Leonelli. S. Ex' disporá de 30 mi
nutos.

o SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB 
BA.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o Ministro Jarbas Passarinho, ontem, em en
trevista a uma emissora de televisão, amea
çou os empresários e os trabalhadores, ou
teria ameaçado o próprio Congresso Nacio
nal- não entendi bem - apontando a possi
bilidade de - caso eles não entrassem em
entendimento rápido sobre a questão salarial
- ficar a cargo deste Poder a decisão. Esta
Casa está sendo considerada uma espécie de
purgatório de última instância das grandes
questões nacionais. Quem não se entender
terá o castigo de ver resolvida aqui a questão.

Tenho certeza de que o Ministro Jarbas
Passarinho, até porque integra esta Casa com
um mandato legitimado pelo povo paraense,
não pretendia ofender o Congresso Nadon'!.1.
Mas a ofensa implícita nas declarações de
S. Ex' ultrapassa muito a simples elegância
pe estilo.

Trata-se de questão de cunho político e
sociológico, inclusive no que diz respeito às
funções da Casa.

Hoje, empresários e trabalhadores trarão
às lideranças da Casa sua proposta sobre o
pacto nacional.

Devo reconhecer que houve certo avanço,
Sr. Presidente, mas, tambémneste caso, pre
valece o corporativismo que ameaça as insti
tuiçi'ies democráticas. Também não vamos to
mar conhecimento de novidade alguma. Tu
do a que se assiste hoje entre CUT e Fiesp,
.força sindical e pensamento empresarial das
bases de São Paulo, já foi matéria tratada
na Casa: nenhuma novidade, absolutamente
nenhuma.

Se a grande proposta é a prefixação de
preços e salários, com redutor antiinflacio
nário e crescente, isso já foi proposto aqui
na Comissão de Trabalho, de Administração
e do Serviço Público, na forma de projeto
de lei, de autoria do Deputado Paulo Paim,
discutida no colégio de Líderes, e já peram
bulou por esta Casa em várias instâncias. A
Casa levou mais de um mês estudando esse
assunto, Sr. Presidente, com a participação
de alguns dos seus mais dedicados parlamen
tares, que deixaram seus Estados em plena
campanha para estar aqui cumprindo os deve
res do seu mandato - entre eles, eu, com
muito orgulho. Ainda no mês de' setembro
estivemos aqui discutindo a lei salarial, aquilo
que seria a base do pacto nacional. De repen
te, vemos esta Casa, que levantou essas ques
tões,lset considerada uma espécie de purga
tório de última instância, de Casa homolo
gatória. ou de castigo àqueles que não se en
tendem.

Ora, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
não se necessita de muita cultura política,

mas de razoável informação contemporânea
para se ter conhecimento de que os pactos
sociais mais importantes do mundo foram
realizados no âmbito dos respectivos congres
sos nacionais.

O mais famoso deles, o pacto de Moncloa,
se iniciou com os partidos políticos da Espa
nha. Vale ressaltar que foi exatamente esse
conjunto de acordos que possibilitou a mo
dernização da Espanha e o seu reingresso
na comunidade econômica internacional.

Mas esse pacto foi realizado, inicialmente,
pelos partidos, e somente depois de funda
mentado foi levado às instituições represen
tativas dos vários outros setores.

Isso não tem nenhuma ciência oculta. Não
é necessário ser adivinho para perceber por
que acontece assim. Os partidos têm repre
sentação universal: classes, setores, interes
ses. Mas, acima de tuao, recebem mandato
desses setores para levar em conta o conjunto
de interesses, coisa que sindicato ou federa
ção não tem.

A estrutura sindical tem, por si só, natural
oportunismo corporativo.

Qua!quer sindicalista, por melhor ou pior
que seja, quando volta à sua assembléia tem
que levar no bolso do paletó um resultado
concreto da negociação realizada. Os parti
dos, não. Por isso os mandatos partidários,
de políticos, ou de executivos, têm um prazo
mais longo para que possam inclusive enfren
tar os eventuais desgastespopulares.

Fico muito à vontade, Sr. Presidente, para
dizer que é fundamental defender esta Casa,
não pela virtude de seus membros, mas pelo
que ela representa para a democracia. Esta
não é uma casa de amigos, embora seja de
convivência agradável. Isto aqui é um teatro
de representação de interesses concretos, e
é por isso mesmo que nesse âmbito os proble
mas podem ser resolvidos.

Mas, infelizmente, esta não é a compreen
são das representações mais diretas de traba
lhadores e empresários, muito menos do Go
verno, que entendem ser esta Casa a primeira
instância·e o purgatório das questões nacio
nais. Quando não há jeito, as partes são
ameaçadas com o envio da questão ao Con
gresso Nacional. Estamos numa Casa desnu
dada, transparente, vÍsível. Aqui não há De

.putados que ganham x e gastam com cartões
de crédito valores superiores ao que recebem
como salário. Aqui os Deputados ricos repre
sentam os ricos, e os Deputados dos Traba
lhadores representam os trabalhadores. Aqui
não se pode esconder sob o mandato de um
apolicitismo hipócrita, como acontece no Po
der Executivo, para agradar, como parte de
um projeto antidemocrático dos grandes
meios de comunicação, essa ilusão de estoi
cismo. Esta é uma Casa onde são discutidos
os interesses. Por isso mesmo ela se expõe
à execração pública com mais facilidade.

Quero repetir, Sr. Presidente: o material
com que trabalham hoje as corporações, com
o qual o Governo pretende compor os inte
resses nacionais, foi produzido na Comissão
de trabalho, isto é, foi trabalhado politica-

mente. Lamentavelmente, o Governo', à épo
ca, enquanto os partidos de esquerda, os par
tidos de centro, progressistas, como o
PMDB, todos eles, se dispunham a negociar,
concIamando os líderes governamentais para
discutir, sequer tinha líderes. Quando apare
cia algum era para dizer que o Governo não
tinha opinião.

Concedo ao nobre Deputado Paulo Paim
o aparte. S. Ex' é autor, aliás, de matéria
que está sendo hoje apresentada com uma
grande novidade.

O Sr. Paulo Paim - Deputado Domingos
Leonelli, minha intervenção tem o objetivo
de cumprimentá-lo, pela felicidade com que
V. Ex' está abordando esse assunto. no mo
mento em que as lideranças sindicais, de tra
balhadores, de empresários e o próprio Go
verno se encontram reunidos para discutir
o entendimento nacional. V. Ex' analisa essa
qu~stão com muita clareza. Nos países onde
se chegou a um entendimento isso foi feito
com a participação direta dos partidos políti
cos, como é o caso da Itália, Alemanha, Fran
ça e dos próprios países socialistas. Eu dizia
em outra ocasião - e repito agora - que
o grande líder do Solidariedade, Lech Wale
sa, dizia que os partidos políticos não contri
buíram para o entendimento. Felizmente, ele
avançou, e hoje é candidato à Presidência
da República da Polônia, através de um parti
do político. Como Lech Walesa, seria preciso
que as lideranças sindicais entendessem a im
portância do Congresso Nacional, a fim de
darem passos firmes em direção ao entendi·
mento nacional. Cumprimento V. Ex', que
expôs muito bem o assunto. Esse projeto,
que ajudei a elaborar e contou com a partici
pação direta de V. Ex', trata de prefixação
dos preços e salários, com um redutor de
2%. Lembro-me de que enfatizamos que, se
houvesse de fato entendimento, em dez me
ses poderíamos chegar a uma inflação em tor
no de 2%. Ao concluir, quero dizer que o
que mais lamentei foi o fato de V. Ex' não
ter sido reeleito na Bahia. A não-reeleição
de V. Ex' faz com que não só a Bahia perca,
mas também todo o conjunto dos trabalhores
brasileiros. Este é o maior lamento neste mo
mento. E, embora V. Ex' não tenha sido ree
leito, sei que nessa luta estaremos sempre
juntos.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Obri
gado, Deputado Paulo Paim. É exatamente
a minha não-reeleição que me permite falar
mais à vontade em defesa do Congresso Na
cional.

