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CÂMARA DOS DEPUTADOSSUMÁRIO
1- ATA DA 145' SESSÃO DA 3' SESSÃO LE·
GlSLATIVA DA' 48' LEGISLATURA EM 18 DE
OUTUBRO DE 1989
I - Abertura da Sesspo
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
m - Leitura do Expediente
OFÍCIOS(pags. 11746 a 11747)
N' 557/89 - Do Senhor Deputado EUCLIDES
SCALCO, Líder do PSDB, indicando o Deputado
Vilson Souza, para integrar, como titular, a Comissão dc Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.
N' 560/89 - Do Senhor Deputado EUCLIDES
-SCALç:O, Líder do PSD B, indicando os Deputados
HORARIO FERRAZ e VILSON SOUZA para
comporem a Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, respectivamente como titular e suplente.
N' 124/89 - Do Senhor Deputado VALMIR
CAMPELO, Vice-Líder do PTB, no exercício da
Lide~ança, comunicando a indicação do Deputado
JOSE EGREJA para a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, como suplente.
N' 326/89 - Do Senhor Deputado ROBERTO
BALESTRA, Líder do PDC, indicando o Deputado
JAIRO AZI para a Comissão de Saúde, Previdência
e Assistência Social, como titular.
REQUERIMENTO (pags. 11747)
Do Senhor Deputado GENEBALDO CORREIA, solicitando a retirada do PL n' 3.670/89, de
sua autoria.
COMUNICAÇÕES (pags. 11747)
Do Senhor Deputado PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO, Líder do PT, indicando o Deputado ANTONIO MARANGON para a Comissão de Saúde, como suplente.
Do Senhor Deputado MAURÍCIO CAMPOS,
comunicando sua filiação ao Partido Liberal - PL.

PROjETO A IMPRIMIR
IPags. 11747 a 11749)
Projeto de Lei n' 285-A, de 1987 (do Sr. Antonio
Salim Curiati) - Dispõe sobre o cadastramento de
estrangeiros; tendo pareceres: da Comissão de
COllstituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade e rejeição, por injuridicidade; e, da Comissão de Relações Exteriores, pela rejeição.

Projeto de Lei n" 1. 770-A, de 1989 (do Poder
Executivo) - Mensagem n' 111/89 - Altera a Lei
n" 5.108, de 21 de setembro de 1966, que dispõe
sobre o Código Nacional de Trânsito; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa; e, da Comissão de Transportes, pela
aprovação, com voto em separado do Sr. Júlio Campos.
PROJETOS APRESENTADOS
(pags. 11749 a 11769)
Projeto de Lei n' 3.763, de 1989 (do SI'. Leopoldo
Souza) - Dispõe sobre embargos de divergência
do Cõdigo de Processo Civil.
Projeto de Lei n' 3.772, de 1989 (do Sr. Adhemar
de Barros' Filho) - Fixa nor(lla de organização e
funcionam~nto do estágio profissional de jornalismo.
Projeto de Lei n' 3.773, de 1989 (do SI. Antonio
Carlos Mendes Thamc) - Estabelece normas para
a realização de eleições em 1990 e dá outras providências.
Projeto de Lei N' 3.784, de 1989 (Do SI. Chagas
Neto) - Regulamenta o disposto no artigo 54 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias em
favor dos "soldados da borracha".
Projeto de Lei N' 3.794, de 1989 (Do SI'. Ismael
Wanderley) - Dispõe sobre a defesa do consumidor
pelo Poder Público na forma do art. 5', inciso XXXII, da Constituição Federal.
Projeto de Lei No 3.795, de 1989 (Do Se. Ismael
Wanderley) - Regulamenta os direitos autorais nos
termos dos incisos XXVII e XXVIII do art. 5' da
Constituição Federal.
Projeto de Lei N' 3.849, de 1989 (Do SI. Carlos
Aberto Caó) - Dá nova redação a dispositivos da
Lei n' 7.183, de 5 de abril de 1984, que regula o
exercício da profissão de aeronauta.
Projeto de Lei N" 3.872, de 1989 (Do Se. Matheus
Iensen) - Dá nova redaçáo aos arts. 124, 125, 126
e 127 do Código Penal, referentes ao crime de aborto.
Projeto de Lei N' 3.923, de 1989 (Do Senado
Federal) - PLS 146/89 - Dá nova rcdação aos
dispositivos da Lei n' 6.515, de 26 de dezembro
de 1977.
Prbjeto de Lei N' 3.931, de 1989 (Do Senado
Federal) - PLS 45/89 - Institui, para os Estados,

Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou
gás natural, de recursos hfdricos para fins dc geração
de energia elétrica de recursos minerais em seus
respectivos territórios, platafofl)J.a continental, mar
territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras
providências.
Projeto de Lei N' 3.936, de 1989 (Do Senado
Federal) - PLS N' 53/89 - Concede o benefício
de um salário mínimo aos portadores de deficiência
e aos idosos, nas condições que especifica.
Projeto de Lei n' 3.937, de 1989 (do Senado Federal) - PLS n' 217/89 - Faculta a dedução de despesas médicas e hospitalares em um dos meses seguintes ao correspondente pagamento, para fins de determinação mensal da base de cálculo do imposto
de renda das pessoas físicas.
Projeto de Lei n' 3.938, de 1989 (do Senado Federal) - PLS n' 115/88 - Regula a concessão do
benefício mensal de um salário mínimo à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso, nas condições
que especifica.

Proj~to de Lei n' 3.939, de 1989 (do Senado Federal) - PLS n' 126/89 - Altera a redação da Lei
. n' 7.729, de 16 de janeiro de 1989, que "cria Juntas
de Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça
do Trabalho, define jurisdições e dá outras providências", para introduzir dispositivos na forma que
especifica c menciona.
Projeto de Lei n' 3.941, de 1989 (do Senado Federal) - PLS 89/89 - Dispõe sobre o aviso prévio
e dá outras providências.
Projeto de Lei n' 3.942, de 1989 (do Senado Federal) - PLS 25/89 - Dispõe sobre a concessão de
bolsas de iniciação ao trabalho a menores assistidos
e dá outras providências.
Projeto de Lei n' 3.943, de 1989 (do Senado Federal) - PLS n' 179/89-Altera o artigo 459 da Canso·
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de l' de maio de 1943.
Projeto de lei n' 3.944, de 1989 (do Senado Federal) - PLS 132/89 - Regulamenta o artig9 9' da
Constituição Federal.
Projeto de Lci n' 3.945, de 1989 (do Senado Federal) - PLS 21/88 - Inclui o "cacau em pó" na
merenda escolar, nas unidades militares e nos programas sociais da União.
.
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IV - Pequeno Expediente
ARNALDO FARIA DE SÃ-Cronograma para
aprovação, pela Comissão de Saúde, Previdência
e Assistência Social, do Plano de Custeio e Benefícios da Previdência Social. (Pág. 11769)
NILSON GIBSON -Situação dos servidores inativos da extinta Delegacia Federal de Saúde do Estado de Pernambuco.
(Pág. 11769)
UBIRATAN SPINELLI - Desmandos administrativos do Governador do Estado do Mato Grosso.
Situação de insegurança, descrédito e temor da população mato-grossense.
(Pág. 11769)
ULDURICO PINTO - Funcionamento do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde.
(Pág. 11770) .
RITA CAMATA - Realização de Encontro de
Prefeitos em Brasília, Distrito Federal. Re'gulamentação dos prazos para o repasse, pela União, dos
recursos provenientes dos fundos de participação
aos Estados e Municípios. (Pág. 11770)
ALCIDES LIMA - Homenagem à Legião da
Boa Vontade. Inauguração, em Brasília, do Templo
d'LBoa Vontade.
(Pág. 11770)
PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Presença no plenário do Prefcito e de Vereadores de Praia
Grande, Estado de São Paulo. (Pág. 11771)
NOSSER ALMEID A - Política salarial dos servidores do Ministério da Agricultura. (Pâg. 11771)
PAULO RAMOS - Fixação dos vencimentos
dos Ministros de Estado. dps quais dependem os
dos servidor.,i;s miUtares. (Pag. !1771)
.
TIDEI Dh LIMA -Apuraçao, por subcomissão
da Comissão de Fiscalização e Controle da Casa,
de denúncias de irregularidades na atuação da Companhia de Financiamento da Produção - CFP. Gasto excessivo pelo Ministério da Agricultura, em horârio nobre da televisão. para responder a crítica
feita em programa anterior. Sucesso da campanha
do Deputado Ulysses Guimarães pela Presidência
da República. (Pág. 11771)
SANTINHO FURTADO - Crise na agricultura
nacional. Encontro de Prefeitos em Brasília, Distrito
Federal. (Pág. 11772)
WILSON CAlI.1POS - Homenagem à memória
dos pernambucanos Helena Pessoa de Queiroz, Alfredo Duarte Ncto, Otaviano Hcrádio Duarte. Renato Brito Bezerra de Mello e Alberto Brito Bezerra
de Mello, recentemente falecidos. (Pál!;. 11772)
RUY NEDEL - Campanha de difamação liderada pelo PT, contra o orador, nas eleições municipais de 1988. (Pág. 11773)
RENAiO JOHNSSON - Medida Provisória n"
88, que dispõe sobre pagamento do abono resultante
dos recursos do PISIPASEP. (l'ág. 11773)
BRANDÃO MONTEIRO - Crítica à coligação
PRN-PTR. no Estado de Minas Gerais. Conquista
de direito trabalhista por rodoviários, no Rio de
Janeiro. (Pág. 11773) "
ARY VALADAO (Pela ordem) - Questionamento à Prcsidência a respeito dos critérios que informam as inscrições dos oradores no Pequeno Expediente. (Pâg. 11774)
PRESIDENTE (Wilson Campos) - Resposta ao
Deputa,do Ary '-:aladão. (Pág. 11774)
JOSE GENOINO - Protesto contra declarações
de dirigentes do chamado "sindicalismo de resultado", de São Paulo, insinuando estar o PT usando
o aparelho sindical a serviço da candidatura de Luiz
Inácio Lula da Silva. Violência no campo. no Estado
do Ceará. (Pág. 11774)
OCTÃVIO ELÍSIO - Regulamentação dos direitos da criança e do adolescente- (Pág. 11775)
HÉLIO ROSAS - Saudação a Prefeitos e Vereadores presentes em Brasília, Distrito Federal. Conveniência de reaparelhamento e reestruturaçãJ dos
serviçOS da Câmara dos Deputados. (Pág. 11776 )
HELIO DUQUE - Existência, na Polícia Federal, de processos por corrupção praticada no Governo Sarney. (Pág. 11776)
NELSON SElXAS - Comemoração em outubro. do Dia do Médico, Dia do Professor e Dia
da Criança. (Pág. 11776)
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JORGE UEQUED - Denúncia contra o Minis.
tro da Justiça pelo Deputado Hélio Duque.
(Pág. 11777)
HUMBERTO SOUTO - Valorização do profissional de Medicina. (Pág. 11777)
JOÃO PAULO - Modificação no modo de operação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Acusações recíprocas em debate entre presidenciáveis, na televisão. Causas do cancelamento de vóos
pela empresa aérea Varig S.A. (Pág.11777)
THEODORO MENDES - Brasileiros mal atendidos pelo Consulado Norte-Americano em São
Paulo. (Pág. 11777)"'
VILGILDÃSIO JlE SENNA - Conveniênica de
encaminhamento à1'trocuradoria Geral da República de denúnca feita pe\9 Deputado Hélio Duque
a propósito de inquéritos por prática de corrupção
existentes na Polícia Federal. (Pág. 11777)
JOSÉ FERNANDES - Defesa do presidenciável
Leonel Brizola em face de citação em pronunciamento do Deputado João Paulo. (Pág. 11777)
PAULO PAIM - Documentação relativa à fazenda do Senador José Paulo Bisol. Projetos que
dispõem sobre direitos trabalhistas em tramitação
na Comissão do Trabalho. (Pág. 11777)
ABIGAIL FEITOSA - Presença, na Câmara
dos Deputados. de delegação iraniana. Intercâmbio
comercial Brasil-Irã. (Pág. 11777)
STÉLIO DIAS - Problemática habitacional no
País. (Pâg. 11778)
FRANCISCO AMARAL - Artigo de autoria
de Paulo Planet Buarque., Q.!lblicado em O Estado
de S. Paulo. sob o título "Na defesa dos parlamentares". (Pág. 11779)
OSVALDO BENDER - Alternativas económicas no sentido de minorar a difícil iíituação do pequeno agricultor. (Pág. 11779)
PAULO ZARZUR - Incremento da espiral inflacionária. Desvinculação do salário mínimo da correção dos proventos de aposentadorias e pensões
pagas pela Previdência Social. (Pág. 11779)
ASSIS CANUTO - Dificuldades criadas à vida
do País pelas altas taxas de juros praticadas nas
operações do mercado financei ro. (Pág. 11779)
-VICTOR FONTANA - Importância do Banco
do Brasil S.A. como agente financeiro govcrnamental.
(Pág. 11779)
HARLAN GADELHA - Paralisação das obras
da Hidrelétrica de Xingó. (Pág. 11779)
JORGE ARBAGE - Protesto contra a extinção
dos Escritórios Regionais do INAMPS. Necessidade
de manutenção, no Orçamento da União, das rubricas de fomento à CAPES. .Q'ág. 117802..
FRANCISCO DORNELLES - Competições esportivas para deficientes, nas "Luminárias 89", realizadas pela Associação Nacional de Desportos para
Excepcionais. (Pág. 11780)
FERES NADER - Centenário da República e
da primeira Constituição Republicana. (P~k 11781)
BOCAYUVA CUNHA - Biografia do candidflto Leonel Brizola. Protesto contra confisco do
Jôrnal de Magé. (Pág. 11781)
ERNESTO GRADELLA - Indulto concedido
pelo governo argentino aos participantes da "gucrra
suja". (Pág. 11781)
DIONÍSIO HAGE - Realização da Procissão
do Círio de Nazaré, Belém, Estado do Pan,
(pág. 11781)
DENISAR ARNElRO -Atividades da Companhia Siderúrgica Nacional. (Pág. 11782)
VALMIR CAMPELO - Impasse nas negociações entre os médicos-residentes, em greve, e o Governo do Distrito Federal. (Pág. 11782)
GONZAGA PATRIOTA - Aprovação. pela
Câmara Municipal de Paudalho, Estado de Pernambuco. da Carta Municipalista. (Pág. 11782)
MENDES RIBEIRO - Anúncio institucional de
mudança na Previdência Social. (Pág. 11782)
CLAUDIO Á VILA - Realização da Oktoberfest/89 em Blumenau. Estado de Santa Catarina.
.
(Pág.11782)
CHICO HUMBERTO - Atuação do Movimento Bezerra de Menezes, Paracatu, Estado de Minas
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Gerais. Falta de atuação do presidenciável Guilherme Afif Dominl!;os na Assembléia Nacional Cons.
.
tituinte.. (Pág.11783)
ATILA LIRA - Crise no setor educaclOnal.
. .
. . (Pág. 11783)
SERGIO SPADA - Necessidade de elaboração
de legislação complementar que discipline a distribuição das receitas públicas. (Pág. 11784)
GANDI JAMIL - Cessação da menoridade aos
dezoito anos.
(Páll. 11784)
LEONEL JÚLIO - Protesto contra suspensão
do programa de televisão, no horário gratuito. do
candidato a Presidente da República António Pedreira.
(Pâg. 11785)
MAURÍCIO FRUET - Transcurso do primeiro
aniversário de fundação do jornal Curitiba Hoje.
..
(Pál!;. 1l711~1
COSTA FERREIRA - Criação de escolas agrícolas e técnicas no Estado do Maranhão(Pág. 11785)
JOÃO DE DEUS ANTUNES - Escalada de
violência na sociedade.
(Pál!;. 11785)
CARLOS VINAGRE - Realização. em Belém.
Estado do Pará. de seminário sobre o tcma "Desenvolvimento Regional e a Nova Constituição".
(Pág. 11785)
GUMERCINDO MILHOMEM - Declarações
do empresário Mário Amato sobre possível evasão
empresarial do País. na eventualidade de vitória de
Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais.
(Pál!;. 11785)
ROSE DE FREITAS - Projeto do Senador Jarbas Passarinho. acudindo à situação difícil dos compradores de imóveis sacrificados com os altos custos
das prestações respectivas. (Pâg. 11786)
JOACI GÓES - Aniversário de ciração da Organização de Alimentação e Agricultura da ONU.
(Pág. 117156)
.JSMAEL WANDERLEY - Demissao ae operarias da Hidrelétrica de Xingó. (Pág. 11786)
VLADIMIR PALMEIRA - Greve de funcionários da Casa da Moeda. (Pág. 11786)
JOSÉ VIANA - Manutenção da sub-rogação nos
contratos de transferência de imóveis financiados
pelo Sistema Financeiro da Habitação. (Pág. 11787)
DORETO CAMPANARI - Possívcis repercussões do aumento garantido pelo TST aos servidores
do Banco do Brasilno processo infalcionário.
,
(Pág. 11787)
JOSE SERRA - Aprescntação do Programa
Econômico do PSDB para o Brasil. (Pág. 11787)
BENITO GAMA - Conseqüências do minicrash
da Bolsa de Nova Iorque. (Pág. 11789)
DASO COIMBRA - Transcurso do 60" aniversário de ordenação do pastor evangélico Moisés Soares da Fonseca. (Pág. 11790)
LUIZ SOYER - Homenagem aos médicos
brasileiros pelo transcurso do Dia do Médico.
.
(Pág. 11790)
AECIO NEVES - Necessidade da criação de
um órgão definidor e gestor da política habitacional
do País. (Pág. 11790)
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELOS - Comemorações do cinqüentenário de serviços prestados por Britaldo Silveira Soares aos Diários e Emissoras Associados. no Estado de Minas Gerais.
.
(Pág.11790)
GERSON PERES - Artigo "O Holocausto do
INAMPS", publicado no jornal O LmERAL
(Pâg. 11791)
V - Grande Expediente
VILSON SOUZA - Relevância da presença do
Estado como indutor de nova política industrial para
o País. Reestruturação do Sistcma Financeiro Nacional.
(Pág. 11791)
OTTOMAR PINTO - Pressupostos para a superação da ameaça de racionamento de energia elétrica
no País na próxima década. (Pâg. 11794)
ROBERTO FREIRE - O socialismo renovado
da visão comunista par~ a problemática nacional.
.
(Pâg. 11794)
VI - Comunicações de Liderancas
(Págs. 11797 alI801)
RICARDO IZAR - Patrulbamento ldeoltigico
exereido pelo Diap na avaliação do desempenho
dos Constituintes.
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MANOEL CASTRO (Pela ordem) - Registro
da presença em pI,enário.
AMAURY MULLER (Pela ordem) - Conveniência da supressão, das notas taquigráficas, de expressâo anti-regimental usada pelo Deputado Ricardo Izar.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputa?o Amaury Müller.
MAURILIO FERREIRA LIMA (Pela ordem)
- Percentual de ausência do Deputado Guilherme
Afif Domingos às sessões da Assembléia Nacional
Constituinte.
UBIRATAN SPINELLI (Pela ordem) - Ocorrência de falta de decoro parlamentar na manifestação do Deputado Maurílio Ferreira Lima.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Ubiratan Spinelli.
RICARDO IZAR (Pela ordem) - Semelhança
do percentual de faltas dos Deputados Guilherme
Afif Domingos e Luiz Inácio Lula da Silva às sessões
da Assembléia Nacional Constituinte. Supressão de
termo anti-regimental usado pelo Deputado Maurílio Ferreira Lima.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Ricardo Izar.
ROBERTO BALESTRA (Pela ordem) - Conveniência da retirada, pelo Deputado Maurílio Ferreira Lima, de expressões anti-regimentais usadas
em manifestação anterior.
VLADIMIR PALMEIRA (Pela ordem) - Propriedade do termo usado para a qualificação do Deputado Guilherme Afif Domingos.
ROBERTO BALESTRA (Pela ordem) -Necessidade de preservação do nível do debate parlamentar.
VLADIMIR PALMEIRA (Pela ordem) - Desrespeito do Deputado Guilherme Afif Domingos
aos eleitotes, com ausência às sessões da Assembléia
Nacional Constituinte.
PRESIDENTE (Inoeêncio Oliveira) - Não-eoncessão, pela Prcsidência, de palavra para discussão
do assunto.
PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO - Legitimidade
da fiscalização, pelos diferentes segmentos sociais,
do dcsempenho dos seus representantes.
ADOLFO OLIVEIRA (Pela ordem) - Supressão de expressões anti-regimentais contidas em manifestações anteriores. Desempenho do Deputado
Guilherme Afif Domingos na Assembléia Nacional
Constituinte.
OCTÁVIO ELÍZIO (Pela ordem) - Licenciamentodo Senador Mário Covas, candidato do PSDB
à Presidência da República, e do Senador José Richa, c5JOrdenador da campanha, do.Senado Fcdcral.
PLINIO ARRUDA SAMPAIO (Pela ordem)Situação dos parlamentares candidatos a cargos majoritários perante o Regimento Interno da Casa.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Plínio Arruda Sampaio.
ISMAEL WANDERLEY - Legitimidade do
ponto de vista de avaliação do Diap do desempenho
dos Constituintes.
HAROLDO LIMA - Reconhecimento do mérito do trabalho realizado pelo Diap durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte. Posição do PC do B diante da tese do socialismo renovado defendida pelo PCB.
LYSÂNEAS MACIEL - Legitimidade do acompanhamento, pela opinião pública, das atividades
do Congresso Nacional.
ROBSON MARINHO - Aplausos à contribuição do candidato Roberto Freire e do PCB à consolidação da democracia no País. Relevância da liderança exercida pelo Senador Mário Covas durante
os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.
GERSON PERES - Falsidades e facciosidades
contidas na avaliação do Diap sobre o desempenho
dos Constituintes.
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IBSEN PINHEIRO - Apoio do PMDB a reivindicação de Prefeitos Municipais para imediata votação da legislação com1?lementar necessária à implantação da nova realidade tributária criada pela Constituição Federal.
VII - Ordem do Dia
(Pags. 11801 a 11806)
Apresentação de proposições: ELIEL RODRIGUES, OSWALDO LIMA FILHO, VLADIMIR
PALMEIRA, PRISCO VAINA, RICARDO
IZAR, VICTOR FACCIONI, ULDURICO PINTO, FRANCISCO AMARAL, PAULO ZARZUR, ANTÓNIO BRITTO, JOSÉ CARLOS
MARTINEZ, GANDI JAMIL, LUIZ HENRIQUE, JORGE LEITE, ROSE DE FREITAS,
MAX ROSENMANN, ISMAEL WANDERLEY,
DEL BOSCO AMARAL, GERSON MARCONDES, MANOEL MOREIRA, IRMA PASSONI,
JOSÉ SERRA, FERNANDO BEZERRA COELHO, AÉCIO DE BORBA, LUIZ SALOMÃO.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convocação, pelo Presidente do Senado Federal, de sessão
do Congresso Nacional para as 18h30min.
Deferimento de requerimento para inclusão na
Ordem do Dia, nos termos regimentais, dos Projetos
dc Lei n"' 1.091 de 1988, e 2.175, de 1989.
Esclarecimento sobre razões da não-inclusão do
Projeto de Lei n'! 1.1I6, de 1988, na Ordem do Dia
da presente sessão e do Projeto de Lei Complementar n'! 44, de 1989, na Ordem do Dia da sessão
do dia 25 próximo.
Votação de requerimento de urgência para a tramitação do Projeto de Lei n" 2.184, de 1989.
CUNHA BUE~O - Encaminhamento da votação.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Advertência ao Plenário para o caráter simbólico da votação.
JOSÉ TAVARES (Pela ordcm)- Necessidade
do acionamento das campainhas para convocação
dos Deputados a plenário para votação da Ordem
do Dia.
NILSON GIBSON (Pela ordem) - Apresentação de requerimento para inyersão da pauta da Ordem do Dia.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação
e aprovação de requerimento para inversão da pauta
da Ordem do Dia.
Votação e aprovação de requerimento para a prcstação pela Casa, em prorrogação de sessão, dc homenagem ao jornal Diário de Pernambuco pelo
transcurso do seu 164" aniversário dc fundação.
JOSÉ TAVARES (Pela ordem) - Conveniência
da fixação das homenagens aprovadas pela Casa para dias não-coincidentes com sessões do Congresso
Nacional.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado José Tavares. Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo n' 136, de 1986.
CUNHA BUENO (Pela ordem)- Circunscrição
da inversão' de pauta aprovada à "Matéria sobre
a Mesa10' constante da Ordem do Dia.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Cunha Bueno.
CUNHA BUENO (Pela ordem) - Apresentação
de requerimento para adiamento, por uma semana,
da votação de requerimento de urgência para a tramitação do Projeto de Lei n' 2.184, de 1989.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Deferimento do pedido do Deputado Cunha Bueno.
Encerramento da discussão do Projeto de Decreto
Legislativo n? 136, de 1989.
Votação e aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n' 136, de 1989, e de sua redação final.
Discussão única do Projeto de Lei n'74, de 1987.
NILSON GIBSON - Parecer, na condição de
Relator designado pela Mesa em substituição à Comissão de Comissão de Constituição e Justiça e Redação, ao Projeto de Lei n' 74, de 1987.
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SAULO COELHO - Parecer, na condição de
Relator designado pela Mesa em substituição à Comissão de Economia, Indústria e Comércio. ao Projeto de Lei n'74, de 1987.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Determinação de retirada da Ordem do Dia do Projeto de
Lei n" 74, dé 1987, para publicação de emendas
a ele oferecidas pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
Discussão única do Projeto de Lei n' 285. de 1987.
Anúncio da existência sobre a mesa dos pareceres
das Comissões de Constituição e Justiça e Redação
e de Relações Exteriores, ambos pela rejeição do
projeto.
JOSÉ TAVARES (Pela ordem)- Conveniência
do adiamento da votação do Projeto de Lei n' 285,
de 1987, para melhor apreciação da matéria pelos
Líderes partidários.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação
e aprovação de requerimento, do Deputado José
Tavares, de adiamento da discussão, por duas sessões. do Projeto de Lei n' 285, de 1987.
Discussão única do Projeto de Lei n" 4.968, de
1985. Encerramento da discussão. Votação e aprovação do Projeto de Lei n' 4.968, de 1985, e de
sua redação final.
Discussão única do Projeto de Lei n" 1.318, de
1988. Encerramento da discussão. Votação e aprovação do Projeto de Lei n" 1.318, de 1988, e de
sua redação final.
Discussão única do Projeto de Lei n" 1.076, de
1988. Encerramento da discussão. Votação e aprovação do Projeto de Lei n" 1.076, de 1988, e de
sua redação final.
VIII- Comunicações Parlamentares
(pags. 11806 a 11809)
LUIZ MARQUES - Transcurso do 80' aniversário dc fundação do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas.
PRISCO VIANA - Discordância de decisão do
Tribunal Superior Eleitoral sobre data das eleições
majoritárias c parlamentares de 1990. Definição de
processo eleitoral, para efeito de regulamentação
do art. 16 da Constituição Federal. Disciplinamento
da propaganda cleitoral.
CARLOS COTTA - Irregularidades ocorridas
na venda, pelo Governo do Estado de Minas Gerais,
do Banco Agrimisa S.a.
IX - Encerramento
(Pags. l1Jl091
2- ATOS DA MESA
a) Nomeações:José Jaconias de Araújo; Raimundo Nonato Guedes de Aquino; Sandoval Ribeiro
Silva; Tajla Maria Viana Sobreira Bezerra; Wahnir
Benigno Vasconcellos;
b) Designações: Antonio Bonifácio; Myrna Lopes Pereira de Oliveira; Ladislene Aparecida de Almeida; Stefânio Antonio da Silva.
3- ERRATAS
Secretaria-Geral da Mesa
4 - RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA RE·
CEBIDA
Secretaria-Geral da Mesa
5 - MESA (Relação dos Membros)
6 - LÍDERES E VICE.LÍDERES (Relação dos
membros)
7 - COMISSÕES TÉCNICAS (Relação dos
membros)
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Sessão, em 18 de outubro de 1989

Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio Oliveira"1 9 Vice-Presidente; Wilson Campos,
2 9 Vice-Presidente; Feres Nader, Suplente de Secretário; Arnaldo Faria de Sá,
Suplente de Secretário; Daso Coimbra, § 29 do art. 18 do Regimento Interno.

As 13:30 HORAS COMPARECEM

os SENHO-

RES:
Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Wilson Campos
Carlos Cotta
Feres Nader
Floriceno Paixão
Arnaldo Faria de Sá
José Melo.
Acre
Alércio Dias - PFL; Nosser Almeida - PDS.
Amazonas
Beth Azize - José Fernandes - PDT.
Rondônia
Arnaldo Martins - PSDB; Assis Canuto - PL; Moisés Benesby - PMDB.
Pará
Aloysio Chaves - PFL; Arnaldo Moraes - PMDB;
Eliel Rodrigues- PMDB; Gabriel Guerreiro - PSDB;
Gerson Peres - PDS.
Tocantins
Alziro Gomes - PFL; Edmundo Galdino - PSDB;
Paulo Sidnei - PMDB.
Maranhão
Costa Ferreira - PFL; Eliézer Moreira - PFL; Enoc
Vieira - PFL; Wagner Lago - PMDB.
Piauí
Felipe Mendes - PDS; Jesualdo Cavalcanti -PFL;
.Mussa Demes - PFL; Paes Landim - PFL.
Ceará
Aécio dc Borba - PDS; Bezerra de Melo - PMDB;
Expedito Machado - PMDB; Gidel Dantas - PDC;
Luiz Marques - PFL; Moysés Pirnentel- PDT; Orlando Bezerra - PFL; Ubiratan Aguiar - PMDB.
Rio Grande do Norte
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira
- PFL; Vingt Rosado - PMDB.
Paraíba
Agassiz Almeida - PMDB; Antonio Mariz PMDB; João Agripino - PMDB; João da Mata PSDB.
Pernambuco
Artur de Lima Cavalcanti - PDT; Egídio Ferreira
Lima - PSDB; Gonzaga Patriota - PDT; Inocêncio
Oliveira - PFL; Nilson Gibson - PMDB; Ricardo
Fiuza-PFL.

Bahia

Santa Catarina

Abigail Feitosa - PSB; Âng~ Magalhães - PFL;
Fernando Santana - PCB; Jairo Azi - PDC; Jairo
Carneiro - PFL; João Alves - PFL; Jonival Lucas
- PDC; Jorge Medauar - PMDB; Lídice da Mata
- PC do B; Luiz Eduardo - PFL; Milton Barbosa
- PFL; Prisco Viana - PMDB; Uldurico Pinto PMDB; Vasco Neto - PSC.

Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio Carlos Konder Reis - PDS; Francisco Küster - PSDB; Orlando
Pacheco - PFL; Victor Fontana - PFL; Vilson Souza
-PSDB.

Espírito Santo
Hélio Manhães - PMDB; Lurdinha Savignon - PT;
Rita Camata - PMDB; Stélio Dias -PFL.

Roraima
Alcides Lima - PFL; Ottomar Pinto - PMDB.

Rio de Janeiro
Adolfo Oliveira- PL; Anna Maria Rattes - PSDB;
Daso Coimbra -PMDB; Denisar Arneiro - PL; Feres
Nader - PTB; .Tayme Campos - PRN; Messias Soares
- PMDB; Osmar Leitão - PFL; Paulo Ramos PDT; Sandra Cavalcanti - PFL; Vivaldo Barbosa ~
PDT.
Minas Gerais
Aloísio Vasconcelos - PMDB; Carlos Cotta PSDB; Christóvam Chiaradia - PFL; Dálton Canabrava - PMDB; Humberto Souto - PFL; José Santana
de Vasconcellos-PFL; Lael Varella-PFL; Maurício
Pádua - PMDB; Oscar Corrêa - PFL; Paulo Almada
- PMDB; Roberto Vital - PRN; Rosa PrataPMDB; Ziza Valadares - PSDB.
São Paulo
Agripino de Oliveira Lima - PFL; Antônio Salim
Curiati - PDS; Aristides Cunha - PSC; Bete Mendes
- PMDB; Del Bosco Amaral - PMDB; Dircc Tutu
Quadros - PSDB; Fernando Gasparian - PMDB;
Florestan Fernandes - PT; Hélio Rosas - PMDB;
Irma Passoni - PT; Koyu lha - PSDB; Maluly Neto
- PFL; Manoel Moreira - PMDB; Plínio Arruda Sampaio - PT; Robson Marinho - PSDB; Tidei de Lima
-PMDB.
Goiás
Antonio de Jesus - PMDB; Iturival Nascimento PMDB; Manoel Mota - PMDB; Naphtali Alves de
Souza - PMDB.
Distrito Federal
Augusto Carvalho - PCB; Francisco Carneiro PMDB; Maria de Lourdes Abadia - PSDB; Sigmaringa Seixas - PSDB.
Mato Grosso
Joaquim Sucena - PTB; Jonas Pinheiro Ubiratan Spinelli - PLP.
'

PFL;

Mato Grosso do Sul
Gandi Jamil - PFL; Juarez Marques Batista PSDB; Rosário Congro Neto - PMDB.

Alagoas
Roberto Torres -PTB; Vinicius Cansanção -PFL.
Sergipe
Acival Gomes - PSDB; Djenal Gonçalves PMDB; Lauro Maia - PFL; Leopoldo Sauza PMDB.

Rio Grande do Sul
Adroaldo Streck - PSDB; Amaury Müller - PDT;
Antônio Britto - PMDB; Fioriceno Paixão - PDT;
Ibsen Pinheiro - PMDB; Ivo Lech - PMDB; Júlio
Costamilan - PMDB; Luís Roberto Ponte - PMDB;
Paulo Mincarone -PTB; Vicente Bogo - PSDB.

ParllJlá
Airton Cordeiro - PFL; Alarico Abib - PMDB;
Euclides Scalco - PSDB; Hélio Duque - PMDB; José
Tavares - PMDB; Maurício Fruet - PMDB; Nelton
Friedrich - PSDB; Paulo Pimentel- PFL; Sérgio Spada - PMDB; Tadeu França - PDT; Waldyr Pugliesi
-PMDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Feres Nader) - A lista de
presença registra o comparecimento de 153 Senhores
Deputados.
Está aberta a sessão.
. .S?b a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro
ImClamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procedcrá à lcitura da 'ata da sessão
anterior.

H - LEITURA DA ATA
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, sçrvindo como
2' Secretário. procede à leitura da ata da sessão antece·
dente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Feres Nader) leitura do expediente.

Passa-sc à

O SR. NILSON GIBSON, servindo corno 1" Secretário, procedc à leitura do seguinte.

IH - EXPEDIENTE
OFÍCIOS
Do Sr. Deputado Euclides Scalco, Líder do PSDB,
nos segnintes termos:
OF.PSDB/I/N" 557/89
Brasília, 18 de outubro de 1989
A sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Senhor Presidente,
'Nos termos da Resolução n' 5/89, indico a Vossa
Excelência o Deputado VILSON SOUZA, para integrar, como membro cfctivo, a Comissão de Ciência
.
e Tecnologia, Comunicação e Informática.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações de elevada estima e distinto aprcço. - Deputado Euclides Scalco, Líder do PSDB.
OF.PSDB/I/N" 560/89
Brasília, 18 de outubro de 1989
A sua Excelência o Senhor
.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Senhor Presidente,
Nos termos da Re'solução n' 5/89. indico a Vossa
Excelência o Senhor Deputado HORÁCIO FERRAZ
para compor, como membro efetivo, a Comissão de
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Constituição e Justiça e Redação, em substituição ao
Senhor Deputado VILSON SOUZA, o qual continuará
compondo a mesma Comissão como suplente, em vaga
existente.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações de elevada estima e distinto apreço. - Deputado Euclides Scalco, Líder do PSDB.
Do Sr. Deputado Valmir Campelo, Vice-Líder do
PTB, no exercício da Liderança, nos seguintes termos.
Ofício n' 124/89
Brasília, 18 de outubro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em aditamento ao Ofício n' 117/89, assinado pelo
Deputado GASTONE RIGHI, titular desta L}derança,
comunico que a indicação do Deputado JOSE EGREJA para compor a Comissão de Saúde, Previdência e
Assistência Social, como suplente" decorre da vaga deixada pelo Deputado LEONEL JULIO, que já não pertence à Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro PTB, nesta Casa.
Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex' protestos
de elevada consideração. - Deputado Valmir Campelo, Vice-Líder do PTB, No exercício da Liderança.
Do Sr. Deputado Roberto Balestra, Líder do PDC,
nos seguintes termos:
Ofício n' 326/89-GL
Brasília, 18 de outubro de 1989
A Sua Excelência o Senhor -Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Em aditamento ao ofício n° 113/89-GL, comunico
a Vossa Excelência que o Deputado JAIRO AZI irá
substituir, a partir desta data, o Senhor Deputado MIRALDO GOMES como titular da Comissão de Saúde,
Previdência e Assistência Social.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os meus
protestos de admiração e apreço. - Deputado Roberto
Balestra, Líder.

Requerimento
Do Sr. Depntado Genebaldo Correia, nos seguintes'
termos:
Exmo. Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
O subscritor da presente, Deputado GENEBALDO
CORREIA, solicita de V. Ex', na forma regimental,
a retirada do Projeto de Lei n' 3.670, de 1989, de sua
autoria e que atualmente se encontra na Comissão de
Constituição e Justiça e Redação.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1989. -Genebaldo
Correia, Deputado Federal.

Comunicações
Do Sr. Deputado Plínio Arruda Sampaio, nos seguin.
tes termos:
Em 18-10-1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelênci~ para os devidos fins,
que indiquei o Deputado ANTuNIO MARANGON,
como suplente na Comissão de Saúde. - Deputado
Plínio Arruda Sampaio, Líder.
Do Sr. Deputado Maurício Campos, nos seguintes termos:
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Exmo. Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Atendendo ao disposto no Ato da Mesa n° 155 de
1989, apraz-me comunicar a essa Presidência o meu
desligamento do Partido da Frente Liberal- PFL, bem
como a minha filiação ao Partido Liberal - PL, e para
tanto, em cumprimento ao referido ato, estou anexando
à presente documento constante dos fatos.
Agradecendo, renovo-lhe as expressões de meu apreço e consid~ração. - Deputado Maurício Campos, PL
-MG.
CARTÓRIO DA 33' ZONA ELEITORAL DE BELO
HORIZONTE 1 MG
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL
Certifico, a pedido verbal da parte in\eressada c para
os fins de Direito, que o eleitor MAURICIO DE FREITAS TEIXEIRA CAMPOS filho de José Simões de
Araujo Campos e de Maria de Freitas Teixeira Campos
Título n" 576032302/56 da 116 seção da 33' Zona de
Belo Horizonte, tendo votado ou justificado o seu voto
nas últimas eleições, ou delas quita<;!o mediante o pagamento da respectiva multa, ESTA QUITE COM A
JUSTIÇA ELEITORAL ATÉ ESTA DATA. Cartório
da 33' Zona Eleitoral de Belo Horizontge aos 13 de
outubro de 1989. -P/CHEFE DO CARTÓRIO
Certifico, ainda, que o eleitor em questão é filiado
ao Partido Liberal - PL, sob n' 465, desde 27.09.89.