Esta Casa nunca me agradou pelo que re
presenta de convívio agradável, culto, inteli
gente, mas pelo que representa de interesses.
Isso é que precisa ser valorizado e preser
vado, ou seja, o Congresso Nacional como
terreno de negociações. Aqui se pode realizar
o verdadeiro pacto nacional, e V. Ex', Depu
tado Paulo Paim, tem dupla responsabilidade
quanfo confirma essa hipótese. V. Ex' é, ao
mesmo tempo, representante político - e
dos melhores de seu partido - e represen-



Dezembro de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quarta~feira12 14079

tante sindical, é sindicalista e parlamentar.
Compreende bem os dois níveis dessa repre
se~tação, suas limitações e possibilidades.

E nesse sentido, Sr. Presidente, que enten
do que também não podemos ficar aqui ape
nas a nos lamentar quanto à não-importância
do Congresso Nacional. Não podemos ficar
aqui a responder, a tudo isso às vezes, com
nossa emoção, com o fígado, como fez o no
bre Líder Amaral Netto há 24 horas, quando
trouxe à baila a progenitora de um tecnocrata
que havia ofendido o Congresso Nacional.
Isso não nos acrescenta nada, não representa
uma solução. Pode até contribuir para aliviar
nosso fígado, nossa pressão arterial. É uma
reação até humana, mas não é politicamente
construtiva.

Há algo de errado nesta Casa, sim, e é
preciso que os Depufádos desta legislatura
que se finda e aqueles que virão compor esta
Casa, na maioria novos Deputados, com
preendam,que precisamos de nova tecnologia
política. E absolutamente incompreensível
que a ciência política seja a que menos evo
lua, enquanto que as ciências físicas e natu
rais, que trabalham com os elementos que
não se modificam há milhões de anos, evo
luem nos seus métodos, nas suas formas. Pou
ca diferença há entre esta Casa e o Congresso
Nacional de 1945, de 1954, de 1958 e de 1962.
Tudo continua funcionando de forma primi
tiva. E não só na sua forma, com o no seu
conteúdo.

O nosso discurso está ultrapassado. Esta
é a verdade. A direita e a esquerda parlamen
tares têm um discurso desvinculado da reali
dade. Nossa visão de oposição e governo tam
bém é ultrapassada ou equivocada. É preciso
ter a coragem de avançar nesse sentido. Pes
soalmente, tentei isso muitas vezes. Os Depu
tados Paulo Paim, Célio de Castro e Carlos
Alberto Caó são testemunhas de que me ar
risquei a desagradar corporações, na Comis
são de Trabalho, de Administração e de servi
ço Público, votando contra propostas corpo
rativistas e dadivosas do Congresso Nacional.
Talvez tenha sido o melhor do meu trabalho
nesta Casa, mais importante até que a crimi
nalização da retenção dolosa do salário do
que a conquista do turno de seis horas, ou
de a mulher participar na luta contra o racis
mo. Houve, de minha parte, a tentativa de
investir numa nova forma de fazer as coisas.
Mas foi muito pouco. Fiz muito pouco e mui
to timidamente. Todos nós temos sido tími
dos nesse sentido.

Ouvi hoje uma declaração do Deputado
Roberto Freire, 'que apóia expressamente a
proposta de negociação da dívida externa do
Governo Collor. Penitenciei-me por não tê-lo
feito da mesma forma, evidentemente não
com a mesma repercussão, já que o Deputado
Roberto Freire tem projeção maior e mais
merecida do que aquela comum a todos os
Deputados. Mas eu, Deputado mais simples,
soldatlo da planície, deveria ter feito isso mais
explicitamente .'

Do mesmo modo presenciei o Deputado
Fernando Santana pronunciar-se a esse res
peito. Temos a obrigação de dizer claramente

ao País e ao 'mundo que essa foi a melhor
proposta feita por um governo para a questão
da dívida externa. Temos de dizer aberta
mente que a medida provisória que cobra
correção monetária das empresas em concor
data é absolutamente correta e justa. Seria
injusto os trabalhadores pagarem tudo o que
compram com correção monetária e as em
presas formularem suas concordatas receben
do lucros e vantagens enormes, levando, mui
tas vezes, outras empresas à falência. Sea
Rede Paes Mendonça, da Bahia, por acaso
for concordatária, quantas dezenas de empre
sas fornecedoras não irão à falência, desem
pregando milhares de pessoas para que a polí
tica de lucros seja completamente preserva
da?

É necessário combatermos o bom comba
te, sendo implacáveis com o colonialismo po
lítico, a subjugação eo ar de capacho que
os tecnocratas adotam na política salarial,
vendendo-se e rendendo-se às exigências do
Fundo Monetário Internacional. É preciso
combatermos ,com vigor essas dominação co
lonizada que pretende enterrar o Estado, fa
zê-lo desaparecer, contraditoriamente, até
com a ação do Governo, que a cada dia é
mais intervencionista, mas com um discurso
de fim de mundo em relação ao Estado. Para
que possamos combater o crime, o genocídio
trabalhista que o Governo Collor está reali
zando, temos a obrigação política de apoiar
o mínimo que apresentar de positivo.

, Concedo aparte io nobre Deputado Célio
,de Castro.

o Sr. Célio de Castro - Sr. Deputado Do
mingos Leonelli, gostaria de ressaltar que V.
Ex' neste momento presta inestimável contri
buição à Casa. Ao analisar a questão do cha
mado entendimento nacional ou pacto nacio
nal, V. EX" coloca o dedo na ferida, dizendo
q:le falta o requisito fundamental para o êxito
na realização desse pacto, isto é, os pactuan
tes, que são os partidos políticos, nos quais
V. Ex' aponta a debilidade de não conse
guirem sair da camisa-de-força do corpora
tivismo imediatista para se traduzirem em re
presentantes das legítimas aspirações de to
dos os segmentos nacionais. Neste momento
V. Ex' coloca em questão a representativi-

'dade política no País, que está contempo
rânea do resultado das últimas eleições. Pela
primeira vez nesta Casa vejo uma análise que
coloca 'em tela claramente a questão do voto
nulo e em branco nas últimas eleições, que
expressam muito mais uma crise de represen
tatividade político-partidária do que uma des
crença generalizada de uma cultura chamada
"DDDs" - descrença, desesperança e des
moralização. Com muita clareza, lucidez e
felicidade, V. Ex', recoloca em tela uma ques
tão fundamental, que é o pressuposto de um
pacto político, que é o partido político. Feli,
cito V. Ex' pelas suas ponderaçpes.

o SR. DOMINGOS LEONELLI - Muito
obrigado, Deputado Célio de Castro. V. Ex'
disse bem referindo-se à crise que se refletiu
nas eleições. Não foi uma crise de insatisfação

ou de mera indignação, mas muito mais pro
funda. O nosso povo está nos dizendo que
esse método, que essa forma de fazer política,
essa forma de partido, de estrutura e talvez
até a forma de Estado, aquele Estado que
consolidamos aqui na Constituição, estão er
rados. Tivemos uma Constituição é preciso
que se diga isso - avançada, progressista,
mas que não foi aprovada pelo povo. A reno
vação em mais de 60% do Congresso Nacio
'nal, exatamente o atingimento aos parlamen
tares e às forças que mais trabalharam pelos
aspectos mais progressistas e melhores da no
va constituição, significa que o nosso povo
ou não compreendeu a nova Carta, ou está
contra ela. Esta é uma questão que diz respei
to à direita e à esquerda e não apenas a um
setor da sociedade. Temos uma crise política
instalada, estrutural, profunda, civilizatória,
que precisa ser respondida criativamente. O
Governo Collor foi uma espécie de meia-res
posta a isso: respondeu superficialmente a
essa questão, apresentou-se como uma alter
nativa a essa estrÍJtuta arcaica e incapaz de
responder às questões que o mundo nos apre
senta. Superficial e falsa, por~Uj::, mal tomou
posse, passou a referenciar-se exatamente pe
lo que havia de mais antigo, superado, retró
grado e atrasado, porque representa o proje
to de uma direita moderna, mas sem apoio
e sem estrutura de base. A "Rede Globo"
é, talvez, o estado-maior do capitalismo na
cional, o centro de elaboração ideológica
mais competente, na medida em 'que vai até
as massas, e tem, por ser grande empresa,
capacidade de planejamento a médio prazo.

Contudo, não foi capaz de criar estruturas
modernas, nem mesmo para a direita. Vemos
surgir críticas ao Governo também por parte
da direita, devido à sua incapacidade de pro
duzir a verdadeira modernidade.

Sr. Presidente, Stê e Srs. Deputados, não
estarei nesta Casa no próximo ano, nem sei
se voltarei a falar desta tribuna. Se o fizer,
tratarei do tema proposto pelo Deputado Ro
berto Freire, a respeito da necessidade de
novas formações político-partidárias, absolu
tamente necessárias, segundo meu entendi
mento, tanto à esquerda como à direita. Não
defendo a idéia de um partido único de es
querda, pois esta já tem um partido consoli
dado, que cumpre uma função histórica, a
meu. ver, no plano corporativo - reivindi
catório - embora não revolucionário - que
é °Partido dos Trabalhadores, partido conse
qüente e sério, verdadeiro representante da
classe operária em nosso País, com quadros
na classe média e nas camadas intelectuais,
mas que ainda não foi capaz de gerar um
projeto· nacional. A direita apóia-se no que
há de mais velho e, pormuitas vezes, velhaco,
na corrupção, no favoritismo e no cliente
Iismo. Em ambos os lados, entretanto, sen
te-se a necessidade de uma representação for
mal mais competente, mais capaz de expres
sar os anseios dessa nova crise civiizatória
que vivemos.

Não estarei no Congresso Nacional ,para
discutir o pacto social, mas insisto ,em que
esta Casa deve acolher esse pacto e realizá-lo.
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Só aqui tal pacto pode ter alguma possibi
I~dade de êxito. Embora não possa mais con
tribuir da mesma forma, continuarei, como
militante, dando a minha contribuição. É cer
to que terei dificuldades de exercer com a,m
plitude as pequénas funções que exerci até
'agora, mas insisto, Sr. Presidente - e o faço
muitas vezes - em que é preciso salvar a
democracia, salvando o Congresso Nacional,
pois vejo risco para ele. Não o de ser fechado
por um golpe militar, mas de ser de tal forma
desprezado pela sociedade e desconhecido
pelas forças econômicas e sociais que perca
a sua função. Se isto acontecer a democracia
é que testará comprometida.
. Concedo aparte ao nQbre Deputado Jutahy
júniC,1T.

o SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota)
- Nobre Deputado fDomingos Leonelli, o
tempo de V. Ex' está esgotado, mas poderá
dispor de mais três minutos para conceder
o aparte.

O Sr. Deputado Jutahy Júnior - Deputado
Domingos Leohelli, é com grande emoção
e tristeza que 'ouço as palavras de V. Ex',

.dizendo ser esta, provavelmente, a última vez
que ocupa a tribuna neste período legislativo,
pois aqui não estará no próximo ano, princi
palmente pelo fato de havermos começado
juntos, como Deputados Estaduais, em 1978,
na Assembléia Legislativa da Bahia. Muitas
Vezes, ocupamos posições antagônicas, mas
sempre tivemos compreensão clara do pro
cesso político e da importância do Poder Le
gislativo. A presença de V.Ex' nesta Casa
sempre enriqueceu os debates e engrandeceu
a atividade política. Sempre contribuiu V.
Ex' para a busca de soluções para os graves
problemas nacionais. Hoje, estamos às voltas
com questões vitais, como a dos salários, do
pacto social e do entendimento político. É
fundamental que este Congresso seja o foro
de decisão das soluções adequadas para o
País. Aprendi com V. Ex' algo que, muitas
vezes, assusta as pessoas, mas que é absoluta
mente verdadeiro: esta Casa representa inte
resses. Temos de dizer isto claramente, com
muita altivez, porque, de fato, este é o local
adequado para se representarem os interesses
dos eleitores. Aprendi isto com V. Ex', desde
os tempos da Assembléia Legislativa da Ba
hia, período em que convivemos, indepen
dendo de mandatos parlamentares. Sei que
continuará V. Ex' a exercer atividade polí
tica, através da militância no seu partido. Te
nho a exata compreimsão de que a presença
de V. Ex', nas atividades políticas, da Bahia
e no País, é muito importante para todos nós,
razão por que quis dar aqui meus testemu
nho, mais como parlamentar do que como
amigo que também sou de V. Ex'

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Muito
obrigado, Deputado Jutahy Júnior. Temos
uma longa convivência, com a compreensão
derivada do aprendizado mútuo de que, em
bora com diferenças profundas, existem obje
tivos comuns que podem, muito mais fre
qüentemente do que se imagina, unir-se em

determinado caminho. Aprendemos isto na
Bahia e aqui.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Ha
roldo Lima.