Projetos
PROJETO DE LEI
N' 285·A, DE 1987
(Do Sr. Antônio Salim Curiati)
Dispõe sobre o cadastramento de estrangeiros;
teudo pareceres: da Comissão de Constituição e Jus.
tiça e Redação, pela constitucionalidade e rejeição,
por iujuridicidade; e da Comissão de Relações Exteriores, pela rejeição.
(Projeto de Lei nO 285, de 1987, a que se referem
os pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam dispensados de cadastramento, perante as autoridades de imigração, os estrangeiros com
mais de sessenta anos de idade e que contem com mais
de dez anos de permanência no País.
Arl. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
. Justificação
A proposta tem por objetivo regularizar, pela via
legislativa, a situação de um grande número de imigrantes de idade avançada e com permanência significativa
entre nós.
Dispensável revela, a contribuição que esses estrangeiros vêm dando ao Brasil, diretamente ou por seus
filhos já brasileiros,. até. mesmo entre uós da atividade
política.
Contando, pois, com o apoio e interesse dos nobres
colegas à proposta, que se espera aperfeiçoada pelos
ilustres suprimentos que não serão negados, manifestamos nossa crença. pela sua rápida aprovação, como
requer a questãq.
Sala das Sessóes, de
de 1987. - Antônio Salim
Curiati.
LEI'N' 6.964,
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1981
Altera disposições da Lei n' 6.815, de 19 de agosto
de 1980, que "define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração, e dá outras providências".

Art. 4' Acrescente-se à Lei n' 6.815, de 19 de agosto de 1980, apÓs o atual art. 132, o seguinte art. 134,
renumerados o atual e os subseqüentes:
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"Arl. 134. Poderá ser regularizada, provisoriamente, a situação dos estrangeiros de que trata
o artigo anterior.
§ l' Para os fins deste artigo, fica instituído,
no Ministério da Justiça, o registro provisório de
estrangeiro .
§ 2' O registro, de que trata o parágrafo anterior. implicará na expedição de cédula de identidade, que permitirá ao estrangeiro, em situasão
ilegal. o exercício de atividade remunerada e a livre
locomoção no território nacional.
§ 3" O pedido de registro provisório deverá ser
feito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar
da data da publicação desta lei.
§ 4' A petição, em formulário próprio, será
dirigida ao órgão do Departamento de Polícia Federal mais próximo do domicílio do interessado,
instruída com um dos seguintes documentos:
1- cópia autêntica do passaporte ou documento
equivalente;
11 - certidão fornecida pela representação diplomática ou consular do país de que seja nacional
ou estrangeiro, atestando a sua nacionalidade;
IH - certidão de registro de nascimento ou casamento:
IV -qualquer outro documento idôneo que
permita li administração conferir os dados de qualificação do estrangeiro.
§ 5' O registro provisório e a cédula de identidade, de que trata este artigo, terão prazo de validade de 2 (dois) anos improrrogáveis, ressavaldo
o disposto no parágrafo seguinte.
§ 6' Firmados, antes de esgotar o prazo ];lrevisto no § 5° deste artigo, os acordos bilaterais rêferidos no artigo anterior, os nacionais dos países
respectivos deverão requerer a regularização de
sua situação, no prazo previsto na alínea c do inciso
II do art. 133 desta lei.
§ 70 O Ministro da Justiça instituirá modelo
especial da cédula de identidade de que trata este
artigo."
REQUERIMENTO
Senhor Presidente:
Venho à presença de V. Ex' a fim de requerer o
desarquivamento dos seguintes projetos de lei de minha
autoria: PL nOs 74,75,285 de 1987, n's 422, 438,439,
423,487, 488, 532, 601, 602, 614, 622, 654, 655, 620,
621,653, 662, 679, 724, 753,754, 752, 902, 901, 979,
852, 851, 854, 820 e 752 de 1988, e Projetos de Lei
Complementar nOs 20 e 16 de 1988 enviados a arquivamento em função da promulgação da Constituição em
5 de outubro p.p.
Cordialmente agradeço.
Brasília, 20 de abril de 1989. - Antônif,l Salim
Curiati, Deputado Federal.
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO
I e II - Relatório e Voto do Relator
De autoria do ilustre Deputado Antônio Salim Curiati, vem a exame desta comissão o Projeto de Lei n'
285, de 1987, que dispensa de "cadastramento perante
as autoridades de imigração os estrangeiros com mais
de sessenta anos e que contem com mais de dez anos
de permanência no País" (art. 1°).
Na justificação, diz o autor da proposta que ela "tem
por objetivo regularizar, pela via legislativa, a situação
de grande número de imigrantes de idade avançada
e com permanência significativa entre nós".
A matéria é da competência legislativa da União (art.
22, XV, Constituição Federal) e não se inclui entre
aquelas da iniciativa reservada ao Presidente da República (art. 61, § 1') ou a Tribunais (arts. 93, 96, II).
. Além disso não afronta a lei maior. É, portanto, constitucional.
Parece-me, contudo, que o objetivo do autor não
será alcançado com a proposta. De fato, visa ele a regularizar a situação de estrangeiros. Regularizar pressupõe uma situação ilegal, seja pela permanência no território nacional após expirado o prazo de estada, seja
pela entrada não autorizada. Em ambos os casos, o
estrangeiro, nos termos da legislação em vigor, é passí-
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vel de sanções (art. 125, I e lI, Lei nO 6.815/80, na
redação dada pela Lei n' 6.964181).
O cadastramento pressupõe a entrada Icgal, eis que
dela é conseqüência nos casos dc visto temporário (art.
13 e de IV a VII, lei citada) c permanente também,
no caso de asilado (art. 30, lei citada). O cadastramento
é, em verdade, o registro perante a autoridade do Departamento de Polícia Federal. O prazo desse registro
é de trinta dias a contar da data de entrada. Logo,
·se não houver o registro, o estrangeiro é, também, passível de sanções (art. 125, m, lei citada).
Dispensar de cadastramento os estrangeiros com mais
de sessenta anos de idade e com mais dez anos de residência no País é medida, no mínimo, inconveniente,
se não injurídica. O cadastramento, ou, na linguagem
da lei, o registro é apenas um meio através do qual
se possibilita às autoridades governamentais exercer a
fiscalização, a que têm direito e dever, sobre os estrangeiros residentes no Brasil. Não é o registro que habilita
o estrangeiro a tcr permanência ou estada legal. Ao
contrário, ele é conseqüência da estada legal ou da
permanência concedida.
Isto posto, proponho seja o projeto rejeitado por
jnjurídico e inconveniente.
Sala da Comissão, 17 de setembro de 1989. - Ibrahim Abi-Ackel, Relator.
III - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça c Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou,
unanimemente, pela constitucionalidade e rejeição, por
injuridicidade, do Projeto de Lei n' 285187, nos termos
do parecer do relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim. Presidente; João Natal e Jorge Mcdauar, VicePresidentes; Carlos Vinagre, Leopoldo Souza, Osvaldo
Macedo, Michel'Temer, Nilson Gibson, Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Theodoro Mendes, Tito
Costa, Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Dionísio Hage,
Evaldo Gonçalves, Francisco Benjamim, Messias Góis,
Jairo Carneiro, Oscar Corrêa, Jorge Hage, Juarez Mar,ques Batista. Sigmaringa Seixas, Gerson Peres, José
Genoíno. José Maria Eymael, Ibrahim Abi-Ackel, Marcos Formiga, Jesus Tajra, Antônio Mariz, Alcides Lima, Benito Gama, Enoc Vieira. Jorge Arbage, Ervin
Bonkoski, Adolfo Oliveira e Fernando Santana.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 1989. - Deputado Nelson Jobim, Presidente - Dcputado IbraQim
. Abi-Ackel, Relator.
PARECER DA COMISSÃO DE
RELAÇÓES EXTERIORES
I - Relatório

O ilustre Deputado Antonio Salim Curiati apresentou
o Projeto de Lei n' 285, de 1987, que tem por objetivo,
conforme se vcrifica na justificação do mesmo, regularizar, pela via legislativa, a situação de um grande número de imigrantes de idade avançada e com permanência
significativa em nosso País.
Efetivamente, pretende o projeto em tela alterar o
disposto na Lei n" 6.964, de 9 de dezembro de 1981,
que, por sua vez, moçlificou dispositivos da Lei nO 6.815,
de 19 de agosto de 1980. A legislação citada define
a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, e, em seu
art. 134, determina a possibilidade de regularização provisória da situação do estrangeiro, através de seu registro no Ministério da Justiça.
Assim. pelo projeto ora em exame, os estrangeiros
de mais de sessenta anos de idade, e que contem com
mais de dez anos de permanência no Brasil, ficariam
dispensados de se cadastrarem perante as autoridades
de imigração brasileiras.
II - Voto do Relator
Segundo o que dispõe o art. 32, inciso X, letra n,
do Regimento Interno, cabe a esta Comissão de Relações Exteriores o exame do mérito do presente projeto
de lei, na medida em que o mesmo trata de questão
relativa à imigração.
Pelo que nos foi dado observar do exame do projeto,
o não-cadastramento de um número substancial de estrangeiros aqui residentes iria dificultar sobremaneira
o controle que deve ser exercido sobre os fluxos migratórios em nosso País.
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Como o que é exigido, nos termos da legislação vigente, é tão-somente o registro, com vistas à regularização
da situação jurídica destas pessoas, não nos parece haver razões plausíveis para que tal registro seja eliminado
nestes casos.
Na verdade, em se aprovando este projeto, se efetivaria um virtual cerceamento da capacidade legal de
acompanhamento e controle do contigente de imigrantes que vive entre nós.
Assim, em face das razões expostas, votamos pela
rejeição do Projeto de Lei n" 285, de 1987.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 1989. - Deputado Djenal Gonçalves, Relator. /
III - Parecer da Comissão
A Comissão de Relações Exteriores, em reunião realizada hoje, aprovou, por unanimidade, o parecer contrário do relator. Deputado Djenal Gonçalves, ao Projeto de Lei n' 285187.
Presentes os Senhores Deputados: Aloysio Chaves,
Vice-Presidente no exercício da Presidência; Adolfo
Oliveira, Vice-Presidente; Djenal Gonçalves, Relator;
Egídio Ferreira Lima, Mello Reis. Jesus Tajra, Amaury
Müller. Antonio Mariz, Artur da Távola, Francisco
Benjamim, Enoc Vieira, Paulo Pimentel, Oscar Corrêa,
João de Deus Antunes, Afrísio Vieira Lima. Luiz Vianna Neto, Daso Coimbra, Francisco Diógenes, Maurílio
Ferreira Lima, Ervim Bonkoski, Naphtali Alves de Souza, Arnaldo Pricto, Gidel Dantas, Rosário Congro Neto, Matheus Iensen, Geovah Amarallte e Leopoldo
Souza.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 1989. - Deputado Aloysio Chaves, Vice-Presidente, no exercício da
Presidência - Deputado Djenal Gonçalves, Relator.

PROJETO DE LEI
Nç 1.770-A, DE 1989
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N' 111189
Altera a Lei n' 5.108, de 21 de setembro de 1966,
que dispõe sobre o Código Nacional de Trânsito;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juridici.
dade e técnica legislativa; e, da Comissão de Trans.
portes, pela aprovação, com voto em separado do
Sr. Júlio Campos.
(Projeto de Lei n" 1.770, de 1989, a que se referem
os pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 38 da Lei n' 5.108. de 21 de setembro
de 1966, que "institui o Código Nacional de Trânsito",
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art, 38. Os veículos serão identificados por
meio de placas dianteiras e traseiras, obedecidos
os modelos e especificações instituídos pelo Conse·
lho Nacional de Trânsito e as disposições previstas
no regulamento deste Código.
§ 1° A exigência deste artigo não se aplica às
viaturas militares.
§ 2' É proibido o uso de placas oficiais em carros particulares, bem como o de placas particulares
em carros oficiais.
§ 3" A proibição constante do parágrafo anterior. não se aplica aos veículos utilizados em serviços de natureza policial. ou vinculados à segurança
da sociedade e do estado."
Art. 2'
cação.
Art. 30

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

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 5.103
DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
Institui o Código Nacional de Trânsito
CAPÍTULO r
Das Disposições Preliminares

Art. l'
.
Art. 38. Os veículos serão identificados por meio
de placas traseiras e dianteiras, obedecidos os modelos
e especificações instituídos pelo regulamento deste código.
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Parágrafo único. A exigência deste artigo não se
aplica às viaturas militares.
MENSAGEM N' 111, DE 1989
(Do Poder Executivo)
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
{)o Senhor Ministro de Estado da Justiça o anexo projeto
de lei que "altera a Lei nO 5.108, de 21 de setembro
de 1966, que dispõe sobre o Código Nacional de Trânsito".
Brasília, 20 de março de 1989. - José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS SEALIEMlN' 36, DE
15 DE MARÇO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa
Excelência o anexo projeto de lei que altera a Lei n"
5.108, de 21 de setembro de 1966, que consubstancia
o Código Nacional de Trânsito.
2. A alteração incide em seu art. 38, acrescentando-lhe dois parágrafos.
Com o § 2" busca-se a proibição taxativa do uso de
placas oficiais em carros particulares e de placas particulares em carros oficiais. Tal proibição - que já consta
na Lei n' 1.080, de 19 de abril de 1950, que "dispõe
sobre o uso de carros oficiais". - se adequa perfeitamente ao Código de Trânsito, tem aplicação assegurada, imune a dúvidas, em todo o território- nacionaL
O § 3' Possibilita se excepcionem determinadas situações, onde a proibição poderia prejudicar a operacionalidade de cenas atividades-fins, em detrimento da
segurança da sociedade e do Estado.
Nessas condições, estou certo de que o anteprojeto
atende ao interesse público e contribuirá para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico brasileiro.
Apresento a Vossa Excelência minhas expressões de
consideração e respeito. - Oscar Dias Corrêa, Ministro
de Estado da Justiça.
Aviso N' 125 -SAP
Em 20 de março de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BrasI1ia-DF
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a
mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de exposição de motivos da Senhor Ministro de Estado da Justiça, relativa a projeto
de lei que "altera a Lei n' 5.108, de 21 de setembro
de 1966, que "dispõe sobre o Código Nacional de Trân-

sito".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabinete
CiviL
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO
I - Relatório
Através da Mensagem n' 111189, o Presidente da República encaminhou o presente Projeto de Lei n"
1. 770189 que altera redação do art. 38 do Código Nacional de Trânsito para:
-:- dispensar as. viat~ras militares da identificação por
melO de placas dtalltelTaS e traseiras:
- proibir o uso de placas oficiais em carros particulares bem como de placas particulares em carros oficiais
salvo se os veículos estiverem sendo utilizados em servi~
ço ?e natureza policial ou vinculados à segurança da
socJedade e do Estado.
Exposição de Motivos do Ministro da Justiça. que
aeo~panha a men.sagem presidencial, declara que o
projeto ?tendc ao '"teresse público e contribuirá para
o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico brasileiro.
E o relatório.

fi -

Voto do Relator

O pron~nciamento deste nosSo colegiado deve aterse, exclUSivamente, às preliminares de admissibilidade
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pois a manifestação de mérito foi deferida à douta Comissão de Transportes.
Nada a opor à presente proposição pois estão atendidos os pressupostos da Carta Magna rel~tIv.amente
à competência legislativa da Uniã? (art. 22, inCISO X.1),
às atribuições do Congresso NacIOnal, com postenor
apreciação presidencial (art. 48, caput) e à legitimidade
da iniciativa concorrente (art. 61, caput).
A técnica legislativa utilizada não mercce reparos.
Em face do exposto, voto pela, constitucion~lidade,
juridicidade e boa técnica legislativa deste Projeto de
Lei n' 1. 770/89.
Sala das Reuniões, 2 de maio de 1989. - Deputado
Harlan Gadelha, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei n' L770/89, nos
termos do parecer do relator.
Estivcram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim - Presidente; Jorge Medauar e Bonifácio de
Andr;da, - Vice-Presidentes; Harlan Gade,lha_, José
Dutra, Leopolc\o Souza, Michel Temer, Nilson Gibson,
Osvaldo Macedo, Renato Vianna, Rosário Congro Neto, Costa Ferreira, Dionísio Hage, Evaldo Gonçalves,
Jairo Carneiro, Oscar Corrêa, Jaurez Marques Batista,
Sigmaringa Seixas, Vilson Souza, Gerson Peres, Ibra:.
him Abi-Ackel, Horácio Ferraz, Roberto Torres, ~ose
Genoíno, Marcos Formiga, Asdrubal Bentes, FrancIsco
Sales, Gonzaga Patriota, Lélio Souza, ~aimundo B~
zerra, Alcides Lima, Jesualdo CavalcantI, Eduardo SIqueira Campos e Egídio Ferreira Lima.
Sala da Comissão, 4 de maio de 1989. - Deputado
Nelson Jobim, Presidentc - Deputado Harfan Gadelha,
Relator.
PARECER DA COMISSÃO DE TRANSPORTES
I - Relatório
Através da Mensagem n' 111189, o Pod~r Exec?tivo
encaminha proposição que altera o C6dlgo NacIOnal
de Trânsito.
2. As alterações dizem respeito ao uso das placas
de identificàção de vcículos, ficandp proibido o uso
de placas oficiais em carros parti~u.HI.res bem como o
de placas particulares em c~!!os ofiCIaiS. e~cetuando-se
da proibição os veículos utl1lzados em serviços d~ natureza policial ou vinculados à segurança da SOCiedade
e do Estado.
3. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação
opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto.
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Voto do Relator

4. A proposição altera a Lei n' 5.108/66. acrescentando dois parágrafos a seu art. 38. O disposto no §
2', já consta na Lei n' 1.080/50, que dispõe sobre o
uso de carros oficiais. Referido dispositivo adequa-se,
no entanto, ao Código Nacional de Trânsito, com aplicação extensiva a todo o territ6rio naciomil, objetivo
maior da proposição. O disposto no § 3' possibilita se
excepcionem determinadas situações, onde a proibição
poderia prejudicar a operacionalidade de certas atividades-fim, em detrimento da segurança da sociedade e
do Estado.
No que concerne a esta comissão apreciar. somos
pela aprovação do Projeto de Lei n' 1.770/89.
Sala da Comissão,
de 1989. - Deputado Dalton
Canabrava, Relator.
111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Transportes, em sua reunião ordinária
do dia 4 de outubro de 1989, aprovou o Projeto de
Lei n' 1.770/89, do Poder Executivo, que "altera a Lei
n' 5.108, de 21 de setembro de 1966, que dispõe sobre
o C6digo Nacional de Trânsito", nos termos do parecer
do relator, Deputado Dalton Canabrava. O Deputado
Júlio Campos apresentou voto em separado.
Compareceram os Srs. Deputados: Darcy Pozzà (~re
sidente), Alziro Gomes, Dalton Canabrava, Demsar
Arneiro, Lael Varella, Mauro Campos, Mauro Miranda, Roberto Vital, Max Rosenmann, Stélio Dias, Mar-

luce Pinto, Eliel Rodrigues, Manoel Castro. José Fernandes, Mário Martins e Joaquim Sucena.
Sala da Comissão, 4 de outubro de 1989. - Deputado
Darcy Pozza, Presidente - Deputado Dalton Canabrava, Relator.
VOTO EM SEPARADO DO SENHOR JúLIO CAMPOS
PROJETO DE LEI N' 1.770, DE 1989
Senhor Presidente,
Comissão de Transportes
1. Em análise nesta Comissão o Projeto de Lei n'
1. 770. de 1989, de iniciativa do Poder Executivo, e
que se encontra com pedido de Vista do Ilustre Deputado Júlio Campos, já com Voto do Relator, e conseqüentemente já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
2. Mesmo sendo de opinião que esta Casa deva atacar
à atual problemática do trânsito nacional de forma global, por entender que o estágio legislativo do C6digo
Nacional de Trânsito, que data de setembro dc 1966,
já não atendc as rcais ncccssidadcs nacionais, pela dcfasagem dos seus textos normativos, apresento as seguintes proposições, quanto ao Projeto de Lei n' 1. 770~
de 1989.
I - o caput do art. 38 ao receber o acréscimo do
"Conselho Nacional de Trânsito" em seu texto, possi·bilita o atendimento de recentes alterações nos arts.
94.122 e 252 do Regulamento do Código Nacional de
Trânsito;
II - a redação do projeto, em comento, para o §
2' do ar!. 38, mantém excluindo o termo "rigorosamente", igual redação do art. 8', da Lei n' 1.081. de
13 de abril de 1950, criando assim um hiato legislativo
já que, tal circunstância, não está referenciada como
norma revogadora, deixando em vigência a Lei n'
1.081/50. Convém salientar que o velho texto de 1950.
editado antes da vigência do atual C6digo Nacional
de Trânsito - Lei n' 5.108, de 21 de setembro de 1966,
e que atendia o controle do liSO dc "carros oficiais"
(grafia original) de então;
III - por sua vez o proposto § 3', deve ser repensado
quanto a utilização nos Serviços Vinculados a Segurança
da Sociedade e do Estado. Já no tocante a utilização
em Serviços de Natureza Policial, entendo que, mesmo
relevante, e importante, a liberação pura e simples constituiria faculdade de difícil controle, e que, nos moldes
atuais, poderia agravar o arbítrio de sua própria utili~a
ção. De mais a mais, vejo que a Segurança da Sociedade, contemplada no texto, seria uma redundância,
já que o art. 144, da CF de 1988, estabelece direito
a Segurança Pública tal cxercício, ou seja a pr6pria
Sociedade, pela obviedadc.
3. Merece registro, que o pr6prio Poder Exccutivo,
ao dar nova redação ao citado art. 252, do Regulamento
do C6digo Nacional de Trânsito,
-"O Conselho Nacional de Trânsito editará
normas complementares disciplinando a implantação do uso das novas placlls de identificação dos
veículos e fixando os prazos dentro dos quais a
mesma deverá se operar."
avocoü ~ara sí, por antecipação, a faculdade de Disciplinar o uso das Placas, norma auxiliar do constante
no art. 60, do C6digo Nacional de Trânsito.
4. Pelo exposto, sou pela reapreciação da juridicidade
e técnica legislativa do projeto, pela Comissão de Constituição e Justiça desta Casa.
Sala de Comissão;
de 1989.

PROJETO DE LEI
Ng 3.763, DE 1989
(Do Sr. Leopoldo Souza)
Dispõe sobre embargos de divergência no C6digo qe Processo Civil.
.. _
. .
(A Comissão de Constltmçao e JustIça e Redação.)
O Congresso Nacional decreta:
.
Art. I' A Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil, passa a vigorar com nov~
redação para o inciso 111 do art. 496 e epígrafe do Capl-
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tulo IV do Título X do Livro I e com o art. 530 acrescido
de parágrafo único, na forma abaixo:
"Art. 496

..

III - embargos infringentes e embargos de divergência;
CAPÍTULO IV

Dos embargos divergentes e dos
embargos de divergência
Art. 530.
Parágrafo único. Os regimentos internos dos
Tribunais poderão dispor sobre o cabin~ento, processo e julgamento de embargos de dlvergencla,
atendido o disposto no § l' e § 3" letra a, do art.
101 da Lei Complementar n' 35, de 14 de março
de 1979."
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, dispondo
em seu art. 101, §§ 1" e 3', sobre embargos de divergência, não criou esse recurso, porém se limitou a estabelecer a competência para seu julgamento, onde já
criado.
Esta é a jurisprudência que vem se firmando (RT
552/161, ementa, 553/185, ementa 563/72, 563/84,
5641152,565/97, ementa, 567/61; RJTJESP 74/281, JTA
74/202, 771304), inclusive no Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (RJTJESP 78/325), embora
com muitos votos vencidos.
É mister, portanto. que a lei federal dispon.h~ expressamcntc sobre o assunto, autorizando especIflcamentc
os Estados a criarem o recurso. Esta solução parece
melhor do que um preceito que torne obrigatória a
instituição de ditos embargos de divergência porque,
conforme as peculiaridades locais, pode haver conveniência ou não em que tal criação se faça.
O projeto de lei ora apresentado estabelece, por isso,
em caráter opcional, a critério de cada TJ;ibunal estadual, o estabelecimento de dito recurso. E certo que,
por exemplo, num Estado pequeno, com reduzido número de turmas julgadoras, o incidente de uniformização de jurisprudência poderá obviar os dissídios pretorianos, e a própria parte terá meios de requerer a
uniformização, porque não lhe será difícil fazer um levantamento dos casos em que tcm havido discrepância
de julgados. Nos Estados em que os Tribunais tcnham
composição numérica mais extensa. já isso não será
tão fácil, e para solucionar o problema é que os embargos de divergência podem ser o remédio adequado.
Será. portanto, um assunto a ser solucionado pelos diversos Tribunais, cada um de acordo com as suas necessidades e conveniências. Mesmo porque, até o momento, os embargos de divergência, em todos os casos.
não são estabelecidos em lei, porém constituem assunto
regimental- Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, arts. 330 a 332 e 334 a 336.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1989. - Deputado Leopoldo Sonza.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANftXADA
PELA COORDENAÇAO
DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI No> 5.869,
DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil
LIVRO I
Do Processo de Conhecimenlo
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TÍTULO X
Dos Recursos
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 496. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
II - agravo de instrumento;
UI - embargos infringentes;
IV --'- embargos de declaração;
V - recurso extraordinário.

CAPÍTULO IV
Dos Embargos Infringentes
Art. 530. Cabem embargos infringentes quando
não for unânime o julgado proferido em apelação e
em ação rescisória. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.
LEI COMPLEMENTAR N" 35,
DE 14 DE MARÇO DE 1979
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

........................................................................
TÍTULO VIII
Da Justiça dos Estados

CAPÍTULO II
Dos Tribunais de Justiça
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o Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Do Estágio ProfiSSional
Art. I'! Para o exercício da profissão de jornalismo,
além dos requisitos estabelecidos no Decreto-Lei n' 972,
de 17-10-1969, e no Decreto n' 83.284, de 13 de março
de 1979. é exigido certificado de comprovação do exercício e resultado do estágio profissional do jornalismo.
Art. 2' Serão admitidos ao estágio profissional do
jornalismo os bacharéis em jornalismo e os alunos matriculados no último ano da Faculdade de Jornalismo
reconhecida na forma da lei.
Art. 3' O estágio pode ser feito através de cursos
de orientação ou em empresa jornalística.
§ l' Considera-se empresa jornalística. para os efeitos desta lei, aquela que tenha como atividade a edição
de jornal ou revista, ou a distribuição de noticiário,
com funcionamento efetivo, idoneidade fin.anceira e registro legal.
§ 2' Equipara-se a empresa jornalística a seção ou
serviço de empresa de radiodifusão, televisão ou divulgação cinematográfica, ou de agências de publicidade
ou dc notícias. onde sejam cxcrcidas as atividades pr6prias da profissão de jornalista.
Art. 4" Os cursos de orientação do estágio podedo
ser ministrados por Faculdades de Jornalismo nas condições estabelecidas nesta lei.
~ l' As Faculdades de Jornalismo oficiais ministrarãó
os cursos de estágio mediante registro nos órgãos do
Ministério do Trabalho.
§ 2" As Faculdades de Jornalismo particulares realizarão cursos de estágio mediante convênio com órgão
do Ministério do Trabalho.
Art. 5' Caberá à entidade representativa dos jornalistas a elaboração do programa mínimo e o processo
de comprovação do exercício e resultado do estágio.
CAPÍTULO H

.........................................................................
Art. 101. Os Tribunais compor-se-ão de Câmaras
ou Turmas, especializadas ou agrupadas em Seções especializadas. A composição c competência das Câmaras
ou Turmas serão fixadas na lei c o Regimento Interno.
§ l' Salvo nos casos de embargos infringentes ou
de divergência, do julgamento das Câmaras ou Turmas
participarão apenas três dos seus membros. se maior
o número de composição de umas ou ol1tras.
§ 2' as Seções especializadas serão entregadas, conforme disposto no Regimento Interno pelas Turmas
ou Câmaras da respectiva área de especialização.
§ 3' A cada uma das Seções caberá processar e julgar:
a) Os embargos infringentes ou de divergência das
decisões das Turmas da respectiva área de especialização;
b) Os conflitos de jurisdição relativamente às matérias
das respectivas áreas de especialização;
c) a uniformização da jurisprudência, quando ocorrer
divergência na interpretação do direito entre as Turmas
que a integram;
d) os mandados de segurança contra ato de juiz de
direito;
.
e) as revisões criminais e as ações rescisórias dos julgamentos de primeiro grau, da própria Seção ou das respectivas Turmas.
§ 4' Cada Câmara, Turma ou Seção esp~cializada
funcionará como Tribunal distinto das demais, cabendo
ao Tribunal Pleno, ou ao seu Órgão Especial, onde
houver, o julgamento dos feitos que, por lei, excedam
a competência de Seção.

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

PROJETO DE LEI
N9 3.772, DE 1989
(Do Sr. Adhemar de Banas Filho)
Fixa norma de organização e funcionamento do
estáwo profissional do jornalismo,
(Às Comissões de Constituicão e Justiça e RedaÇã;; de Trabalho; e de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.)

Dos Cursos de Estágio
Art. 6' Os cursos de. estàgio terão a duração de1 (um) ano, obedecendo ao programa mínimo, referido
no artigo, anterior.
Art. 7' Os estudos e trabalhos do estágio serão realizados durante os períodos escolares em que funcionam
as Faculdades de Jornalismo e terão caráter eminentemente prático, sobre as seguintes atividades:
1 - rcdação, cond"nsação, titulação, interpretação,
correção ou coordenação de matéria a ser divulgada,
com ou sem comentário;
II - comentário ou crônica, por meio de quaisquer
veículos de comunicação;
IH - entrevista, inquérito ou reportagem escrita ou
falada;
IV -planejamento, organização, direção e execução
de serviços técnicos de jornalismo;
V - coleta de notícias ou informações e seu preparo
para divulgação;
VI - revisão de originais de matéria jornalística;
VII - organização e conservação dc arquivo jornalístico e pesquisa dos respectivos dados para elaboração
de notícias;
VIII - execução de desenhos artísticos ou técnicos
de caráter jornalístico. para fms de divulgação.
CAPÍTULO III
Do Estágio em Empresas Jornalísticas
Art. 8' O estágio em empresas jornalísticas ou na
que ela seja comparada, terá a duração de 1 (um) ano
correspondentc aos períodos escolarcs.
Art. 9' Para admitir estagiários e atestar os relatórios respcctivos, a freqüência e aproveitamento destes.
é eJàgido o registro da empresa jornalística ou da que
a ela seja comparada, junto ao órgão competente.
Art. 10. E vedado à empresa jornalística cobrar estágios remuneração pela sua admissão.
Art. 11. Ao estagiário, cumpre obedecer as normas
de ética, hierarquia e disciplina, podendo ser suspenso
ou dispensado, a critério exclusivo da empresa jorm,·
lística, que comunicará dispensa e o seu motivo ao órgão
de classe competente.
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Art. 12. O estagiário poderá demitir-se voluntariamente da empresa a que esteja vinculado.
Parágrafo único. Se não houver sido punido disciplinarmente com pena de suspensão do quadro de estagiário, ele poderá ser admitido ao estágio em outra empresa, contando para a conclusão deste, o tempo em que
esteve praticamente na empresa anterior.
Art, 13. A empresa jornalística em que se pratique
o estágio, responde pela eficiência da orientação ministrada ao estagiário e pela veracidade das certidões feitas
nos relatórios.
Parágrafo único. Não haverá vínculo empregatício
entre o cstagiário e a empresa jornalística.
CAPÍTULO IV
Da Aprovação do Estágio
Art. 14. É obrigatória a freqüência nos cursos de
estágio, não podendo inscrever-se para os exames finais
o estagiário que tiver comparecimento ou participação
inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das atividades
de cada ano escolar.
Art. 15: A Comissão examinadora será composta
de 3 (três) membros, que sejam jornalistas inscritos
no órgão competente já a mais de cinco anos.
Art. 16. As provas escritas e orais serão feitas ao
fim do curso, sendo-lhes atribuídas, pela Comissão
examinadora, notas que irão de O (zero) a 10 (dez)
pontos.
Parágrafo único. Na atribuição das notas os examinadores terão em conta, além do conteúdo jornalístico,
a correção gramatical, '"O estilo e a técnica profissional
demonstrada.
Art. 17. O examinado, não aprovado nas provas
finais, poderá repetir os exames nos períodos sucessivos, até dois anos, esgotados os quais, a reprovação
será considerada definitiva, cessando-se-lhe a carteira
dc estagiário.
Art. 18. Ao estagiário aprovado nas provas finais,
será expedido o certificado de comprovação do exercício e resultado do estágio, para os fins de registro
da profissão de jornalista no órgão competente.
CAPÍTULO V
Disposições Finais
Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data de sua
,
publicação.
Art. 20. Ficam revogadas as disposições em contrário e, especialmente, ficam derrogados os arts. 19 e'
20 do Decreto-Lei n' 972, de 17 de outubro de 1969.
e arts. 19 e 20, do Decreto n" 83.284, de 13 de março
de 1979.
Justificação
Nos dias atuais cresce a conveniência de o aluno de
curso superior participar de atividades próprias de sua
futura profissão para igualar-se, o quanto antes. aos
bons profissionais. Isso é uma exigência da vida moderna.
Por essa razão e por tantos outros naturais motivos.
não se concebe uma carreira tão importante como o
jornalismo permanecer fora desse 'plano. Vedar ao aluno da Faculdade de Jornalismo a oportunidade de .ser
admitido ao estágio profissional, e diferenciá-lo de outros que desfrutam desse privilégio, sem explicação
plausível.
Isso significa, antes de tudo, uma afronta ao princípio
da liberdade do exercício da profissão. Essa liberdade
que verte na Carta Magna, tão valiosa para a formação
profissional de médico, advogado, engenheiro, é igual'
mente, indispensável para o jornalista.
Mas não é apenas essa a razão deste projeto de lei.
O estágio tem se firmado como medida útil demais
para o futuro profissional. Ele propicia uma formação
segura. Um preparo a tempo certo do pretendente a
uma carreira profissional forjada na Faculdade. Ele põe
o bacharelando frente a frente com o exercício real
da profissão.
A experiência tem revelado que o profissional competente passou pelo estágio antes de concluir o seu curso
universitário.
Com o estágio, o aluno aprende a lidar com os a53rl'!l
tos de sua carreira. Adquire certa bagagem que o lan,,2
ao trabalho, normalmente com boa aprovação.
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o jornalista que, reconhecidamente, desempenha papeI importante na sociedade, não pode continuar sendo
privado do estágio, o que implica a alteração do Decreto-Lei n' 972, de 17 de outubro de 1969, que dispõe
sobre o exercício da profissão de jornalista, e do Decreto n' 83.284, de 13 de março de 1979, que o regulamenta.
O estágio constitui, também, para o jornalista, indispensável etapa preparatória de sua vida profissional.
Tudo isso vem justificar a apresentação deste projeto
de lei, como resultado de um esforço para fazer despertar junto aos Senhores Parlamentares uma decisiva reflexão sobre a importância fundamental de se atender
, a classe dos jornalista~ que não''J;lpde ser~ esquecida
•e aviltada. Pelo contráno', engranàedda e exaltada.
Brasília, 20 de setembro de 1989. - Deputado Adhemar de Barros Filho, Líder do PRP.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N' 972,
DE 17 DE OUTUBRO DE 1969
Dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista.
Os Ministros da Marinha de Guerra. do Exército
e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que
lhes confere o art. 3' do Ato Institucional n' 16, de
, 14 de outubro de 1969, combinado com o § l' do art.
2' do Ato Institucional n' 5, de 13 de dezembro de
1968, decretam:
Art. l' O exercício ?a profissão de jornalista é livre, em todo o território nacional, aos que satisfizerem
as condições estabelecidas neste decreto-lei.
Art. 2' A profissão de jornalista compreende, privativamente, o exercício habitual e remunerado de qualquer das seguintes atividades:
a)redação, condensação, titulação, interpretação,
correção ou coordenação de matéria a ser divulgada,
contenha ou não comentário;
b) comentário ou crônica, pelo rádio ou pela televisão;
c) entrevista, inquérito ou reportagem, escrita ou falada;
d) planejamento, organização, direção e eventual
execução de serviços técnicos de jornalismo, como os
de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica de matéria
a ser divulgada;
e) planejamento, organização c administração técnica
dos serviços de que trata a alínea a;
f) ensino de técnicas de jornalismo;
g) coleta de notícias ou informações e seu preparo
para divulgação;
h) revisão de originais de matéria jornalística, com
vistas à correção redacional e a adequação da linguagem;
i) organização e conservação de arquivo jornalístico,
e pesquisa dos respectivos dados para a claboração de
notícias;
j) execução da distribuição gráfica de texto, fotograf\a, ou ilustração de caráter jornalístico, para fins de
. dlvulg*a
I) ex
o de'desenhos artísticos ou técnicos de caráter jornalístico.
Art. 3" Considera-se empresa jornalística, para os
efeitos deste decreto-lei, aquela que tenha como atividade a edição de jornal ou revista, ou a distribuição
de noticiário, com funcionamento efetivo, idoneidade
financeira e registro legal.
§ l' Equipara-se a cmpresa jornalística a seção ou
serviço de emprcsa de J;adiofusão, televisão ou divulga.ção cinematbgráfiea, ou de agência de publicidade, on, de sejam exercidas as atividades previstas no art. 2"
§ 2' O órgão da administração pública direta ou autárquica que mantiver jornalista sob vínculo de direito
público prestará, para fins de registro. a declaração
de exercício profissional ou de cumprimento de estágio.
§ 3" -A. empresa não-jornalística sob cuja responsabilidade se editar publicação destinada a circulação externa promoverá o cumprimento desta lei relativamente
aos jornalistas que contratar, observado, porém, o que
determina o art. 8', § 4·'
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Art. 4' O exercício da profissão de jornalista requer
prévio registro ao órgão regional competente do Ministério do Trabalho c Previdência Social que se fará mediante a apresentação de:
I - prova de nacionalidade brasileira;
II - folha corrida;
III - carteira profissional;
IV - declaração de cumprimento de estágio em empresa jornalística;
V - diploma de curso superior de jornalismo, oficial
ou reconhecido, registrado no Ministério da Educação
e Cultura ou em instituição por este credenciada, para
as funções relacionadas de a a g, no art. 6'
§ l' O estágio de que trata o item IV será disciplinado
em regulamento, devendo compreender período de trabalho não inferior a um ano precedido de registro no
mesmo órgão a que se refere este artigo.
§ 2' O aluno do último ano de curso de jornalismo
poderá ser contratado como estagiário, na forma do
parágrafo anterior, em qualquer das funções enumeradas no art. 6'
§ 3' O regulamento disporá ainda sobre o registro
especial de:
a) colaborador, assim entendido aquele que exerça,
habitual e remuneradamente atividade jornalística, sem
relação de emprego;
b) funcionário público titular de cargo cujas atribui.ções legais coincidam com as do art. 2";
c) provisionados na forma do artigo 12.
§ 4" O registro de que tratam as alíneas a e b do
parágrafo anterior não implica o reconhecimento de
quaisquer direitos que decorram da condição de empregado, nem, no caso da alínea b, os resultantes do exercício privado c autônomo da profissão.
Art. 5" Haverá, ainda, no mesmo órgão, a que se
refere o artigo anterior, o registro os diretores de empresas jornalísticas que, não sendo jornalistas, respondam
pelas respectivas publicações.
§ I" Para esse registro, serão exigidos:
I - prova de nacionalidade brasileira;
II - folha corrida;
III - prova de registro civil ou comercial da empresa
jornalística, com o inteiro teor do seu ato constitutivo;
IV - prova do depósito do título da publicação ou
da agência de notícias no órgão competente do Ministério da Indústria e do Comércio;
V -para empresa já existente na data deste decreto-lei, conforme o caso:
a) trinta exemplares do jornal;
b) doze exemplares da revista;
c) trinta recortes ou cópia de noticiário com datas
diferentes e prova de sua divulgação.
§ 2' Tratando-se de empresa nova, o registro será
provisório com validade por dois anos, tornando-se definitivo após o cumprimento do disposto no item V.
§ 3' Não será admitida a renovação de registro provisório nem a prorrogação do prazo de sua validade.
§ 4' Na hipótese do § 3' do art. 3" será obrigatório
o registro especial do responsável pela publicação, na
forma do presente artigo para os efcitos do § 4' do
art. 8'
Art. 6' As funções desempenhadas pelos jornalistas profissionais, como empregados, serão assim classificadas:
a) Redator: aquele que além das incumbências de
redação comum, tem o encargo de redigir editoriais,
crônicas ou comentários:
b) Noticiarista: aquele que tem o encargo de redigir
matéria de caráter infonnativo, desprovida de apreciação ou comentários;
c) Repórter: aquele que cumpre a determinação de
colher notícia ou informações, preparando-a para divulgação;
d) Repórter dc Setor: aquele que tem o encargo de
colher notícias ou informações sobre assuntos pré-determinados, preparando-as para divulgação;
e) Rádio-Repórter: aquele a quem cabe a difusão
oral de acontecimento ou entrevista pelo rádio ou pela
televisão, no instante ou no local em que ocorram, assim
como' o comentário ou crônica, pelos mesmos veículos;
f) Arquivista-Pesquisador: aquele que tem a incumbência de organizar e conservar cultural e tecnicament,c.
o arquivo redatoriai, procedendo a pesquisa dos respectivos_dados para a elaboração de notícias.

Quinta-feira 19

11751

g)Revisor: aquele que tem o encargo de rever as provas tipográficas de matéria jornalística: .
h)IIustrador: aquele que tem a seu cargo criar ou
executar desenhos artísticos ou técnicos de caráter jornalístico;
i) Repórter-Fotográfico: aquele a quem cabe registrar, fotograficamente, quaisquer fatos ou assuntos de
interesse jornalístico;
j) Repórter-Cinematográfico: aqucle a quem cabe rcgistrar, cinematograficamente, quaisquer fatos ou assuntos de interesse jornalístico;
I)Diagramador: aquele a quem compete planejar e
executar a distribuição gráfica de matérias, fotografias
ou ilustrações de caráter jornalístico, para fins de publicação.
Parágrafo único. Também serão privativas de jornalista profissional as funções de confiança pertinentes
às atividades descritas no art. 2', como editor, secretário, subsecretário, chefe de reportagem e chefe de
revisão.

Art. 7" Não haverá incompatibilidade entre o exercíco da profissão de jornalista e o de qualquer outra
função remunerada, ainda que pública, respeitada a
proibição de acumular cargos e as demais restrições
de lei.
Art. 8' Será passível de trancamento, voluntário ou
de ofício. o registro profissional do jornalista que, sem
motivo legal, deixar dc exercer a profissão por mais
de dois anos.
§ I" Não incide na cominação deste artigo o afastamento decorrente de:
a) suspensão ou interrupção do contrato de trabalho;
b) aposentadoria como jornalista;
c)viagem ou bolsa de estudos para aperfeiçoamento
profissional;
d)desemprego. apurado na forma da Lei n' 4.923,
de 23 de dezembro de 1965.
§ 2' O trancamento de oficio será da iniciativa do
órgão referido no art. 4' ou a requerimento da entidade
sindical de jornalistas.
§ 3' Os órgãos do Ministério do Trabalho e Previdência Social prestarão aos sindicatos de jornalistas as
informações que lhes forem solicitadas, especialmente
quanto ao registro de admissõ.es e dispensas nas empresas jornalísticas, realizando as inspeções que se tornarem necessárias para a verificação do exercício da profissão de jornalista.
§ 4" O exercício da atividade prevista no art. 3', §
3", não constituirá prova suficiente de permanência na
profissão se a publicação e seu responsável não tiverem
registro legal.
§ 5' O registro trancado suspende a titularidade e
o exercício das prerrogativas profissionais. mas pode
ser revalidado mcdiante a apresentação dos documentos
previstos nos itens II e III do art. 4', sujeitando-se a
definitivo cancelamento se, um ano após. não provar
o interessado novo e efetivo exercício da profissão, perante o órgão que deferir a revalidação.
Ar!. 9" O salário de jornalista não poderá ser
ajustado nos contratos individuais de trabalho, para
a jornada normal de cinco horas, em base inferior à
do salário estipulado, para a respectiva função, em acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou sentença normativa da Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. Em negociação ou dissídio coletivo poderão os sindicatos de jornalistas reclamar o estabelecimento de critérios de remuneração adicional pela
divulgação de trabalho produzido por jornalista em mais
de um veículo de comunicação coletiva.
Art. 10. Até noventa dias após a publicação do re.gulamento deste decreto-lei, poderá obter registro de
jornalista profissional quem comprovar o exercício atual
da profissão, em qualquer das atividades descritas. no
art. 2', desde doze meses consecutivos ou vinte e quatro
intercalados, mediante:
I - os documentos previstos nos itens 1. lI, e lI!
do art. 4";
II - atestado de empresa jornalística, do qual conste
a data de admissão, a função exercida e o salário ajustado;
IH - prova de contribuição para o Instituto Nacional
de Previdência Social. relativa à relação de emprego
com a empresa)ornalística atestante.
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§ l' Sobre o pedido, opinará, antes da decisão da
autoridade regional competente, o Sindicato de Jornalistas da respectiva base territorial.
§ 2' Na instrução do processo relativo ao registro
de que trata este artigo a autoridade competente determinará verificação minuciosa dos assentamentos na empresa, em especial, as folhas de pagamento do período
considerado, registro de empregados, livros contábeis,
relações anuais de empregados e comunicações mensais
de admissão e dispensa, guias de recolhimento ao INPS
e registro de ponto diário.
Art. 11. Dentro do primeiro ano de vigência deste
decreto-lei, o Ministério do Trabalho e Previdência Social promoverá a revisão de registro de jornalistas profissionais cancelando os viciados por irregularidade insanáveL
§ 1" A revisão será disciplinada em regulamento, observadas as seguintes normas:

I - A verificação será feita em comissão de três
membros, sendo um representante do Ministério, que
a presidirá, outro da categoria econômica e outro da
categoria profissional, indicados pelos respectivos sindicatos, ou, onde não os houver, pela correspondente
federação;
H - O intcressado será notificado por via postal,
contra-recibo ou, se ineficaz a notificação postal, por
edital publicado três vezes em órgão oficial ou de grande
circulação na localidade do registro;
IH - A notificação ou edital fixará o prazo de quinze
dias para regularização das falhas do processo de registro, se for o caso, ou para apresentação de defesa;
IV - Decorndo o prazo da notificação ou edital,
a comissão diligenciará no sentido de instruir o processo
e esclarecer as dúvidas existentes, emitindo a seguir
seu parecer conclusivo;
V - Do despacho caberá recurso, inclusive por parte
dos Sindicatos de Jornalistas Profissionais ou de Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas, para o Ministério
do Trabalho c Previdência Social, no prazo de quinze
dias, tomando-se definitiva a decisão da autoridade regional após o decurso desse prazo sem a interposição
de recurso, ou se confirmada pelo Ministro.
§ 2' Decorrido o prazo estabelecido nestc artigo, os
registros de jornalista profissional c de diretor dc empresa jornalística serão havidos como legítimos e definitivos, vedada a instauração ou renovação de quaisquer
processos de revisão administativa, salvo o disposto no
art. 8'
§ 3' Responderá administrativa e criminalmente a
autoridade que indevidamente autorizar o registro de
jornalista profissional ou de diretor de empresa jornalística, ou que se omitir no processamento da revisão
de que trata este artigo.
Art. 12. A admissão de jornalistas, nas funções relacionadas de a a g no art. 6', e com dispensa da exigência constante do item V do art. 4', será permitida, enquanto o Poder Executivo não dispuser em contrário,
até o limitc de um tcrço das novas admissões, a partir
da vigência deste decreto-lei.
Parágrafo único. A fixação, em decreto, de limites
diversos do estipulado neste artigo assim como do prazo
da autorização nele contida, será precedida de amplo
estudo de sua viabilidade, a cargo do Departamento
Nacional de Mão-de-obra.
Art. 13'. A fiscalização do cumprimento dos preceitos deste decreto-lei se fará na forma do art. 626 e
seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo
aplicável aos infratores multa variável de uma a dez
vezes o maior salário mínimo vigente no País.
Parágrafo único. Aos Sindicatos de Jornalistas incumbe representar às autoridades competentes acerca
do exercício irregular da profissão.
Art. 14. O regulamento deste deaeto-Iei será expedido dentro de sessenta dias de sua publicação.
Art. 15. Este decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, ressalvadas as disposições que dependem de regulamentação e revogadas as disposições em
contrário, em especial os arts. 310 e314 da Consolidação
das Leis do Trabalho.
Brasília, 17 de outubro de 1969; 148' da Independência e 81' da República. -AUGUSTO HAMNN RADEMAKER GRÜNEWALD - AURÉLIO DE LYRA
TAVARES - MÁRCIO DE SOUZA E MELLO- Jarbas G. Passarinho.
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DECRETO N' 83.284,
DE 13 DE MARÇO DE 1979
Dá nova regulamentação ao' Decreto·Lei n' 972,
de 17 de outubro de 1969, que dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista, em decorrência das
alterações introduzidas pela Lei n' 6.612, de 7 de
dezembro de 1978.
Art. 19. Constitui fraude a prestação de serviços
profissionais gratuitos, ou com pagamentos simbólicos,
sob pretexto de estágio, bolsa de estudo, bolsa de complementação, convênio ou qualquer outra modalidade.
em desrespeito a legislação trabalhista e a este regulamento.
Art. 20. O disposto neste decreto não impede a
conclusão dos estágios comprovadamente iniciados antes da vigência da Lei n' 6.612, de 7 de dezembro de
1978, os quais, entretanto, não conferirão, por si só,
direito ao registro profissional.

PROJETO DE LEi
N~ 3.773, DE 1989
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)
Estabelece normas pàra a realização de eleições
em 1990, e dá outras providências.
(~exe-se ao Projeto de Lein' 3.631/89.)
O Congresso Nacional..decreta:
Art. l° As eleições para governadores e vice-governadores, senadores e suplentes, deputados federais
e estaduais serão realizadas, simultaneamente. em todo
País, no dia 15 de dezembro de 1990.
Parágrafo único. Na mesma data serão realizadas
eleições para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos
municípios criados até 15 de junho de 1990, aplicando-se, no que couber, na forma das instruções a serem
baixadas pela Justiça Eleitoral. as disposições da Lei
n' 7.664, de 29 de junho de 1988.
Art. 2' Será considerado eleito governador o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os em branco e os nulos.
§ l' Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até
20 (vinte) dias após a proclamação dD resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos
válidos.
§ 2' Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer
morte, desistência ou impedimento legal de candidato
a governador, convocar-se-á. dentre os remanescentes,
o de maior votação.
§ 3' Sc remanescer em scgundo lugar mais de um
candidato com a mesma votação. qualificar-se-á o mais
idoso.
§ 4' A data da eleição na hipótese do § l' destc
artigo será fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
. Art. 3" A eleição de governador importará a do
vice-governador com ele registrado.
Art. 4' O número de deputados, por estado, à Câmara dos Deputados e às Assembléias Legislativas será
fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
AI:t. 5' Nas eleições reguladas por esta lei, aplica-se
al~glsIaç~o ele!toral vigente, ressalvadas as regras espeCIaIS aqm previstas.
Art.. 6~ Poderão registrar candidatos e :>articipar
das elelçocs reguladas por esta lei, os partidos políticos
com registro ,definitivo, isoladamente ou em coligações.
Art. 7' E facultado aos partidos políticos celebrar
coligações para o registro de candidatos à eleição majoritária, à ~leição proporcional, ou a ambas.
_§ 1'. E vedado ao partido político celebrar coligaçoes diferentes para a eleição majoritária c para a eleição proporcional.
§ 2" A coligação terá denominação própria, sendo
a e!~ assegurados os direitos conferidos aos partidos
POhtlCOS, no que se refere ao processo eleitoral.
Art. 8' As propostas de coligação serão fonnaliz~das pela com~ssã~ executiva regional do partido polítlC~ ou. comlss~o duetora regional provisória, ou por
25 Yo (Vinte e cmco por cento) dos convencionais.
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Art. 9" As convenções regionais dos partidos políticos deliberarão sobre coligações por maioria absoluta
dos seus membros. em voto direto e secreto.
Art. 10. Para as eleições que obedecerem ao sistema proporcional. cada partido poderá registrar candidatos até uma vez o número de lugares a preencher
na Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas.
§ 1" No caso de coligações de 2 (dois) partidos.
esta poderá registrar candidatos até uma vez e meia
o número de lugares a preencher para a Câmara dos
Deputados e para as Assembléias Legislativas.
§ 2' No caso de coligação de 3 (três) ou mais partidos, esta poderá registrar candidatos até o dobro do
número de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados e para a Assembléia Legislativa.
Art. 11. Ressalvado o disposto no art. 8' desta lei.
na formalização de coligações serão observadas as regras cstabelecidas na Lei n" 7.454, de 30 de dezembro
de 1985, e as seguintes normas:
I na chapa de coligação poderão ser inscritos
candidatos filiados a quaisquer partidos políticos dela
integrantes;
o pedido de registro dos candidatos será subsHcrito pelos presidentes ou representantes legais dos partidos políticos coligados ou pela maioria dos membros
das respectivas comissões executivas ou comissões diretoras regionais provisórias;
IH a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral por delegados indicados pelos partidos
que a integram.
Art. 12. As convenções regionais para deliberação
sobre coligações partidárias e escolha de candidatos scrão realizadas até 15 de julho de 1990 e o requerimento
de registro deverá dar entrada no Tribunal Regional
Eleitoral até às 18) dezoito) horas do dia 17 dc agosto
de 1989.
Parágrafo único. As convenções serão constituídas
na forma estabelecida nos estatutos dos partidos políticos.
Art. 13. A comissão executiva ou comissão diretora regional provisória. ou cada grupo de 10% (dez
por cento) dos convencionais pode inscrever candidatos
às eleições majoritárias ou uma chapa de candidatos
às eleições proporcionais.
§ l' As chapas serão apresentadas à comissão executiva regional dos partidos, ou à comissão diretora
regional provisória, até 48 (quarenta e oito) horas do
início da convenção.
§ 2" Serão votadas em cscrutínio~ diferentes as chapas de candidatos às eleições majoritárias e proporcionais.
§ 3° Nenhum convencional poderá subscrever mais
de uma chapa e nenhum candidato poderá concorrer
ao mesmo cargo em chapas diferentes. ficando anuladas
as assinaturas em dobro.
~ 4" Todas as chapas que obtiverem. no mínimo,
20% (vinte por cento) dos votos dos convencionais,
participarão, proporcionalmente, respeitada a ordem
de votação, da lista de candidato do partido às eleições
para a Câmara dos Deputados e para as Assembléias
Legislativas.
§ 5" A inscrição do candidato só será válida mediante seu expresso consentimento.
Art. 14. Os presidentes dos diretórios rcgionais ou
das comissões diretoras regionais provisórias solicitarão
à Justiça Eleitoral o registro dos candidatos na convenção.
.
§ 1" No caso de coligação, o pedido de registro darse-á na conformidade do disposto no inciso H do art.
11 desta lei.
§ 2' Na hipótese de os partidos ou coligações não
. requererem o registro de seus candidatos, estes poderão
fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas 48 (quarenta e
oito) horas seguintes ao encerramento do prazo previsto
no art. 12.
§ 3' Em caso de morte, renúncia ou indeferimento
de registro de candidato, o partido ou coligação deverá
providenciar a sua substituição no prazo de até 10 (dez)
dias, por decisão da maioria absoluta da comissão executiva regional ou da comissão dirctora regional provisória do partido a que pertence o substituído.
§ 4° Havendo vagas a preencher nas chapas para
as eleições proporcionais, as indicações serão feitas pela
comissão executiva regional ou comissão diretora regional provisória.
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Art. 15. O Tribunal Superior Eleitoral regulará a
identificação dos partidos e seus candidatos.
§ 1" Aos partidos fica assegurado o direito de manterem os números atribuídos à sua legenda na eleição
anterior.
§ 2" No caso de coligação na eleição majoritária,
a mesma optará entre os números designativos dos partidos que a integram para representar seus candidatos
c na coligação para eleições proporcionais, os candidatos serão inscritos com o número da série do respectivo partido.
Art. 16. As cédulas oficiais para as eleições regulamentadas por esta lei serão confeccionadas segundo
modelo aprovado pela Justiça. que as imprimirá com
exclusividade. para distribuição às mesas receptoras.
A impressão será feita em papel branco e opaco com
tipos uniformes de letras, com espaços com indicação,
para que neles o eleitor escreva o nome, número e
legenda dos candidatos.
§ l' Além das características estabelecidas neste artigo, o Tribunal Superior Eleitoral poderá estabelecer
outra~ no interesse de se tornar fácil a manifestação
da preferência do eleitor, bem como de definir os critérios para a identificação dos partidos ou coligações,
através de cores ou símbólos.
§ 2" Quando o eleitor escrever na cédula o nome
ou o númcro de um candidato e a legenda de outro
candidato, o voto será contado para o candidato cujo
nome foi escrito.
§ 3" Quando o eleitor escrever o nome de um candidato e o número de outro, o voto será contado para
o candidato cujo nome foi escrito.
Art. 17. São vedados e considerados nulos de pleno
direito, não gerando obrigações de espécie alguma para
a pessoa jurídica interessada e nenhum direito para
o beneficiário, os atos que, no período compreendido
entre a publicação desta lei e o término do mandato
do governador de estado, importarem em nomear, contratar. exonerar ex officioou dispensar, transferir, designar, readaptar servidor público, regido por estatuto ou
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ou proceder a qU31squer outras formas de provimento na administração direta e nas autarquias, nas sociedades de
economia mista, empresas públicas e fundações, institu~da~ ou mantida pelo poder público, dos estados, do
Dlstnto Federal, dos municípios ou territórios.
§ l' Excetuam-se do disposto neste artigo:
Inomeação de aprovados em concurso público
ou de ascensão funcional;
II nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de função de confiança;
III nomeação para cargos de magistratura, do
Ministério Público, os procuradores do estado e dos,
tribunais de contas;
I
IV nomeação ou !:ontratação 'considerada imprescindível pela Justiça- Eleitoral, para a realização
de recadastramento eleitoral.
§ 2' Os atos editados com base no § I' deste artigo
deverão ser f~ndamentados e.publicados dentro de 48
(quarenta e OitO) horas após a sua edição, no respectivo
órgão oficial.
§ 3' O atraso da publicação de Diário Oficial relativo aos 15(quinze) dias que antecedem o prazo inicial
a que se refere este artigo implica a nulidade automática
dos atos relativos a pessoal nele inseridos.

Art. 18. Ao servidor público, sob regime estatutário ou não, dos órgãos ou entidades da administração
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
~eder~l, dos municípios e dos territórios, das fundações
mslitUldas ou mantidas pelo poder público e ao empre~ado de empresas concessionárias de serviços públicos,
fIca assegurado o direito à percepção de seus vencimentos e vantagens ou salários, como se em exercício
de suas ocupações habituais estivesse, durante.o lapso
de tempo que mediar entre o registro de sua candidatura
perante a Justiça Eleitoral e o dia seguinte ao da eleição,
através ~e simples comunicação de afastamento, para
promoçao de sua campanha eleitoral.
Art. 19. Para as eleições previstas nesta lei, o candidato poderá ser registrado sem o prenome ou com nome
abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido
desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identi:
. dade e não atente contra o pudor.
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Parágrafo único. Para efeito de registro bem como
para apuração e contagem de votos. no caso de dúvida
quanto à identificação da vontade do eleitor, serão válidos e consignados os nanes, prenomes, cognomes ou
apelidos de candidatos anteriormente registrados em
eleições imediatamente anteriores, para os mesmos car-

p.
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Ar!. 20. A propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, para as eleições de 15 de dezembro de 1990,
restringir-se-á, unicamente, ao horário gratuito disciplinado pela Justiça Eleitoral, respeitadas as seguintes normas:
Itodas as emissoras do País, reservarão, nos 60
(sessenta) dias anteriores à antevéspera das eleições,
2 (duas) horas diárias para a propaganda, sendo metade
à noite, com início às 20h 30m (vinte horas e trinta
minutos) nas emissoras de televisão, e com o início
às 20h (vinte horas) nas emissoras de rádio, hora de
Brasília;
I l - a propaganda diurna será iniciada às 7 (sete)
horas, nas emissoras de rádio, c às 13 (treze) horas,
na televisão, hora de Brast1ia;
III - a Justiça Eleitoral distribuirá os horários reservados entre os partidos políticos que tenham candidatos
registrados na Circunscrição às eleições majoritárias,
às eleições proporcionais; ou a ambas, nos termos previstos no inciso VI deste artigo, observados os seguintes
critérios:
a) 50 (cinqüenta) minutos serão distribuídos na proporção do número de representantes de cada partido
no Congresso Nacional;
b) 40 (quarenta) minutos serão distribuídos igualmente entre todos os partidos políticos com representação no Congresso Nacionotl e que tenham candidatos
nos termos previstos no inciso VI deste artigo, observando-se o limite máximo de 5 (cinco) minutos para cada
um;

,

c) 30 (trinta) minutos serão distribuídos entre os partidos políticos na proporção do número de seus representantes na Assembléia Legislativa;
d) havendo sobra de tempo na aplicação do critério
da alínea b deste inciso, essa será acrescida ao tempo
previsto na alínea a.
111 compete aos partidos, por meio de comissões
especialmente designadas para esse fim, distribuir, entre os candidatos registrados, os horários que lhes coúberem;
IV d~sde que haja concordância entre todos os
partidos interessados, em cada parte do horário gratuito
poderá ser adotado critério de distribuição diferente
do fixado pela Justiça Eleitoral, à qual caberá homo·
lagar;
Vas emissoras de rádio e televisão ficam obrigadas a divulgar, gratuitamente, comunicados ou instruções da Justiça Eleitoral, até o máximo de 15 (quinze)
minutos diários, consecutivos ou não, nos 30 (trinta)
dias anteriores ao pleito;
.
VI dos horários gratuitos de propaganda eleitoral, nas rádios e televisões, somente participarão os
partidos políticos ou coligações partidárias que tenham
candidatos à eleições majoritárias ou às proporcionais,
devendo ter preenchido, para estas últimas, pelo menos
1/3 (um terço) das cadeiras em disputa para a Câmara
dos Deputados e Assembléias Legislativas.
Art. 21. Da propaganda eleitoral gratuita poderão
participar candidatos registrados, pessoas devidamente
autorizadas ou de partidos cujos nomes deverão ser
previamente comunicados às emissoras pelas comissões
a que alude o inciso UI do art. 20 desta lei.
Parágrafo único. Não depende de censura prévia a
propaganda eleitoral feita através do rádio ou da televisão, respondendo cada um pelos excessos cometidos,
com a apuração da responsabilidade solidária do respectivo partido.
Art. 22. A propaganda eleitoral, no rádio e na televisão, restringir-se-á única e exclusivamente ao horário
gratuito nesta lei e disciplinado pela Justiça Eleitoral,
com expressa proibição de qualquer propaganda paga.
Ar!. 23. Independentemente do horário gratuito
de propaganda eleitoral, fica facultada a transmissão
pelo rádio e pela televisão, de debates entre os candidatos registrados, assegurada a participação de todos
em conjunto ou divididos em grupos e dias distintos;
nesta última hipótese, os debates deverão fazer parte
da programação previamente estabclecida e a organi-
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zação dos grupos far-se-á mediante sorteios, salvo acor·
do entre os partidos interessados.
Parágrafo único. Os debates serão organizados por
um comitê constituído por representantes de cada partido ou coligação de que trata este parágrafo.
Art. 24. Enquanto durar a propaganda eleitoral
gratuita, fica assegurado o direito de resposta a qualquer
pessoa, candidato ou não, atingida por atos ou afirmações difamatórias, injuriosas ou caluniosas de rádio ou
televisão.
§ l' O ofendido ou seu representante legal poderá
formular pedido para o exercício do direito de resposta
à Justiça Eleitoral, dentro de 24 (vinte e quatro) horas
da ciência do fato, devendo a decisão ser prolatada
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da formulação do pedido.
§ 2' No caso do parágrafo anterior, o tempo e o
horãrio destinados à resposta serão estabelecidos pela
Justiça Eleitoral, na própria decisão deferitória, de modo a possibilitar a reparação do dano.
§ 3' O tempo utilizado para resposta pelo ofendido,
para sua defesa, será deduzido do reservado ao partido
ou coligação em cujo horário a ofensa foi cometida.
§ 4'! Se a ofensa for produzida em dia e hora que
inviabilizarem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos acima, a Justiça Eleitoral determinará que esta seja divulgada nos horários que deferir,
em termos e na forma que serão previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplicas.
Art. 25. OCOlTendo a hipótese da eleição em segundo turno, a distribuição do tempo será igualitária entre
os partidos políticos ou coligações dos candidatos concorrentes.
§ I' Na hipótese prevista neste artigo, o tempo reservado para a propaganda eleitoral gratuita será de
40 (quarenta) minutos diários, sendo a metade à noite;
os programas serão iniciados nos horários estabelecidos
no art. 20 desta lei.
§ 2' A propaganda eleitoral gratuita, no segundo
turno, realizar-se-á do dia seguinte à proclamação ofi·
cial do resultado do primeiro turno até 48 (quarenta
e oito) horas antes da data fixada para o segundo turno.
§ 3' Observar-se-á, no segundo turno, o disposto
no art. 24 desta lei.
Art. 26. Será permitida, na imprensa escrita, a divulgação paga da propaganda. no espaço máximo a
ser utilizado por edição, para cada candidato, de 118
(um oitavo) da página do jornal padrão e de 114 (um
quarto) de página de revista ou tablóide.
Art. 27. Fica livre, em bens particulares, a fixação
de propaganda eleitoral com a penmissão do detentor
de sua posse; nos bens que dependem de concessão
do poder público ou que a ele pertençam, bem como
nos de uso comum, fica proibida a propaganda, inclusive
por meio de faixas ou cartazes afixados em quadros
ou painéis, salvo em locais indicados pelas prefeituras,
para uso gratuito, com igualdade de condições, ouvidos,
os partidos políticos.
Art. 28. Os candidatos poderão participar em programas de rádio ou televisão, fora do horário gratuito
de propaganda eleitoral, em obediência aos critérios
de tratamento iqualitários aos candidatos, e impedimento da influência do poder econômico e a garantia
do direito de informação.
§ l' A participação em noticiário jornalístico regular deverá estar relacionada com o evento objeto da
infonmação jornalística.•
§ 2' A partir do início do horário gratuito de programa eleitoral e até O dia da eleição, em primeiro ou
segundo turno, a infonmação jornalística, com ou sem
participação de candidato, não poderá ter o caráter
de propaganda.
§ 3' Ficam proibidas, no dia do pleito, até às 19
(dezenove) horas, quaisquer noticiários de televisão e
radiodifusão referentes a candidatos e ao comportamento de eleitores.
§ 4' A emissora de rádio ou televisão que transmitir
debate ou entrevista em desacordo com o que dispõe
esta lei será passível de pena de suspensão por 10 (dez)
dias, determinada pela Justiça Eleitoral, mediante denúncia de partido político ou do Ministério Público.
§ 5' A transgressão aos dispositivos desta lei, por
parte da emissora de rádio ou televisão, poderá, ainda,
implicar infração às normas decorrentes da concessão,
sendo ela passível de cassação a ser aplicada na forma
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da Lei n' 4.177, de 27 de agosto de 1962 (Código NacionaI de Telecomunicações), mediante denúncia de partido político ou do Ministério Público.
Art. 28. Os responsáveis pela realização das pesquisas, prévias e testes pré-eleitorais e os órgãos que
os divulgarem deverão adotar providências eficazes pera a garantia da idoneidade e rigor metodológico, com
as penas cominadas no art. 354 da Lei n" 4.737, de
15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.
Art. 29. Aos partidos políticos ou coligações com
candidatos registrados será facultado o conhecimento,
em todos os detalhes. do programa de computação da
totalização das eleições. quer a conduzida pelo Tribunal
Superior Eleitoral, a fiscalização de todas as etapas do
processo de computação e a realização de testes em
qualquer fase da totalização.
§ 1\' Os Tribunais Regionais eleitorais fornecerão
aos partidos. imediatamente após a digitação dos dados,
cópia do boletim contendo as votações totalizadas referentes a cada seção eleitoral.
§ 2" Os Tribunais Regionais Eleitorais c o Tribunal
Superior Eleitoral divulgarão resultados parciais referentes aos municípios com mais de 50.000 (cinqüenta
mil) eleitores pelo menos duas vezes por dia.
§ 3' Os cartórios das Comarcas Eleitorais manterão
arquivos contendo os registros referentes aos resultados
eleitorais.
~t. 30. A Justiça Eleitoral poderá autorizar a utilização do tempo de propaganda gratuita por partido
político Ou coligação, mediante transmissão ao vivo,
desde que atendidos os requisitos de ordem técnica e
sem prejuízo da programação dos demais partidos ou
coligações.
Art. 31. Para as eleições de que trata esta lei, os
candidatos deverão estar filiados ao partido até 6 (seis)
meses antes da realização das mesmas.
Art. 32. Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
Art. 33. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Há urgência na definição das regras para as eleições
de 1990. em atendimento ao que dispõe a Constituição
Federal de 1988, que proíbe alterações nas regras eleitorais até 12 meses antes de sua realização.
Por outro lado, a Lei n" 7.493/86, que dispõs sobre
as eleições de 1986 estão superadas em facc, também,
das novas disposições constitucionais. Em vista disso,
o presente projeto visa a oferecer as regras mínimas
indispensáveis à realização do pleito.
Sala das Sessões, setembro de 1989. - Antonio Carlos de Mendes Thame, Deputado Federal - Ricardo
Izar, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO ClTADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
LEI N' 7.664,
DE 29 DE JUNHO DE 198~
Estabelece normas para a realização das eleições
municipais de 15 de novembro de 1~88 e dá outras
providências.

LEI N' 7.454,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1985
Altera dispositivo da Lei n' 4.737, de 15 de julho
de 1965, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:'
Art. 1" Nas eleições para governador de estado, vice-governador, senador, deputado federal, deputado
estadual, prefeito, vice-prefeito e vereador, o candidato
deverá estar filiado ao partido pelo qual irá concorrer.
até 6 (seis) meses da data do pleito..
Art. 2' Os partidos políticos que, até o dia 16 de
julho de 1985, tenham encaminhado seus documentos
de fundação ao Tribunal Superior Eleitoral - TSE,
e por este considerados regulares, e que até o dia 15
de·maio de 1986 não hajam obtido o registro definitivo.
ficam habilitados a participar das eleições gerais para
governador, senador, deputado federal e deputado estadual,convocados para o dia 15 de novembro deste mesmo ano.
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§ l' Somente os partidos políticos com representação no Congresso Nacional terão direito ao rateio
dos recursos de Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, de que trata o art. 95 da
Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971, bem como à
transmissão gratuita pelo rádio e televisão, prevista no
parágrafo único do art. 118 da citada Lei.
§ 2" Quando se tratar da transmissão gratuita referida no parágrafo anterior, feita em nível estadual. os
partidos previstos no caput deste artigo somente poderão requerê-la ao Tribunal Regional Eleitoral se tiverem
representação na Assembléia Legislativa do Estado.
Art. 3" Os arts. 105, 107. 108, 109 e 111 da Lei
n'! 4.737, 15 de julho de 1965. passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art.
105. Fica facultado a l '(dois) .ou mais
partidos coligarem-se para o registro de candidatos
comuns a deputado federal, deputado estadual e
vereador.
§ l' A deliberação sobre coligação caberá à
convenção regional de cada partido, quando se tratar de eleição para a Câmara dos Deputados e
Assembléias Legislativas. e à convenção municipaL
quando se tratar de eleição para a Câmara de Vereadores. e será aprovada mediante a votação favorável da maioria, presentes 2/3 (dois terços) dos
convencionais, estabelecendo-se, na mesma oportunidade, o número de candidatos que caberá a
cada partido.
§ 2" Cada partido indicará em convenção os
seus candidatos e o registro será promovido em
conjunto pela coligação.
Art. 107. Determina-se para cada partido ou
coligação o quociente partidário. dividindo-se pelo
quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas,
desprezada a fração.
Art. 108. Estarão eleitos tantos candidatos registrados por um partido ou coligação quantos o
respectivo quociente partidário indicar, na ordem
. da votação nominal que cada um tenha recebido.
Art. 109. Os lugares não preenchidos com a
aplicação dos quocientes partidários serão distribuídos mediante observãncia das seguintes regras:
Art. 110, para cumprir a seqüência, ou ser antecedido por linha de pingos favor verificar;
1- dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada Partido ou coligação de Partidos pelo
número de lugares por ele obtido, mais um, cabendo ao Partido ou coligação que apresentar a maior
média um dos lugares a preencher;
II - repetir-se-á a operação para a distribuição
de cada um dos lugares.
§ l' O preenchimento dos lugares com que cada Partido ou coligação for contemplado far-se-á
segundo a ordem de votação recebida pelos seus
candidatos.
§ 2' Só poderão concorrer à distribuição dos
lugares os Partidos e coligações que tiverem obtido
quociente eleitoral.
Art. 111. Se nenhum partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os
candidatos mais votados."
Art. 4' A coligação terá denominação própria, a
ela assegurados os direitos que a lei confere aos partidos
políticos no que se refere ao processo eleitoral, aplicando-lhe, também, a regra do art. 112 da Lei n' 4.737,
de 15 de julho de 1965, quanto à convocação de suplentes.
Parágrafo único. Cada partido poderá usar sua própria legenda sob a denominação da coligação.
Art. 5' O art. 92 da Lei n' 4.737, de 15 de julho
de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 92. Para as eleições que obedecerem ao
sistema proporcional, cada partido poderá registrar
candidatos até o seguinte limite:
a) para a Câmara dos Deputados e as Assembléias Legislativas - o número de lugares a preencher mais a metade, completada a fração;
b) para as Câmaras de Vereadores - o triplo
do número de lugares a preencher."
Art. 6' Nos cálculos de proporção a que se refere
o art. 97 de Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971. tomar-
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se-á por base a filiação partidária que se verificar na
data da distribuição dos referidos recursos financeiros.
Art. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 8' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro de 198~; 164' da Independência e 97' da República. - JOSE SARNEY - Fernando Lyra.
LEI N" 7.493.
DE 17 DE JUNHO DE 1986

Estabelece normas para a realização de eleições
em 1986 e dá outras providências.

LEI N' 4.737,
DE 15 DE JULHO DE 1965
Insitui o Código Eleitoral
PARTE QUINTA
Disposições Várias

........................................................................
TÍTULO IV
Disposições Penais

........................................................................
CAPÍTULO Il
Dos Crimes Eleitorais
Art. 354: Obter. para uso próprio ou de outrem.
documento público ou particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais:
a cominada à falsificação ou à alteração.
Pena LEI N" 4.117,
DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Intitui o Código Brasileiro de Telecomunica·ções.

PROJETO DE LEI
Nº 3.784, DE 1989
(Do Sr. Chagas Neto)
Regulamenta o disposto no artigo 54 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias em favor
dos "soldados da borracha".
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.776/89)
O Cougresso Nacional decreta:

Art. l' Os'seringueiros enquadrados nos termos do
Decreto Lei n' 5.813 de 14 de setembro de 1943 e amparados pelo Decreto-Lei n' 9.882 de 16 de setembro de
1946, receberão quando carentes, pensão mensal vitalícia, equivalente ao valor de dois salários mínimo a cargo
do INPS.
§ l' O benefício é estendido aos seringueiros que,
atentendo apelo do Governo brasileiro contribuíram
para o esforço de guerra, trabalhando na produção da
borracha, na região Amazônica, durante a Segunda
Guerra mundial.
§ 2' Benefícios estabelecidos neste art. são transferidos aos dependentes reconhecidamente carentes.
Art. 3· Mediante justificação judicial, junto a justiça, de sua cidade, os seringueiros foram prova de carência absoluta.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam--se as disposições em contrário.
Justificação
Felizmente a Constituição democrática na qual tive
a honra de participar fez afinal justiça a uma classe
de valorosos e hérois anônimos os nossos tão conhecidos
Soldados da Borracha que enfrentando as terríveis adversidades, do então "inferno verde", embrenharam-se
na selva em busca do ouro branco da guerra - o Latex
- , material estratégico que dispunha' o Brasil para as
máquinas de morte da 2' Guerra Mundial.
Ainda que tardio é o reconhecimento do povo brasileiro a esses verdadeiros heróis anônimos.
Sala das sessões, 22 de setembro de 1989. - Chagas
Neto, Deputado Federal.

Outubro de 1989

LEGISLAÇÃO ClTADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

······· ....··ÚÓ·DAiiIiÍsrósiç6ES···········..·····
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Art. 54. Os seringueiros recrutados nos termos do
Decreto-Lei n' 5.813, de 14 de setembro de 1943, e
amparados pelo Decreto-Lei n" 9.882, de 16 de setembro de 1946, receberão quando carentes, pensão mensal
vitalícia no valor de dois salários mínimos.
§ l' O benefício é estendido aos seringueiros que,
atendendo a apelo do Governo brasileiro, contribuíram
para o esforço de guerra, trabalhando na produção de
borracha, na Região Amazônica, durante a Segunda
Guerra Mundial.
§ 2' Os benefícios estabelecidos neste artigo são
transferíveis aos dependentes reconhecidamente carentes.
§ 3' A concessão do benefício far-se-á conforme
lei a ser proposta pelo Poder Executivo dentro de cento
e cinqüenta dias da promulgação da Constituição.

DECRETO-LEI N° 5.813
DE 14 DE SETEMBRO DE 1943
Aprova o Acordo relativo ao recrutamento, encaminhamento e colocação de trabalhadores para a
Amazônia, e dá outras providências
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Ar!. 1° Fica aprovado o Acordo sobre recrutamento, encaminhamento e colocação de trabalhadores para
a Amazônia celebrado pelo Coordenador da Mobilização Econômica e pelo Presidente da Comissão de
Contrôle dos Acordos de Washington com o Rubber
Development Corporation em 6 de setembro de 1943.
Ar!. 2' A Comissão Administrativa do Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia (CAETA)
de que trata a cláusula 4' do Acordo aprovado por
êste decreto-lei eonstituir-se-á de três (3) membros, nomeados por decreto do Presidente da República.
Parágrafo único. Dirigirá os trabalhos da Comissão,
na qualidade de presidente, o membro que para' ISSO
for expressamente designado no ato de nomeação.
Art. 30 Todos os atos administrativos da CAETA
serão firmados por dois dos três membros, ou por um
dêles conjuntamente com o assistente de qualquer dos
demais.
Art. 4" Os membros da CAETA nada perceberão
como honorários, vencimentos ou gratificação, mas o
desempenho de suas funções será considerado como
serviços relevantes pretados à Nação.
Art. 5' O presente decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Ar!. 6' Revogam-se as disposições em contrano.
Rio de Janeiro 14 de setembro de 1943, 122' da
Independência e 55' da República. - GETÚLIO VARGAS - A. de Sousa Costa.
DECRETO-LEI N' 9.882
DE 16 DE SETEMBRO DE 1946
Autoriza a elaboração de um plano para a assistência aos trabalhadores da borracha.
O Presidente da República usando da atribuição que
lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. l' O Departamento Nacional de Imigração do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a Comissão de Controle dos Acordos de Washington do
Ministério da Fazenda, elaborarão um plano para a
execução de um programa de assistência imediata aos
trabalhadores encaminhados para o Vale Amazônico,
durante o período de intensificação da produção da
borracha para o esforço de guerra.
Parágrafo único. O plano deverá ser elaborado imediatamente e submetido à aprovação do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio e do Ministro da Fazenda.
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Ar!. 2' Para a execução desse plano, fica constituída uma Comissão composta do Diretor do Departamento Nacional dc Imigração e do Diretor Executivo
da Comissão de Controle dos Acordos de Washington,
sob a presidência do Ministro do Trabalho, ou seu representante.
Parágrafo único. O Ministro do Trabalho, Indústria
e Comércio, em portaria, baixará as instruções que regulem o funcionamento dessa Comissão.
Art. 3' Ficaráo à disposição dessa Comissão, para
a execução do plano, as disponibilidades atuais e o numerário transferidos da Comissão Administrativa do
Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazõnia
- (CAETA)à Comissão de Controle dos Acordos de
Washington, pelo Decreto-Lei n' 8.416, de 21 de Dezembro de 1945.
Ar!. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Rio !le Janeiro, 16 de setembro de 1946, 125" da
Independência e 58' da República. - EURICO G. DUTRA - Octacilio Negrão de Lima - Gastão Vidigal.