O Sr. Haroldo Lima - Nobre Deputado
Domingos Leonelli, peço aparte, no final do
discurso de V' i Ex" para ressaltar dois aspec
tos. O primeiro diz respeito ao conteúdo do
presente discurso de V. Ex'. Gostaria de·dizer
que, como sempre, é um pronunciamento po
lêmico, trazendo á tona as questões da atuali
dade pela ótica da esquerda polemizada. ou
da esquerda que se problematiza. Nunca
aborda V. Ex' as questõ~s de pontos de vista
consensuais sobre as quais não haja quaisquer
dúvidas, mas traz a questão viva, cheia de
dúvidas, imersa em dificuldades, como de fa
to é a vida e são os problemas que enfren
tamos. Quero saudá-lo pela contribuição que
dá, ao apresentar o seu ponto de vista a res
peito dessas questões candentes da atualida
de brasileira e internacional, a respeito do
mérito dessas questões, sobre algumas das
quais tem o meu partido opinião coincidente,
discordando quanto a outras. É salutar que
seja assim, porque do estabelecimento desse
contraditório é que, efetivamente, surgirá o
ponto de vista mais correto, mais justo, mais
verdadeiro. Em segundo lugar, formando-me
ao lado de outros parlamentares que aqui
já se posicionaram, quero testemunhar, alto
e bom som, quanto significa de prejuízo a
ausência de V. Ex', nesta Casa, na próxima
legislatura. Nós, baianos, em diversas opor
tunidades estivemos juntos nas mesmas fren
tes de luta, na Bahia, na Câmara dos Depu
tados e na Constituinte. Sinto-me na obriga
ção de ressaltar, publicamente, que V. Ex',
seja no passado, seja na atualidade, foi porta
voz, nesta Casa, dos interesses dos setores
que o elegeram. Há pouco, ouvi a referência
do Deputado Jutahy Júniors ao pensamento,
diversas vezes manifestado por V. Ex', de
que esta é Casa de interesses. E não poderia
ser de outro jeito. Foi V. EX' lídimo represen
tante, nesta Casa, dos interesses dos que o
elergeram - os trabalhadores da nossa terra;
foi também um dos mais destacados represen
tantes dos interesses do Estado da Bahia, do
Nordeste brasileiro e da soberania nacional.
Receba, portanto, em nome do PC do B,
minha solidariedade. Sua não-reeleição não
se deve a algum problema com V. Ex', tam
pouco com a Bahia mas, sim, porque as forças
progressitas, no Brasil, não conseguiram tra
zer de volta a esta Casa diversas pessoas que
aqui se destacaram por lutar, de peito aberto,
pelos mais avançados interesses nacionais.
Não percamos de vista que V. Ex' foi nota
dez, na Constituinte, na primeira e na segun
da fase. Lamento que, com V. Ex" vários
outros colegas, que com toda a abnegação
aqui defenderam os interesses dos trabalha
dores por isso obtendp nota dez, não retor
narão a esta Casa, em razão de diferentes
injunções lamentáveis que enfrentamos na
Bahia. Com a ajuda de V. Ex', mesmo de
fora do Parlamento, poderemos superar difi
culdades como essas no período vindouro.
Muito obrigado.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Muito
obrigado, nobre Deputado Haroldo Lima. O
testemunho de V. Ex' para mim que tenho
tem um valor especial. V. Ex' sabe do apreço
pessoal tem por V. Ex', e seu partido. Estou
bastante consciente da necessidade de união
de nossas forças, porque tenho trabalhado
incessantemente nesse sentido. A história do
PC do B, do PCB e do PT constituem elemen
tos indispensáveis à tessitura de uma reali
dade transformada em nossa Pátria. Creio
que estaremos sempre juntos, sim, contri
buindo para melhor compreensão da nossa
realidade. Hoje, com a Deputada Lídice da
Mata, o Deputado Emiliano José, da Bahia,
a Vereadora Bete, enfim, com dezenas de
outros companheiros, luto para a construção
de um instrumento de compreensão da reali
dade, para que também a esquerda coloque
x;a sua ordem do dia a questão do poder.
E indispensável que tratemos a questão do
poder junto e saparadamente da questão da
revolução, sem abrir mão em nenhum instan
te de uma transformação revolucionária, não
insurrecional, não sanguinolenta, mas revo
lucionária no sentido de substitutir o capita
lismo.

Temos de admitir, e para isso a unidade
da esquerda é fundamental, a hipótese de
poder.

Pretendo desenvolver de outras formas a
reflexão sóbre o que há de mais revolucio
nário, hoje, no Brasil é a administração vito"
riosa de uma companheira nossa de outro
partido, o PT, a Prefeita Luíza Erudina. É
absolutamente essencial para a estratégia da
esquerda na América Latina a demonstração
da capacidade de governar sem o que não
poderemos, em nenhum instante, pensar em
disputar wm poder nacional e, ao mesmo tem
po, transformar as estruturas nacionais. Não
há mais a hipótese de um palácio de inverno;
não podemos pensar em insurreição extem
porânea. A idéia de revolução vincula-se à
de hegemonia, de exercício,do poder, mesmo
num reg~me do qual discordamos essencial
mente. E fundamental trabalharmos, estu
darmos, compreendermos as lições do mundo
e as do nosso povo. E é cOI1)prendendo as
liçôes do meu povo, compreendendo a minha
não reeleição como uma lição do meu povo
que humildemente. sem nenhum ressenti
mento, me dedico novamente à expectativa
de ser mais um militante da esquerda em nos
sa Pátria. (Palmas.)

DISCURSO PROFERIDO PELO
SR. DEPUTADO VLADIMIR PAL
MEIRA NA SESSÃO DO DIA 5-12-90.

OSR. VLADIMIR PALMEIRA (PT-RJ)
- Sr.Presidente, Srs. Deputados, a crise na
cional se alastra. Nesta semana duas das re
vistas de maior circulação nacional tratam da
questão da recessão e do desemprego.

Ao início do seu plano, a Ministra Zélia
Cardo:to de Mello dizia não ser ele recessivo,
garantia que não haveria recessão no País.
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Mais: quando aqui esteve, a chamado da
Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, declarou que não tínhamos recessão, mas
ajustamento. Negou sempre que houvesse in
tenção recessiva. Hoje defende abertamente
a recessão. Aliás, desde junho, quando ao
final de um programa de televisão, segundo
comentário dos jornais, respondendo a um
jornalista, que disse que o povo não podia
mais comprar, S. Ex' comentou: "Graças a
Deus". Quer dizer, a contenção do consumo
virou sua meta básica.

De tal forma é hoje a crise que o próprio
-Deputado Delfim Netto, que todos sabemos
foi sempre um representante da direita, é
membro do PDS e foi ministro do Governo
militar, reconhece agora em artigo que a re
cessão está passando dos limites, e pede um
pouco mais de humildade à equipe governa
mental.

Acontece que esse Governo vem travando
a luta contra a inflação de dois modos, sobre
tudo com uma política de alta da taxa de
juros e com o estímulo absoluto à recessão,
através de diminuição brutal dos salários. A
política de recessão para eles, inclusive, não
é um episódio. A recessão é o elemento cen
tral para derrubar a inflação. E a tal ponto
essa recessão é defendida e avança com tal
rapidez que podemos imaginar que não vai
ser pior do que à recessão espontânea que
se segue a um processo de hiperinflação.

O fato é que, depois de o Governo prome
ter - e são promessas fúteis e demagógicas
- que em três meses a inflação estaria abaixo
de 10%, estamos, hoje, convivendo com uma
taxa de inflação acima daquela que motivou
a publicação do Plano Cruzado; estamos com
uma inflação e um processo de recessão. Em
vez de termos uma enfermidade só da econo
mia, temos duas. Portanto, as distorções es
truturais que se seguirão serão muito mais
graves.

O Governo, por outro lado, não tem nem
poder moral, dados os casos de tráfico de
influências que se avolumam, nem ética, do
ponto de vista da manutenção da palavra em
penhada, para que a população possa sequer
dar crédito á sua política.

O Governo anuncia metas, e nenhum agen
te econômico acredita nelas; o Governo
anuncia planos, e todo o mundo sabe que
não são pra valer. De forma que a palavra
do Governmo é desacreditada.

No entanto, tem ele defendido que a sua
política é a única racional para liquidar a in
flação e garantir a retomada do desenvol
vimento econômico.

Com isso ficou absolutamente contraditó
ria a sua política de chamar ao pacto social.
Pelo que sabeqlOs, na-história do mundo, pac
tos sociais são feitos em momentos de guerra,
da presença de um inimigo externo, ou numa
fase de crises catastróficas da economia na
cional, ou ainda em momentos de transição
de um regime para outro, como é o caso da
transição de um regime militar para um regi
me democrático burguês. Não nos encontrá
vamos neste momento, no Brasil, em nenhu
ma dessas situações. Ao mesmo tempo, no

ano de um pacto, o Governo se defende e
quer chamar todas as forças vivas da Nação
em virtude da inc<l.pacidade de resolver sozi
nho, de propor, executar e controlar determi
nada política econômica.

No caso do pacto brasileiro, o Governo
dizia que a sua política contra a inflação esta
va dando certo. Afirmava, quando chamou
ao pacto, que a saída para o Brasil era aquela
mesma, de forma que não sabemos o que
ele queria pactuar.

Na verdade, o Governo queria discutir a
política do Brasil para o ano 2010. Não queria
pacto algum, mas a manobra eleitoreira, na
medida em que estava decidido a manter a
sua política econômica a ferro e fogo.

Dessa forma foi um erro a Central Única
dos Trabalhadores ter aceito participar desse
pacto. E agora, quando a CUT começa a
rachar com ·ele, só se confirma aquilo que
era notório, ou seja, que esse pacto não era
para valer. Colocaram a CUT no meio. E,
-agora, empresariado e Governo tentam divi
dir o movimento dos trabalhadores, alian
do-se com pelegos para dizer que há uma
alternativa pactuada para este País, e essa
alternativa não fugiria, evidentemente, das
regras que a Ministra da Economia tem im
posto e para as quais o Presidente tem dado
seu aval.

Não estamos, no entanto em mera crise
inflacionária. O problema da intlação dói e
exige soluções. Ao mesmo tempo, a recessão
é profundamente desorganizadora. Mas te
mos uma crise estrutural. Já se comentou na
imprensa e mesmo nesta Casa sobre o quadro
traçado pelo Banco Mundial acerca da situa
ção do Brasil. Cada um de nós, cada um dos
agentes econômicos, cada um dos partidos
políticos e cada um dos segmentos sociais têm
o que dizer diante desse relatório e dessa
análise.

É preciso que saibamos que o Brasil, na
década de 80, apresentou aumento no núme
ro de miseráveis, de 23 para 33 milhões. O
Brasil é o terceiro país do mundo em distri
buição anormal de renda, ou seja, a concen
tração da renda no País perde apenas para
Honduras e Serra Leoa. Mas injustiça social
em nosso País não é um problema de política
de governo e, sim, estrutural. A miséria cres
ceu, e, ao mesmo tempo, o País estagnou.
A década de oitenta é considerada a década
perdida, e essa estagnação, evidentemente,
explica uma parte da situação na qual nos
encontramos. E não é só estagnação da eco
nomia. Entre os dez países semi-industria
lizados do mundo, onde estão a Índia, a Co
réia e Formosa, estamos no último lugar em
matéria de investimentos, pesquisa e desen
volvimento.

Ora, hoje, no mundo moderno, q\lem não
iFIVeste em pesquisa e desenvolvimento fica
para trás. Quem não investe nos setores de
alta tecnologia está ficando com uma econo
mia cada vez mais dependente. De forma que
o Brasil não só ficou mais pobre na década
de 80, não só ficou mais miserável, mas abriu

caminho para poder ficar ainda mais miserá
vel, mais pobre e mais injusto.

A queda dos investimentos neste ano foi
de 84%. A Ministra Zélia Cardoso já havia
anunciado, em junho, que iria cortar, pelo
menos em 40%, os investimentos das estatais.
Quer dizer, estamos chegando a um ponto
em que estamos contando o salário de hoje
e o de amanhã, o emprego de hoje e o de
amanhã.

Ao mesmo tempo, não temos uma política
de investimentos, já que o próprio Presidente
Collor diz que não dará mais financiamento
à pesquisa universitária, tentando fazer todo
o financiamento através das grandes empre
sas. A parte que o País dá - e isso vem
governo, vai governo - à pesquisa e desen
volvimento, à dinamização de novos setores,
ali onde o Estado pode intervir, é mínima.
De forma que o Brasil, do ponto de vista
político, de pesquisa e de desenvolvimento,
está indo à ruína;

Temos, além disso outro ponto importan
te. É comum assistirmos na televisão ou em
debates, inclusive nesta Casa, aos represen
tantes do empresariado colocarem-se como
representantes da produção, como represen
tantes do crescimento econômico, como pes
soas que lutam contra·a economia usurária
e, por não gostarem de vagabundagem, carre
gam este País nas costas.

Freqüentemente um deputado desavisado
fica impressionado com o quadro que o em
presário apresenta à Casa e à Nação.

Na décãda de 80, a economia es~agnou,
a miséria aumentou, o salário caiu, a pesquisa
foi para o espaço, mas a classe empresarial
brasileira nunca lucrou tanto. Na Europa e
nos Estados Unidos esse seria um quadro es
candaloso. Lá há uma incorporação da pro
dutividade ao crescimento. O lucro cresce,
mas a economia aumenta em produtividade.

No caso brasileiro, o lucro do patrão sai
da queda do salário do empregado. O aumen
to da miséria deve-se diretamente ao patro
nato. Não há como justificar que o patronato,
não só da área financeira, tenha tido altos
lucros em uma década em que a economia
não cresceu. O empresariado brasileiro, ao
contrário de outros países que passaram pelo
mesmo estágio, não empresaria a produção
e, sim, o próprio lucro e a miséria da classe
trabalhadora. Trata-se de uma classe chupa
sangue, que vive da estagnação econômica
e, portanto, perdeu o papel de classe uni
versal ou nacional. Isso, na medida em que
se identificasse com os interesses das dife::
rentes classes e pudesse corporificar o cresci
mento da Nação. Hoje, com esse quadro críti
co, quadro que não sai das análises mais afoi
tas de algum partido de esquerda ou de algum
segmento da sociedade, mas ai dos dados con
cretos trazidos pelas instituições internacio
nais, sai de fatos, sai da história do desenvol
vimento brasileiro ou da falta de desenvol
vimento da nossa economia nesse dez anos,
sabe-se que só a classe trabalhadora pode
gerar um processo alternativo. A miséria, a
violência, o aumento do banditismo e o esgar-
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.amento dos laços sociais são" expresões de
um capitalismo de terceiro mundo, o qual
está presente neste País e não tem nenhuma
base nacional ou universal. Portanto, um pro
jeto que refaça os caminhso da Nação s6 pode
ser sustentado hoje pela classe trabalhadora
brasileira.

É por isso que nosso partido trava hoje,
com especial atep.ção, um debate sobre o so
cialismo, sobre a necessidade de um progra
ma naciQnal amplo que dê um sentido mais
geral à política, como o que caracterizou a
campanha de Luiz Inácio da Silva à Presi
dência da República. Esse projeto, evidente
mente, não pode, a curto prazo, apostar na
recessão, no arrocho salarial e no desempre
go, porém mais do que isso, deve abrir condi
ções, a longo prazo, de enfrentamento do
capitalismo.

Mostramos aqui que o capitalismo é isso.
Muita genta fala sobre a miséria, a fome,
a violência, e não analisa que tudo isso é
típico de capitalismo brasileiro, que se vem
agravando. "

Queremos abrir um processo diferente.
Confiamos em que os trabaJ.!ladores podem
erguer-se como força social é" mostrar não
s6 um projeto, mas a disposição de encami
nhá-lo.

Todos n6s sabemos que o primeiro mo
mento de uma recessão é de extrema dificul
dade para os trabalhadores. Todos sabemos
que, no primeiro momento de recessão, o
medo_do desemprego é elemento determi-.
nante no aquietamento dessa classe. Todos
sabemos, e é uma hist6ria mundial, que nesse
primeiro momento caem as greves, as resis
tências, os comícios, as passeatas, e que o
patronato se aproveita para aumentar sua ta
xa de lucro, para diminuir o salário, para
ir avante na política de extração de trabalho
da classe assalariada. Mas isso é s6 uma parte
da hist6ria.

Ainda hoje, estamos vendo no Brasil cem
mil demitidos em dezembro. Em Belo Hori
zonte, empresas começaram a não pagar o
décimo terceiro salário. E é a parte mais fraca
sempre que vai pagando o custo da crise so
cial. "

Mas há um segundo momento da recessão.
Ela não pára no primeiro momento, não pára
no aquietamento. E apostamos que a classe
trabalhadora brasileira, com o prosseguimen
to da política do Governo Federal, vai come
çar a ap-ancar sua.política a" longo prazo, com
a determinação, a curto prazo, de combater

"a recessão. Isso implica não s6 uma batalha,
no Congresso, dos seus representantes para
a busca de uma política salarial mais adequa
da, mas também a resistência da própria clas
se. Implica o confronto, o conflito, a organi
zação popular, porque as classes dominantes
não ouvem outra voz senão a voz da rua,
da greve. .