PROJETO DE LEI
N~ 3.794, DE 1989
(Do Sr. Ismael Wanderley)
Dispõe sobre a defesa do consumidor pelo poder
público, na forma do art. 5', inciso xxxn, da Cons·
tituição Federal.
(Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.149/88.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Cumpre à União, aos estados e aos municípios a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, contra todo e qualquer tipo de exploração mercantil que implique na majoração dos bens de consumo,
confiando aos órgãos existentes ou que venha a instituir,
a. preservação da economia popular.
Art. 2' Cabe ao órgão federal próprio, instituído
pelo Poder Executivo, decretar o tabelamento dos produtos, consideradas as peculiaridades cstaduais, enquanto a legislação estadual e municipal, no âmbito
.da sua competência, aplicarão as medidas repressivas
e punitivas previstas.
Ar!. 3' Considera-se consumidor quem adquira,
para sua própria utilização ou de outrem, sem o objetivo
de permuta ou revenda, qualquer bem. ou utilize qualquer tipo de serviço.
Art. 4' A propaganda oficial reservará igual tempo
ou espaço, no veículo de comunicação utilizado. para
campanhas de esclarecimento e defesa do consumidor.
Art. 5' O Poder Executivo tem o prazo de 120 (cento e vinte) dias para regulamentar esta lei, cabendo
igual prazo, para complementar essa regulamentação,
aos estados e aos municípios.
Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 7" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Consolidando legislação anterior, em defesa da economia popular, a Lei n'! 1.521, de 26 de dezembro de
1951, definia, criminalmente, os abusos do poder econômico contra o consumidor, capitulando-os em nada menos de vinte e um itens, nos arts. 2" e 3'
Posteriormente, o Decreto n' 48.456, de 1960. regulamentando o art. 4", letra b, dessa lei, definia as penas
para a usura real e o processo de aferição do preço
extorsivo.
Finalmente, o Decreto n" 51.644-A, de 1962, aprovou
o regulamento da Lei delegada n' 4, de 26 de setembro
do mesmo ano, dispondo sobre a intervenção no domínio econômico com a firialidade de garantir a livre distribuição de produtos necessários ao consumo popular.
Tal competência foi atribuída à Superintendência Nacional de Abastecimento (Sunab) com atuação nacional, intervindo na compra, no armazenamento, na distribuição, na venda e na fixação de preços, podendo
desapropriar bens, requisitar serviços, promover estímulos à produção e penalizar os infratores.
Ao que parece, o excessivo centralismo dessa legislação, entregue praticamente toda a fiscalização legal ao
Poder Central, é que tornou praticamente inócuos esses
instrumentos de defesa do consumidor, que devem ser
distribuídos entre 'as três esferas federativas, como propomos na presente lei, regulamentando o art. 5", XX-
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XII, da Constituição, que utiliza a palavra "Estado",

sinônimo de poder público, e não "União", que significa
o poder centralizador exclusivo.
Sala das Sessões, - Deputado Ismael Wanderley.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

················,···········Ttiüiciú··················

.

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, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
.
XXXII -o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumroor;

LEI N' 1.521,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951
Altera dispositivos da legislação vigente sobre cri·
mes contra a economia popular.

Art. 2' São crimes desta natureza:
I - recusar individualmente em estabelecimento comerciaI a prestação de serviços essenciais à subsistência;
sonegar mercadoria ou recusar vendê-la a quem esteja
em condições de comprar a pronto pagamento;
II - favorecer ou preferir comprador ou freguês em
detrimento de outro, ressalvados os sistemas de entrega
ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores;
In - expor à venda ou vender mercadoria ou produto alimentício, cnjo fabrico haja desatendido a determinações oficiais, quanto ao peso e composição;
IV - negar ou deixar o fornecedor de serviços 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 nome da
firma ou responsável, da data e local da transação e
do nome e residência do freguês;
V - misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes, expô-los à venda ou revendê-los como puros,
misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais
para expô-los à venda ou vendê-los por preço marcado
para os demais de alto custo;
VI - transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias, ou de serviços essenciais. bem como expor à
venda ou oferecer ao público ou vender tais gêneros,
mercadorias ou serviços, por preço superior ao tabelado, assim como não manter afixadas, em lugar visível
e de fácil leitura, as tabelas de preços aprovadas pelos
órgãos competentes.
VII - negar ou deixar o vendedor de fornecer nota
ou caderno de venda de gêneros de primeira necessidade, seja à vista ou à prazo, e cuja importância exceda
de dez cruzeiros 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 residência do freguês;
VIII - celebrar ajuste para impor determinado preço
de revenda ou exigir do comprador que não compre
de outro vendedor;
IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas
mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalentes);
X - violar contrato de venda a prestações, fraudando
sorteios ou deixando de entregar a coisa vendida, sem
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devolução das prestações pagas, ou descontar destas,
nas vcndas com reserva de domínio, quando o contratl"i
for rescindido por culpa do comprador, quantia maior
do que a correspondende à depreciação do objeto;
XI - fraudar pesos ou medidas padronizados em lei
ou regulamento; possuí-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 crimes previstos nesta lei, bem como na de qualquer outra defesa
da economia popular. sua guarda e seu emprego, eonsi"
derar-se-ão eomo de primeira necessidade, ou necessários ao consumo do povo, os gêneros, artigos, mercadorias e qualquer outra espécie de coisas ou bens indispensáveis à subsistência do indivíduo em condições higiênicas e ao exercício normal de suas atividades. Estão
compreendidos nesta definição os artigos destinados à
alimentação, ao vestuário e à iluminação, os terapêuticos ou sanitários, o combustível, a habitação e os materiais de construção.
Art. 3" São também crimes dessa natureza:
I - destruir ou inutilizar, intencionalmente, em proveito próprio ou de terceiro, matérias-primas ou produtos necessários ao consumo do povo;
II - abandonar ou fazer abandonar lavoura ou plantações, suspendcr ou fazer suspender atividade de fábricas, usinas ou quaisquer estabclecimentos de produção,
ou meios de transporte, mediante indenização paga pela
.desistência da competição;
III - promover ou participar de consórcio, convênio,
ajuste, aliança ou fusão de capitais, com o fim de impedir ou dificultar, para o efeito de aumento arbitrário
de lucros, a concorrência em matéria de produção,
transporte ou c6mércio;
IV - reter ou açambarcar matérias-primas, meios
de produção ou produtos necessários ao consumo do
povo, com o fim de dominar o mercado em qualquer
ponto do País e provocar a alta dos preços;
V - vender mercadorias abaixo do preço de custo
com o fim de impedir a concorrência;
VI - provocar a alta ou baixa de preços de mercadorias, títulos públicos, valores ou salários por meio
de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro
artifício;
VII - dar indicações ou fazer afirmações falsas em
prospectos ou anúncios para o fim de substituição, compra ou venda de títulos, ações ou quotas;
VIII exercer funções de direção, administração
ou gerência de mais de uma empresa ou sociedade do
mesmo ramo de indústria ou comércio com o fim de
impedir ou dificultar a concorrência;
IX - gerir fraudulenta ou tcmerariamente bancos
ou estabelecimentos bancários, ou de capitalização; sociedadc de seguros, pecúlios ou pensões vitalícias; socicdades para empréstimos ou financiamento de construções e de vendas dc máveis a prestações, com ou sem
sorteio ou preferência por meio de pontos ou quotas;
caixas econômicas; caixas Raiffeisen; caixas mútuas de
bencficência, socorros ou empréstimos; caixas de pecúlio, pensão e aposeI1tadoria; caixas construtoras; cooperativas; sociedades de economia coletiva, levando-as
à falência ou à insolvência, ou não cumprindo qualquer
das cláusulas contratuais com prejuízo dos interessados;
X - fraudar de qualquer modo escriturações, lançamentos, registros, relatórios, pareceres e outras informações devidas a sócios de sociedades civis ou comerciais, em que o capital seja fracionado em ações ou
quotas de valor nominativo igualou inferior a
Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) com o fim de sonegar
lucros, dividendos, percentagens, rateios ou bonificações, ou de desfalcar ou desviar fundos de reservas
técnicas.
Pena: detenção de dois anos a dez anos e multa de
Cr$' 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) a Cr$ 100.000,00
(cem mil cruzeiros).

DECRETO N' 48.456,
DE 30 DE JUNHO DE 1960
Regulamenta o art, 4', letra b, da Lei n' 1.521,
de 26 de dezembro de 1951.
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O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 87, n' 1. da Constituição Federal,

Art. 2\' Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
BrasI1ia, 26 de novembro de 1962; 141" da Independência e 74" da República. - JOÃO GOULART Hermes Lima - João Mangabeira - Pedro Paulo de
Araujo Suzano - Amaury Kruel - Miguel Calmon
- Hélio de Almeida - Renato Costa Lima - Darcy
Ribeiro - Benjamin Eurico Cruz - Reynaldo de Canalho Filho - Eliseu Paglioli - Octavio Augusto Dias
Carneiro - Eliezer Batista da Silva - Celso Monteiro
Furtado.

e
Considerando que, com a extinção da Comissão Federal de Abastecimento e Preços, em virtude da cessação da vigência da Lei n' 3.500, de 22 de julho de
1955, o sistema de abastecimento de gêneros de primeira necessidade poderá sofrer perturbação de efeitos prejudiciais à coletividade e ocasionar alta exagerada de
preços;
Considcrando que, diante dessa perspectiva, cumpre
ao Governo adotar as medidas de defesa de economia
popular e do bem-estar social que a lei lhe faculta;
Considerando que o art. 4'. letra b, da Lei n' 1.521.
de 26 de dezembro de 1951. incriminando a chamada
usura real, comina a pcna de detenção de seis meses
a dois anos e multa de Cr$ 5.000,00 a Cr$
20.000,00 ao fato de obter ou estipular em qualquer
contrato, abusando da premente necessidade da outra
parte, lucro patrimonial quc exceda o quinto do valor
corrente ou justo da prestação feita ou prometida. decreta:
Art. I" Entende-se por "valor corrente", a que se
refere a alínea b do art. 4' da Lei n" 1.521, de 26 de
dezembro de 1951, aquele constante das cotações oficiais ou de bolsas de mercadorias, ou notoriamente atribuído, em geral, a determinados produtos, e por "valor
justo" se entende aquele que representa a soma do
preço do custo, transporte e tributos, !crescida de 20%.
Parágrafo único. O valor justo será apurado pelo
órgão de que cuida o art. 3' do presente decreto, toda
vez que não conste o preço de cotação oficial ou de
bolsa, ou não seja notório o preço corrente.
Art, 2' Compreende-se na situação de premente
necessidade todo aquele que procura adquirir no mercado, para seu sustento ou de sua famma, gêneros de
primeira necessidade.
Art. 3' Para aferir-se do preço extorsivo a que se
refere o prcceito legal em questão, isto é, que importe
lucro superior a um quinto do valor corrente ou justo,
o Conselho Coordenador do Abastecimento, até que
a lci disponha, na forma do art. 146 da Constituição
sobre a intervenção no domínio econômico para assegurar a livre distribuição de mercadorias e serviços essenciais do povo, expedirá e publicará, sempre que houver
alterações de algarismos, relação dos preços correntes
ou justos desses serviços ou dos produtos ou artigos
de primeira necessidade.
Art. 4" Tendo conhccimento do art. 4", letra b, da
Lei n" 1.521, o Conselho Coordcnador do Abastecimento comunicará o fato imediatamcnte à autoridade
policial para que esta proceda a inquérito tendente ao
processo penal, sem prejuízo da ação policial, independentemente de qualquer iniciativa por parte do dito
Conselho.
Art. 5' .0 Conselho Coordenador do Abastecimento poderá contratar, para auxiliá-lo na função de que
cogita o presente decreto, o pessoal que servia à cxtinta
Comissão Federal de Abastecimento e Preços.
Art. 6" O Conselho Coordenador do Abastecimento designará delegados nos Territórios e nos Estados
para execução das atribuições conferidas por este decreto.
Art. 7' Estc decreto entrará em vigor aI' de julho
do corrente ano, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de junho de 1960; 139' da Independência
e 72\' da República. - JUSCELINO KUBITSCHEK
- Armando Ribeiro Falcão - S. Paes de Almeida Ernani do Amaral Peixoto - Antônio Barros Carvalho
- J. Baptista Ramos.
DECRETO N' 51.644-A, ,
DE 26 DE NOVEMBRO DE 1962
Aprova o Regulamento da Lei Delegada n' 4, de
26 de setembro de 1962.
O Presidente da República e o Conselho de Ministros,
na forma do art. l' do Ato Adicional, usando da atribuição que lhes confere o item I1I, do art. 18 do mesmo
Ato, dccrctam:
Art. I' Fica aprovado o Rcgulamento da Lei Delegada n' 4, de 26 de setembro de J 962, que a cste acompanha, assinado pelo Presidente do Conselho de Ministros.,

PROJETO DE LEI
N' 3.795, DE 1989
(Do Sr. Ismael Wanderley)
Regulamenta os direitos autorais nos termos dos
incisos XXVII e XXVIII do art, 5' da Constituição
Federal.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.252/88.)
O Congrcsso Nacional decreta:
Art. 1" São assegurados os direitos patrimoniais e
morais dos autores sobre a sua obra, dos intérpretes
e executantes devidamente permitidos e dos seus descendentes, até trinta anos depois da sua morte.
Parágrafo único. Considera-sc autor o criador da
obra científica, literária, técnica ou artística e intérprete
ou executante quem a propale, monte ou difunda, mediante autorização do primeiro.
Art. 2' A obra intelectual pode ser individual ou
coletiva, original ou derivada, exteriorizando-se por
qualquer forma ou instrumento.
Art. 3' Para todos os efeitos jurídicos, a obra de
criação é considerada bem móvel, pertencendo ao criador o direito exclusivo de fixar as condições para sua
utilização.
§ I" São inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis os direitos morais do autor, enquanto os direitos
autorais não podem ser previstos em relação contratual
de trabalho.
§ 2' A publicação da obra post mortem é direito
dos herdeiros, salvo manifestação contrária do autor.
§ 3' São independentes as formas de utilização da
obra, cada uma delas necessitando de prévia autorização do criador.
Art. 4' Decorrido o prazo previsto no art. lÇ, as
obras passam ao domínio público, integrando o patrimônio social.
Art. 5' Os criadorcs dc obra coletiva convencionarão a forma de exercício dos seus direitos, independendo de aquicscência o rcgistro da obra, coordenando
a defesa de scus direitos contra tcrcciros.
Parágrafo único. Havendo divergência entre os
criadores de obra coletiva. decidirá a maioria numérica,
se não houver critério previamente acordado.
Art. 6" O criador dissidente de obra coletiva pode
excluir seu nome da mesma e negar-se a contribuir para
as despesas de publicação, renunciando à sua parte nos
lucros.
§ l' A contribuição de cada criador de obra coletiva
com diversos gêneros poderá ser utilizada separadamente, sem prejuízo para a obra comum.
§ 2' Cada criador poderá usar seu nome civil, completo ou abreviado, por iniciais, pseudônimo, sigla ou
signo.
Art. 7' O registro da obra presume a autoria, é
declaratório e não constitutivo de direito e exclui o
direito ao ineditismo, só permitida certidão do seu inteiro teor por autorização expressa ou judicial do autor.
Parágrafo único. A obra poderá ser registrada, conforme sua natureza, na Biblioteca Nacional, na Escola
de Música e Belas Artes da Universidade do Rio de
Janeiro, no Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, no Conselho Nacional de Direito Autoral ou no
Departamento Nacional de Registro ,da Propriedade
Industrial, cabcndo a dccisão sobrc dúvidas ao Conselho Nacional do Direito Autoral.
Art. 8' Contra o ato concessivo ou denegatório caberá recurso, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação,
ao Conselho Nacional de Direito Autoral.
Art. 9' São direitos morai~ do criador a paternidade
das obras, a nominação, o ineditismo, a integridade,
a destinação, a autorização, regulamentados em decreto
do Poder Executivo.
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Art. 10. Os direitos patrimoniais do criador são vitalícios e postumamente transferíveis. podendo ser alienados em vida.
Art. 11. O pagamento de direitos autorais, pessoais
ou coletivos se farã pela divulgação da obra, qualquer
que seja o processo de difusão, parcial ou total, devido
a paga a cada exibição, não obtendo o adquirente de
original ou cópia da obra qualquer direito patrimonial
do criador.
Parágrafo único. Depende de autorização ou paga, menta ao antor ou autores a utilização, por qualquer
processo, de trecho da obra, compreendendo publicação, reprodução, transformação, execução, representação, exibição, exposição, transmissão e retransmissão.
Art. 12. Os contratos de direito autoral especificarão a natureza da obra, a autoria singular ou coletiva,
a modalidade de utilização, os prazos de divulgação
e vigência, os direitos autorais devidos e forma de partilha, a fiscalização e prestação de contas e quando se
tratar de reprodução, o número de exemplares ou códigos, e regras de distribuição, alienação ou locação de
exemplares.
Parágrafo único'. Qualquer importãncia devida de
. direito autoral em mora será objeto de correção monetária, com base no padrão adotado para as obrigações
fiscais, acrescida de juros de I (um) por cento ao mês.
Art. 13. São obras de domínio público as anônimas, as com prazo de proteção esgotado, as do criador
falecido sem herdeiro e as publicadas em país sem tratado ratificado pelo Brasil.
§ I' Cafda a obra em domínio público, resolvem-se
todos os contratos que a tenham como objcto;
§ 2' A exploração econômica de obra caída em domínio público depende de prévia comunicação ao Conselho Nacional de Direito Autoral e do recebimento,
a essa entidade, dos rcspectivos direitos.
Art. 14. Na regulamentação da presente lei, o Poder Executivo disporá sobre a organização e atribuições
do Conselho Nacional de Direitos Autorais, vinculado
ao Ministério da Cultura.
Art. 15. Aos criadores cabe associarem-sc para o
exercício da defesa dos seus direitos, e, se expressamente autorizadas, representar judicial ou extrajudicialmente scus associados, quc poderão, cumulativamente, eXercer seus direitos de criação.
Parágrafo único. As associações expressamente autorizadas poderão exercer o direito do criador na fiscalização do aproveitamento econômico das suas obras.
Art. 16. O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, dispondo sobrc
as sanções civis e administrativas, a prescrição das ações
e penalidades, a fabricação, importação, locação ou
uso e suportes e outros meios de reprodução dc obras
intelectuais, os mandatos dos membros do Conselho
Nacional de Direito Autoral, sua constituição e competência.
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 18. Rcvogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Não pede o texto constitucional, nas suas referências
ao direito de autor na exclusiva utilização, publicação
ou rcprodução das suas obras - fixado em lei o tempo
de duração da transmissão aos herdeiros - a el aboração
de um Código do Direito Autoral demasiado minudente, desde que o Executivo, dispondo de órgão e
instrumentos técnicos em maior númcro e de grande
amplitude, poderá disciplinar uma lei ampla e genérica,
que lhe indique os caminhos mais desejáveis.
Disciplinam os direitos autorais a Convenção Universal configurada no Decreto n' 48.458/60, posterior
ao Decreto n' 4.790/24, seguido pelo Decreto-Lei n'
980/69, pela Lei n" 5.988/73 e o Decreto n" 76.275, de
1975, organizando o Conselho Nacional dos Direitos
Autorais.
Há, portauto, legislação recente sobre a matéria. não
se justificando a elaboração, agora, de um Código do
Direito Autoral.
Sala das Sf;:ssões, - Deputado Ismael Wanderley.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMlSSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO Il
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5' Todos são iguais perante alei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros c
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes;

XXVII - aos autorcs pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de 'suas obras.
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII são assegurados, nos termos da lei;
a) a proteção às participações individuais em obras
coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas.
inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econõmico das obras que criarcm ou de que participarem
aos criadores, aos intérpretcs e às respectivas representações siudicais e associativas;
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Art. 5" Nos contratos deedição, sejam quais forem
as condições quanto à remuneração do autor pelo editor, é este obrigado a facultar ao autor o exame da
respectiva escrituração.
Art. 6' É permitido ao titular ç!e um direito autoral
rcqucrcr a aprcensão das receitas brutas da representação ou exibição, se a execução ou representação se
fizer sem a autorização a que se refere o art. 2'
Parágrafo único. A aprecnsão será decretada pela
autoridade judiciária compctcnte, e nos casos urgentes
pela autoridade policial a quem incumbe o serviço de
teatros e casas de diversõcs, mcdiante as formalidades
referidas no art. 3" §§ 1" e 2" e, no caso excepcional
de mudança de programa à última hora, pela autoridade
que presidir ao espetáculo.
Art. 7' A ação penal do art. 25 e seu parágrafo
da Lei n' 496, de l' de agosto de 1898, contra o empresário, será iniciada dentro de cinco dias úteis após a
apreensão.
§ 1" A receita bruta apreendida será depositada nos
cofres públicos até decisão final da ação penal ou acordo
entre as partes.
§ 2° Se a ação penal não for proposta dentro de
cincá dias. ficará sem efeito a apreensão.
Art. 8" O processo e o julgamento da contrafacção
dos direitos autorais são regulados pelo Decretei 0" 707.
de 9 de outubro de 1850.
Art. 9' Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Jam,iro, 2 de janeiro de 1924; 103' da Independencia e 36" da República. - ARTHUR DA SILVA
BERNARDES - João Luiz Alves.
DECREtO·LEI N' 980, DE 28 DE OUTUBRO DE 1969

DECRETO N° 48.458
DE 4 DE JULHO DE 1960
Promulga a Convenção Universal sobre Direito
de Autor, concluída em Genebra, a 6 de setembro
de 1952.

DECRETO N" 4.790
DE 2 DE JANEIRO DE 1924
Define os direitos autorais e dá outras providên.
cias.
O Presidente da República dos Estados Unidos do
Brasil, faço saber que p Congresso Nacional decretou
e eu sanciono a resolução seguinte:
Art. 1" O registro dOas composições teatrais ou musicais de qualquer gênero, na Biblioteca Nacional, será
feito mcdiante cópia impressa ou datilografada, rubricada pelo autor.
Art. 2" Nenhuma composição musical, tragédia,
drama, comédia ou qualquer outra produção, seja qual
for a sua denominação, poderã ser executada ou representada em teatros ou espetáculos públicos, para os
quais se pague entrada, sem autorização, para cada
vez, do seu autor, representante ou pessoa legitimamente subrogada nos direitos daquele.
Art. 3' O autor, cditor, cessionário, tradutor devidamente autorizado, ou pessoa subrogada nos direitos
destes, poderá requerer à autoridade policial competente a interdição do espetáculo ou representação de
peça que não tenha sido devidamente autorizada.
§ 1" O requerimento para esse fim será instruído
com o jornal em que se faz o anúnció, cartazes, avulsos
ou outros meios de publicação.
§ 2' A autoridade policial a quem for dirigido o
requerimento proibirá a sua representação ou execução,
até ser exibida a autorização respectiva.
Art. 4' Salvo as obras cuja propriedade tenha sido
adquirida pelo editor, toda obra literária, didática ou
científica editada em virtude de contrato ou por conta
do aútor será numerada, seguidamente, em cada um
dos exemplares de qu~ se compuser a edição.
Parágrafo único. .E considerada contrafacção, sujeito o editorou impressor a pagamento de perdas e danos,
qualquer repetição de número, bem como exemplar
sem numeração. ou que apresente numeração excedente da tiragem contratada.

Dispõe sobre a cobrança de direitos autorais nas
exibições cinematográficas.
Os Ministros de Estado da Marinha de Guerra, do
Exército e da Aeronáutica Militar. usando das atribuições que lhes confere o art. 3° do Ato Institucional
n' 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o
§ l' do art. 2" do Ato Institucional n" 5. de 13 de dezembro de 1968. e
Considerando que é notório o dissídio entre exibidores cinematográficos e entidades interessadas na arrecadação de direitos autorais. notadamente no tocante
aos que correspondem às composições musicais incluídas em filmes;
Considerando ser necessário estabelecer uma solução
de equilíbrio que. resguardando os direitos autorais.,
limite razoavelmente os encargos dos exibidores. não
raro onerados em proporção não suportada pela capacidade econômica de seus negócios, gerando situações
não desejáveis, que ao Estado cabe prevenir ou eliminar;
Considerando que as execuções musicais realizadas
através da exibição de filmcs cinematográficos devem
mereccr tratamento especial, no que concerne ao pagamento de direitos autorais, por ser o cinema, como
diversão pública popular, excelente meio de divulgação
c valorização dessas composições;
Considerando qpe o art. 13, n' 2, da Convenção de
Bernf\.para a Proteção de Obras Litcrárias e Artísticas,
de 9 de setembro de 1886, revista em Bruxelas em 26
de junho de 1948, aprovada pelo Decreto Lcgislativo
n' 59, de 19 de novembro de 1951, e promulgada pelo
Decreto n" 34.954, de 18 de janeiro de 1954, disp·õe.
que compete à legislação dos países signatários regular
as condições do exercício do direito de autor e à autoridade competente fixar remuneração eqüitativa dos titulares desses direitos, na falta de acordo entre as partes;
Considerando que o Instituto Nacional do Cinema
foi constituído em órgão destinado a formular a política
estatal relativa ao desenvolvimento da indústria cinematográfica e ao seu fomento cultural, objetivos em que
repercute penosamente o conflito de interesses existente entre os exibidores e as entidades arrecadadoras
de direitos autorais;
Considerando que as atividades do Instituto Nacional
do Cinema o indicam como o órgão adequado a promover a arrecadação dos direitos autorais correspondentes
às músicas dos filmes cinematográficos e o Instituto
declara aceitar o encargo, decretam:
Art. l' Os direitos autorais e os conexos relativos
a obras litero-musicais e fonogramas incluídos em filmes
e exibidos nos cinemas ou executados nos intervalos
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das sessões serão devidos na proporção de 0,5% (meio
por cento) sobre o preço da venda ao público do ingrcsso
padronizado fornecido pelo Instituto Nacional do Cinema.
Parágrafo único. A importância correspondentc à
percentagem fixada neste artigo será depositada nos
órgãos ini:licados pelo Instituto Nacional do Cinema,
pelos exibidores, obrigatoriamente, quando da aquisição dos ingressos padronizados e constituirá conta especial para o fim específico a que se destina.
Art. 2' O pagamento dos direitos, na forma do artigo antecedente, exclui toda e qualquer reivindicação
a esse título, contra os exibidores.
Art. 3' Cabe ao Instituto Nacional do Cinema,
constituído em órgão arrecadador dos direitos autorais
de que trata este decreto, distribuí-los entre seus titulares ou entidades que comprovarem legítima representação deste ou sub-rogação em seus direitos.
Parágrafo único. Se mais de uma entidade comprovar a existência de obras litero-musicais ou de fonogramas de representados seus num mesmo filme, o montante da arrecadação a este equivalente será rateado
entre os concorrentes em partes proporcionais ao número de composições de cada autor.
.
Art. 4' O disposto nos arts. 2" e 3' do Decreto n"
4.190, dc 2 de janeiro de 1924 e I' do Decreto n' 1.023,
de 11 dc maio de 1962, não se aplica às autorizações
para apresentação destes ou sub-rogação cm filmcs ou
de fonogramas nos intervalos das sessões.
Art. 5' Este decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de outubro de 1969; 148' da Independência e 81" da República. - AUGUSTO HAMANN
RADEMAKER GRUNEWALD - Aurélio de Lyra Tavares - Márcio de Souza e Mello - Luiz Antônio da
Gama e Silva - Tarso Dutra.
LEI N" 5.988
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973
Regula os direitos autorais e dá outras providências.
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excetuadas as que tratarem de matéria administrativa
meramente interna.
Art. 6' Caberá recurso das decisões do Conselho
para o Ministro de Estado da Educação e Cultura, no
prazo de cinco dias, a partir da data da publicação das
resoluções no Diário Oficial da União.
Parágrafo único. Os rccursos hierárquicos de que
trata o caput deste artigo terão somente efeito devolutivo, salvo se o objeto da decisão for a cessação de
atividades das associações de titulares de direitos do
autor e dos que lhes são conexos, bem como do Eserit6rio Central de Arrecadação e Distribuição, casos em
que terão duplo efeito, devolutivo e suspensivo.
Ar!. l' O Conselho Nacional de Direito Autoral
terá uma Secretaria Executiva, cuja organização e atribuições serão definidas no regimento interno.
Parágrafo único. Os cargos que comporão a Secretaria Executiva serão criados na forma da legislação
vigente, atendidas as necessidades da organização.
Art. 8" O Secretário Executivo será nomeado pelo
Presidente da República, por proposta do Presidente
do Conselho ao Ministro de Estado da Educação e Cultura.
Art. 9' A administração do Fundo de Direito Autoral, de que tratam os arts. 119 e 120 da Lei n' 5.9gB.
dc 14-12-13, caberá ao Secretário Executivo, cuja gestão
será fiscalizada pelo Colegiado, a quem, de três em
três meses, serão prestadas as contas, acompanhadas
de relat6rio referente ao período.
Art. 10. Os recursos integrantes do Fundo de Direito Autoral serão depositados, em conta vinculada.
no Banco do Brasil S.A.
Art. 11. Instalado, o Conselho Nacional de Direito
Autoral. no prazo de trinta dias, elaborará o seu regimento interno, bem como as normas relativas à constituição, funcionamento e fiscalização do Escrit6rio CcntraI de Arrecadação e Distribuição.
Art. 12. Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de setembro de 1915; 154' da Indepen-.
dência e 81" da República. - ERNESTO GEISEL Armando Falcão - Ney Braga - Arnaldo Prieto João Paulo dos Reis Velloso.
DECRETO N' 84.252
DE 28 DE NOVEMBRO DE 1979

DECRETO N" 16.215
DE 15 DE SETEMBRO DE 1915
Organiza o Conselho Nacional de Direito Autoral
e dá outras providênci~s.
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 81, itens III e V da Constituição,
e tendo em vista o disposto no art. 132 da Lei n" 5.988,
de 14 de dezembro de 1973, decreta:
Art. l' O Conselho Nacional de Direito Autoral,
instituído pela Lei n' 5.988, de 14 de dezembro de 1913,
com sede em Brasnia (DF), é órgão administrativonormativo, de fiscalização, consulta e assistência no que
diz respeito a direitos do autor e direitos que lhe são
conexos, e fica subordinado ao Ministério da Educação
e Cultura.
Parágrafo único. A competência do Conselho é a
prevista no art. 111 da referida Lei n' 5.988, de 14
de dezembro de 1913.
Art. 2' b Conselho Nacional de Direito Autoral
é constituído de cinco conselheiros, inclusive o prcsidente, nomeados pelo Presidente da República, sendo
um representante do Ministério da Educação e Cultura,
que presidirá o 6rgão, um do Ministério da Justiça e
um do Ministério do Trabalho.
Art. 3' Os membros do Conselho serão nomeados
por três anos, renovando-se os mandatos cada dezoito
meses, alternadamente, por dois e por tres conselheiros,
.
admitida a recondução uma s6 vez.
Art. 4" Presente a maioria dos conselheiros, o Conselho Nacional de Direito Autoral reunir-se-á ordinariamente duas vezes por mês, c, cxtraordinariamente, sempre que seu presidente o convocar.
Parágrafo único. As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria de votos, tendo o presidente,
além do voto próprio, o de desempate.
Art. 5' As decisões do Consclho Nacional de Direito Autoral serão publicadas no Diário Oficial da União,

Reorganiza o Conselho Nacional de Direito Autoral e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 81, itens III e V, da Constituição,
tendo em vista o disposto no art. 132 da Lei n' 5.988,
de 14 de dezembro de 1.913, e considerando a necessidade de reformular o Decreto n'16.275, de 15 de dezembro de 1915, para dotar o Conselho Nacional de Direito
Autoral de poderes adequados à realização dos objetivos da referida Lei n' 5.988/13, decreta:
Da Composição do Conselho
Art. I' O Conselho Nacional' de Direito Autoral
(CNDA), instituído pela Lei n' 5.988, de 14 de dezembro de J.i)1~, com sede no Distrito Federal e subordinado
ao Ministério da Educação e Cultura, é o 6rgão administrativo de fiscalização, consulta e assistência no que
diz respeito a direitos do autor e direitos que lhes são
conexos.
Art. 2' O CNDA. com o total de onze Conselheiros. terá a seguinte composição:
I - um representante do Ministério da Educação e
Cultura, que o presidirá;
II - um representante do Ministério da Justiça;
IH -um representante do Ministério do Trabalho;
IV - um representante do Ministério das Relações
Exteriores; e
V - sete especialistas em direitos do autor e dos
que lhes são conexos, dos quais três escolhidos mediante
indicação, em listas tríplices, pelas associações de titulares de direitos autorais e dos que lhes são conexos.
§ l' Além dos Conselheiros, haverá três Conselheiros Suplentes, que substituirão os titulares em casos•.
de falta 011 impedimento, um dos quais será escolhidcr
mediante indicação em lista tríplice, pelas associações
os titulares de direitos autorais e dos que lhes são conexos.
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§ 2" Os membros do Conselho, titulares e suplentes. todos de reconhecida idoneidade, serão nomeados
pelo Presidente da República.
§ 3' Os Conselheiros a que se refere o item V e
os suplentes terão mandato de quatro anos, ressalvado
o disposto no artigo 16.
Art. 3" O Ministro da Educação e Cultura designará, dentre os membros titulares, o vice-Presidente
do Conselho, com mandato dc dois anos, permitida
a recondução por uma s6 vez.

Das Câmaras e suas Competências
Art. 4' O CNDA será formado de três Câmaras,
compostas de três Conselheiros cada uma, excluídos
o Presidente e o Vice-Presidente.
§ l' As Câmaras. identificadas por números ordinais, deliberarão sobre assuntos vinculados às modalidades de direito autoral e dos direitos que lhes são
conexos, e os processos serão distribuídos pelo Presidente do Conselho ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente, em razão da matéria, do seguinte modo:
al a Primeira Câmara apreciará e julgará as questões
relativas às obras intelectuais não específicas das duas
outras Câmaras, tais como as relacionadas no art. 6".
itens I a IV, VI a XII da Lei n' 5.988, de 14 de dezembro
de 1913, sendo que, no atinente ao item XII, serão
afastadas da apreciação da Cãmara as criações intelectuais derivadas das obras abrangidas pelas demais Câmaras;

bl a Segunda Câmara apreciará e julgará as questões
relativas às composições musicais, tenham ali não letra,
suas adaptações, traduções ou outras transformações,
além dos conflitos decorrentes de interpretações e execuções musicais e produções de fonogramas; c
c) a Terceira Câmara apreciará c julgará as questões
relativas aos direitos conexos aos direitos de autor, discriminados nos arts. 95 a 100 da Lei n' 5.988/13, com
exceção daquelas abrangidas pela Segunda Câmara.
§ 2' Caberá a cada Câmara a indicação de seu Presidente que, na ausência ou impedimento, será substituído pelo Conselheiro mais idoso.
§ 3' Presente a maioria de seus membros, inclusive
pela convocação de Conselheiros Substitutos, na sede
do ConselllO, as Câmaras se reunirão ordinariamente
uma vez por mês e deliberarão por maioria de votos,
tendo o Presidente, além do voto pr6prio, o de desempate.
. § 4' Cada Câmara poderá reunir-se extraordinariamente sempre que o presidente a convocar.
§ 5' Versando a matéria sobre assunto cuja apreciação pos~a caber a mais de uma Câmara, poderá a parte
interessada ou o presidente da Câmara, ex otlicio, no
prazo de 48 horas a partir da publicação da distribuição
do processo, requerer ao Presidcnte do CNDA sua redistribuição, sendo esta decisão definitiva.
§ 6' Caberá ao Prcsidente do Conselho, a requerimento ou ex otlicio, a qualquer tempo antes do julgamento, autorizar o acesso ao processo de parte interessada, tendo em vista a sua legitimidade e interesse em
relação à matéria a ser objeto da deliberação.
Art. 5' Das deliberações das Câmaras que não forem proferidas por unanimidade de votos ou que contrariarem deliberações anteriores do Conselho caberá recurso ao Plenário do CND A. no prazo de quinze dias
contados da publicação da deliberação no Diário Oficial
da União.
§ l' Os recursos, dirigidos ao .Presidente da Câmara, serão recebidos com efeitos devolutivos e suspensivo. .
§ 2' Mesmo não ocorrendo as hipóteses previstas
no caputdeste artigo, poderá o Presidente do Conselho.
quando necessário e fundamentadamente, submeter
matéria decidida pelas Câmaras à apreciação do Plenário, para confirmação ou reforma da decisão.
Do Plenário e sua Competência
Art. 6' Presente a maioria dos Conselheiros. o CNDA reunir-se-á ordinariamente nas datas das reuniões
das Câmaras, em horários compatíveis e, extraordinariamente, sempre que o seu Presidente o convocar. § 1" A maioria a que se refere o caput deste artigo
poderá incluir os Conselheiros Substitutos.
§ 2' As decisões do Conselho serão tomadas por
maioria de votos, tendo o Presidente, al6m do voto
pr6prio, o de desempate.
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Art. 7" Previamente à adoção de uma resolução,
o Presidente poderá nomear comissão para investigar
e discutir os interesses a serem regulados, ouvindo e
registrando amplamente as ponderações das partes envolvidas para efeito de instmção do Plenário.
Parágrafo único. O Presidente designará dois Conselheiros para a redação de todas as sugestões da comissão de investigação na forma de ementas. Esse ementário será apresentado ao Plenário com o prazo adequado anteriormente à prolação da resolução.
Art. 8' Ao CNDA incumbe:
I - determinar, orientar, coordenar e fiscalizar as
providências necessárias à exata aplicação das leis, tratados e conveções internacionais ratificadas pelo Brasil
sobre direitos do autor e direitos que lhes são conexos;
U - autorizar o funcionamento, no País, de associações de titulares de direitos do autor e dos que lhes
são conexos, desde que observadas as exigências legais
e as que forem por ele estabelecidas; e, a seu critério,
cassar-lhes a autorização após, no mínimo, três intervenções, na forma do item IH;
lU - fiscalizar essas associações, bem como o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de que
trata o art. 115 daLei n" 5.988/73, podendo neles intervir
quando descumprirem suas determinações ou disposições legais, ou lesarem, de qualquer modo, os interesses
dos associados;
IV - fixar normas para a unificação dos preços e
sistemas de cobrança e distribuição de direitos autorais;
V - funcionar, como árbitro, em questões que versem sobre direitos autorais, en\re autores, intérpretes
ou executantes, e suas associações, tanto entre si, quanto entre uns c outras;
VI - gerir o Fundo de Direito Autoral, aplicandolhe os recursos segundo as normas que estabelecer, deduzidos, para a manutenção do Conselho, no máximo
20% (vinte por cento) anualmente.
VII - manifestar-se sobre a conveniência de alteração de normas de direito autoral, na ordem interna
ou internacional, bem como sobre problemas a ele concernentes;
VIU manifestar-se sobre os pedidos de licenças
compulsórias previstas em Tratados e Convenções Internacionais;
IX - conhecer e decidir dos recursos das deliberações de suas Câmaras.
§ I' As decisões do Conselho serão denominadas
resoluções quando tomadas com base nos itens I a VHI,
e deliberações quando adotadas com fundamento no
item IX.
§ 2' As decisões do CNDA serão publicadas por
extrato no Diário Oficial da União, excetuadas as que
tratarem de matéria estritamente interna.
Art. 9' Das decisões do Conselho caberá recurso
para o Ministro da Educação e Cultura, no prazo de
quinze dias, a partir da data da publicação das resoluções ou deliberações no Diário Oficial.
Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo terão somente efeito devolutivo, salvo se o objeto
lia decisão for a cessação de atividades das associações
de titulares de direito de autor e dos que lhes são conexos, casos em que terão duplo efeito, devolutivo e suspensivo.
Da Secretaria Executiva e suas Atribuições
Art. 10. O CNDA terá uma Secretaria Executiva,
cuja organização e atribuições serão definidas no Regimento Interno.
Parágrafo único. Os cargos que comporão a Secretaria Executiva serão criados na forma de legislação
em vigor, atendidas as necessidades da organização.
Art. 11. O Secretário Executivo do CNDA será nomeado pelo Ministro da Educação e Cultura, por proposta do Presidente do Conselho.
Art. 12. A administração do Fundo de Direito Autoral, de que tratam os arts. 1I9 e 120 da Lei n' 5.988,
de 14 de dezembro de 1973, caberá ao Secretário Executivo, cuja gestão será fiscalizada pelo Colegiado, ao
qual serão prestadas contas trimestralmente, acompanhadas de relatório referente ao período.
Art. 13. Os recursos integrantes do Fundo de Direito Autõral serão depositados, em conta vinculada,
no Banco do Brasil S.A., com a destinação prevista
no art. 119 da Lei n' 5.988, de 14 de dezembro de
1973.
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Das Disposições Gerais
Art. 14. O Conselho Nacional de Direito Autoral
poderá manter convênios com o Banco do Brasil S.A.,
. ou quaisquer outras entidades oficiais bancárias, bem
assim com as Prefeituras Municipais e entidades privadas, visando a criar condições favoráveis à distribuição
e venda de obras intelectuais em todo o País.
Art. 15. O CNDA, no prazo de trinta dias, a contar
de sua instalaçâo com a nova composição que lhe dá
o art. 2' deste decreto, elaborará seu Regimento Interno
e fará as alterações cabíveis na Resolução n" 1, de 6
de abril de 1976, relativamente ao funcionamento e
fiscalização do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD).
Art. 16. Na primeira nomeação de membros do
Conselho após a vigência deste decreto, os Conselheiros
escolhidos dentre especialistas (item V do art. 2') terão
mandatos com a duração a seguir especificada, dc modo
a permitir renovação parcial a cada dois anos:
I - três especialistas, um dos quais indicado pelas
associações de titulares de direitos autorais e dos que
lhes são conexos - mandato de quatro anos;
II - quatro especialistas, dos quais dois indicados
pelas associações referidas no item anterior - mandato
de dois anos;
IH - dois Conselheiros Suplentes, inclusive o indicado pelas referidas associações - mandato de quatro
anos;
IV - um Conselheiro Suplente - mandato de dois
anos.
Art. 17. Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogado o Decreto n' 76.275. de 15
de setembro de 1975, e demais disposições em contrário.
BrasJ1ia, 28 de novembro dc 1979; 158" da Independência e 91." da Repüblica. - JOÃO FIGUEIREDO
- E. Portella.