O próprio Congresso Nacional, na hora de
legislar, se os trabalhadores não estão recla
mando, esquece ó País, o peão, a pobreza,
a miséria, e legisla na base do ar condicionado
de Brasília. Apostamos nesta luta da classe
trabalhadora. Acivertimos o Governo e as

classes dominantes" de ,que a paciência tem
limites e que tolerância da classe trabalha
d!Jra, diante dessa situação, vai-se transfor
niando em intolerância, seguida de rev.olta.
Nós, do PT, não temos dúvida, no caso de
revolta dos trabalhadores, de que lado esta
mos. Apresentamos nosso apoio concreto à
formulação de um programa e chamamos ca
da um a sacar sua responsabilidade neste mo
mento, porque amanhã poderá ser tarde.

COMISSÕES
REDAÇÕES FINAIS

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N' ~74·B, DE 1990

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Barretos Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radioCusão so
nora ~m freqüência modulada, na cidade
de Colina, Estado de São Paulo. "

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica aprovado o ato que outorga

permissão à Rádio Barretos Ltda para explo- "
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Coli
na, Estado de São Paulo.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Ney Lopes, Relator.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N' 284-B, DE 1990

Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema CaC de Radiofusão Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora l!m freqüência modulada,
na cidade de Pirapora, Estado de Minas
Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica aprovado o ato que outorga

permissão ao Sistema Caf de Radiodifusão
LTDA. para explorar, pelo prazo de dei
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Pirapora, Estado de Minas
Gerais, ato a que se refere a Portaria n' 191,
de 3 de outubro de 1989, do Ministro das
Comunicações.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Ney Lopes. Relator.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DECRETO LEGISLATIVO

N' 285-B, DE 1990

Aprova o ato que outorga concessão
à Sociedade de Televisão Manuara Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 10 anos;
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na

cidade de Boca do Acre, Estado do Ama·
zonas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica aprovado o ato que outorga

concessão à Sociedade de Televisão Manaua
ra LIDA. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Boca do Acre, Estado do Amazo
nas, ato a que se refere o Decreto n" 98.923,
de 2 de fevereiro de 1990.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Ney Lopes, Relator.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N' 287-B, DE 1990

Aprova o ato que outorga concessão
ao Sistema Potiguar de Informação Lt
da., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Caicó, Estado do Rio
Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica aprovado o ato que outorga

concessão ao Sistema Potiguar de Informação
Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade
de Caic6, Estado do Rio Grande do Norte,
ato a que se refere o Decreto n" 98.926, de
2 de fevereiro de 1990.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990
Ney LopeS, Relator.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N' 288·B, DE 1990

Aprova o ato que outorga permissão
à Universidade do Oeste Paulista 
UNOESTE, para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Presiden
te Prudente, Estado de São Paulo

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica aprovado o ato que outorga

permissão à Universidade do Oeste Paulista
-l,JNüESTE, para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade; servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, com fina exclusivamente educativos,
na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo, ato a que se refere a Portaria
n' 246, de 6 de dezembro de 1989, do Ministro
das Comunicações. .

Art. 2' Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Ney Lopes, Relator. .
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N' 291·B, DE 1990

Aprova o ato que outorga pennissão
à Global Comunicação Ltda. para expio·

, rar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida·
de de Formiga, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica aprovado o ato que outorga

permissão à Global Comunicação Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de
Formiga, Estado de Minas Gerais, ato a que
se refere a Portaria n" 31, de 6 de fevereiro
de 1990, do Ministro das Comunicações.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Ney Lopes, Relator.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N' 293-B, DE 1990

Aprova o ato que outorga pennissão
à Rádio Semanário Folha de Arthur No
gueira Ltda. para 'explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Arthur
Nogueira, Estado de São Paulo.

O Congressó Nacional decreta:
Art. I' Fica aprovado o ato que outorga

permissão à Rádio Semanário Folha de Àr
thur Nogueira Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Arthur Nogueira,
Estado de São Paulo, ato a que se refere
aPortarian' 252, de 14 de dezembro de 1989,
do Ministro das Comunicações.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de dezt;mbro de 1990.
- Ney Lopes, Relator.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N' 297.B, DE 1990

Aprova o ato que outorga concessão
ao Sistema Potiguar de Infonnação Ltda.
para explorar, pelo praZo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onde média, na
cidade de São Miguel, Estado do Rio
Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica aprovado o ato que outorga

concessão ao Sistema Potiguar de Informação
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exdusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onde média, na cidade
de São ~guel, Estado do Rio Grande do
Norte, ato a que se refere o Decreto n'
98.934, de 7 de fevereiro de 1990.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação. '

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Ney Lopes, Relator.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N' 298-B, DE 1990

Aprova o ato que outorga concessão
à Rádio Jornal Cidade Juiz de Fora Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas
Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica aprovado o ato que outorga

concessão à Rádio Jornal cidade Juiz de Fora
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade
de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais,
ato a que se refere o Decreto n' 98.882, de
25 de janeiro de 1990.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Ney Lopes, Relator.

REDAÇÃO FINAL DE PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N' 300-B, DE 1990

Aprova o ato que ouiorga pennissão
à Rádio Ferreirense Ltda. pàra explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Porto Ferreira, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica aprovado o ato que outorga

permissão à Rádio Ferreirense Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de
Porto Ferreira, Estado de São Paulo, ato a
que se refere a Portaria n' 200, de 25 de outu
bro de 1989, do Ministro das Comunicações.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Ney Lopes, Relator.

REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N' 308.B, DE 1990
Aprova o ato que outorga permissão

à Fundação Cristã Educativa, para ex·
piorar, pelo prazo de dez anos, sem direi·
to de exclusividade, serviço de radiodi·
fusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Pires do Rio, Estado de
Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica aprovado o ato que outorga

permissão à'Fundação Cristã Educativa, para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de
Pires do Rio, Estado de Goiás, ato a Que

se refere a Portaria n' 226, de 20 de novembro
de 1989, do Ministro das Comunicações.

Art. 2- Este decreto legislativo entra em
. vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990
- Ney Lopes, Relator.

REDAÇÃO FINAL, DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N' 309-B, DE 1990
Aprova o ato que outorga concessão

à TV Carioba Comunicações LTDA, pa
ra explorar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de' sons e imagens (televi·
são), na cidade de Americana, Estado de
São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica aprovado o ato que outorga

concessão à TV Carioba Comunicações LT
DA., para explorar, pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
na cidade de Americana, Estado de São Pau
lo, ato a que se refere o Decreto n' 98.925,
de 2 de fevereiro de 1990.

Art. 2' Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação. .