PROJETO DE LEI
Nº 3.849, DE 1989
(Do Sr. Carlos Alberto Caó)
Dá nova redação a dispositivos da Lei n' 7.183,
de 5 de abril de 1984, que regula o exercício da
profissão aeronanta.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação: de Trabalho: e de Transportes.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art. 1'" o art. S' e seu parágrafo único,
as alíneas a e g do art. 6'" os arts. 8" e 9' e o art.
31 da Lei n' 7.183, de 5 de abril de 1984, 'passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. l' O exercício da profissão de aeronauta
é regulado pela presente lei e, supletivamente, pelas demais normas de protcção ao trabalho."
Art. 5" O aeronauta que, a serviço do empregador, deslocar-se sem exercer função a bordo,
terá a designação de:
a) tripulante extra, quando portador de "passe"
fornecido pelo operador da aeronave;
b) passageiro a serviço, quando portador de passagem fornecida pelo seu empregador.
Parágrafo único. Terá, também, a designação
de passageiro a serviço o aeronauta que, por determinação do empregador, deslocar-se por qualquer
outro meio de transporte.
Art.6'
.
a) comandante: piloto responsável pela operação e segurança da aeronave, exercendo a autoridade que lhe é atribuída pela legislação aeronáutica, desde o momento em que se apresenta para
o vôo até o término da viagem.
g) instrutor de pilotagem: piloto, com prerrogativas de comandante, responsável pela ministração prática da pilotagem em cursos de formação
de pilotos nos aeroclubes e em escolas de aviação
civil.
Art. 8' Tripulação é o conjunto de tripulantes
designados para exercer a função a bordo de aeronave, tendo a classificação de tripulação mínima,
simples, composta ou de revezamento.
Art. 9' Exceto os casos dos pilotos, que poderão
revezar-se nas funçõesde comandante e de co-piloto, desde que devidamente credenciados para
uma e outra, o aeronauta somente poderá exercer
a bordo exclusivamnete uma das funções previstas
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nos arts. 7' e 8", a qual, e unicamente ela, deverá
ser registrada no contrato de trabalhl{.
Art. 31. As horas realizadas como tripulante
extra ou como passageiro a serviço serão computadas para os limites de jornada, limites semanais
e mensais de trabalho, não sendo, entretanto. consideradas para os limites de horas de võo previstos
no art. 30 desta lei.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Decorridos cinco anos da promulgação da regulamentação da profissão de aeronauta faz-se necessário corrigir algumas imperfeições da redação original. o que
fazemos com o endosso da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes Marítimos, Aéreos e
Fluviais. justificando cada modificação, pela ordem:
A modificação proposta ao art. l' é necessária ao
perfeito entendimento da abrangência de norma jurídica.
A explicitação de que o "exercício da profissão de
aeronauta é regulado pela presente lei e, supletivamente, pelas demais normas de proteção ao trabalho", contribuirá sobremaneira para reduzir a incidência de questões trabalhistas e melhorar as relações empresa-empregado.
- Modificação ao art. 5' e seu parágrafo único: a
condição de tripulante extra independe do setor em
que o aeronauta trabalhe, devendo ser definida pelo
fato de receber o "passe" de viagem de quem possa
e queira concedê-lo, isto é, a critério do operador da
aeronave.
Por outro lado, quando estiver se deslocando com
passagem fornecida por seu empregador, cumprindo
suas determinações, tal condição é idêntica a de tripulante extra, pois a finalidade é a mesma: deslocar-se
para exercer suas funções, ou após tê-Ias exercido, razão
da denominação ora proposta, de passageiro a serviço,
definindo com clareza tal situação como de trabalho.
Estabelecida a analogia entre tripulante-extra e passageiro a serviço, no art. 31 tão-somente acrescenta-se
a segunda nomenclatura para efeito de cômputo das
horas de trabalho nos seus limites de jornadas, nos
limites semanais c mensais, mantendo-se a mesma res. trição de que não são consideradas as horas de vôo.
Como, eventualmente, o aeron~uta pode deslocar-se
por outro meio de transporte que não o aéreo. prevê-se
tal condição. quando terá a mesma nomenclatura de
passegeiro a serviço, contando o tempo de deslocamneto.
.
- Modificação à alínea a do art. 6': para a realização
do vôo, antes mesmo do recebimento da aeronave fazem-se necessárias medidas preliminares como a feitura
do plano de vôo, brieting entre os tripulantes, contato
com o despacho de vôo, etc.
Para isso, o comandante. juntamente com sua tripulação, dá início ao exercício de suas funções a partir do
momento em que fica à disposição do empregador, isto
é, a partir do momento em que se apresenta para o
vôo, daí a nova redação proposta à alínea a.
- Modificação à alínea g do art. 6': um operador
contrata um piloto outorgando-lhe a classificação funcional de comandante como responsável pela operação
da aeronave, com o objetivo de transportar passageiros
e cargas.
Nos aeroclubes e escolas civis de pilotagem, os pilotos
contratados têm função específica - ensinar a voar,
aliás razão de existência destas entidades c. logicamente. da contratação de um instrutor.
Portanto, cabe pcrfeitamcnte a nomenclatura instrutor de pilotagem para a função específica de ensinar,
inclusive porque trata-se do responsável pela-formáção
de futuros aeronautas.
A nomenclatura específica torna-se necessária para
bem definir as responsabilidades que cabem a um instrutor, seja perante o empregador ou j unto às autoridades.
- Modificação aos arts. 8" e 9': sugere-se a fusão
dos arts. 8' e 9', facilitando o texto.
Quanto à nova redação. considera-se. também, que
a tripulação se constitui ainda em terra, ao serem os
seus membros designados para o vôo, uma vez que.
já a partir de sua apresentação para o mesmo, passam
a constituir uma tripulação, com deveres bem defini~os.
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Em relação ao art. 9" justifica-se a sua inclusão uma
vez que a duplicidade de funções, ainda que alternada,
tem sido objeto de reparos por parte das tripulações,
pois é fator negativo na segurança de vôo. No seu interesse, é primordial que o aerOnauta exerça sempre uma
SÓ função a bordo.
Com os postos da cabina de comando ocupados por
especialistas, em cada um de seus setores, ter-se-á a
desejada tripulação rail-safe, atuando harmoniosamente. A acumulação de funções, ou seu exercício alternado, p. ex., o tripulante ora ocupando o posto de
co-piloto, ora o de mecãnico de võo, contraria esse
princípio. É essencial que cada tripulante dedique-se
inteiramente à tarefa que escolheu, demonstrando motivação para bem exercê-Ia, como prevê a medicina no
campo da psicologia do trabalho:
"A motivação psicológica é fator decisivo tanto na
fase do progresso da aprendizagem como no rendimento
da execução do trabalho. Estar motivado significa ter
em vista alcançar determinado objetivo" (Apud Psichological Research on F1itgh Engineer Training J.T. Dailey, USAF).
Ora, a acumulação impede essa premissa, além de
não ser possível ao profissional cuidar, com o mesmo
interesse e desvelo, de sua necessária e freqüente atualização técnica em funções bem distintas. cada qual mais
exigente. Ao contrário, cada qual - piloto e mecânico
de vÔO - deve ser um "profissional de carreira".
Fácil será depreender que não será razoável impor
a um só homem duas funções distintas, ambas de grande
responsabilidade, contrariando a vocação do tripulante.
j>oderá ele, premido por motivos diversos. dentre eles
o da necessidade de subsistência, aceitar tal situação,
mas semelhantes condicionamentos não devem prevalecer.
Vejamos: como mecânico de vôo, para manter sua
proficiência técnica, entre outras coisas terá de:
- inteirar-se, freqüentemente, das inovações técnicas, ficar em diacom informações do fabricante quanto
a métodos operacionais e de prevenção ou análise de
pannes; fazer contatos com pessoal de manutenção e
demoradas consultas aos diversos manuais de aeronave
que tripula; verificar os esquemas de diferentes sistemas
etc.; fazer "reciclagens" no
curso de simulador relativamente à função de mecânico
de vôo.
Como piloto, com o mesmo objetivo, deverá:
- estar sempre a par das condições dos aeroportos,
detendo-se nas suas "facilidades" ou restrições, compulsando os "avisos aos navegantes" de rotina; manusear.
constantemente, os boletins técnicos. repassando seus
conhecimentos de meteorologia, regulamentos etc; estar sempre atualizado com os manuais de rotas, com
os rigorosos procedimentos em dezenas de terminais
e áreas de controle; realizar, periodicamente, repasse
no simulador de vôo, relativamente às funções de piloto.
Estas breves linhas são suficientes para esclarecer
que não é sensato destinar a um mesmo homem atribuições tão diferentes na execução, tanto assim que as
definições de suas funções são bem claras:
- "co-piloto: o piloto que auxilia o comandante na
operação da aeronave", ou seja, na pilotagem, nas comunicações e navegação, enquanto "mecânico de vôo
é o auxiliar do comandante encarregado da operação
e controle de sistemas diversos, conforme especificação
dos manuais 'técnicos da aeronave".
Logicamente, é recomendável, indispensável mesmo,
que na sua formação profissional os pilotos adquiram
conhecimentos mecânicos e o dos diversos sistemas das
aeronaves, inclusive das tarefas dos mecânicos de vôo,
afé mesmo realizando determinado número de horas
de vôo no seu posto, mas como estagiários, acompanhando os titulares da função, os "profissionais de carreira", jamais acumulando ou alternando, em vôos diferentes ou nas suas etapas, essas funções com a de piloto.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 1989. - Deputado Carlos Alberto Caó,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N' 7.183,
DE 5 DE ABRIL DE 1984
Regula o exercício da profISSão de aeronauta, e
dá outras providências.
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Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
SEÇÃO I
Do Aeronauta e da sua Classificação
Art. I" O exercício da profissão de aeronauta é regulado pela presente lei.
Art. 5" O aeronauta de empresa de transporte aéreo regular que se deslocar, a serviço desta, sem exe~cer
função a bordo de aeronave tem a deslgnaçao de trIPUlante-extra.
Parágrafo único. O aeronauta de empresa de transporte aéreo não regular ou serviço especializado tem
a designação de tripulante extra somente quando se
deslocar em aeronave da empresa, a serviço desta.
Art. 6" São tripulantes:
a) comandante; piloto responsável pela operação e
segurança da aeronave ~ exerce a autoridade que a
legislação aeronáutica lhe atribui;
SEÇÃO I
I
Das Tripulações
Art. 8" Tripulação é o conjunto de tripulantes que
exercem função a bordo da aeronave.
Ar\.~" Uma tripulação poderá ser: mínima. simples. composta e de revezamento.
CAPÍTULO II
Do Regime de Trabalho

···..·····..··,
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Justificação
Uma das formas mais covardes e hediondas de assassinato é, a nosso ver, o aborto, pois a vítima, conquanto
tenha vida. não tem condições de defendê-Ia
Em verdade, trata-se de um crime abominável, que
é largamente praticado no Brasil. produto de uma educação sexual inadequada ou até mesmo inexistente e
da ausência de valores humanitários que grassa em nossa sociedade.
São muitas as mortes de gestantes provocadas por
abortos. Somente entre adolescentes, o número de óbitos por aborto é de vinte e um para cada grupo de
cem!
A criança que está sendo gerada no ventre materno
tem um direito inalienável à vida. que se nos afigura
inviolável e como tal deve ser respeitado.
Por conseguinte, impõe-se que o crime de aborto
seja punido com rigor, a fim de que milhares de crianças
em gestação deixem de ser torpemente assassinadas e
que enorme número de gestantes parem de perecer
por essa causa.
Com esse anelo. elaboramos esta proposição, que
tem por escopo majorar as penas previstas em nOsso
estatuto penal para o crime de aborto.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 1989. - Deputado Matheus Iensen.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CÓDIGO PENAL
DECRETO-LEI N' 2848.
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
PARTE ESPECIAL
TÍTULO I

.

Dos Limites de V õo e de 'pouso

Dos Crimes Contra a Pessoa
CAPÍTULO I

........................................................................
Art. 31. As horas realizadas como tripulante extra
serão computadas para os limites de jornada, semanais
e mensais de trabalho, não sendo as mesmas conSideradas para os limites de horas de vôo previstos no art.
30 desta lei.

Dos Crimes Contra a Vida
Art. 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque:
Pena: detenção, de um a três anos.
Aborto provocado. por terceiro

PROJETO DE LEI
N' 3,872, DE 1989
(Do Sr. Matheus Iensen)
Dá nova redação aos arts. 124, 125, 126 e 127
do Código Penal, referentes ao crime de aborto.
(Ã Comissão de Constituição e Justiça e Redação.)
O Congresso Nacional decreta:
Ar\. l' Os arts. 124, 125, 126 e 127 do Código Penai, instituído pelo Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passam a viger com a seguinte redação:
"Ar\. 124. Provocar aborto em si mesma ou
consentir que outrem lhe provoque:
Pena: reclusão, de dois a quatro anos.
Art. 125. Provocar oborto, sem () consentimento da gestante:
Pena: reclusão, de cinco a dez anos.
Ar\. 126. Provocar aborto, com o consenttmento da gestante:
Pena: reclusão, de dois a quatro anos.
Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos,
ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça
ou violência.
Art. 127. As penas cominadas nos dois artigos
anteriores são aumentadas em um terço se. em
conseqüéncia de aborto ou dos meios empregados
para provocá-lo, a gestante sofra lesão corporal
de natureza grave; e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte'"
Art. 2"
cação.
Art. 3
0

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

Art. 125. Provocar aborto, sem o consentimento
da gestante:
Pena: reclusão, de três a dez anos.
Art. 126. Provocar aborto com o consentimento da
gestante:
Pena: reclusão, de um a quatro anos.
Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior. se a gestante não é maior de catorze anos. ou
é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é
obtido mediante fraude. grave ameaça ou violência.
Forma Qualificada
Art. 127. As penas, cominadas nos dois artigos anteriores, são aumentadas de um terço, se, em conseqüência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofra lesão corporal de natureza
grave; e são duplicadas, se por qualquer dessas causas,
lhe sobrevém a morte.

PROJETO DE LEI
N° 3.923, DE 1989
(Do Senado Federal)
PLS 146/89
Dá nova redação aos dispositivos da Lei n' 6.515,
de 26 de dezemhro de 1977.
(Ã Comissão de ConstitUição e Justiça e Redação.)
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' O parãgrafo I" do an. 5' c o art. 25 da
Lei n' 6.515, de 26 de dezembro de 1977, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art

5'
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§ 1" A separação judicial pode, também, ser
pedida se um dos cônjuges provar a ruptura da
vida em comum há mais de um ano consecutivo,
e a impossibilidade de sua reconstituição;

Art. 25 A conversão em divórcio da separação
judicial dos cônjuges há mais de um ano, contada
da data da decisão ou da que concedeu a medida
cautelar correspondente (art.8'), será decretada
por sentença, da qual não constará referência à
causa que a determinou.
Parágrafo único. A sentença de conversão determinará que a mulher volte a usar o nome que
tinha antes de contrair matrimônio, só conservando
o nome da família do ex-marido se a alteração
prevista neste artigo acarretar:
l-evidente prejuízo para a sua identificação;
II - manifesta distinção entre o seu nome de
família e o dos filhos havidos da união dissolvida:
IH - dano grave reconhecido em decisão judicial."

Art. 2' Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 11 de outubro de 1989. - Senador
Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N' 6.515,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977
Regula os casos de dissolução da sociedade conju.
gal e do casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providências
CAPíTULO I
DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJU-

-

GÀL

Art. 5' A separação judicial pode ser pedida
por um só dos cônjuges quando imputar ao outro
conduta desonrosa ou qualquer ato que importe
em grave violação dos deveres do casamento e tornem insuportável a vida em comum.
§ l' A separação judicial pode, também, ser
pedida se um dos cônjuges provar a ruptura da
vida em comum há mais de 5 (cinco) anos consecutivos, e a impossibilidade de sua reconstituição.
CAPíTULOU
Do Divórcio
Art. 25. A conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges, existente há mais de três
anos, contada da data da decisão ou da que concedeu a medida cautelar correspondente (art. 8'),
será decretada por sentença, da qual não constará
referência à causa que a determinou.

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 146, DE 1989
Dá nova redação aos dispositivos da Lei n'
6.515, de 26 de dezembro de 1977.
Apresentado pelo Senador Francisco' Rollemberg.
Lido no expediente da Sessão ,de 12-6-89 e publicado
no DCN (Seção II) de 13-6-89. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em 24-8-89 a Comissão
aprova o parecer do Relator, Senador Meira Filho, que
concluiu favoravelmente ao projeto nos termos de substitutivo que apresenta.
Em 14-9-89, é dado como aprovado o parecer do
Relator, em turno suplementar.
Em 18-9-89, a Presidência comunica ao Plenário o
recebimento do Ofício n' 52/89-CCJ, comunicando a

aprovação do projeto. É aberto o prazo de 72 horas,
após a publicação da decisão da CCJ no DCN (Seção
H), para interposição de recurso para que o projeto
seja apreciado pelo Plenário do Senado Federal.
Em 5-10-89, a Presidência comunica ao Plenário o
término do prazo sem apresentação de recurso previsto
no art. 91, § 4', do Regimento Interno, para que a
matéria seja apreciada pelo Plenário.
À Câmara dos Deputados com o Ofício SMlN' 655,
de 11-10-89

SMIN' 655
Em 11 de outubro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henriquc
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,
a fim de ser submetido à revisáo da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal,
o Projeto de Lei n' 146, de 1989, constante dos autógrafos juntos, quc "dá nova redação aos dispositivos
da Lei n' 6.515, de 26 de dezembro de 1977".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Pompeu de Sousa,
Primeiro Secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI
N~ 3.931, DE 1989
(Do Senado Federal)
PLS n' 45/89
• l.nstitui para os Estados, Distrito Federal e MuniClpIOS, compeIl!>ação financeira pelo resultado da
e~pl?ração de petróleo ou gás natural, de recursos
hldncos para fms de geração de energia elétrica
de recursos minerais em seus respectivos territórios
plataforma continental, mar territorial ou zona eco:
n?mica exclusiva, e dá outras providências.(As Comissõc:s de Constituiçáo e Justiça e Redação
(~DM); de Fmanças (ADM); de Economia lndústna e .Comércio; e de Minas e Energia. Ap~nse-se
o Projeto de Lei n" 5.502/85 e seus anexos _ art
24, lI.)
.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O aproveitamento dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e dos recursos
minerais. por qualquer dos regimes previstos em lei,
ensejará compensação financeira aos Estados, Distrito
Federal e Municípios, a ser calculada. distribuída e aplicada na forma estabelecida nesta lei.
Art. 2' A compensação pela utilização de recursos
hídricos para fins de geração de energia elétrica será
de 6% (seis por cento) sobre o valor da energia produzida, a ser paga pelos concessionários de serviço de
energia elétrica aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, em cujos territ6rios se locali~arem instalações destinadas à produção de energia elétrica ou que
tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios.
§ l' A distribuição da compensação financeira de
que trata f<.ste artigo será feita da seguintc forma:
1-50% (cinqüenta por cento) para os Estados e
para o Distrito Federal;
II - 50% (cinqüenta por cento) para os municípios.
§ 2' A distribuição da compensação financeira referida no § I' deste artigo será aplicada também aos
royalties devidos ao Brasil, conforme previsto no anexo
C. item IIIA do Tratado de Itaipu, assinado em 26
de março de 1973, entre a República Federativa do
Brasil e a República do Paraguai, bem como os documentos interpretativos subseqüentes, aplicando-se igual
critério a futuros aproveitamentos hidrelétricos fronteiriços internacionais.
Art. 3" O valor da compensação financeira corresponderá a um fator percentual do valor da energia constante da fatura.
§ l' A energia de hidrelétricas de uso privativo de
produtor, quando aproveitada para uso externo de serviço público, também será gravada com a aplicação
de um fator de 6% (seis por cento) do valor da energia
elétrica correspondente ao faturamento calculado nas
mesmas condições e preços do concessionário do serviço
público local.
§ 2' Compete ao Departamento Nacional de Ãguas
e Energia Elétrica (DNAEE) fixar, mansalmente, com
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base nas tarifas de suprimento vigentes, uma tarifa atualizada de referência, para efeito de aplicação das compensações financeiras de maneira uniforme e equalizada, sobre ~oda a hidreletricidade produzida no País.
Art. 4' E isenta do pagamento de compensação financeira a energia elétrica:
I - produzida pelas instalações geradoras com capacidade nominal igualou inferior a 10.000kw (dez mil
quilowatts);
II - gerada e consumida para uso privativo de produtor (autoprodutor), no montante correspondente ao seu
consumo pr6prio no processo de transformação industrial; quando suas instalações industriais estiverem em
outro Estado da Federação, a compensação será devida
ao Estado em que se localizarem as instalações de geração hidrelétrica;
III - gerada e consumida para uso privativo de produtor, quando a instalação consumidora se localizar
no município afetado.
Art. 5' Quando o aproveitamento do potencial hidráulico atingir mais de um Estado ou município, a
distribuição dos percentuais referidos nesta lei será feita
proporcionalmente, levando-se em consideração as
áreas inundadas e outros parâmetros de interesse público regional ou local.
• Parágrafo único. O Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica (DNAEE) elaborará. anualmente, os estudos necessários à operacionalização dos
critérios estabelecidos no caput deste artigo.
Art. 6" A compensação financeira pela exploração
de recursos minerais para fins de aproveitamento econômico será de até 3% (três por cento) sobre o valor
do faturamento líquido resultante da venda do produto
mineral, obtido após a última etapa do processo de
beneficiamento adotado e antes de sua transformação
industrial.
§ 1" Para o efeito do cálculo de compensação finan- '
ceira de que trata o caput deste artigo, entende-se por
faturamento líquido o total das receitas de vendas, excluídos os tributos incidentes sobre a comercialização
do produto mineral, assim como as despesas com transportes e seguros.
§ 20 O percentual a que se refere o caput deste
artigo variará de acordo com as seguintes classes de
substâncias minerais:
I - minérios de alumínio, ferro e manganês, sal-gema
e potássio: 3% (tres por cento);
II - demais substâncias minerais metalíferas, fertilizantes, carvão e ouro: 2% (dois por cento);
III - pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis,
carbonados e metais nobres: 0,2% (zero vírgula dois
por cento).
§ 3' Ao ouro definido em lei como ativo financeiro
ou instrumento cambial se aplica exclusivamente a alíquota mínima a que se refere o § 5' do art. 153 da
Constituição Federal.
§ 4' A distribuição da compensação financeira de
que trata este artigo será feita da seguinte forma:
I -45% (quarenta e cinco por cento) para os Estados
e Distrito Federal;
II - 50% (cinqüenta por cento) para os municípios;
e
III - 5% (cinco por cento) para a constituição de
um Fundo de Pesquisa de Recursos Minerais no Estado
de origem do minério, na forma da lei.
§ 5' A compensação financeira pela exploração de
substâncias minerais de emprego imediato na construção civil será de 3% (três por cento) e destinada direta
e integralmente aos municípios nos quais se situem as
respectivas jazidas e lavras.
Ar!. 7' No caso da exploração de petróleo ou gás
natural, a compensação financeira será efetivada mediante pagamento da indenização prevista nas Leis n's
7.453, de 27 de dezembro de 1985 e 7.525, de 22 de
julho de 1986.
Art. 8' O pagamento das compensações financeiras
previstas nesta lei, inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural
será efetuado mensalmente, diretamente aos Estados,
ao Distrito Federal, aos municípios e ,aos órgãos da
administração direta da União, até o último dia útil
do mês subseqüente ao do fato gerador.
Parágrafo único. O não cumprimento do prazo estabelecido no caput deste artigo implicará correção. do
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débito pela variação diária do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), oU outro parâmetro de correção monetária
que venha a substituí-lo, juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento)
aplicável sobre o montante final apurado.
Art. 9' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo máximo de 90 (noventa) dias da data de sua
publicação.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de setembro de 1989. - Senador
Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
LEI N' 7.453,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985
Modifica o art. 27 e seus parágrafo da Lei
n' 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pela
Lei n' 3.257, de 2 de setembro de 1957, que "dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e define
as atribuições do Conselbo Nacional do Petróleo,
institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro
Sociedade Anônima e dá outras prolidências."
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' O art. 27 e seus parágrafos da Lei n' 2.004.
de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei n' 3.257,
de 2 de setembro de 1957, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Ar!. 27. A sociedade e suas subsidiá- rias ficam obrigadas a pagar indenização correspondente
a 4% (quatro por cento) aos Estados ou Territórios
e 1 % (um por cento) aos Municípios, sobre o valor
do óleo, do xisto betuminoso e do gás extraídos
de suas respectivas áreas, onde se fizer a lavra do
petróleo.
§ l' Os valores de que trata este artigo serão
fixados pelos Conselho Nacional do Petróleo.
§ 2' O pagamento da indenização devida será
efetuado trimestralmente.
§ 3" Os Estados, Territórios e Municípios deverão aplicar os recursos previstos neste artigo,
preferentemente, em energia, pavimentação de rodovias. abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio ambiente e saneamento básico.
§ 4' É também devida a indenização aos Estados, Territórios e Municípios confrontautes, quando o óleo, o xisto betuminoso e o gás forem extraídos da paltaforma continental. nos mesmos 5%
(cinco por ceuto) fixados no caput deste artigo,
sendo 1.5% (um e meio por cento) aos Estados
e Territórios; 1,5% (um e meio por cento) aos
Municípios e suas respectivas áreas geoeconômicas, 1% (um por cento) ao Ministério da Marinha.
para atender aos encargos de fiscalização e proteção das atividades econômicas das referidas áreas,
e 1% (um por cento) para constituir um fundo
especial a ser distribuído entre todos os Estados,
Territórios e Municípios.
§ 5' (Vetado)
§ 6" Os Estados. Territórios e Municípios centrais. em cujos lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres
se fizer a exploração de petróleo, xisto betuminoso
ou gás, farão jus à indenização prevista no caput
deste artigo".
Ar!. 2' Os valores do óleo e do gás extraídos da
plataforma continental brasileira serão para os efeitos
desta lei, fixados pelo Conselho Nacional do Petróleo.
o qual determinará, também, parcela específica na estrutura de preços dos derivados de petróleo. a fim de
assegurar à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás. os
recursos necessários ao pagamento dos encargos previstos na presente lei.
Ar!. 3" Esta lei entra em vigor a l' de janeiro de
1986.
Ar!. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1985; 164' da Independência e 97' da República. JOSÉ SARNEY - Aureliano Chaves
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LEI N" 7 .525,
DE 22 DE JULHO DE 1986
Estabelece normas complementares para a execução do disposto no art. 27 da Lei n' 2.004, de
3 de outubro de 1953, com a redação da Lei
n' 7.453, de 27 de dezembro de 1985, e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Ar!. 1" a indenização a ser paga pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, e suas subsidiárias, nos termos
do art. 27 da Lei n' 2.004, de 3 de outubro de 1953.
com a redação dada pela Lei n' 7.453, de 27 de dezembro de 1985, estender-se-á à plataforma continental e
obedecerá ao disposto nesta lei.
Ar!. 2" Para os efeitos da indenização calculada sobre o valor do óleo de poço ou de xisto betuminoso
e do gás natural extraído da plataforma continental.
consideram-se confrontantes com poços produtores os
Estados, Territórios e Municípios contíguos à àrea marítima delimitada pelas linhas de projeção dos respectivos
limites territoriais até a linha de limite da plataforma
continental, onde estiverem situados os poços.
Art. 3' A área geoeconômica de um município confrontante será definida a partir de critérios referentes
às atividades de produção de uma dada área de produção petrolífera marítima e a impactos destas atividades
sobre áreas vizinhas.
Art. 4' Os Municípios que integram tal área geoeconômica serão divididos em 3 (três) zonas, distiguindo-se I (uma) zona de produção principal, 1 (uma)
zona de produção secundária e 1 (uma) zona limítrofe
à zona de produção principal.
§ I' Considera-se como zona de produção principal
de uma dada área de produção petrolífera marítima,
o Município confrontante e os Municípios onde estiveram localizadas 3 (três) ou mais instalações dos seguintes tipos:
I -instalações industriais para processamento, tratamento, armazenamento e escoamento dc petróleo e
gás natural, excluindo os dutos;
11 - instalações relacionadas às atividades de apoio
à exploração. produção e ao escoamento do petróleo
e gás natural, tais como: portos. aeroportos. oficinas
de manuteução e fabricação, almoxarifados, armazéns
e escritórios.
§ 2' Consideram-se como zona de produção secundária os Municípios atravessados por oleodutos ou gasodutos, incluindo as respectivas estações de compressão
e bombeio, ligados diretamente ao escoamento da produção, até o final do trecho que serve exclusivamente
ao escoamento da produção de uma dada área de produção petrolífera marítima, ficando excluída, para fins
de definição da área geoeconômica, os ramais de distribuição secundários. feitos com outras finalidades.
§ 3' Consideram-se como zona limítrofe à de produção principal os Municípios contíguos aos Municípios
que a integram. bem como os Municípios que sofram
as conseqüências sociais ou econômicas da produção ou exploração do petróleo ou do gás natural. •
§ 4' Ficam excluídos da área geoeconômica de um
Município confrontante, Municípios onde estejam localizadas instalações dos tipos especificados no parágrafo
primeiro deste artigo, mas que não sirvam. em termos
de produção petrolífera, exclusivamente a urna dada
área de produção petrolífera marítima.
§ 5" No caso de 2 (dois) ou mais Municípios confrontantes screm contíguos e situados em um mesmo
Estado, será definida para o conjunto por eles formado
uma única área geoeconômica.
Art. 5" O percentual de 1,5% (um c meio por cento), atribuído aos Municípios confrontantes c respectivas áreas geoeconômicas, será partilhado da seguinte
forma:
I -60% (sessenta por cento) ao Município confrontante juntamente com os demais municípios que integram a zona de produção principal, rateados, entre todos, na razão direta da população de cada um, assegurando-se ao Município que concentrar as instalações
industriais para processamento, tratamento, armazenamento e escoamento de petróleo e gás natural, 1/3 (um
terço) da cota deste item;
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11 - 10% (dez por cento) aos Municípios integrantes
de produção secundária, rateado. entre eles, na razão
direta da população dos distritos cortados por dutos;
IH - 30% (trinta por cento) aos Municípios limítrofes à zona de produção principal, rateado, entre eles.
na razão direta da população de cada um, excluídos
os Municípios integrantes da zona de produção secundária.
Parágrafo único. No caso previsto no § 5" do art.
4' os percentuais citados nos incisos I. 11 e 111 deste
artigo passam a referir-se ao total das indenizações que
couberem aos Municípios confrontantes em conjunto,
a parcela mínima mencionada no mesmo inciso I. devendo corresponder a montante equivalente ao terço dividido pelo número de Municípios confrontantes.
Art. 6' A distribuição do Fundo Especial de 1%
(um por cento) previsto no ~ 4' do art. 27 da Lei
n' 2.004, de 3 de outubro de 1953. far-se-á de acordo
com os critérios estabelecidos para o rateio dos recursos
dos Fundos de Participação dos Estados. dos Territórios
e dos Municípios. obedecida a seguinte proporção:
I -20% (vinte por cento) para os Estados e Territórios;
11 - 80% (oitenta por cento) para os Municípios.
Parágrafo único. O Fundo Especial scrá administrado pela Secretaria de Planejamento da Presidência
da República (Seplan).
Ar!. 7' O § 3' do art. 27 da Lei n' 2.004, de
3 de outubro de 1953. alterado pela Lei n' 7.453, de
27 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"§ 3' Ressalvados os recursos destinados ao
Ministério da Marinha, os demais recursos previstos neste artigo serão aplicados pelos Estados, Territórios e Municípios, exclusivamente, em energia,
pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio ambiente e em saneamento básico."

Art. 8' O cálculo das indenizações a serem pagas
aos Estados, Territórios e Municípios confrontantes e
aos Municípios pertencentes às respectivas áreas geoeconômicas, bem como o cálculo das cotas do Fundo
Especial referidos no art. 5' desta lei serão efetuados
pelo Conselho Nacional do Petróleo (CNP) e remetidos
ao Tribunal de Contas da União, ao qual competirá
também fiscalizar a sua aplicação, na forma das instruções por ele expedidas.
Parágrafo único. A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), feitos os cálculos a cargo do Conselho Nacional
do Petróleo (CNP), promoverá, dentro de 10 (dez) dias,
a transferência dos recursOs devidos diretamente aos
Estádos, Territórios e Municípios.
Art. 9" Caberá à Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (iBGE):
I - tratar as linhas de projeção dos limites territoriais dos Estados, Territórios e Municípios confrontantes, segundo a linha geodésica ortogonal à costa ou
scgundo o paralelo até o ponto de sua interseção com
os limites da plataforma continental;
11 - definir a abrangência das áreas geoeconômicas,
bem como os Municípios incluídos nas zonas de produção principal e secundária e os referidos no § 3' do
art. 4' desta lei. e incluir o Município que concentra
as instalações industriais para o processamento, tratamento, armazenamento e escoamento de petróleo e
gás natural;
111 - publicar a relação dos Estados, Territórios e
Municípios a serem indenizados, 30 (trinta) dias após
a publicação desta lei;
IV -promover, semestralmente, a revisão dos Municípios produtore5 de óleo. com base em informaçõe!l
fornecidas pela Petrobrás sobre a exploração de novos.
poços e instalações, bem como reativação ou desativação de áreas de produçãO.
Parágrafo único. Serão os seguintes os critérios para
a definição dos limites referidos neste artigo:
I -linha geodésica ortogonal à costa para indicação
dos Estados onde se localizam os Municípios confrontantes;
l l - seqüência da projeção além da linha geodésica
ortogonal à costa, segundo o paralelo para a definição
dos Municípios confrontantes no território de cada Estado.
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Art. 10. A Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás).
fornecerá as informações neccssárias à definição dos
Municípios que integram as zonas de produção principal
e secundária, que será feita pelo IBGE dentro de 30
(trinta) dias a contar da vigência desta Ici.
Art. 11. A indenização aos Estados, Territórios,
Municípios c ao Ministério da Marinha, e o pcrcentual
destinado ao Fundo Especial, determinado pela Lei
n" 7.453, é devida a partir do dia l' de janeiro de
1986.
Art. 12. O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22de julho de 1986j 165' da Independência
e 98' da República. - JOSE SARNEY - Dílson Domingos Funaro - Aureliano Chaves - Ronaldo Costa
Couto - João Sayad.
SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 45, DE 1989
Institni, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da
exploração de petr61eo ou gás natural, de recursos
. hídricos para fins de geração de energia elétrica
de recursos minerais em seus respectivos territórios,
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências.
Apresentado pelo Senhor Senador Ronan Tito.
Lido no expediente da Sessão de 27-3-89 e publicado
no DCN (Seção II), de 28-3-89.
Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça
c de Economia.
Em 20-9-89, é lido e posteriormente aprovado, o Requerimento n' 492/89, subscrito pelo Senador Leite
Chaves e outros líderes de urgência para a matéria.
Passando-se à sua apreciação é proferido pelo Senador
Gomes Carvalho, relator designado, o parecer da CAE
favorável ao Projeto e à Emendan' 1-CAE, com sube-.
menda; contrário às Emendas n's. 2 a 6-CAE e oferecendo as Emendas n's. 7 a 24-R. São lidas as Emendas
n's. 25 a 39, de Plenário, como segue: 25, do Senador
Fernando Henrique Cardoso; 26, do Senador Leopoldo
Pcres; 27, do Senador Fernando Henrique Cardoso;
28, do Senador Leite Chaves; 29, do Senador Fernando
Henrique Cardoso; 30 do Senador Leite Chaves; 31,
do Senador Fernando Henrique Cardoso; 3.2, do Senador Dirceu Carneiro; 33, do Senador Fernando Henrique Cardoso; 34 e 35, do Senador Leite Chaves; 36,
do Senador Fernando Henrique Cardoso; 37, do Senador Leopoldo Peres; 38, do Senador Leite Chaves; e
39 do Senador Fernando Henrique Cardoso. Discussão
encerrada, após usarem da palavra os Srs. Senadores
Ronan Tito e Itamar Franco. À CAE para exame das
emendas de Plenário. É proferido pelo Senador Gomes
Carvalho, relator; designado, o parecer da CAE conclui
favoravelmente às Emendas n's. 25, 29, 30, 32 e 36;
favorável às Emendas n's 27 e 34, nos termos de subemendas, contrário às Emendas nOs. 26 e 37; e pela prejudicialidade das Emendas n's. 28, 31, 33, 35, 38 e 39.
Aprovado o projeto com as Emendas do Relator dc
n's. 7 a 19, 21 a 24-R; 25, 29, 30,32,36 de Plenário;
Emendas n's. 1, 17 e 34, nos termos das subemendas;
rejeitadas as Emendas de n's 2 a 6, de Plenário, 26
e 37, de Plenário e 20, do relator, nos termos do Requerimento n' 496-A/89, do Sr. Jarbas Passarinho, aprovado, de destaque para rejeição da Emenda n' 20-R.
Ficam prejudicadas as Emendas n's. 28, 31, 33, 35,
38 e 39, de Plenário. À CDIR para a redação final.
Leitura do Parecer n" 205/89 - CDIR (relator Senador Pompeu de Sousa), oferecendo a redação final da
matéria. Aprovada a redação final. A Cãmara dos
Deputados com o Ofício SM-n' 598, de 29-9-89.