, Sala das. Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Ney Lopes,Relator.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N' 31O-B, DE 1990 .
Aprova o ato que outOl:g;;l permissão

à Fundação Cultural Educacional e de
Radiodifusão·Catedral São SejJastião do.
Rio de Janeiro, para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivif;lade,
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüêncià modulada, na cida~e de São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica aprovado o ato que outorga

permissão à Fundação Cultural Educacional
e de Radiodifusão Catedral São Sebastião do
Rio de Janeiro, para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fraqüência
modulada, na cidade de São Gonçalo, Estado
do Rio de Janeiro, ato a que se refere a Porta
rian'40, de 20 de fevereiro de 1990, do Minis
trodas Comunicações.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990
-Ney Lopes,Relator.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLi\.TIVO

N- 317.B, DE 1990
Aprova o ato que outorga permissão

à Rádio Santo Antônio de Posse Stéreo
Som Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre·
qüência modulada, na cidade de Santo
Antônio de Posse, Estado de São Paulo.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica aprovado o ato que outorga

permissão à Rádio Santo Antônio de Posse
Stéreo Som Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Santo Antônio de
Posse, Estado de São Paulo, ato a que se
refere a Portaria n" 253, de 14 de dezembro
de 1989, do Ministro das Comunicações.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Ney Lopes, Relator.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N' 326.B, DE 1990

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Meridional Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora, na cidade
de Uberaba, Estadode Minas Gerais.

O Congresso Nacional decréta:
Art. 1" Fica aprovado o ato a que se refe

re a Portaria n' 70, de 7 de março de 1990,
do Ministro de Estado das Comunicações,
que outorga permissão à Rádio Meridional
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Uberaba, Estado de Minas Ge
rais.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
-Ney Lopes, Relator.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N' 329·B, DE 1990
Aprova0 ato que renova, a partir de

23 de agosto de 1989, a permissão outor·
gada à Brasília Super Rádio FM Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so·
nora, na cidade de Brasília, Distrito Fe
deral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica aprovado o atoaqueserefe

re a Portaria n' 133, de 15 de agosto de 1989,
do Ministro de Estado das Comunicações,
que renova por dez.anos a permissão outor
gada à Brasília Super Rádio FM Ltda. para
explorar serviço de \raàiodifusão sonora, em
freqüência moduladá, na cidade de Brasília,
Distrito Federal.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Ney Lopes, Relator.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N' 331-B, DE 1990
Aprova os atos que outorgam permis

são à Sociedade de Radiodifusão Manaus
Ltda., e a Sociedade de Televisão Ma
nauara Ltda. para explorarem serviço de
radiodifusão sonorana cidade de Ma
naus, Estado do Amazonas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ficam aprovados os atos a que

se referem as Portarias n'" 44 e 45, de 22
de fevereiro de 1990, do Ministro de Estado
das Comunicações, que outorgam permissão
à Sociedade de Radiodifusão Manaus Ltda.
e à Sociedade de Televisão Manauara Ltda.
para explorarem, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Ney Lopes, Relator.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO

N' 333-B, DE 1990
Aprova o ato que outorga permissão

à Rádio Capital de Fortaleza Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Aquiraz, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado o ato a que se refe

re a Portaria n' 66 de 6 março de 1990, do
Ministro de Estado das Comunicações, que
outorga permissão à Rádio Capital de Forta
leza Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Aquiraz, Estado do Ceará.

Art. 2" Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990
- Ney Lopes, Relator.

Atas das Comissões

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLÍTICA RURAL

6' Reunião (Extraordinária),
realizada a 7 de junho de 1990

Às onze horas e cinco.minutos.do dia sete
de junho de mil novecentos e noventa, na
sala vinte e sete do Anexo II da Câmara dos
Deputados, em Brasília, reuniu-se a Comis
são de Agricultura e Política Rural, sob a
Presidência do SenhorDeputado Vicente Bo
go, Vice-Presidente; no exercício da Presi
dência. Presentes os Senho~es Deputados Vi
cente Bogo e Jorge Vianna, Vice-Presiden
tes, Jacy Scanagatta, Jonas Pinheiro, Jovanni
Masini, José Egreja, Manuel Domingos, Ivo
Mainardi, Victor Fontana, Paulo Mourão,
Doreto Campanari, Hilário Braun, José Frei
re, José Luiz Maia, Rospide Netto, Carlos
Cardinal, Nelton Friedrich, Paulo Macarini,
Alysson Paulinelli, Rodrigues Palma, Sérgio
Spada, Vilson Souza e Santinho Furtado.
Deixaram de comparecer os Senhores Depu
tados Geraldo Fleming, Iturival Nascimento,
Ivo Vanderlinde, José Mendonça de Moraes,
Rosa Prata, Dionísio Dal-Prá, Humberto
Souto, Narciso Mendes, Vinícius Cansação,
Adroaldo 3treck, Caio Pompeu, Tarzan de
Castro, Fernando Lyra, Adauto Pereira,
Francisco Sales, Raul Belém, Oswaldo Al-

meida, Ricardo Izar, Plínio Arruda, Roberto
Balestra, José Carlos Sabóia e Ubiratan Spi
nelli. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente abriu os trabalhos destinados à
reunião de audiência pública, com a presença
do Dr. Odacir Klein, Presidente da Federa
ção das Cooperativas de Trigo e Soja do Rio
Grande do Sul-FECOTRlGO, para profe
rir palestra sobre a comercialização do trigo,
visando colher subsídios à elaboração de pa
recer de matéria em trâmite nesta comissão.
A seguir, convidou o palestrante a compor
a Mesa e determinou a leitura da Ata da
reunião anterior que, dispensada sua leitura,
a requerimento do Senhor Deputado Hilário
Braun, e submetida à votação, foi aprovada,
sem restrições. O Senhor Presidente conce
deu a palavra ao Senhor Deputado Hilário
Braun. relator do projeto em questão, para
abrir a palestra, o qual agradeceu ao Dr. Oda
cir Klein por ter aceito convite, para ajudá-lo,
com seu depoimento, a encaminhar com mais
justiça o projeto de lei que trata da comercia
lização do trigo. Comunicou, ainda, que pro
curará ouvir, posteriormente, outras entida
des envolvidas com o setor. Disse que, ao
final da exposição do convidado. faria algu
mas perguntas. O Senhor Presidente comu
nicou aos Senhores Parlamentares a presença
em Plenário do presidente da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura.do Rio Grande
do Sul - FETAG. Com a palavra, o Dr.
Odacir Klein, em sucinta exposição, discor
reu sobre o assunto em pauta, finda a qual
foi interpelado pelos Senhores Deputados:
Carlos Cardinal, que falou sobre a taxa de
correção de financiamentos do Sistema Fi
nanceiro de Habitação, a qual é pleitada pe
los agricul~ores na correção dos empréstimos
agrícolas. Concordou com a posição do expo
sitor em relação à privatização do setor do
trigo e achou correto o posicionamento da
Fecotrigo quanto aos problemas do setor. O
Senhor Presidente solicitou aos Senhores De
putados aterem-se ao tempo regimental de
três minutos e concedeu a palavra aos Senho
res Deputados: Ivo Mainardi, que cumpri
mentou o palestraote pela brilhante exposi
ção, que sanou dúvidas que tinha sobre a
produção e comercialização do trigo; Jovanni
Masini, referindo-se aos quadros apresenta
dos pelo Senhor Odacir Klein, disse concor
dar com o preço político do trigo, desde que
não venha penalizar o produtor; Hilário
Braun, que disse, com base nos dados apre
sentados, ser bom para o agricultor o atual
sistema de comercialização do trigo e propôs
uma ação junto ao Governo no sentido de
.se postergar a extinção'do STRlN, pelo me
nos até o fim desta safra, já que não há nada
definido para substituir aquele órgão; Alys
son Paulinelli, que falou de sua experiência
à frente do Ministério da Agricultura. Disse
que o ideal para os problemas da produção
do trigo é a livre iniciativa, mas sem que o
Estado se afaste, pois deve estar envolvido
na comercialização do produto. Mostrou-se
esperançoso ao afirmar que o Brasil será au
to-suficiente na produção do trigo, compe
tindo no mercado internacional com países'
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mais desenvolvidos; Victor Fontana, que fa
lou das dificuldades do produtor de trigo até
a criação do STRIN. Falou da necessidade
de se combater os cartéis e de se aprovar
a Lei Agrícola. Finalizando, frizou que o Mi
nistério da Agricultura tem que trabalhar
com recursos próprios e não depender do se
tor econômico do Governo; Nelson Frie
drich, que cumprimentou o nobre convidado,
alegando não ter nada a acrescentar à com
pleta exposição feita pelo orador. Enalteceu
o conjunto de dados sobre o setor do trigo
apresentado durante a palestra, propôs um
encontro de membros desta comissão com
órgão do Governo, para se chegar a um deno
minador comum nos procedimentos a serem
adotados na produção do trigo e posicionou
se favoralvelmente quanto à permanência do
STRIN. O Senhor Deputado Hilário Braun
solicitou à Presidência encaminhasse convite
aos Diretores do STRIN, para comparecerem
a esta comissão, em data a ser marcada, a
fim de apresentarem dados que subsidiem seu
parecer ao citado projeto de lei. Solicitou,
também, fosse formada uma comissão de
membros deste órgão técnico, apara um en
contro com o Senhor Ministro da Agricul
tura, com a Senhora Ministra da Economia
e com o Presidente do Banco do Brasil, quan
do seria encaminhado documento colocando
a necessidade de se manter a estrutura atual
dos órgãos ligados ao trigo até que seja apro
vada a Lei Agrícola. O Senhor Presidente
solicitou ao Senhor Deputado Hilário Braun
formalizasse o requerimento. Falaram, ain
da, os Senhores Deputados: Jonas Pinheiro,
que indagou sobre a instalação de moinhos
no Mato Grosso; e Sérgio Spada, que solici
tou informações de como se proceder para
evitar que os poucos investimentos feitos no
Paraná sejam desviados para outros setores,
em conseqüência do monopólio do trigo. O
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Se
nhor Deputado Hilário Braun, que agrade
ceu a presença do Senhor Odacir Klein e soli
citou que as respostas ao seu questionário
sejam anexadas à exposição para subsidiar
o parecer. O Senhor Odacir Klein, informou
que, como estão formuladas, as perguntas
do Senhor Deputado Hilário Braun, encami
nhadas ao palestrante, devem todas serem
respondidas positivamente. Porém comenta
ria cada uma delas e encaminharia ao nobre
Deputado. O Senhor Presidente agradeceu
o comparecimento do Dr. Odacir Klein à
prestação das importantes informações e soli
citou aos Senhores Deputados permaneces
sem em plenário. O Senhor Deputado Jova
nni Masini solicitou fosse votado requerimen-