SMIN' 598
Em 28 de setembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência.
a fim de ser submetido à revisão da Câm ara dos

Deputados. nos termos do art. 65 da Constituição Federal. o Projeto de Lei do Senado n" 45, de 1989, constante dos autógrafos juntos, que "institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás
natural, de recursos hídricos para fins de geração
de energia elétrica de recursos minerais em scus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial
ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e mais
distintà consideração. - Senador Pompeu de Sousa,
Primeiro Secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI
N~ 3.936, DE 1989
(DO SENADO FEDERAL)
PLS N'53/89
Concede o benefício de um salário mínimo aos
portadores de deficiência e aos idosos, nas condições
q~e especifica.
(As Comissões de Constituição e Justiça e Redação
(ADM); Finanças (ADM); e de Saúde, Previdência
e Assistência Social. Apense-se o Projeto de Lei
n' 1.111/88 e seus anexos). Art. 24, n.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fazem jus ao benefício mensal de um salário
mínimo, a partir da data da entrada do requerimento,
independentemente de contribuição para a seguridade
social e desde que não possam prover a sua manutenção
ou tê-la provida por sua família:
I -os deficientes cuja incapacidade temporária ou
permanente para o trabalho seja comprovada mediante
exame médico-pericial a cargo da Previdência Social;
II - os idosos maiores de sessenta e cinco anos, se
do sexo masculino, e de sessenta anos, se do sexo feminino.
Art. 2' A renda familiar de até três salários mínimos configura a impossibilidade de manutenção do idoso.
Art. 3" Em caso de o deficiente ser portador de
incapacidade temporária, a Previdência Social promoverá a sua readaptação para o trabalho, através de programas especiais.
Art. 4" Os benefícios previstos nesta lei serão requeridos perante o Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS), e serão custeados pela seguridade social.
Art. 5" O disposto nesta lei será custeado por destaque de uma parcela da contribuição social sobre o lucro
das pessoas jurídicas, instituída pela Lei n" 7.689, de
15 de junho de 1988, na forma a ser estabelecida em
regulamento.
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada dentro de sessenta dias.
Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 29 de setembro de 1989. - Senador
Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO elTADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMlSSÓES PERMANENTES
LEI N' 7.689,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1988
Institui contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou
a Medida Provisória n' 22, de 1988, que o Congresso
Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente
do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. l' Fica instituída contribuição social sobre o
lucro das pessoas jurfdicas, destinada ao financiamento
da seguridade social.
Art. 2' A base de cálculo da contribuição é o valor
do resultado do exercício, antes da provisão para o
Imposto de Renda.
§ 1" Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de cálculo é o resultado
apurado no respectivo balanço;
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c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será ajustado pela:
1. exclusão do resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor de patrimônio liquido;
2. exclusão dos lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
tenham sido computados como receita;
3. exclusão do lucro decorrente de exportações incentivadas, de que trata o art. 1', § 1", do Decreto-Lei
n' 2.413, de 10 de fevereiro de 1988, apurado segundo
o disposto no art. 19 do Decreto-Lei n" 1.598, de 26
de dezembro de 1977, e alterações posteriores;
4. adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido.
§ 2' No caso de pessoa jurídica desobrigada de escrituração contábil. a base de cálculo da contribuição
corresponderá a dez por cento da receita bruta auferida
no período de l' de janeiro a 31 de dezembro de cada
ano, ressalvado o disposto na alínea b do parágrafo
anterior.
Art. 3' A alíquota da contribuição é de oito por
cento.
Parágrafo único. No exercício de 1989, as instituições referidas no art. 1'" do Decreto-Lei n' 2.426, de
7 de abril de 1988, pagarão a contribuição à alíquota
de doze por cento.
Art. 4' São contribuintes as pessoas jurídicas domiciliadas no País e as que lhes são equiparadas pela legislação tributária.
Art. 5" A contribuição social será convertida em
número de Obrigações do Tcsouro Nacional (OTN),
mediante a divisão de seu valor em cruzados pelo valor
de uma OTN, vigente no mês de encerramento do período-base de sua apuração.
§ l' A contribuição será paga em seis prestações
mensais iguais e consecutivas, expressas em número
de OTN, vencíveis no último dia útil de abril a setembro
de cada exercício financeiro.
§ 2' No caso do art. 2", § 1', alineab,a contribuição
social deverá ser paga até o último dia útil do mês
subseqüente ao da incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades.
§ 3' Os valores da contribuição social e de cada
parcela serão expressos em número de OTN até a segunda casa decimal quando resultarem fracionários, abandonando-se as demais.
§ 4" Nenhuma parcela, exceto parcela única, será
inferior ao valor de dez OTN.
§ 5' O valor em cruzados de cada parcela será determinado mediante a multiplicação de seu valor, expresso
em número de OTN, pelo valor da OTN no mês de
seu pagamento.
Art. 6' A administração e fiscalização da contribuição social de que trata esta lei compete à Secretaria
da Receita Federal.
Parágrafo único. Aplicam-se à contribuição social,
no que couber, as disposições da legislação do Imposto
de Renda referentes à administração, ao lançamento,
à consulta, à cobrança, às penalidades, às garantias e
ao processo administrativo.
Art. 7' Os órgãos da Secretaria da Receita Federal
enviarão às Procuradorias da Fazenda Nacional os demonstrativos de débitos da contribuição de que trata
esta lei, para fins de apuração e inscrição em Dívida
Ativa da União.
§ l' Os débitos de que trata este artigo poderão,
sem prejuízo da respectiva liquidez e certeza, ser inscritos em Dívida Ativa pelo valor expresso em OTN.
§ 2' Far-se-á a conversão do débito na forma prevista no parágrafo anterior com base no valor da OTN
no mês de seu vencimento.
Art. 8" A contribuição social será devida a partir
do resultado apurado no período-base a ser encerrado
em 31 de dezembro de 1988.
Art. 9" Ficam mantidas as contribuições previstas
na legislação em vigor, incidentes sobre a folha de salários e a de que trata o Decreto-Lei n" 1. 940, de 25
de maio de 1982, e alterações posteriores, incidente
sobre o faturamento das empresas, com fundamento
no art. 195, T, da Constituição Federal.
Art. 1.0. A partir do exercício financeiro de 1989,
as pessoas jurídicas pagarão o Imposto de Renda à
alíquota de trinta por cento sobre o lucro real ou arbitrado, apurado em conformidade com a legislação tributá-
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ria, sem prejuí?o do adicional de que tratam osf arts.
l' e 2' do Decreto-Lei n' 2.462, de 30 de agosto de
1988.
Art. 11. Em relação aos fatos geradores ocorridos
entre l' de janeiro e 31 de dezembro de 1989, fica
alterada para 0,35% (trinta e cinco centésimo por cento)
a alíquota de que tratam os itens lI, UI e V do art.
l' do Decreto-Lei n' 2.445, de 29 de junho de 1988.
cOm a redação dada pelo Decreto-Lei n' 2.449, de 21
de julho de 1988.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal. 15 de dezembro de 1988. - 167'
da Independência e 100' da República. - Humberli,
Lucena.
SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 53. DE 1989
Concede o benefício de um salário mínimo aos
portadores de deficiência e aos idosos nas condições
que especifica.
Apresentado pelo Senador Jutahy Magalhães.
Lido no expediente da Sessão de 3-4-89 e publicado
no DCN (Seção II) de 4-4-89.
Distribuído às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania, Legislação Social e de Finanças.
Em 5-9-89, a Presidência comunica ao Plenário o
recebimento do Ofício n' 4/89, do Presidente da CASo
comunicando a aprovação da matéria na reunião
de 16-8-89. É aberto o prazo de 72 horas para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que o projeto seja apreciado pelo Plenário,
ap6s publicada a decisão da Comissão no Diário do
COBlJftSSO Nacional.
Em 27-9-89, a Presidência comunica ao Plenário o
término do prazo sem apresentação 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' 605,
dc 29-9-89.
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seguintes, pelo valor corrigido monetariamente
com base na variação do BTN ocorrida entre o
mês do pagamento da despesa e o mês da dedução."

Apresentado pelo Senador Márcio Lacerda.
Lido no expediente da Sessão de 9-8-89 e publicado
no DCN (Seção lI) de 10-8-89. À CAE. onde poderá
receber emendas, após sua publicação e distribuição
em avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 14-9-89 é lido o Requerimento n' 475/89 de autoria dos Sr5. Senadores Ronan Tito e Márcio Lacerda,
solicitando urgência. nos termos do art, 336, alínea c
do Regimento Interno. para a matéria. A SSÇLS, para
inclusão do requerimento em Ordem do Dia. E incluído
em Ordem do Dia da ráxima sessão, votação em turno
único do PRS n" 475/89, dos SenadOl;es Ronan Tito
c Márcio Lacerda, solicitando nos termos regimentais
urgência. Art. 336. alínea c, votação, em turno único.
Em 15-9-89, é incluído em Ordem do Dia próxima
sessão. Votação, em turno único do Requerimento n"
475/89, dos Srs. Senadores Ronan Tito e Márcio Lacerda. solicitando urgência nos tcrmos do art. 336. alínea
c do Regimento Interno. para a matéria.
Em 18-9-89, é incluído em Ordem do Dia. votaçáo
em turno único do Requerimento n' 475/89. dos Senadores Ronan Tito e Márcio Lacerda, solicitando, nos
termos regimentais urgência art. 336, alínea c do Regimento Interno. para a matéria.
Em 20-9-8~, é incluído em Ordem do Dia votaçáo
em turno únick> do Requerimento n" 475/89.
Em 21-9-89. é aprovado o Requerimento n' 475/89.
ÀSSCCJ. .
Em 27-9-8~, anunciada a matéria, é emitido pelo Senador Carlos Patrocínio, relator designado. o parecer
da CAE. que conclui favoravelmente. Aprovado. A
CDIR, :para redação final. Leitura do Parecer n"
226/89-CD IR. relatado pelo Senador Pompeu de Sousa.
oferecendo a redação final do projeto. Aprovada a redação final.
À Câmara dos Deputados com o Ofício SM-N' 608,
de 29-9-89.

Art. 2\' Acrescente-se ao art. 14 da Lei n' 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, o seguinte parágrafo:
"§ 8' O disposto na parte final do parágrafo anterioré aplicável aos demais contribuintes que, fazendo jus à dedução prevista uo inciso L não a tenham
utilizado no mês do pagamento da despesa...

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal. 29 de setembro de 1989. - Senador
Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES
LEIN"7.713.
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera a legislação do Imposto de Renda, e dá
outras providências.
Art. 14. Na determinação 8a base de cálculo sujeita
à incidência mensal do Imposto de Renda poderão ser
deduzidas:

§ 7' No caso do parágarfo anterior, a fonte pagadora poderá fixar um prazo para a entrega do comprovante· ou da indicação, com vistas a scr efetuada a dcdução no próprio mês; após esse prazo. a dedução poderá
ser feita no mês seguinte, pelo valor corrigido monetariamente.

............................ -1--

.

SMIN' 605
Em 29 de setembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Hcnrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro Secretário, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência. a fim de ser submetido à
revisão da Câmara dos Deputados, nos termos do art.
65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei do Senado
n' 53, de 1989, constante dos autógrafos juntos, que
"concede o benefício de um salário mínimo aos portadores de deficiência e aos idosos, nas condiçõcs que
especifica" .
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Pompeu de Souza,
Primeiro Secretário, em exercício.

LEI N' 7.799,
DE 10 DE JULHO DE 1989
Altera a legislação tributária federal, e dá outras
providências.

CAPÍTULO IV
Normas sobre a Tributação
das Pessoas Físicas
Art. 45. A partir de l' de julho de 1989. os dispositivos a seguir enumerados da Lei n' 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, passam a vigorar com a seguinte
redação:

N' 3.937, DE 1989
(Do Senado Federal)
PLS N' 217/89
Faculta a dedução de despesas médicas e hospitalares em um tios meses seguintes ao correspondente
pagamento, para fins de determinação mensal da
hase de cálculo do Imposto de Renda das pessoas
físicas.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (AUM); e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O § 7' do art. 14 da Lei n' 7.713, de 22
de dezembro de 1988. com as modificações introduzidas
pelo inciso II do art. 4S da Lei n' 7.799, de 10 de julho
de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 7'. N(Y caso do parágrafo anterior, a foute
pagadora poderá fixar um prazo para a entrega
do comprovante ou da indicação, com vistas a ser
efetuada a dedução no próprio mês; após esse prazo, a dedução poderá ser feita em um dos meses'

Em 29 de setembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,
a fim de ser submetido à revisão da Cámara dos
Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei do Senado n' 217. de 1989, constante dos autógrafos juntos, que "faculta a dedução
de despesas médicas e hospitalares em um dos meses
seguintes ao correspondente pagamento, para fins de
determinação mensal da base de cálculo do Imposto
de Renda das pessoas físicas".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima c mais
distinta consideração. - Senador Pompeu de Sousa,
Primeiro Secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI
II -o inciso II e o § 7' do art. 14:

PROJETO DE LEI

SMIN' 608

"II - a quantia equivalente a trinta BTN por
dependente, no mês, até o limite de cinco dependentes;
§ 7" No caso do parágrafo anterior, a fonte pagadora poderá fixar um prazo para a cntrega do
comprovante ou da indicação. com vistas a ser efetuada a dedução no próprio mês: após esse prazo,
a dedução poderá ser feita no mês seguinte. pelo
valor corrigido monetariamente com base na variação do BTN ocorrida entre o mês do pagamento
e o mês da dedução:'

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO •
N' 217, DE 1989
Faculta a dedução de despesas médicas e bospita·
lares em .um dos meses seguintes ao correspondente
pagamento, para fins de determinação mensal da
base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas
físicas.

N~

3.938, DE 1989

(Do Senado Federal)
PLS N' 115/88
Regula a concessão do benefício mensal de um
salário mínimo à pessoa portadora de deficiência
e ao idoso, nas condições que especifica.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 3.936, dc 1989
- (Projeto de Lei n" 53/89. do Senado Federal.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ê assegurada a concessão de benefício mensal de um salário mínimo, a partir da data do requcrimento e independentemente de contribuição para a seguridade social, à pessoa portadora de deficiência e
ao idoso que comprovem não possuir meios de prover
a pr6pria manutenção ou de vê-Ia provida por sua família, nos termos do art. 203. inciso V da Constituição
Federal.
Art. 2' Para os efeitos desta lei. considera-se idoso
o homem a partir de sessenta e cinco anos de idade
e a mulher a partir de sessenta.
Art. 3' O desemprego caracteriza a ausência de
meios para o idoso prover a própria subsistência. e
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a renda familiar de até três salários mÚ1imos, a impossibilidade de tê-la provida por sua famJ1ia.
Art. 4,' A pessoa portadora de deficiência fará jus
ao benefício previsto no art. 1", desde que:
I - seja comprovada, mediante exame médico realizado pela Previdência Social, sua incapacidade temporária ou permanente para o trabalho;
II - a renda de sua família não ultrapasse o teto
de três salários mínimos.
Parágrafo único. A readaptação para o trabalho será promovida pela Previdência Social, em caso de incapacidade temporária.
Art. 5' O benefício de que trata o art. I' será aplicado a partir de 19 de janeiro de 1990, e os recursos
correrão à conta do orçamento da seguridade social.
Art. 6' O Poder Executivo regulamentará esta lei
dentro de sessenta dias de sua publicação.
Art. 7" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8" Revogam.-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 29 de setembro de 1989. - Senador
Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSOES PERMANENTES
.
CONSTITUIÇÃO
DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TiTULO VIII
Da Ordem Social

CAPiTULOII
Da Seguridade Social

SEÇÃO IV
Da Assistência Social
Art. 203. A assistência social será prestada a quem
dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivos:

V - a garantia de um salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso
que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família conforme dispuser a lei.
'

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 115, DE 1988
Regula a concessão do benefício mensal de um
salário mínimo à pessoa portadora de deficiência
e ao idoso, nas condições que especifica.
Apresentado pelo Senador lram Saraiva.
Lido no expediente da Sessão de 15-12-88 e publicado
no DCN (Seção II) de 16-12-88. À SSCLS. É despachado à SACo
Em 5-9-89, a presidência comunica ao plenário o recebimento do Ofício n' 3/89, do Presidente da SAC, comunicando a aprovação da matéria na reunião de 16-8-89.
É aberto o prazo de 72 horas para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que
o projeto seja apreciado pelo plenário, ap6s publicada
a decisão da ccmissão no Diário do Congresso Nacional.
E~ 27-9-89, a presidência comunica ao plenário o
térmmo do prazo sem apresentação do recurso prevísto
no art. 91, § 4', do Regimento Interno, para que a
matéria seja apreciada pelo plenário.
À Câmara dos Deputados com o Ofício SM-N' 609,
de 2-10-89.

SM/N' 609
Em 29 de setembro de 1989.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,
a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal,
o Projeto de Lei n' 115, de 1988, constante dos autografos juntos, que "regula a concessão do benefício
mensal de um salário mínimo à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso, nas condições que especifica".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - Senador Pompeu de Sousa,
Primeiro Secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI
N' 3.939, DE 1989
(Do Senado Federal)
PLS N' 126/89
Altera a redação da Lei n' 7.729, de 16 de janeiro
de 1989, que "cria Juntas de Conciliação e Julgamento nas regiões da Justiça do Trabalho, define
jurisdições, e dá outras providências", para introduzir dispositivos na forma que especifica e men·
ciona.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação; de Trabalho; e de Finanças (ADM) - Art.
24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A alínea a, do art. 28 da Lei n' 7.729. de
16 de janeiro de 1989, passa a vigorar com a seguinte
redaçáo:
. "Art. 28
..
a) no Estado de Rondônia:
I - Porto Velho: o respectivo município;
II - Ariquemes: o respectivo município e o de
Machadinho do Oeste;
III - Cacoal: o respectivo município e os de
Alta Floresta D'Oeste, Costa Marques, Espigão
D'Oeste, Nova Brasilândia D'Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Santa Luzia D'Oeste;
IV - Guajará-Mirim: o respectivo município
e o de Vila Nova do ~amorá; .
V - Ji-Paraná: o respectivo município e os de
Jaru, Ouro Preto D'Oeste, Presidente Médici, Alvorada D'Oeste, São Miguel do Guaporé; e
VI.- Vilhena: o respectivo município e os de
Cerejeiras, Colorado D'Oeste c Cabixi."
Art. 2' Dê-se ao inciso XIV do art. 33 da Lei n'
7.729, de 16 de janeiro de 1989, a seguinte redação:
"XIV - Na 14' Região: seis cargos de juiz do
trabalho presidente de junta; três cargos de juiz
do trabalho substituto; dez funções de vogal; cincc
cargos em comissão de diretor de secretaria; cincc
cargos de técnico judiciário; dez cargos de oficial
de justiça avaliador; dez cargos de auxiliar judiciário; cinco cargos de agente de segurança judiciária;
cinco cargos de atendente judiciário e dois carj!;os
em ccmissão de distribuidor."
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário,
Senado Federal, 29 de setembro de 1989. -Senador
Nelson Carneiro,Presidente.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI NQ.729 ,
DE 16 DE JANEIRO DE 1989
CriaJuntas de Conciliação e Julgamento nas Regiões da· Justiça do Trabalho, define jurisdições,
e dá outras providências.·

Art. 28. Ficam assim definidas as áreas de jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cidades. abaixo, pertencentes à 14' região:
a) no Estado de Rondônia:
I - Porto Velho: o respectivo município;
II - Ariquemes: o respectivo município;
lU - Cacoal: o respectivo município e os de Alta
Floresta D'Oeste, Costa Marques, Espigão D'Oeste,
Nova Brasilândia D'Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de
Moura e Santa Luzia D'Oeste;
IV - Guajará-Mirim: o respectivo município;
V - li-Paraná: o respectivo município e os de Jam,
Ouro Preto D'Oeste, Presidente Médici; e
VI - Vilhena: o respectivo município e os de Cerejeiras e Colorado D'Oeste;

.

.

Art. 33.

Ficam criados na Justiça do Trabalh~:

XIV - na 14- região: quatro cargos de juiz do trabalho presidente de junta; dois cargos de juiz do trabalho
substituto; oito funções de vogal; quatro cargos em comissão de diretor de secretaria; quatro cargos de técnico
judiciário; oito cargos de oficial de justiça avaliador;
oito cargos de auxiliar judiciário; quatro cargos de agente de segurança judiciária; quatro cargos de atendente
judiciário e um cargo em comissão de distribuidor;

........................................................................
........................................................................
SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 126, DE 1989
Altera a redação da Lei n' 7.729, de 16 de janeiro
de 1989, que "cria Junta9 de Conciliação e Julga·
mento nas regiões da Justiça do Trabalho, define
jurisdições, e dá. outras providências", para intro·
duzir dispositivos na forma que especifica e men·
ciona.
Apresentado pelo Senador Olavo Pires.
Lido no expediente da Sessão de 29-5-89 e publicado
no DCN(Seção U) de 30-5-89. À CAS, podendo receber
emendas perante a Comissão que foi distribuída pelo
prazo de 5 dias úteis a partir da publicação no DCN.
Em 4-9-89. a Presidência comunica ao plenário o recebimento do Ofício n' 5/89, do presidente da CAS,
comunicand,o a aprovação da matéria na reunião
de 16-8-89. E aberto o prazo de 72 horas para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que o projeto seja apreciado pelo plenário,
após publicada a decisão da Comissão no Diário do
Congresso Nacional.
Em 27-9-89, a Pre&idência comunica ao plenário o
término do prazo sem apresentação 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' 610,
de 29-9-89.
SM/N' 610
Em 29 de setembro de 19!1!t"
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD, Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,
a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos
Deputados, nos termos dq art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei n' 126, de 1989, coustante dos
autógrafos juntos, que "altera a redação da Lei n' 7.729,
de 16 de janeiro de 1989, que cria Juntas de Conciliação
e Julgamento nas regiões da Justiça do Trabalho, define
jurisdições, e dá outras providências, para introduzir
dispositivos na forma que especifica e menciona".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex·
celência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração.- Senador Pompeu de Sousa,
Primeiro Secretário, em exercício.
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PROJETO DE LEI
N? 3.941, DE 1989
(Do Senado Federal)
PLS N' 89/89
Dispõe sobre o aviso prévio, e dá outras providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); e de Trabalho. Apense-se o Projeto
de Lei n° 1.014/88 e seus anexos.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI
do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho,
será concedido na proporção de trinta dias aos empregados que contem até um ano de serviço na mesma
empresa.
Parágrafo único. Ao aviso prévio prcvisto neste artigo serão acrescidos três dias por ano de serviç,? prestado na mesma empresa. até o máximo de sessenta.
pedazendo um total de até noventa dias.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 2.de outubro de 1989. - Senador'
Nelson Carneiro, Preside~te.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N' 5.452,
DE l' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

TÍTULO IV
Do Contrato Individual de Trabalho

CAPÍTULO VI
Do Aviso Prévio
Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a parte
que, sem justo motivo, quiser rescindir o có,ntrato deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência
mínima de:
I - oito dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior;
II - trinta dias aos que perceberem por quinzena
ou que tenham mais de doze meses de serviço na empresa.
Incisos I e II alterados pela Lei n' 1.530, de 26-12-51.
§ l' A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço.
§ 2' A falta de aviso prévio por parte do empregado
dá ao empregador o direito de descontar os salários
correspondentes ao prazo respectivo.
§ 3° Em se tratando de salário pago na base de
tarefa, o cálculo, para os efeitos dos parágrafos anteriores, será feito de acordo com a média dos últimos doze
meses de serviço.
Ar!. 488. Q horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver
sido promovida pelo empregador, será redu zido de
duas horas diárias sem prejuízo do salário integral.
Trabalho Rural- Lei n' 5.889/73:
Art. 15. Durante o prazo do aviso prévio, se arescisão tiver sido promovida pelo empregador, o empregado rural terá direito a um dia por semana, sem prejuízo do salário integral, para procurar outro trabalho.
Art. 489. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se
efetiva depois de expirado o respectivo prazo, mas,
se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu
termo, à outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração.
Parágrafo único. Caso seja aceita a reconsideração
ou continuando a prestação depois de expirado o prazo,
o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio
não tivesse sido dado.
Art. 490. O cmpregador que, durante o prazo do
aviso prévio dado ao empregado, praticar ato que justi-
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fique a rescisão imediata do contrato sujeita-se ao pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida.
Art. 491. O empregado que, durante o prazo do
aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas
pela lei como justas para a rescisão perde o direito
ao restante do respectivo prazo.

I - Privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde c instrução obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de:

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 89, DE 1989
Dispõe sobre o aviso prévio, e dá outras provi.
dências.
Apresentado pelo Senador Carlos Chiarelli.
Lido no expediente da Sessão de 24-4-89 e publicado
no DCN (Seção lI) de 25-4-89.
.
Em 15-9-89, a Presidência comunica ao Plenário o
recebimento do Ofício n' lü/89-CAS; comunicando que
a CAS aprovo\! o projeto. É aberto o prazo de 72 horas,
após a publicação da decisão da CAS no DCN (Seção
11), para interposição de recurso para que o projeto
seja apreciado pelo Plenário do Senado Federal.
Em. 28-9-89, a Presidência comunica ao Plenário o
término do prazo sem apresentação do recurso previsto
no art. 91. § 4', do Regimento Interno, para que a
matéria seja apreciada pelo Plenário.
À Cãmara dos Deputados com o Ofício SM-N' 620,
de 20-10-89.

SMIN'620
Em 2 de outubro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,
a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos
Deputados. nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei do Senado n089, de 1989, constante
dos autógrafos juntos, que "dispõe subre o aviso prévio,
e dá outras providências" .
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. -Pompeu de Sousa,l° Secretário,
em exercício.

PROJETO DE LEI N? 3.942, DE 1989
(Do Senado Federal)
PLS N' 25/89
Dispõe sobre a concessão de bolsas de iniciação
ao trabalho a menores assistidos e dá outras provi.
dências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redaçãó (1\DM) Trabalho; Economia, Indústria e Comércio; e de Saúde. Previdência e Assistência Social.)
.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As empresas que tenham mais de dez empregados são obrigadas a conceder bolsas de iniciação
ao trabalho a menores assistidos na proporção de dez
por cento do total de elupregados existentes em cada
um de seus estabelecimentos.
§ l' A fração de unidade implicará a obrigatoriedade de concessão de mais uma bolsa.
§ 2' Havendo interesse do empregador, poderão
ser admitidos tantos menoreS assistidos quantos forem
necessários, através de concessão de bolsas de iniciação
ao trabalho.
§ 3' O número de menores em regime de aprendizagem pode ser deduzido do número dos assistidos.
Art. 2' Para os efeitos desta lei. considera-se menor
assistido aquele que, na faixa etária de quatorze a dezoito anos. é admitido para iniciação ao trabalho. ao encontrar-se numa das seguintes situações, previstas no art.
2' da Lei n' 6.697, de 10 de outubro de 1979 (Código
de Menores):

a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsáveis;
manifesta impossibilidade dos pais ou responsável
para provê-lo.
11 - Vítima de maus-tratos ou castigos imoderados
impostos pelos pais ou responsável;
III -em perigo moral, devido a:
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes;
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes;
IV - privado de representação ou assistência legal,
pela falta eventual dos pais ou responsável;
V -com desvio de conduta, em virtude de grave
inadaptação familiar ou comunitária;
VI - envolvido em prática de ato que constitua infração penal.
Art. 3" Caberá à Fundação Estadual do Bem-Estar
do Menor (Febem), ou ao órgão municipal de assistência ao menor;

b)

I - providenciar o cadastramento dos menores que
se encontrem em qualquer das situações previstas no
artigo anterior;
II - encaminhar os menores ao mercado de trabalho
previsto no art. 1°;
III - acompanhar as suas atividades.
Art. 4' É facultado à empresa:
I - admitir menores asistidos independentemente
de encaminhamento pela entidade encarregada do cadastramento c, ao mesmo tempo cientificar do fato a
mesma entidade;
11- selecionar os menores cadastrados antes de sua
admissão à bolsa de iniciação ao trabalho.
Art. 5' Caberá à Delegacia Regional do Ministêrio do Trabalho:
I -fornecer anualmente, à Febem ou ao órgão municipal de assistência ao menor. o cadastramento das
empresas obrigadas a admitir menores assistidos em
atividades de iniciação ao trabalho;
U- fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei.
Art. 6' São assegurados os seguintes direitos ao menor assistido:
I - jornada máxima de quatro horas diárias, compatível com o horário escolar;
11 - bolsa de iniciação ao trabalho, a ser paga até
o décimo dia do mês subseqüente, em valor não inferior
à metade do salário mínimo mensal.
UI - trinta dias por ano de ausência às atividades
de iniciação ao trabalho, durante o período de férias
escolares ou, a pedido do menor assistido, dos exames
finais, sem prejuízo de percepção da bolsa;
IV - anotação da bolsa de iniciação ao trabalho Carteira de Trabalho e de Previdência Social;
V - seguro contra acidentes pessoais.
Art. 7" Os admitidos no programa de iniciação ao
trabalho não poderão exercer atividades incompatíveis
com o trabalho do menor. nos termos da legislação
trabalhista.
Art. 8" O Instituto Nacional de Assistência Médica
da Previdência Social (Inamps), garantirá a assistência
médica aos menores assistidos, independentemente de
contribuição previdenciária.
Art. 9' O menor assistido perde um trinta avos do
valor mensal da bolsa de iniciação ao trabalho por dia
de falta não justificada, a critério da empresa.
Art. 10. O menor assistido poderá firmar recibo
dos pagamentos relativos à bolsa de iniciação ao trabalho.
Art. 11. A bolsa de iniciação ao trabalho do menor
assistido, concedida nos termos desta lei, não gera vrnculo empregatício.
Parágrafo único. O empregador não está sujeito a
encargos previdenciários de qualquer natureza, nem a
recolhimentos em favor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Art. 12. Extinguir-se-á a bolsa de iniciação ao trabalho do menor assistido nas seguintes hipóteses:
I - reincidência de faltas não justificadas;
II - desempenho insuficiente ou inadaptação do
menor ao serviço;
IH - falta disciplinar;
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IV - freqüência irregular às atividades escolares,
definida como ausência superior a vinte por cento da
carga horária obrigatória mensal;
V - quando completar dezoito anos de idade.
Parágrafo único . Nos casos previstos neste artigo,
a empresa deve, no prazo de trinta dias, comunicar
o fato à Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor
(Febcm), ou ao 6rgão local de assistência do menor
encarregado de seu cadastramento.
Art. 13. A Fundação Nacional do Bem-Estar do
Menor (Febem), orientará os órgãó's de assistência ao
menor em nível estadual e municipal para o fiel cumprimento desta lei.
Ar!. 14. Esta lei cntra em vigor na data dé sua
publicação.
Art. 15. Revogam-se o art. 4" do Dccreto-Lei n"
2.318, de 30 de dezembro de 1986, e as disposições
em contrário.
Senado Federal, 3 de outubro de 1989. - SenadorNelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N' 6.697,
DE 10 DE OUTUBRO DE 1979
Institui o Código de Menores
CÓDIGO DE MENORES
LIVRO I
Parte Geral
TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 2" Para os efeitos deste Código, considera-se
em situação irregular o menor:
I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de:
a) Falta, ação ou omissão dos pais ou responsável;
b) mapifesta impossibilidade dos pais ou responsável
para provê-las:
U - vítima dc maus-tratos ou castigos imoderados
impostos pelos pais ou responsável;
III - em perigo moral, devido a:
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons constumes;
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes;
IV - privado de representação ou assistência legal,
pela falta eventual dos pais ou responsável;
V -com desvio de conduta, em virtude de grave
inadaptação familiar ou comunitária;
VI - autor de infração penal.
Parágrafo único. Entende-se por responsável aquele que, não sendo pai ou mãe, exerce, a qualquer título,
vigilãncia, direção ou educação de menor, ou voluntariamente o traz em seu poder ou companhia, independentemente de ato judicial.
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§ 3' No cálculo dos percentuais acima estabelecidos, as frações de unidade darão lugar à admissão de
um menor.
§ 4' Em relação aos gastos efetuados com os menores assistidos, as empresas não estão sujeitas a encargos
previdenciários de qualquer natureza, inclusive Funrural, nem a recolhimentos em favor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
§ 5' As demais condições relacionadas com o trabalho do menor assistido serão fixados em ato do Poder
Executivo.

§ 2" A falta do cumprimento do disposto no
parágrafo anterior sujeita o~-empregador ao ,pagamento do respectivo valor corrigido pelo Indice
de Preços ao Consumidor (IPC), correspondente
ao período imediatamente anterior, acrescido de
juros à taxa de um por cento ao mês, capitalizados
mcnsalmente.
§ 3" A retenção dolosa do pagamento do salário sujeitará o responsável às penas cominadas no
art. 168 do Código Penal.
§ 4" Ocorre rctcnção dolosa quando o empregador deixar de efetuar o pagamcnto dentro de
quinze dias a contar do vencimento da obrigação
e utilizar. a partir do dia vinte do mês de competência. de quaisquer importâncias ou créditos, para
atender quaisquer outros compromissos ou interesses.
§ 5' A instauração do processo criminal a que
se refere o parágrafo anterior poderá ser proposta
tanto pelo empregado como pelo respectivo sindicato. quando constituído para tal fim."

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 25. DE 1989
Dispõe sobre a concessão de bolsas de iniciação
ao trabalho a menores assistidos, e dá outras providências.
Apresentado pelo Senador Iram Saraiva.
Lido no expediente da Sessão de 2-3-89 e publicado
noDCN (Seção TI) de 3-3-89.
Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça,
de Educação e Cultura e de Scrviço Público Civil.
Em 4-9-89. a Presidência compnica ao Plenário o
recebimento do Ofício n' 6/89, do Presidente da CASo
comunicando a aprovação da matéria na reunião
de 16-8-89. É aberto o prazo de 72 horas para interposição de recurso por um décimo da composição da Casa,
para que o projeto seja apreciado pelo Plenário, após
publicada a decisão da Comissão no Diário do Congresso Nacional.
Em 27-9-89, a Presidência comunica ao Plenário o
término do prazo sem apresentação de recursos previsto
no art. 91, § 4', do Regimento Interno, para que a
ma~éria seja apreciada pelo Plenário.
A Câmara dos Deputados com Ofício SM - N' 625,
de 3-10-89.
SMIN' 625 em 3 de outubro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,
a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos
Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei do Senado n'25, de 1989, constante
dos autógrafos juntos. que "dispõe sobre a concessão
de bolsas de iniciação ao trabalho a menores assistidos
e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada e mais distinta
consideração. - SenadorPompeu de Sousa, Primeiro
'Secretário, em exercício.

Dispõe sobre fontes de custeio da previdência social e sobre a admissão de menores nas empresas.
Art. 4' As empresas deverão admitir, como assistidos, com duração de quatro horas diárias de trabalho
e sem vinculação com a previdência social, menores
entre doze e dezoito anos de idade, que freqüentem
escola.
§ l' Para os efeitos deste artigo, as empresas que
tenham mais de cinéo empregados ficam obrigadas-a
admitir, a título de iniciação ao trabalho, menores assistidos no equivalente a cinco por ccnto do total de empregados existentes em cada um de seus estabelecimentos.
§ 2' Na hipótese em que o número de empregados
do estabelecimento seja superior a cem, no que exceder
esse número o percentual fixado no parágrafo anterior
reduz-se a um por cento.

LEGlSLAÇA-O CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N' 5.452.
DE l' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

TÍTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPÍTULO 11
Da Remnneração
Art. 459. O pagamento do salário, qualquer que
seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado
por período superior a um mês, salvo no que conceme
a comissões, percentagens e gratificações.
Parágrafo único. Quando o pagamento houver sido
estipulado por mês, déverá ser efetuado, o mais tardar,
até o décimo dia útil do mês subseqüente ao vencido.
Quando houver sido estipulado por quinzena ou semana, dcvc ser cfctuado até o quinto dia útil.

SINOPSE

PROJETO DE LEI
N~ 3.943, DE 1989
(Do Senado Fedcral)
PLS N" 179/89

DECRETO-LEI N' 2.318,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1986

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposiçõCs em contrário.
Senado Federal, 3 de outubro de 1989. - SenadorNelson Carneiro, Presidente.