to de informação encaminhado à Mesa no
Senhor Presidente informou ao Deputado
que colocaria a matéria em votação na próxi
ma reunião. O Senhor Deputado Jovanni
Masini disse que o livro de presenças regis
trava quorum suficiente pata votação. O Se
nhor Presidente, em resposta, disse não haver
presença absoluta e que, apesar da impor
tância da proposição, a votação ficaria para
a próxima reunião. O inteiro teor dos pronun
ciamentos foi gravado e, após traduzido e
datilografado, ficará arquivado nesfa comis
são. Nada mais havendo a tratar, às doze
horas e quarenta e quatro minutos, à Senhor
Presidente encerrou os trabalhos, antes con
vocando reunião para a próxima quarta-feira,
dia treze, e comunicou aos presentes a reali
zação da reunião da Comissão Especial da
Lei Agrícola, no próximo dia vinte. E, para
constar, eu Mariza da Silva Mata, Secretária,
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Deputado Vicente
Bogo, Vice-Presidente, e irá à publicação no
Diário do Congresso Nacional.

Termo de Reunião

Aos dezessete dias do mês de outubro de
mil novecentos e noventa a Comissão de
Agricultura e Política Rural deixou de reali
zar reunião por falta de número regimental.
Compareceram os Senhores Deputados Viní
cius Cansanção e Vicente Bogo, Vice-Presi
dentes; Adroaldo Streck, José Luiz Maia,
Freire Júnior, Rodrigues Palma, Nyder Bar
bosa, Victor Fontana, Ivo Vanderlinde, Ma
guito Vilela, Carlos Cardinal, Ivo Mainardi,
Ubiratan Spinelli, Vilson Souza, Geraldo
Fleming, Adylson Motta, Roberto Balestra
e Alysson Paulinelli. E, para constar, eu Ma
riza da Silva Mata, Secretária, lavrei o pre
sente termo que irá à publicação.

Termo de Reunião

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro
de mil novecentos e noventa a Comissão de
Agricultura e Política Rural deixou de reali
zar reunião por falta de número regimental.
Compareceram os Senhores Deputados Viní
cius Cansanção, Vice-Presidente; Ivo Mai
nardi Victor Fontana, Adroaldo Streck, Vil
son S~uza, Dionísio Dal-Prá, Ubiratan Spi
nelli, Jonas Pinheiro, Roberto Balestra, Ny
der Barbosa, Carlos Cardinal, Rodrigues Pal
ma, Alysson Paulinelli e Geraldo Fleming.
E, para constar, eu Mariza da Silva Ma~a;

Secretária, lavrei o presente termo que Ira
à publicação.

Termo de Reunião

Aos trinta e um dias do mês de outubro
de mil novecentos e noventa a Comissão de
Agricultura e Política Rural deixou de reali
zar reunião por falta de número regimental.
Compareceram os Senhores Deputados
Hum.berto Souto, Presidente; Nyder Barbo
sa, Ivo Vanderlinde, Ubiratan Spinelli, Alys
son Paulinelli, Adroaldo Streck, Roberto Ba
lestra, Maguito Vilela, Victor Fontana, Jonas
Pinheiro, Adauto Pereira Lima e Jovanni
Masini. E, para constar, eu, Mariza da Silva
Mata, Secretária, lavrei o presente termo que
irá à publicação.

Termo de Reunião

Aos sete dias do mês de novembro de mil
novecentos e noventa a Comissão de Agri
cultura e Política Rural deixou de realizar
reunião por falta de número regimental.
Comparaceram os Senhores Deputados
Humberto Souto, Presidente; Adroaldo
Streck, Victor Fontana, Jonas.Pinheiro,
Adauto Pereira Lima e Jovanni Masini. E,
para constar, eu, Mariza da Silva' Mata, Se
cretária, lavrei o presente termo que irá à
publicação.

Termo de Reunião

Aos quatorze dias do mês de novembro
de mil novecentos e noventa a Comissão de
Agricultura e Política Rural deixou de reali
zar reunião por falta de número regimental.
Compareceram os Senhores Deputados Viní
cius Cansanção e Vicente Bogo, Vice-Presi
dentes, Vilson Souza, Paulo Mourão, Carlos
Cardinal, Vicente Bogo, Ubiratan Spinelli,
Adauto Pereira Lima, Ivo Vanderlinde, Jo
vanni Masini, Adroaldo Streck, Adylson
Motta, Vinícius Cansação, Paulo Macarini,
Santinho Furtado e Oswaldo Almeida. E, pa
ra constar, eu, Mariza da Silva Mata, Secre
tária, lavrei o presente termo que irá à publi
cação.

Termo de Reunião

Aos cinco dias do mês de dezembro de
mil novecentos e noventa a Comissão de
Agricultura e Política Rural deixou de realic
zar reu\lião por falta de número regimental.
Compareceram os Senhores Deputados Vi
cente Bogo, Vice-Presidente; Ivo Mainardi,
Rosa Prata, Rodrigues Palma e Francisco Sa
les. E, para constar, eu, Mariza da Silva Ma
ta, Secretária, lavrei o presente termo que
irá à publicação.
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