Altera o art. 459 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de
l' de maio de 1943.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); e de Trabalho). Apensem-se os Projetos de Lei n' 3.176/89, 3.721/89, 1.885/89 e seus
anexos.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 459 da Consolidação das Lcis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, dei" de
maio de 1943, é acrescido de quatro parágrafos, alterada
a redação de seu parágrafo único, renumerado para
§1':
"Art. 459. ..
.
§ 1" Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar,
até o segundo dia do mês subseqüente ao vencido;
nas demais hipóteses, até o último dia útil do pró,
prio período.
.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 179, DE 1989
Altera o art. 459 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto·Lei n' 5.452, de
l' de maio de 1943.
Apresentado pelo Senador Fernando Henrique Cardoso.
Lido no expediente da Sessão de 27-6-89 e publicado
noDCN (Seção lI), de 28-6-89. À CAS, onde poderá
receber emendas, após sua publicação e distribuição
em avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 15-9-89, a Presidência comunica ao Plenário o
recebimento do Ofício n' 8/89-CAS, comunicando que
a CAS aprovou o projeto. É aberto o prazo de 72 horas,
após a publicação da decisão da CAS noDCN(Seção
lI), para interposição de recurso para que o projeto
seja apreciado pelo Plenário do Senado Federal.
Em 28-9-89, a Presidência c.omunica ao Plenário que
o recurso encaminhado, no prazo regimental, no sentido
de que o projeto seja submetido ao Plenário, não será
considerado uma vez que 6 de seus signatários retiraram
suas assinaturas.
À Câmara dos D.eputados com o Ofício SM-n' 626,
de 3-10-89.
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SMIN" 626
Em 3 de outubro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,
a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos
Deputados, nos. termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei do Senado n' 179, de 1989, constante dos autógrafos juntos, que "altera o art. 459 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio de 1943."
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. - SenadorPompeu de Sousa,Primeiro Secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI
Nç 3.944, DE 1989
(Do Senado Federal)
PLS N? 132/89
Regulamenta o art. 9' da Constituição Federal.
Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Trabalho; de Serviço Público; e
de Economia, Indústria e Comércio).
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Considera-se exercício do direito de greve
a paralisação coletiva, temporária, total ou parcial dos
trabalhadores de um empresa ou várias da mesma atividade econômica, em razão de impasse nas negociações
que tenham por objetivo a defesa dos interesses profissionais da categoria quanto às suas relações de trabalho.
Art. 2' A oportunidade da greve e a natureza dos
interesses que por meio dela possam ser defendidos
serão definidas pelos próprios trabalhadores, em assembléia geral da entidade sindical, convocada através de
edital, divulgado pela imprensa local com quarenta e
oito horas de antecedência.
Parágrafo único. A assembléia geral que deliberar
sobre a greve poderá adotar, entre outras, as seguintes
modalidades de exercício desse direito:
a) estado de greve, com os trabalhadores em atividade normal;
b) paralisações parciais por setor;
c) greve por prazo indeterminado.
Art. 3' A assembléia geral deliberará por processo
estabelecido no estatuto do sindicato.
§ l' A assembléia geral poderá ser instalada na sede
do sindicato, da federação ou da confederação ou, excepcionalmente, em local para esse fim designado pela
diretoria do sindicato.
§ 2' Deliberado pela assembléia geral o estado de
greve, o sindicato deverá comunicar, imediatamente,
por escrito ou através de edital, aos empregadores, as
razões da greve e a data de deflagração do movimento
que SÓ podcrá ocorrer, no mínimo, quarenta c oito
horas após aquela deliberação.
§ 3' A falta de cumprimento das disposições previstas neste artigo poderá determinar a decretação
da ilegalidade da greve pela Justiça do Trabalho.
Art. 4' No prazo a que se refere o § 2' do artigo
anterior, o sindicato deverá eleger comissão para conduzir as negociações com os representantes indicados pelos
,empregadores.
Art. 5' Nas atividades e serviços essenciais defini·dos nesta lei, o sindicato deverá, também, divulgar em
comunicados, através da imprensa, do rádio e da televisão ou por quaisquer outros meios de comunicação,
as razões e a data da paralisação desses serviços, Nesta
hipótese, será de oito dias o prazo 'a que se refere o
art. 3', § 2'
Parágrafo único. Os comunicados a que se referem
esta lei serão gratuitos quando divulgados através de
empresas de comunicação, concessionárias ou permissionárias do serviço público.
Art. 6' A entidade sindical a que pertencerem os
trabalhadores em greve poderá constituir comissões de
greve para obter a adesão do movimento, através de
meios pacíficos, sendo punível, na forma da legislação
penal, a grave ameaça. a violência física ou qualquer

outra forma de ação ilícita que impeça o direito de
acesso ao trabalho daqueles que não aderirem ao movimento.
Art. 7" Os sindicatos e os trabalhadores ficam obrigados a prestar os serviços necessários à segurança e
à manutenção dos equipamentos, instalações e patrimônio dos estabelecimentos onde ocorrer a paralisaçãO,
visando à retomada das respectivas atividades por ocasião da cessação da greve.
Parágrafo único. Os abusos cometidos durante o
movimento grevista sujeitam os responsáveis às sanções
da legislação civil e penal, assim considerados, entre
outros, os atos de violência, a ocupação, o apossamento
ou dano a bens ou instalações que, 1lor sua natureza,
não podem sofrer solução de continuidade no seu funcionamento.
Ar!. 8' São essenciais as atividades e serviços:
a) de abastecimeto de água, energia elétrica, gás e
combustíveis;
b) de assistência médica e hospitalar;
c) de distribuição e comercialização de medicamentos'
d) funcionários;
e) de segurança pública e de bombeiros;
f) penitenciários;
g) de transportes coletivos e de alimentos;
h) de coleta de lixo urbano;
i) de compensação de cheques, pagamentos de cheques salariais, aposentadorias e pensões.
Ar!. 9" Nas atividades e serviços essenciais, ficam
o sindicato e os trabalhadores individualmente obrigados a garantir o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ôe-cuja falta resulte perigo iminente à sua sobrevivência, saúde ou segurança.
§ 1" Incumbe à comissão referida no art. 4' a designação, em comum acordo comlJ empregador, dos trabalhadores que devam prestar os serviços a que se refere
este artigo.
§ 2' A inobservância das disposições deste artigo
sujeitará a decretação. pela Justiça do Trabalho, da
ilegalidade da greve.

Art. 10. Os empregadores não podem, durante a
greve ou em razão dela, dispensar ou substituir trabalhadores grevistas, salvo na hipótese do não cumprimento,
pelo sindicato ou pela comissão a que se refere o art.
4', das exigências previstas no artigo anterior.

Art. 11. A greve suspende o julgamento de processo de dissídio coletivo que tenha sido ou venha a
ser instaurado, salvo quando requerido o julgamento
pelos trabalhadores. Nesta hipótese, a decisão judicial
será terminativa do movimento grevista que, se prosseguir, será declarado ilega1.
Art. 12. A greve realizada com inobservância do
disposto na presente lei. ou a que for declarada ilegal
pela Justiça do Trabalho, facultará aos empregadores
considerar o período da paralisação como falta injustificada ao serviço.
Ar!. 13. Os trabalhadores que participarem dos
atos de negociação, preparação ou deflagração da greve
.não poderão sofrer qualquer constrangimento ou coação por parte dos empregadores ou das autoridades
públicas.

Art. 14. A greve cessará:
a) por conciliação das partes;
b) por decisão da categoria dos trabalhadores ou do
sindicato, sendo vedada a interferência de autoridade
pública, força policial ou de terceiros não envolvidos
no movimento grevista;
c) pela decisão da Justiça do Trabalho na forma do
art. 11.
Ar!. 15. Nas hipóteses das letras a e c do artigo
anterior, serão assegurados aos trabalhadores grevistas
o recebimento dos salários e o cômputo do tempo de
paralisação, como de efetiva prestação de serviço.
Ar!. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Ar!. 17. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 11 de outubro de 1989. -Senador
Nelson Carneiro,Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TíTULon
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

........................................................................
Art. 9' É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade
de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio
dele defender.
§ l' A lei definirá os serviços c atividades essenciais
e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
§ 2' Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis
às penas de lei.

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 132, DE 1989
Regulamenta o art. 9' da Constituição Federal.
Apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
Lido no expediente da Sessão de 1"-6-89, e publicado
noDCN (Seção Il), de 2-6-89.
Em 21-6-89, anunciada a votação é lido o Requerimento n' 339, do Senador Jutahy Magalhães, de destaque para rejeição das expressões "em l' convocação,
com a presença da maioria absoluta dos trabalhadores
sindicalizados e, em 2' convocação, com a presença de
um terço", constantes do ar!. 3' do projeto. considerando-se, em conseqüência, prejudicado o § 1'.' do mesmo artigo. Aprovado o projeto. Aprovado o Requerimento n' 339, ficand~, portanto, rejeitadas as expressões dele constantes. A Comissão Diretora para a redação final.
Em 10-10-89, encerrada a discussão sem debates, a
redação final é considerada definitivamente aprovada,
no~ termos regimentais.
A Câmara dos Deputados com o Ofício SMfn' 651,
de 11-1O-89.
SMIN'651
Em 11 de outubro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a bonra de encaminhar a Vossa Excelência,
a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos
Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei n' 132, de 1989, constante dos
autógrafos juntos, que "regulamenta o art. 9' da Constituição Federal".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta consideração. -Mendes Canale, Primeiro Secretário.

PROJETO DE LEI
Nç 3.945, DE 1989
(Do Senado Federal)
PLS N' 21/88
Inclui o "cacau em p6" na merenda escolar, nas
unidades militares e nos programas sociais da
União.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação
(ADM); e de Saúde, Previdência e Assistência Social- art. 24, lI.)
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o Congresso Nacional decreta:
Art. l' O "cucau em pó", produzido segundo as
normas e padrões da legislação em vigor, para ser misturado ao leite e açúcar na preparação do chocolate líquido, é, obrigatoriamente, alimento básico constante dos
cardápios da merenda escolar, das unidades militares
e dos pro,gramas sociais da União dirigidos às populações carentes do País.
Parágrafo único. Os estados, o Distrito Federal, os
municípios e entidades privadas somente terão seus programas de alimentação e nutrição apoiados financeiramente pela União, se observarem a obrigatoriedade
expressa neste artigo.
Arl. 2' O governo federal orientará a preparação
do chocolate, conforme o clima e a cultura de cada
região.
Art. 3'·' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de noventa dias.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 11 de outubro de 1989. - Senador
Nelson Carneiro, Presidente.
SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 21. DE 1988
Inclui o "cacau em pó" na merenda escolar, nas
unidades militares e nos programas sociais da
União.
Apresentado pelo Senador Jutahy Magalhães.
Lido no expédiente da Sessão de 27-4-88, e publicado
no DCN (Seção lI), de 28-4-88.
Em 27-3-89, a presidência comunica ao plenário o
envio da matéria à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, em face das novas disposições constitucionais.
Em 18-9-89, a presidência comunica ao plenário recebimento do Ofício n' 054/89-CCJ, comunicando que
aquela comissão aprovou o projeto em decisão terminativa. É aberto o prazo de 72 horas, ap6s a publicação
da decisão da CCJ no DCN (Seção TI), para interposição
de recurso para que o projeto seja apreciado pelo plenário do Senado Federal.
Em 5-10-89, a presidência comunica ao plenário o
término do prazo sem apresentação do recursos previsto
no art. 91, § 4", do Regimento Interno, para que a
matéria seja apreciada pelo plenário. À Câmara dos
Deputados com o Ofício SMlN' 650, de 11-10-89.
SM/N' 650
. Em 11 de outubro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exceléncia,
a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos
Deputados, nos termos do art..65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei do Senado n'21, de 1988, constante
dos autógrafos juntos, que "inclui o "cacau em p6"
na merenda cscolar, nas unidades militares e nos programas sociais da União".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e mais
distinta considcração. - Senador Mendes Canale, Primciro Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Feres Nader) -Finda a leitura
do expediente: passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN - SP. Sem
revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, Srs. Deputados,
no exercício da Presidência da Comissão de Saúde Previdência e Assistência Social, baixamos o cronog~ama
para a votação dos diversos projetos sobre a seguridade
social. O prazo para apresentação de emendas, que
se deveria cncerrar hoje, foi prorrogado para amanhã,
conf?rme comunicação feita â Mesa e deferido pelo
PreSidente em exereíçio, Inocêncio Oliveira.

Já foram apresentadas emendas que procuram restabelecer no Plano de Custeio alguns benefícios existentcs
atualmente e que esse Plano quer suprimir, como o
auxl1io-funcral, o auxl1io-natalidade e o abono - permanência em serviço, bem como a revisão e atualização
dos benefícios de todos aqueles que se aposentiU'am
ap6s a promulgação da Constituição.
Essas cmendas já foram discutidas previamente com
o Relator, são da mais alta importância e terão, certamente, parecer favorável.
Dessa forma, garantimos não s6 os direitos dos atuais
aposentados, como também a situação dos futuros aposentados. Essa é a luta em prol de aposcntados e pensionistas, não só dos atuais, como também dos futuros.
Esperamos, portanto, que, dentro do prazo estabelecido, o Plano possa ser aprovado na Comissão, que
já tem poder terminativo, pelo atual Regimento, e possa
ir ao Senado da República para ser aprovado, e à Presidência da República para sanção ou veto naquelas partes de que discordar o Executivo, a fim de que, ainda
no ano de 1989, possamos ter regulamentada a situação
da Previdência Social, como previsto na nova Carta
Constitucional brasileira, uma das mais avançadas neste
aspecto, tanto que tem um capítulo inteiro sobre Previdência Social.
Era esta a comnnicação, Sr. Presidente.
O SR. NILSON GmSON (PMDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr". e Srs. Dcputados, os servidores inativos, lotados na extinta Delegacia Federal de Saúde do Estado de Pernambuco, encontram-se numa situação dificílima, pois, como é público e notório, a Delegacia foi extinta. No entanto, os
servidores inativos que a ela 1Jertenciam não foram incorporados aos órgãos de saúde da área federal, ficando~apenas, com um escrit6rio remanescente, sem as
mínimas condiçõcs de atender às necessidades mais prementes, como fornecimento de declarações de encaminhamento a9 MPAS, agravando-se ainda mais a situação no que conceme às viúvas dos ex-servidores, visto
que toda a documentação antes existente foi transferida
para Brasília, por onde os inativos recebem seus proventos.
Sr. Prcsidcnte, Sr". e Srs. Deputados, outros benefícios a que fâZem jus, entre eles o percentual dc 20%
e promoção para classe-.imediatamente superior, proporcionados pelo restabelecimento das prerrogativas do
art. 184 da Lci n' 1.711152, ainda em vigor, assim como
O abono de 10% dado pela Lei n' 7.333/85, não estão
sendo pagos, causando, destarte, enormes prejuízos aos
humildes inativos, que durante toda a sua vida se dedicaram à saúde pública.
Vale ressaltar que a superintendência de Campanhas
de Saúde Pública - Sucam - Pernambuco já está pagando esse beuefício.
Sr. Presidente, comunico ao Congresso .Nacional que
os servidores, por intermédio do seu líder Joaquim Miguel Filho, Presidente da Associação dos Servidores
do Ministério da Saúde em Pernambuco, enviaram desde agosto último, documento ao Prof. Seigo Tsuzuki,
ilustre Ministro da Saúde, pedindo as providências que
o caso requer. Realmente, o assunto exige pronta decisão do Ministério.
Concluo, Sr. Presidente, dando amplo apoio à luta
dos servidores do Ministério da Saúde de Pernambuco.
E peço, incontinenti, providências no sentido de uma
solução a mais rápida possível para o assunto.
Durante o discurso do Sr. Nilson Gibson o SI'. Feres
Nader, Suplente de Secretdrio, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Arnaldo Faria
de Sd, Suplente de Secretdrio.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Concedo a palavra ao Sr. Ubiratan Spinelli.

o SR. UBIRATAN SPINELLI (PLP -MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e SIso
Deputados, uma vez mais ocupo esta tribuna para, lamentavelmente, protestar contra os inúmeros problemas por que vem passando a sociedade mato-grossense;
contra as mais profundas crises - essa mesma crise
que assola nosso País - de instabilidade financeira,
de emprego, de moradia, enfim, do modns vivendi do
brasileiro.
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SI. Presidente, queremos enfocar situação pior: de
temor, de insegurança, de ordem sociul. A população
de todo o Estado de Mato Grosso está revoltada. Desamparada, posiciona-se contra o Governo Bezerra. É
lamentável. revoltante e doído mesmo dizer isso, mas
crimes bárbaros vêm acontecendo de há muito, e continuam aterrorizando as famílias, os jovcns, os cidadãos
do meu Estado.
O atual Governo de Mato Grosso foi o que mais
se mexeu no sistema de segurança do Estado. Entretanto, até hoje não houve um planejamento adequado,
capaz de minimizar os problemas ou solucionar a contento a questão da ordem social, da segurança dos cidadãos, dos seus contribuintes.
Os crimes de assassinatos, estupros, assaltos a mão
armada e seqüestros com mortes tém sido freqüentes
não só em Cuiabá, mas em todo o interior do estado,
sem que se vislumbrem providências cabíveis e enérgicas do Governo, que se encontra acéfalo até agora.
O marasmo é grande. O descrédito e O temor do
povo têm, de fato, proccdência. Recentemente, novos
assassinatos voltaram a abalar toda a sociedade, que
já não mais suporta a situação de insegurança.
Aqui fica o rcgistro, com nosso veemente repúdio
pelo que de triste vem acontecendo no meu Estado,
e nossa solidariedade a todos aqueles que se posicionam
contra os desmandos administrativos do atual Governo.
Já não é mais possível que assassinos andem livremente
pelas ruas, perturbando a paz e a ordem social. Pouco
ou nada se tem feito pela nossa polícia, que é fraca
e despreparada para acompanhar o surto desenvolvimentista por que passa o Estado.
As cidades crescem desordenadamcntc, embora progressivamente, com a chegada de patrícios oriundos
dos mais diversos Estados. A população, revoltada e
intranqüila, cstá-se mobilizando contra o Governo do
Estado.
Cuiabá, uma· cidade histórica que antes era tranqüila
e pacata, está vivendo sob o clima de pavor, do desespero.
A população desesperada e todo o comércio inseguro
e apavorado fecham hoje, a partir das 13 horas, suas
portas em protesto ao descaso do Governo, que se encontra devidamente desestruturado e incompetente,
permitindo que assassinos andem livremente e impunes
pelas ruas azucrinando a paz e a ordem social.
Nunca, em governo algum, se teve notícias de quc
algo semelhante aconteceu.
Mas, agora, o caos está se imperando em Cuiabá.
O Governo está omisso e nada se faz para dar um
basta nos assassinatos de todos os dias.
A população revoltada, todo o comércio, a socicdadc
de uma forma geral se posicionam contra o Governo.
Alguma coisa tem que ser feita. A população se mobiliza, com muita razão. Apática, temerosa de que novos
assassinatos aconteçam novamente. A situação é difícil.
Temos que salvar, que proteger a nossa família, nosso
povo, a sociedade.
O Governo está aí para isso.
SI. Presidente, S1'" e Srs. Deputados, estamos entristecidos e aborrecidos com o que está acontecendo no
Estado do Mato Grosso, principalmente na querida
Cuiabá, a nossa cidade verde. Há vinte anos, a popnlação sentava-se nas calçadas em suas cadeiras de balanço e dormia com as janelas abertas, mas agora, com
o fluxo do progresso, que é benfazejo mas trouxe marginais de toda espécie para essa cidade, isso não é mais
possível. Os crimes têm acontecido diuturnamente,
principalmente nos fins de scmana. Ncste último, aconteccram dois bárbaros crimes, dois assassinatos a sangue
frio.
Um aconteceu com um casal que estava saindo de
sua casa. Os assassinos, depois de matá-los, colocaram
fogo no seu carro. A moça foi encontrada dependurada,
com um tiro na testa e outro na boca e o rapaz com
seus membros inferiores deformados. O segundo crime,
com o mesmo tino de crueldadc, acontcccu domingo
passado.
O que fez o Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, Carlos Bezerra, que vai muito mal em todos os
sentidos?
O SI. Carlos Bczcrra tem em sua administração a
mesma pessoa exercendo as funções de Secretário de
Segurança Pública e Secretário da Justiça. Esse Secre-
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tário, que não é capaz de tomar conta da sua pasta
de Segurança Pública, ainda quer segurar a da Justiça.
Os meios de transportes de Cuiabá estão paralisados
e o comércio e a indústria fecharam suas portas, em
sinal de protesto veemente contra os crimes perpetrados
na cidade. Ninguém tem condições de sair aos sábados
e domingos para suas chácaras, para um momento de
lazer. O nosso Estado passa por uma situação vexatória
e difícil. Queremos reclamar veementemente quanto
a isto. É inacreditável que não haja verba para aparelhar
a Secretaria de Segurança Pública, a fim de que não
continuem a ocorrer crimes dessa natureza. Os cidadãos
pagam impostos. Paga-se cada vez mais impostos e cada
vez menos se tem segurança neste País. Essa é uma
questão com a qual estamos muito preocupados.
Fazemos o nosso protesto, o nosso repúdio ao que
vem acontecendo em nosso Estado e a nossa solidariedade a todos aqueles que se posicionam contra os desmandos administrativos do atual Governo.
Para finalizar, queremos, através dos registros dos
Anais desta Casa e da Voz do Brasil, dizer aO povo
cuiabano que somos solidários com todos os que fecharam os seus estabelecimentos comerciais em sinal de
protesto. Que a Voz do Brasil transmita que vimos
aqui, com esse brado de alerta, dizer que Cuiabá não
é mais a cidade verde dos tempos passados, mas uma
cidade de terror, de pânico, como o pior filme de terror
a que se pode assistir.
O SR. ULDURICO PINTO (PMDB - BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr: Presidente, SI"" e Srs.
Deputados, o Sistema Unificado e Descentralizado de
Saúde - SUDS, tem tudo para dar certo e proporcionar
à população brasileira um atendimento mais eficiente
e mais humano, na prestação desse serviço constitucionalmente assegurado a todos, que é de fundamental
e nevrálgica importância, quer do ponto de vista das
necessidades individuais, quer sob o ângulo do pr6prio
interesse da coletividade, social e economicamente falando.
Na reunião de Brasília do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, com a presença dos titulares das
Secretarias estaduais e de quatro Ministros de Estado
- Saúde, Educação, Previdência Social e Trabalho evidenciou-se o extremo engajamento dos participantes
no objetivo de fazer com que o sistema realmente funcione, tendo sido analisadas em detalhes as suas perspectivas e enfocadas as relações do Governo Federal
com os dos Estados, nesse particular.
Mas, infelizmente, o quadro atual ainda é bastante
precário.
Para se ter uma idéia do que está acontecendo, melhor ser~ verificar o atendimento nos hospitais, nos ambulatórios, nas enfermarias, nos pronto-socorros, e com
esse escopo as freqüentes reportagens feitas pela imprensa nessas verdadeiras frentes de batalha são uma
fonte insubstituível, que vale repetir, sintetizando-as.
O império da burocracia que parece ser parte da
assistência médica, no Brasil, no serviço público, pode
ser sentido a cada passo nos Postos de Atendimento
Médicos (PAM) do INAMPS. Lígia Santana, residente
em Iequié, chegou a Salvador às quatro da manhâ trazendo a mãe, para consultar um reumatologista. Embora fosse ainda madrugada, já encontrou fila no PAM
Centro. Conseguiu a etiqueta para a consulta com um
médico na Liberdade, onde deixou a mãe e voltou ao
PAM, para buscar novas etiquetas.
Isso porque a mãe s6 conseguiria tirar uma radiografia
e fazer as aplicações necessárias no joelho doente com
as etiquetas de exames, que Lígia não conseguiu. mesmo tendo enfrentado nova fila. Problema semelhante
viveu a doméstica Marinalva Conceição Fontes, residente em Paripe. Ela chegou ao PAM Roma às 4h45min
para tentar obter etiquetas para eletroencefalograma
e eletrocardiograma, solicitados pelo médico. "Quando
chegou a minha vez, às 11 horas, a moça saiu para
almoçar e s6 volta à urna da tarde. E eu vou ter que
esperar, não consegui antes porque sempre aqui é uma
briga e eu não sou de violência". disse.
Fila. As quatro letras que compõem esta palavra são
sinônimo de tortura para milhares de segurados que
tentam uma consulta ou exame nos dois principais poslOS de atendimento do INAMPS, PAM Centro, na rua
Carlos Gomes, e PAM Roma, no Largo de Roma, Cidade Baixa, em Salvador. Nos dois locais, os segurados
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chegam ainda durante a madrugada para tentar, à custa
do sono perdido, conseguir uma etiqueta para marcação
de consultas ou realização de exames laboratoriais especializados ou radiografias.
A situação é visivelmente pior no PAM Centro, que
atende, além da clientela da capital, também a do interior. As filas duplas se estendem pela rua, o balcão
de informações está sempre lotado de pessoas que deseiam solucionar seus problemas, mas não sabem para
quem apelar ou o que fazer. e na hora de se dirigir
a um dos sete pavimentos onde ficam os consult6rios,
o segurado enfrenta mais uma fila: a do elevador, perdendo até 20 ou 25 minutos esperando a vez, caso não
queira ou não possa utilizar as escadas.
Para a multidão que se comprime desde as 2, 3 horas
da madrugada diante do prédio, no PAM Centro são
distribuídas 2.496 etiquetas - 768 para consultas. 192
para exames radiológicos, 1.152 para exames de patologia clínica (laboratoriais) e 384 para exames especializados - eletrocardiogramas, eletroencefalogramas. O
diretor do PAM, José Pina, atribui à prolongada greve
dos servidores da área de saúde do Estado, que durou
mais de 50 dias, a grande procura pelos serviços do
PAM.
Para José Pina, as extensas filas não têm quase nada
a ver com o funcionamento do posto propriamente dito,
cujo esquema de organização, adotado há um ano,
quando assumiu a direção, prevê a distribuiçào dos segurados pelos diversos pavimentos, do subsolo ao sétimo andar, para as consultas com os especialistas. "O
problema de filas é exclusivo da rede credenciada.
Quem vem para ser atendido aqui mesmo não pega
essa fila, vai direto para os guichêS distribuídos pelos
andares diversos, para a~ consultas"_
Ainda segundo Pina, duas coisas contribuem para
que as filas continuem sendo uma eterna pedra no calcanhar do segurado. Em primeiro lugar, a rejeição natural
do segurado contra o fato de receber atendimento no
próprio posto (que dispõe de 80 médicos), preferindo
ir até lá apenas para apanhar uma ficha para consulta
em clínicas credenciadas. Outro fator seria a não conscientização dos segurados da filosofia do SUDS (Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde), que é diversificar o atendimento médico, estimulando a população
a procurar os postos mais pr6ximos do local de residência.
"Por isso", justifica Pina, "nós reservamos 40 por
cento do total de etiquetas distribuídas aqui para atendimento com os médicos do PAM. Afinal, existiam aqui
muitos médicos ociosos, enquanto todos procuravam
as clínicas da rede credenciada. Isso significa jogar o
dinheiro público fora, é o mesmo que fazer comida
em casa e ir jantar no restaurante". Com a adoção
dessa medida, José Pina garante que a produtividade
no PAM Centro cresceu de 50 para 120 por cento,
porque muitos médicos que realizavam menos que "'
16 consultas diárias a que são obrigados agora até extrapolam esse número.
Quanto ao número limitado de etiquetas, Pina reconhece que todos os postos de saúde recebem etiquetas
em proporção quase igual ao PAM Centro, "mas todos
s6 procuram vir para cá, e aí gera toda essa absurda
fila, que tem até melhorado em relação há certo tempo,
quando quebravam vidros, jogavam pedras e a polícia
vinha diariamente conter os tumultos"
Pina admite que o número de etiquetas não é suficiente, mas defende a adoção das etiquetas como uma "criação genial" que permitiu acabar, em 99 por cento, com
as fraudes contra a Previdência. "Dividir 100 mil nunca
vai dar certo. O segurado tem que aprender a se dirigir
para os postos de saúde dos bairros e do Estado também' agora que já não estão mais em greve". diz.
Pelo menos ainda mais duas semanas, na opinião
do diretor, vão ser necessárias para que os segurados
se apercebam de que o PAM Centro não é o único
local onde sao distribuídas as etiquetas para exames
e consultas. como aconteceu durante a greve dos servidores do Estado. "Não podemos ficar sobrecarregados
desta forma. O pior é que os dois elevadores quebraran-.
bá quatro meses. Já temos feito repetidos ofícios e teiefonemas para a Sesab (Secretaria de Saúde do Estado:
que não paga à firma responsável pelo conserto há seis
meses. e nada. Se o terceiro elevador quebrar, não
sei como vai ser nossa situação aqui, que já está difícii.
Estamos sofrendo horrores com isso, e a população

também. entrando em filas desnecessárias para pegar
um simples elevador, mulheres gestantes subindo escadas. Eu mesmo, se não furar a fila de vez em quando,
acabo chegando em minha sala (8' andar) somente às
9 horas".
Como se vê, Sr. Presidente. nobres Colegas. uma
idéia boa e racional como o SUDS está sendo prejudicada por falta de uma execução mais correta. que talvez
dependa apenas de umas poucas medidas complementares, para funcionar eficazmente. E com isso quem
sofre é o povo, como sempre. Vamos agir, senhores
responsáveis pela saúde popular, rapidamente e de modo coordenado. Chega de ineficiência e comodismo.
ASRA, RITA CAMATA (PMDB -ES. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
quero, nesta oportunidade, registrar o Encontro de Prefeitos que está sendo realizado em BrasI1ia. Este encontro reflete, sem dúvida alguma, a preocupação. a angústia desses Prefeitos. determinados e decididos a fazer
nas suas administrações obras públicas para o seu Município e para o seu povo, e que, entretanto, estão passando por uma série de dificuldades. Durante a Constituinte, tivemos um trabalho muito grande para que a
reforma tributária fosse uma realidade e, desta forma,
voltassem os recursos à sua origem, isto é, ao Município.
No entanto, isso até agora não foi regulamentado, razão
por que eles nos trazem essa reivindicação.
Nesta oportunidade, gostaria de fazer a leitura de
emenda de minha autoria - apresentada a pedido dos
Prefeitos - ao Projeto de Lei Complementar n' 104:
EMENDA AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N' 104. DE 1989
O art. 4' passa a ter a seguinte redação:
Art. 4' A União observará, a partir de I' de
março de 1990, os seguintes prazos máximos para
créditos em contas individuais dos Estados e Municípios dos recursos dos fundos de participação:
I - recursos arrecadados do 10 (primeiro) ao 2Ü"
(vigésimo) dia de cada mês: até o 5' (quinto) dia
do mês subseqüente;
11- recursos depositados entre o 21' (vigésimoprimeiro) dia e o final de cada mês: até o 15' (décimo quinto) dia do mês subseqüente.
§ lo Até a data prevista no caput deste artigo
a União observará os seguintes prazos máximos:
I -recursos arrecadados do I' (primeiro) ao 2Ü"
(vigésimo) dia de cada mês: até O 15' (décimo quinto) dia do mês subseqüente;
11- recursos arrecadados do 21' (vigésimo-primeiro) díà e o final de cada mês: até O 25' (vigésimo
quinto) dias do mês subseqüente.
Justificação
Trata-se de emenda modificativa do art. 4', que
visa reduzir os prazos de transferências dos recursos
dos fundos de participação dos Estados e Municípios, reduzindo progressivamente as perdas decorrentes da desvalorização da moeda. Tal medida
visa também adequar as receitas dos Estados e Municípios aos novos encargos decorrentes da redução
dos prazos de pagamentos do pessoal e seus encargos."
Era o que tinha a dizer.
O SR. tLCIDES LIMA (PFL - RR. Pronuncia o
seguinte dIscurso.) -Sr. Presidente. Sr"e Srs. Deputados, o m~u pronunciamento de hoje tem o objetivo
de homenagear uma notável instituição dedicada à Educação, à Cultura, à Filantropia. e que há 40 anos ininterruptos trabalha por um Brasil mais justo e fraterno.
por um mundo mais feliz
Refiro-me à Legião da Boa Vontade. entidade aoarüdária, apolítica, presidida pelo jornalista, radiahstac
escritor José de Paiva Neto. cujo permanente comp",missa com a Nação brasileira enseJa extraordinária ação
na área de assisténcia a pessoas carentes, sobretudo
às crianças, conforme comprova a cnaçâo de 144 novq~
crecoes, nos últimos sele anos.
No próximo dia2I, Sr. Presidente. a LBV inau~ura: ;
aqui em BrasI1ia, o Templo da Boa Vontade, moncmenta construído com a efetiva partIcipação e conte;
buição popular, vaie dizer. das pessoas de boa vontade
de todo o Pai;.
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Trata-se de um espaço destinado à confraternização
humana dos mais diferentes credos religiosos, filosofias,
ideologias, classes sociais e origens; enfim, um templo
com característica verdadeiramente ecumênica. como
ponto de convergência de todos que pregam a verdade
e a paz entre os homens.
É importante destacar que o Templo da Boa Vontade
proporcionará aos brasileiros, à fraternidade internacional, a instituição do Conselho Deliberativo da Boa
Vontade, formado por representantes de entidades do
mundo inteiro, que trabalham pela valorização do ser
humano e seu espírito eterno. Um colegiado, Sr. Presidente, destinado a discutir os problemas que afligem
a humanidade, propor soluções amadurecidas e encaminhá-las às autoridades competentes, de modo a contribuir para a eliminação das graves questões econômicas,
sociais e políticas que tanto sofrimento impõem aos
povos do mundo inteiro.
Para definir bem o que representa o Templo da Boa
Vontade, ninguém melhor do que o idealizador e presidente da LBV, José de Paiva Neto, que assim se expressa a respeito de sua iniciativa:
"O Templo da Boa Vontade (TBV) surge para
cumprir uma grande finalidade no mundo. Ele é
conhecido também como o templo do ecumenismo
irrestrito, não somente porque suas portas estarão
abertas a todos os seres de boa vontade, mas porque a conciliação universal de todo o conhecimento
humano e espiritual, numa poderosa força a serviço
dos povos. Cizânia, radicalismo, hostilidade de todos os matizes - que podemos resumir na incompetência dos civilizados em viver civilizadamente
- devem permanecer afastados dos debates das
proposições religiosas, filosóficas, políticas, científicas, econômicas, pois o homem nasce na terra
para viver em sociedade solidária."

e

Vale registrar também que a Legião da Boa Vontade,
a partir da sua casa em Brasília, divulga o Brasil no
exterior, através de mensagem que identifica uma das
maiores virtudes de nossa gente, ou seja, a inesgotável
solidariedade do povo brasileiro.
O presente registro simboliza o meu respeito e reconhecimento ao extraordinário trabalho desenvolvido
pela LBV, que, aliás, continua recebendo incontáveis
manifestações de admiração de personalidades internacionais, corno Margareth Thatcher, Jymmy Carter, Richard Nixon, Jacques Cousteau, Corazón Aquino, Desmond Tutu, apenas para citar alguns nomes de uma
expressiva relação.
Ainda para atestar o crescente prestígio da LBV,
estarão presentes ao ato de inauguração, no próximo
sábado, 21 de outubro, embaixadores e diplomatas de
vários países, além de grande número de autoridades
e representantes de todos os scgmentos da Nação, numa
solenidade de absoluta confraternização.
Sr. Presidente, desejo encerrar minhas palavras de
homenagem à LBV, às véspcras de evento tão importante da instituição, renovando um chamamento a todos
os meus ilustres colcgas Parlamentares: que nos inspiremos, neste instante difícil da vida nacional, nos princípios que norteiam a existência da Lcgião, para que
a democracia em nosso País seja realmente praticada
sob padrões de fraternidade, respeito à divergência c,
sobretudo, mcio cficaz para se atingir o objetivo primordial, o bem-estar do nosso povo.
Ao Dr.'José de PaivaNeto ea todos os que constroem
a Legião da Boa Vontade para o bem do Brasil e da
humanidade, minha reiterada manifestação àe apreço
e admiração.
Era o que tinha a dizcr.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Quero
registrar a presença em plenário do Prefeito de Praia
Grande, Dorivaldo Loria Júnior. do Presidente da Câmara de Vereadores. Sebastião Tavares de Oliveira,
e dos Vereadores Francisco Rodrigues Bonito. Gilberto
Cecon e Luiz Alberto Souza Borges. bem como do
Vereador de São Vicente, Nicolino Bozzel3l.
S. Ex" estão no Congresso Nacional, pleiteando que
o estabelecido na Constituição brasileira seja extensivo
imediatamente aos Municípios brasileiroJ.
Os nossos cumprimentos aos visitantes.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Concedo a palavra ao Sr. Nasser Almcida.
O SR, NOSSER ALMEIDA (PDS - AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, de acordo com a Carta Magna de 5 de outubro
de 1988, a lei assegurará aos servidores da administração
direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre
servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
A norma não é, porém, bastante por si mesma: sua
aplicação depende, necessariamente, da edição de lei
ordinária. Entretanto, há um precedente contido na
justificação feita pelo Ministro Marcelo Pimentel, então
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em lo
de dezembro dc 1988, a respeito do reajuste dc proventos dos servidores da Justiça do Trabalho, quando afirmou:

" ... Obviamente, ante os grandes encargos prioritários que o Congresso Nacional tem de enfrentar
após o advento da nova Carta Magna, não se poderá exigir que se dê rápido e exato cumprimento
ao § l' do art. 39, através da aprovação de um
novo e complexo Plano de Classificação de Cargos.
No entanto, torna-se indispensável que de forma
urgente se procure compensar os desníveis atualmente existentes, enquanto não se regulamentar
o § l' do art. 39 da Constituição Federal."
Essa justificação aplica-se, sem qualquer dúvida. ao
que ocorre no momento no Ministério da Agricultura.
Diversos Ministérios vêm concedendo tabelas salariais diferenciadas para seus servidores, em níveis acima
daqueles que são pagos aos servidores do Ministério
da Agricultura/Administração Direta.
O próprio Ministério da Agricultura, por exemplo,
paga aos seus servidores do INCRA. de nível superior
e médio. que descmpenham atividades com idênticas
responsabilidades, "tabela diferenciada muito superior
ao que paga aos seus próprios funcionários da administração direta".
Tal disparidade, além de injusta, vcm ocasionando
grande defasagem salarial em detrimento dos servidores
daquele Ministério, embora seus quadros. como os do
INCRA, sejam formados por técnicos de nível médio
c superior detentores de cargos e atribuições iguais.
Com vistas a corrigir a disparidade tramitam no Congresso Nacional os Projetos de Lei n' 3.436/89, do Deputado Floriceno Paixão, e n' 3.410/89, do Deputado Antero de Barros. O primeiro "cstabelece a isonomia entre
os servidores do Ministério da Agricultura" e foi anexado ao segundo, que "equipara os servidores da Administração Direta do Ministério da Agricultura aos servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lncra). e dá outras providências".
Por se tratar de assunto de indubitável justeza e oportunidade. encarecemos aos nobres colegas a rápida
aprovação da' medida, corrigindo. assim. uma situação
de tanta iniqüidade.
Igualmente apelamos para o Sr. Íris Rezende, na
esperança de que tome as providências cabíveis para
a solução do grave problema salarial dos servidores
do Ministério da Agricultura.

o SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
as entidades representativas dos servidores militares foram transformadas, ao longo do rcgime autoritário, em
associaçÕcs sócio-recreativas.
Assim. o Clube Militar, o Clube Naval e o Clube
da Aeronáutica•. as Associações de Praças e especialmcnte as Associações de Subtenentes e Sargentos ficaram silenciadas em relação aos pleitos dos servidorcs
militares.
Por outro lado, a Constituição Federal decidiu qu·"
aos servidorcs militares seriam vedados a sindicalização
e o direito de grev,:.
.
Assim, portanto, temos uma categoria profissional
que não tem possibilidade de utilizar os instrumentos
da democraciã, dos quais se valem todas as demais categorias profissionai:;.
Por esta razão, acredito que o Congresso Nacional
deva dedicação, uma atenção especial aos pleitos do:;
servidores militares, em respeito até a esta injunção.
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Todos sabemos que os vencimentos dos Ministros
militares estão equiparados aos dos oficiais generais
de quatro estrelas. Da remuneração do oficial general
de quatro estrelas depende a de todos os demais servidores militares.
Não é possível. portanto, que o Congresso Nacional
não agilize a votação desta matéria, já tramitando nesta
Casa, que trata da fixação da remuneração do Ministro
de Estado. Não acredito, diante da problemática que_
vive a Nação, que pretende ver concluído o processo
de transição através da realização de eleições diretas
para Presidente da República, que os representantes
do povo, com assento nesta 'Casa, pretendam ver manifestações desesperadas de servidores militares no interior dos quartéis em virtude da não fixação de uma
remuneração da qual a deles depende.
Portanto, assomo à tribuna para apelar às lideranças
partidárias no sentido de que possamosJixar a remuneração dos Ministros de Estado, de modo que todos
os servidores militares tenham fixada a sua.
É o apelo que faço em respeito àqueles que estão
obrigados ao silêncio no interior das quartéis e que
somente podem, através de atos de indisciplina - atos
indesejáveis - manifestar as suas reivindicações. A minha esperança é a de que as entidades representativas
dos servidores militares voltem a exercer o seu verdadeiro papel para que possamos complementar a democracia. com todas as categorias, através das suas entidades representativas, participando do equilíbrio das forças junto ao Congresso Nacional, para verem as suas
reivindicações atendidas.
O SR. TIDEI DE LIMA (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, trago
ao conhecimento da Casa dois fatos. dos quais faço
o registro.
Um deles diz respeito à manchete estampada hoje,
no jornal "O Estado de S. Paulo", referente à Companhia de Financiamento da Produção - CFP. Também
o Ministério da Agricultura, parece-me, foi hoje brindado pelo jornal "Folha de S. Paulo" com matéria sobre
os gastos referentes à ocupação de horário na televisão.
São realmente duas matérias verdadeiras, sobre as
quais quero fazer alguns comentários.
Quanto à CFP e à comercialização de grãos, pareceme, Sr. Presidente, que esta Nação vive um momento
em que ainda é possível consertarmos todos esses erros.
Não apenas consertá-los - trata-se de erros estratégicos
- como também moralizar o trabalho de órgãos da
União envolvidos na comercialização, armazenagem e
transporte da safra de grãos.
Esta Casa, no dia de ontem, através da Comissão
de Fiscalização e Controle, criou uma subcomissão composta por este Deputado que lhes fala e que a preside,
pelo Deputado Luiz Gushiken, do PT, vice-Presidente,
e pelo Deputado José Fernandes. do PDT, Relator.
A subcomissão a que me refiro tem a missão de apurar
as denúncias que já chegaram ao conhecimento de seus
membros, e dizem respeito à CFP, à Cibrazem - responsável pela armazenagem - e à atuação da Rede
Ferroviária Federal no transporte de grãos no País.
São denúncias seriíssimas envolvendo emprcsário de
Brasília e elementos da alta cúpula do Governo FederaL
Tenho certeza de que as provas que já chegaram evidenciam que há um desmando, um ilícito na atuação desses
órgãos nacionais.
O que o Estadão traz hoje. com relação à CFP, é
pouco. Sabemos que a CFP tem vendido grãos para
empresas que depois os reven~em para a Cabal, que
também é órgão do Governo. E mais do que evidente
que a CFP vende os cereais por preços baixos e que
a Cabalas compra por preço muito acima dos de mercado. Sabemos também que, para o transporte de grão.
para todo o País, a CFP tem contratado a Rede Ferroviária Federal, e que ela subloca o transporte a preço>
três, quatro, cinco vezes superiores ao preço de mercado. Uma empresa dc propriedade do Sr. Wagner Canhedo, um grande empresário de Brasília, dono de um?,
empresa de transporta de eombustível- Wadel- por
incrível que pareça, é quem transporte os grãos da produção nacional de cereais, segundo contratos firmãd05
junto à Rede Ferroviária Federal. A subcomissão instalada ontem vai tentar apurar todos esses desmandoi.
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Sabemos que essas comissões de inquérito, muitas
vezes, levam a nada. Queremos, no entanto, inovar.
Para isso, requeremos junto à Procuradorià Gj::ral da
República a désignação de um Procurador para ac·ompa.
nhar os depoimentos dos envolvidos, bem como, ao
Tribunal de Contas da União, um auditor. Esperamos
que, dessa forma. conjugando os esforços do Legislativo
com os setores do TCU e da Procuradoria Geral da
República, possamos, de uma vez por todas. não só
buscar QS implicados nesses desmandos e ilícitos, como
também acertar uma proposta. uma sugestão quepossa,
evidentemente, favorecer a comercialização, armazena·
mento e distribuição de grãos.
'. .
Sr. Presidente, lamento profundamente que ci,Minis·
tério da Agricultura, tendo a Radiobrás como' órgão
estatal, que pode fazer programas de televisão e rádio,
tenha de gastar 250 mil cruzados novos, mais de 60
mil dólares, para dar explicação a uma crítica feita em
programa na televisão. Lamento que o Ministério da
Agricultura gaste dessa forma os recursos do Tesouro
Nacional.
Finalizando, quero registrar, ao final da minha fala
- e não podia deixar de fazê·lo -, o sucesso que
têm alcançado as andanças do Sr. Ulysses Guimarães
pelo interior do Estado de São Paulo. Na última segun·
da,feira, S. Ex' visitou as' cidades de Franca e Jaú, e
falou para três a quatro mil pessoa~ em cada uma dessas
cidades. O entusiasmo das pessoas foi contagiante. Ontem, também, nas cidades de Tupã e Avaré, S. Ex'
recebeu grande manifestação de apoio. Infelizmente,
não temos visto por parte da imprensa boa vontade
em refletir esses fatos em suas manchetes.
Era o registro que tinha a fazer.

o SR. SANTINHO FURTADO (PMDB - PRo Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, não. obstante o magnífico número da produção
de grãos de 72 milhoões de toneladas, a agricultura'
brasileira ressente-se da falta de apoio governamental,
da falta de incentivo creditício, da carência de definições
acerca de valores básicos de custeio, da falta de. maior
certeza quanto ao pagamento de créditos anteriormente
assumidos.
A situação é, enfim, de insegurança.
Nestes tempos de inflação galopante a corroer o valor
monetário, tornando difíceis quaisquer prognósticos sobre resultados financeiros, todo cuidado é pouco para
não descapitalizar o setor rural da nossa economia. Certamente, são muitas as distorções que ocorrem na relação de preços, desencorajando a continuáção do trabalho agrícola para o homem que, ao final de tantos gastos
e de tanto trabalho, não recebe a compensação esperada, ou acaba tendo prejuízos francamente desalen·
tadores.
Tanto pior é a situação dos pequenos e médios produtores, mais vulneráveis a esses duros revezes. Não são
poucos os que vendem suas propriedades e vão procurar
um outro setor de trabalho, uma outra fonte de renda.
A desorganização da economia favorece, assim, a concentração da propriedade fundiária numa época em que
tanto se fala em redistribuir terras para democratizar
o seu domínio e diminuir a intensidade do êxodo rural.
O problem,a é que, além da descapitalização violenta
no campo, temos agora os preços mínimos mais baixos
dos últimos dez anos. Aliás, a cada ano que passa,
a divulgação dos preços de garantia se constitui em
decepção maior, desestimulando os investimentos e
criando uma situação de perigo para o futuro da agropecuária no País.
Esta situação é tanto mais parodaxal quando se sabe
que o preço mínimo foi criado com o objetivo de dar
segurança ao agricultor contra as incertezas do mercado
livre. Na prática, entretanto, foi o próprio Gpverno
quem demoliu a credibilidade do preço de garantia,
ao fixar padrões de remuneração totalmente defasados
da realidade para os produtos agrícolas.
Vale ressaltar a maturidade do produtor rurl,ll, consciente do seu papel e da importância que lhe cabe no
contexto da sociedade. O agricultor moderno !1ãO quer
nem aceita medidas dc caráter patcrnalista, pois entende que essa fase já foi historicamente ultrapassada. O
agricultor quer apenas tl~F{econhecidoo seu papel corno
empresário. Qúer que o deixem trabalhar, produzir e
vender pelo preço justo, preço real que cubra os custos
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e dê luero razoável para a manutenção da família, pagamento dos compromissos e novos investimentos.
Mas. como trabalhar. se são tantas as dificuldades
deliberadamente impostas pelo Governo, tantos despropósitos atravessados no seu caminho?
Como agravante, o Governo Federal tem. nos últimos
anos, manipulado os preços agrícolas com o intuito de
minorar os fracassos de sua política econômica, mantendo, demagogicamente, os preços dos produtos básicos
abaixo dos custos de produção, imputando, portanto,
aos produtores e ônus de sua incúria administrativa.
Vencidos todos esses obstáculos, os produtores ainda
se deparam com outros, consusbtanciados nas dificuldades de comercialização das safras decorrentes das
deficiências dos sistemas de transportes e armazenagem, para não falar da corrupção que campeia nessas
áreas, com favorecimento de alguns em detrimentos
dos produtores e do povo brasileirq.
Vale dizer, o agricultor é praticamente obrigado a
vender seus produtos a preço vil, já que não tem condições de estocar nem de comercializar por conta própria.
Gostaríamos, Sr. Presidente, de endereçar mensagem
de otimismo aos produtores rurais. Entretanto. não encontramos base real para isso; podemos, todavia, protestar veementemente .iunto às autoridades governamentais por que se empenhem em estabelecer uma política agrícola realista, capaz de conferir estabilidade ao
setor primário, o que é fundamental para o progresso
dos demais setores da economia.
Do êxito da atividade rural.Qependcmos todos nós,
para que a vida transcorra scm sobressaltos, para que
se ajustem as peças da estrutura social.
Quando CTescem as nossas necessidades internas de
alimentos, como imperat\vo para um eficiente combate
à inflação, é tarefa primordial do Governo assegurar
condiçõe~ de razoável funcionamento do setor primário.
sem o que nada se conseguirá de positivo em benefício
da qualidade de vida da população brasileira.
Denuncio, mais uma vez, a situação difícil por que
passa a agricultura e os agricultores brasileiros. Não
é possível o que está acontecendo neste País. Se houver
financiamento. dificilmente os agricultores poderão pagá-lo em função dos altos juros cobrados pelo Governo.
Além disso, não existem verbas para financiamento.
Tenho certeza de que a safra recorde de 72 milhões
de toneladas de grãos deste ano não se repetirá no
ano q'lf vem; não sei o que vai acontecer neste País,
a cont"rnuar a situação que aí está. Tudo sobe. menos
o produto agrícola; tudo é corrigido, menos o produto
agrícola. Não se pode mais comErar sequer uma peça
de reposição para as máquinas. E um absurdo. Ainda
esta semana, fui comprar um disco de embreagem de
um trator Massey Ferguson-295. O mesmo disco. com·
prado há um mês por 1 mil cruzados novos, custava
ontem 5 mil e 500 cruzados novos. Enquanto isso, a
saca de milho, que há dois meses estava custando 25
cruzados novos, continua custando 25 cruzados novos.
Q~eÍo aqui. neste instante, registrar a presença de
centenas de Prefeitos de todo o Brasil - por sinal,
com muita alegria, o Estado do Paraná foi o que mais
mandou Prefeitos. Vieram aqui reivindicar. não pedir
de chapéu na mão, mas exigir uma coisa que lhes pertence" que votamos na Constituinte e que eles não estão
recebendo, isto é, o Fundo de Participação dos Municípios.
Precisamos, segundo a promessa do Presidente Paes
de Andraae e de diversos líderes. votar urgentemente
esta matéria para resolver o problema dcssas Prefeituras.
Quero também dizer a esta Casa quc precisamos votar, também com urgência, o projcto do Senador Ronan
Tito, quanto aos royalties das áreas desapropriadas que
produziam alimentos, gerando ICM para os Municípios,
e que de há, muito foram alagadas. Não podemos sair
apresentando outras emendas. O que interessa aos Prefeitos é que o projeto seja votado com urgência.
Era o que tinha a dizer.
O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE. Pron~llcia
seguinte discurso.) -SI. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, nos últimos meses, Pernambuco perdeu alguns
dos seus queridos filhos, pessoas que ao longo de suas
vidas construíram uma saga de trabalho, de amor e .
de obstinada dedicação à sua terra e ao seu povo.
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Refiro-me, Srs. Deputados. ao falecimento da Sr'
Helena Pessoa de Queiroz - grande dama da sociedade
recifense - , do SI. Alfredo Duarte Neto - Juiz do
Trabalho com larga folha de serviço prestados à justiça
-e dos empresários Otaviano Heráclio Duarte, Renato
Brito Bezerra De Mello e Alberto Brito Bezerra de
Mello.
Da amiga, a saudosa Helena Pessoa de Queiroz, guardo a imagem de traços fortes, o porte esplêndido e
a elegância que a caracterizavam.
A história de Helena está ligada à de sua família,
onde pontificam os nomes do seu pai, IJ industrial José
Pessoa de Queiroz, e do seu tio, o jornalista Francisco
Pessoa de Queiroz, homens de estirpe e realizadores
de uma obra ampla e pioneira, expressa nos setores
da produção açucareira e de comunicações, mencionando-se neste a rede de emissoras comandada pelo
Rádio Jornal do Commércio. "O Jornal do Commércio" e a TV Jornal do Commércio.
A marca de sua pcrsonalidadc cstá registrada nos
Anais da imprensa do Estado, em especial nas páginas
do "Diário de Pernambuco", onde a ilustre dama, durante quinze anos, assinou uma famosa coluna voltada
para a prestação de serviços à comunidade.
No meio social e artístico, Helena desempenhou papel de destaque, lançando grandes nomes nas artcs plásticas e no teatro, muitos dos quais, hoje de significativa
projeção no País e no exterior.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, do mesmo modo, a história profissional do Juiz do Trabalho Alfredo
Duarte Neto espelha a retidão de caráter de um homem
que honrou a magistratura.
Seu rrematuro desaparecimento - era ainda muito
moço - consternou a cidade do Recife, os scus incontáveis amigos, que, lamentando a grande perda, recordam o homem bom que era o Dr. Alfredo Duarte Neto
- humano, pai dedicado e profissional honrado.
Continuando, Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados,
que poderia dizer dos demais homenageados?
O primeiro, Otaviano Heráclio Duarte, foi um desses
bandeirantes modernos. fortes e perseverante, dono de
uma vida palmilhada nos estreitos caminhos do mundo,
duros caminhos rompidos em dias e noites de insano
trabalho.
Natural de Limoeiro, menino pobre, construiu um
.clã apoiado em fervorosas lutas, chegando com obstinação a ser um dos maiores pecuaristas do Estado e um
produtor e industrial do algodão. projetando a sua imagem de realizador para fora de Pernambuco e do Nordeste.
Otaviano fez tudo e de tudo.
Nascido no Agreste, aprendeu e ensinou lições identificadas com o sofrimento de todos os homens que habitam aquela região, irmã gêmea da Zona da Mata, guardando nos olhos e na alma os contrastes da enxada
contra o trator, do minifúndio contra o latifúndio. do
branco do algodão contra o verde do canavial.
Sobre Otaviano, relembro e concordo com o que
foi dito pelo Prof. Marcos Vinícius Vilaça:
"A trajetória de sua vida é uma poligonal traçada
de nordestinidade (mais que isto: de uma Iimoeiricidade já quase nas raias da idéia fixa) de cotoni·
cultura, de pecuária. de audácia nos empreendi·
mentos, de fidelidade aos amigos."
Diz, ainda, o Professor, numa confissão emocionante:
"Acompanhei-o em fases amargas da vida de
negócios e testemunhei-o acabar vitoriando. Além
do conhecimento factual, auxiliava-o o instinto. O
instintivo dava idéias de supri-lo no que faltasse
de instrução formal. Nele o impossível era possível.
Quando o possível ficava mais longe ainda, reforçava-se na fé, pelas "orações de Inácia" (a expressão
é dele), a esposa de presença inapágavel e complementar, o verdadeiro elemento catalisador da família numerosa.
Daí. ser muito mais legítimo este meu depoimento
sobre aquele que revolucionou a pecuária nordestina, modernizando-a: que foi ao' Sul mostrar, no
palco do setor industrial do algodão, que um do
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Nortc viera para vencer (e venceu) ; que pelo trabalho buscou os meios a fim de a família obtcr alvarás
para viver na vida."
Por sua vez, Renato e Alberto Brito Bezerra de Mello
foram homens raros, continuadores da obra do scu pai,
Othon Lynch Bezerra de Mello.
O Brasil inteiro os conhece de sobra.
Na aurora do capitalismo brasileiro, Othçm anteviu
que modernidade é ser atual, compreendendo as mudanças, ajustando-se a elas realisticamente e ajustando
os seus negócios aos novos rumos da história.
Da indústria têxtil plantada em Pernambuco, os Bezerra de Mello migraram para o setor de serviços, no
Rio de Janeiro, formando poderosa estrutura hoteleira
em todo o País, uma das maiores do mundo.
Renato e Alberto souberam captar a engenhosidade
e o espírito do pai, legando aos seus pósteros exemplos
de tenacidade e de puro idealismo.
O complexo têstil-hoteleiro-agroaçucareiro rcpresenta, hoje, a própria alma do velho Othon, Renato e
Alberto, empreendedores e competentes emprcsários,
perdas irrecuperáveis que Pernambuco e o seu grande
povo choram e deploram:
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Députados, com estas palavras desejo homenagear esses grandes pernambucanos,
participantes de uma quadra histórica que assistiu à
consolidação de nossa contemporaneidade. A eles, o
meu respeito, resgistrando nos Anais desta Casa alguns
traços de suas personalidades e o muito que fizeram
para que o povo de Pernambuco fosse, sempre, mais
feliz.
Era o que tinha a dizer.

o SR. RUY NEDEL (PMDB-RS. Sem revisão do
orador.) Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, hoje,
pcla manhã, ao ler no "Corrcio Braziliense" matéria
intitulada "Bisol acha pequena fazcnda de mil hectarcs", tomei a decisão de ocupar esta tribuna, não para
fazer um julgamento, mas um dcsabafo.
Nas eleições municipais do ano passado, o PI liderou
uma campanha de difamação contra mim. Alegava que
eu teria no Centro-Oeste, no cerrado, cinco mil hectares de tcrra. Difundiu essa informação principàlmente
no meu município natal, publicamente.
Na época, pensci em entrar em juízo, mas o meu
partido, o PMDB, por intermédio do candidato a Prefeito, do Vice-Prefeito e do Presidente do Partido, pediume que não o fizesse, pois se tratava de eleição municipal, na qual eu não era candidato. Pois bem, faço
declaração pública de que não tenho sequer um hectare
fora da região das Missões, no Rio Grande do Sul.
E lá tenho 90 hectares de terra.
Volto a repetir que não vim fazer julgamento, mas
um desabafo. José Paulo Bisol diz que tem pouco mais
de mil hectares de terra. E eu, que tenho 90, fui caluniado. Disseram até que havia ganho terras aqui. Quero
afirmar publicamente que não considero errado alguém
ser proprietário de mil hectares de terra. O que considero inadequado é que elementos do PT exerçam patrulhamento sobre pessoas e deixem na sociedade imagem
mentirosa sobre elas, fazendo com que um homem público honrado acabe passando por corrupto. José Paulo
Bisol pode perfeitari:!ente ter pouco mais de mil hectares, como tem. Que os cultive e os faça produzir, mas
diga seus companheiros de campanha que isso não
é crime.
Na minha região, senti excesso de animosidade contra
pessoas honradas, que lutaram pela vida, como José
Paulo Bisol. Diz S. Ex' que é filho de carroceiro e
descendente de família numerosa. Deixo registrado
que, na minha família, somos nove irmãos, nascidos
numa aldeia. Fiquei órfão aos 11 anos de idade. Trabalhei para poder estudar. Fui garçon de internato. Fiz
horas extras, trabalhei até de madrugada e aqui cheguei
com honra, dignidade. tenacidade e muito trabalho.
Não· se pode difamar pessoas honradas, porque acaba
ocorrendo - ironia das ironias - que o PT, que tantas
vezes disse ser uma nódoa possuir hectares de terra,
agora tem como candidato a Vice-Presidência da República um cidadão com essa nódoa - assim considerada
- por sua militância.
E de repetir-se o adágio: "Deus não joga, mas fiscaliza".

a
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Durante o discurso do Sr. Ruv Nedelo Sr. Arnaldo Faria de Sá, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson
Campos, 2' Vice-Presidente

pública, como única proposta para salvar o País, e,
no conjunto dessas propostas, demostram profundas
contradições.
Chegou-me às mãos o Diário Olicial do Estado de
Minas Gerais, de 2 de setembro de 1989, página 47.
Na parte da Justiça Eleitoral, com espanto, verifico
- e quero trazer o fato aos Anais desta Casa - que
o vice-Presidente do PTR, no Estado, é o ex-Ministro
Aníbal Teixeira. Pergunto: onde está o Senador Carlos
Chiarelli? Onde está o candidato a Vice-Presidente Itamar Franco? Trata-se dos dois pilares da chamada CPI
da Corrupção, que denunciaram o Governo Sarney por
um conjunto de atividades ilícitas à frente do Executivo
- com os quais concordo em parte - c hoje se dão
as mãos na coligação PRN/PTR. E o Presidentc do
PTR em Minas Gerais, é exatamente o Sr. Aníbal Teixeira, acusado pelos Senadores Carlos Chiarelli e Itamar Franco de ser o príncipe da corrupção neste País,
indiciado na CPI do Senado. Ou não cntendo mais
nada, ou estou ficando louco. Quero tirar fotografia
de Itamar Franco e Carlos Chiarelli, no mesmo palanque, com Aníbal Teixeira. Parece que o País vive momentos exóticos, para não dizer surrealista.
Sr. Presidente, trago essa denúncia à Casa para que
possamos tirar a máscara daqueles que falam em moralidade, mas para aniquilá-Ia; falam em indecência, mas
para dela se utilizarem.
Encerrando o meu pronunciamento, quero congratular-me com os trabalhadores rodoviários do Rio de Janeiro, pela conquista ímpar de direito trabalhista. Foi
a primeira categoria do País a conseguir, na prática,
o direito à redução da jornada de trabalho para quarenta
horas. Fico feliz com isso, porque foi da minha lavra
um projeto de lei que considera os rodoviários trabalhadores em turno de revezamento. Espero que outros
partidos populares que estão nas prefeituras, sigam o
exemplo, porque se trata de categoria extremamente
explorada, que vive em stress, mas dignifica o povo
brasileiro, ao prestar relevantes serviços à Nação.
Parabenizo o Governo do Município do Rio-de Janeiro por ter tomado essa inieiativa. Apartir do dia l'
de novembro haverá, no Rio de Janeiro, o turno de
quarenta horas para os rodoviários.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Sr. Renato Johnsson. ,

o SR. RENATO JOHNSSON (PRN-PR. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
em 22 de setembro último, o Presidente Sarney enviou
ao Congresso Nacional a Medida Provisória n' 88, para
regular a concessão e o pagamento do abono previsto
no § 3' do art. 239 da Constituição Federal, resultante
dos recursos do PISIPASEP.
A medida provisória em questão, no seu art. 1', item
lI, estabelece restrição ao pagamento do benefício, qual
seja o cadastramento do trabalhador, há pelo menos
5 anos, no PIS/PASEP ou Cadastro Nacional do Trabalhador.
Em face dessa restrição, elaborei emenda à medida
mencionada, propondo a supressão do item II do seu
art. 1', objetivando corrigir uma injustiça, já que a única
condição fixada pela Constituição para distribuição do
benefício do abono anual ao trabalhador é de que ele
perceba até dois salários mínimos mensais.
A exigência de estar cadasirado por cinco anos no
Fundo PIS/PASEP, além de inconstitucional, penaliza
uma faixa dc trabalhadores que vivem em situação de
quase miséria.
Além disso. lei menor não pode modificar dispositivo
constitucional criando óbices à normal fruição dos direitos da classe trabalhadora.
O referido item traz prejuízo para mais de 6 milhões
de trabalhadores que deixarão de receber, cada ano,
um salário mínimo.
Os recursos para o pagamento do 14' salário são originários de contribuições das cmpresas e entidades públicas, sobre receitas geradas com o esforço de seus empregados.
Cercear o direito de milhões de trabalhadores seria,
no mínimo, ato irresponsável, pois transferiria recursos
da classe trabalhadora para áreas alheias às questões
sociais.
Como estes recursos objetivam atender aos trabalha-.
dores sua distribuição virá sobremodo aliviar as tensões
em área social carente, amenizando as necessidades da
classe mais pobre.
Cabe destacar que nossa emenda foi a única apresentada à referida medida provisória. Se não for acolhida
pelo Relator, será objeto de pedido de destaque, para
o qual encareço desde já o apoio dos nobres Colegas,
visando flagrante desrespeito aos trabalhadores.
Estou elaborando Emenda Constitucional para que
a contribuição das empresas ao Fundo PIS/PASEP volte
a ser creditada nas contas individuais de todos os trabalhadores brasileiros e que sua remuneração seja igual
àdo FGTS.
O SR. BRANDÃO MONTEIRO (PDT-RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é
incgável que vivemos momentos importantcs na história
política do País, quando o Brasil elege o Presidente
da República depois de quasc trinta anos de angústia,
durante os quais muitos homens foram presos, exilados
e mortos.
Esta hora histórica do País, Sr. Presidente, é de transcendental importância, e porisso, embora rapidamente,
gostaríamos de analisá-la.
A propósito, existem componentes importantes: um
deles é a tentativa de manipulação dos órgãos de pesquisa da grande imprensa falada e escrita, objetivando
indicar, por antecipação, o novo Presidente da República. Neste calderão da vida brasileira, nesta hora histórica que vivemos, preocupa-nos o conjunto de promessas feitas por alguns candidatos, promessas vãs que poderão amanhã frustrar o povo brasileiro. Por outro lado,
verificamos a existência de um festival de oportunismo:
políticos dançam na corda bamba e trocam de camisa,
num espetáculo triste para a,história do País. Por isso
a classe política, de alguma forma, está desmoralizada.
Verificamos ainda fatos que o povo brasileiro precisa
conhecer. Candidatos vestem a camisa da moralidade

ANEXO

EDITAL
A Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais torna público que nos termos do art. 11
da V. Res. 10. 785/80/TSE, o requerimento do PARTIDO TRABALHISTA RENOVADOR - PTR protocolizado em 22.06.89, o Exm' Sr. Desembargador
Presidente determinou a anotação da substituição e publicação da nova Comissão Diretora Regional Provisória de Minas Gerais com a seguinte composição:
Protocolo n' 12.601/89
Presidente: Abelardo Barroso Júnior
10 Vice-Presidente - Adib Tomé
2' Vice-Presidente - Aníbal Teixeira de Souza
Secretário Geral - Mareelo Drumond
l' Secretário - Nestor Malerd Filho
2' Secretário - Francisco Lins Resende Reis
l' Tesoureiro' - Abelardo de Andrade Barroso
2' Tesoureiro - João Carlos Batista Andrade Barroso
l' Vogal- Cristiano de Resende Reis
2' Vogal - José Maria Tadeu.
Belo Horizonte, l' de sctembro de 1989.
O Sr. Ary Valadão - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pela ordem, concedo a palavra ao Deputado Ary Valadão.
O SR. ARY VALADÃO (PDS-TO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, entendo que minha questão
de ordem tem razão de ser. Estou inscrito 110 Pequeno
Expediente, na lista 2, mas vários oradores, nela não
inscritos, jã falaram.
Então, gostaria de saber da Mesa se existe um critério
para o Pequeno Expediente. Não quero pertencer às
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"igrejinhas" do Congresso e da Câmara dos Deputados
e sim desejo que respeitem o meu direito.
Era esta a minha questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - V. Ex'
não está inscrito na lista 2, mas na 3. Como é norma
desta Casa, terminadas as inscrições da lista 2, a Presidência se avoca o direito de convocar oradores de acordo com a presença, para não prejudicar aqueles que
não estão em plenário, pois, chamados, se deixarem
de falar, perderão a oportunidade na lista seguinte.
Tendo paciência, V. Ex' terá direito a usar da palavra.
A Presidência, exercida por mim, não faz objeção a
conceder a palavra a qualquer companheiro e tem até
prorrogado o tempo destinado ao Pequeno Expediente
além do lapso regimental para satisfazer a todos. Parlamentar experimentado, V. Ex' há de compreender que
certas condescendências são momentâneas no caráter
político, e a Casa tem que levá-las em considerações,
para atender a todos os companheiros.
O SR. ARY VALADÃO·-Sr. Presidente, há oradores inscritos manuscritamente para falar, e o fizeram
em detrimento de outros, Daí a minha reclamação. Se
estou inscrito na segunda, na quarta ou quinta lista
e ainda não fui chamado, a Mesa deve adotar um critério
para fazê-lo.
Esta é a complementação que faço à minha questão.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Não querendo levar avante a discussão com V. Ex', pelo respeito
que V. Ex' me merece e pela experiência que tem,
a Presidência avoca o direito de chamar os oradores
de acordo com a norma da Casa. Se V. Ex' discordar,
poderá representar contra essa decisão. Reunida, a Mesa poderá tomar outra medida. Estou procedendo conforme aprendi durante quarenta anos de exercício de
função legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Sr. José Genoino.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT---SP. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados, quero
manifestar meu protesto contra as declarações peliguistas do sindicalismo vendido aos grandes patrões nacionais e estrangeiros, que vivem uma situação de desespero em São Paulo. Refiro-me ao Sr. Antônio Rogério
Magri, que perdeu as eleições do Sindicato dos Elctricitários no primeiro turno, e as perderá também no segundo, e ao Sr. Luiz Antônio Medeiros, os quais ap6s
fazerem demagogia com Leonel Brizola, estão agora
"Collorindo". Desesperados diante da perda da base
social na sua categoria, servem aos interesses mais conservadores e de direita deste País, acusando o PT de
usar o aparelho siI)dical para a campanha eleitoral da
candidatura Lula. E uma inverdade. O Partido dos Trabalhadores tem influência no movimento sindical; seus
militantes dirigem sindicatos e participam de greves e
lutas. Isso é um dever, uma obrigação. Mas jamais,
Sr. Presidente, usou o aparelho sindical para fazer campanha eleitoral.
Na verdade, esses dois representantes do sindicalismo
de "resultado", entre aspas, ou do peleguismo superado
do movimento sindical, servem ao setor mais conservador e de direita deste Brasil, que sempre usou métodos inescrupulosos e violentos para atacar a esquerda,
quando esta é alternativa de governo, como está acontecendo com a candidatura Lula, da Frente Brasil Popular.
Não poderia deixar de manifestar o meu protesto
. a respeito e fazer aqui a denúncia contra essas atitudes
indignas e mentirosas desses dois dirigentes sindicais,
que, apressados em servir aos poderosos, tentam fazer
o jogo mais sujo e hip6crita da política brasileira.
Finalmente, Sr. Presidente, solicito a V. Ex' a transcrição, nos Anais da Câmara dos Deputados de documentos que denunciam a existência de violência no campo, no Estado do Ceará.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR.

Ao Sr. Secretário de. Segurança
Dr. Moroni
Desde o dia 22/4/89, foram fcitas através de telefones
anônimos, repetidas ameaças de morte a advogada IR.
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Cleide Fontes da Coordenação Estadual da CPT. O
autor do telefonema demonstra está seguindo os passos
da advogada, sabendo onde encontrá-Ia em cada momento.
A Dra. Cleide Fontes está acompanhando entre outros casos. o processo contra Antonio Airton Leoncio
de Moura que foi expulso de sua casa e cstão tent~ndo
expulsá-lo da terra, fazenda São João dos C~rnelros,
já recebeu repetidas ameaças de morte, publicamente
denunciadas à esta Secretaria sem que fossem tomadas
as devidas providências.
A CPT exige que sejam identificados os autores das
ameaças e seus mandantes com instauração de Inquéri~o
Policial, com conseqüente extinção de "nucleos de PiStoleiros" c cspecificamente o que está montado dentro
da casa de Antonio Airton, fazenda São João dos Carneiros-Quixadá. Como já foi denunciado à esta Secretaria, que no dia,27 de fevereiro do an~ em curso,
o referido Dr. Luiz Di6genes mais 4 capangas arrombaram a porta da casa de Antonio Airton deixando
lã um capanga, suspeito de ser um "pistoleiro".
Exige também que sejam resolvidos em favor dos
trabalhadores. todos os conflitos que estão originando
essas formas de violências.
Espera-se que a Justiça seja feita e que haja garantia
de vida para os perseguidos.
Cordialmente.
Fortaleza, 8 de maio de 1989. - A Coordenação da
CPT Regional Ne. I
Fortaleza, 21 de setembro de 1989
Exm'. Sr. Presidente da República em Exercício na
Presidência do Brasil
Paes de Andrade
Nós trabalhadores rurais das áreas de terras emconflitos de São João dos Carneiros, município de Quixadá;
fazenda Melquiedes no município de Capistrano; Serrinha dos Palllinos e Mufumbb em Madalena; Logrador,
município de Canindé; Abobora na fazenda Barra conhecido como Ouro Preto, Riacho dos Porcos. conhecido por Monte Cristo no município de Tauá.
Acampados na Sede do lncra em FortaJeza nos dias
13, 14 e 15 de setembro de 1989, solicitamos de Vossa
Excelência a atenção e apressado atendimento de nossas
reivindicações relatadas em documento em' anexo. Por
confiarmos na filosofia e metodologia de trabalho de
Vossa Excelência ficamos certos de que V. Ex' dará
soluçãO aos nossos problemas, mesmo porque sabemos
que é um cearense conterrâneo da gente e profundamente conhecedor da situação de fome e miséria em
que passam os trabalhadores rurais e especialmente os
"sem-terra" que não têm onde produzir para sustentar
a vida de sua família.
Solicitamos a liberação de recursos (verbas) para a
imissão imediata das áreasdesapropriadas e assinar os
outros processos relacionados no documento em anexo.
A Vossa Excelência queremos fazer ciente que a
UDR (União Democrática Ruralista) está acionando
a máquina da repressão, os ato>;de violência no campo
se multiplicaram dia a dia com agressões físicas e ameaças de morte.
O objetivo de nossas reivindicações é álépi de querer
a terra para morare produzir, é evitartambéín a violência dos patrões contra os nossos companheiros da roça.
Pois a culpa do Governo de não cumprir a sua promessa de desapropriar as terras programadas pelo PNRA (Plano Nacional de Reforma Agrária) 'causou inquietação nos trabalhadores, e insistindo na luta por
um pedaço de terra muitos companheiros foram roubados e outros continuam sendo amcaçados e expulsos
, de suas terras, não encontrando um canto para viver,
correm para a cidade, vão embora para São Paulo deixando s6 preocupação para os familiares.
Cordialmente,
Os acampa'ctos dos municípios mencionados na carta.
(Seguem-se assinaturas)
Exmos. Srs.
Governador do Estado
Coordenador do lncra-Ceará
Secretário da Agricultura
Secretário de Ação Social
Informamos a Va. Exas. que
Hoje dia 5 de julho de 1989, 30 famílias num total
de 133 pessoas entre crianças, jovens. mulheres e traba-

Outubro de 1989

Ihadores rurais, acamparam à fazenda São João dos
Carneiros, distrito de Cheré-Quixadã-Ceará.
Nós as famílias, estamos numa área que forma um
corpo de 1.002ha. Sendo proprietários: Dr. Luiz Di6genes Saldanha - 334ha, Francisco Hugo D. Saldanha334ha-área de conflito desde fevereiro de 88, já é de
conhecimento de todas as autoridades do Estado, do
País e do exterior. A Ação de Preferência foi julgada
em favor do patrão, sendo que os trabalhadores apelaram junto ao Tribunal. A outra área de 334 ha pertence
ao Sr. José Pinto. esta se encontra disposta à vcnda.
Diante das dificuldades que passamos sem terra, resolvemos ocupar e acampar até que se resolva o problema. Por isso, solicitamos das autoridades competentes
o seguinte:
- a referida área seja adquirida para os trabalhadores viverem e trabalharem nela;
-seja garantido para as famílias, a alimentação durante este período de espcra da decisão definitivas,
-seja assegurada a paz e a tranqüilidade para todos
os que lá estão lutando por melhores condições de vida..
Confiamos na vossa compreensão e temos a certeza
que seremos atendidos com muita brevidade.
Pela comunidade acampada:
(Seguem-se assinaturas)
Às autoridades:
Governador do Estado
Coordenador do lncra-Ceará
Secretário da Agricultura
Secretário de Segurança do Estado do Ceará
Nõs acampados da Fazenda do São João dos Carneiros desde 5 de julho do corrente ano, estamos cada
vez mais aflitos apesar do processo já se encontrar em
Brasília em vias de desapropriação. Apesar dos acordos
feitos entre Incra e proprietários, há uma investida incansável por parte dos patrões através de sua organ~
zação - União Democrática Ruralista - que nos últimos dias tem praticado uma série de ameaças como .
por exemplo:
- Dia 5 de setembro, D. Isabel com 59 anos de idade
foi agredida nas estradas que ligam São João dos Carneiros e Alegre por dois desconhecidos em que armados
de faca diziam: "diga logo se você é do acampamento.
Se for. vamos matá-la agora mesmo". AD. Isabel, para
se defender disse que não pertencia ao acampamento
e gritou, enquanto isso eles ragaram suas vestes e uma
bolsa de faca. Por sorte dela, chegou gente para acodi-Ia.
-Dia 6 de setembro, andaram 3 homens dizendo
que eram policiais e fizeram uma série de investigações
sobre o acampamento. Os referidos homens estavam
à paisana.
-Dia 9 de setembro pela manhã, Zé Auricio foi
agredido e ameaçado de morte em plena praça de Quixadá por José Eudásio, filho de Jo.sé Pinto~ um d~s
proprietários do São João dos Carnelfos e Joao Ferreira, um outro proprietário da região de Choró.
-Quase tõdos os dias, o presidente da UDR local,
o Sr. Roberto Teixeira, faz pronunciamentos na rádio
e jornais ameaçando os trabalhadores acampados e os
assessores, tanto que chegou a dizer que anda com suas
fotos em mãoS" e tenham cuidado.
Diante do exposto, exigimos:
- Que o Incra agilize os processos de desapropriação
já que o prazo de 60 dias vai terminar no dia 10 de'
outubro e com as ameaças da UDR poderá acontecer
fatos graves.
- Os processos têm os seguintes números: 087/87,
1.701/88 e 6.178/89.
- Que as autoridades tomem as devidas providências
para conter a onda de violência na região, principalmente as ameaças de morte que vem sendo feitas pelo
prcsidente da UDR, evitando assim, o derramamento
de sangue.
Caso venha acontecer a morte de qualquer um dos
companheiros a quem podemos atribuir a responsabilidade? Por isso tentamos resolver com brevidade o
problema da terra. ..
N6s, as 36 famílias acampadas, continuamos firmes
aguardando que a terra seja para quem nela vive e
trabalha.
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Choró, 13 de setembro de 1989
Assina a delegação dos acampados
(Seguc-se assinaturas)
CARTA ABERTA
A Fazenda São João dos Carneiros fica situada a
24 km de Quixadá - Ceará. Dividida em glebas de
334 ha cada, numa dessas glebas residiam 9 fanulias
num total de 45 pessoas. Entre essas famílias tem a
família do Sr. Raimundo Benício de Moura que desde
1944 reside e trabalha como moradores e meeiros.
Em fevereiro de 1988 o proprietário José Pereira Lima (conhecido por Zé Cazuza), vendeu a terra ao Sr.
Francisco Hugo Diógenes, sem a devida consulta aos
moradores, que por lei tem o direito de preferência.
Cinco meses se passaram sem que a comunidade tomasse conhecimento da referida venda. Em julho quando soubemos do fato, entramos na Justiça com a Ação
de Preferência e fizemos o depósito do valor corrigido
da venda, conforme a decisão do Juiz.
O atual proprietário através do seu procurador, Dr.
Luiz Diógenes Saldanha (oftalmologista em Fortaleza)
vem praticando sérias ameaças, forçando os trabalhadores a saírcm. da terra, ofereccndo irrisórias indcnizações.
Diante destes fatos, somente cinco (5) famílias resistem. As ameaças mais graves estão sendo com a família
do Sr. Raimundo Bcnício de Moura pai de 11 filhos,
entre eles Antonio Airton Leôncio de Moura ameaçado
de morte. Antonio Airton é membro da CUT estadual,
vereador eleito nas últimas eleições pelo Partido dos
Trabalhadores, delcgado sindical e membro da CPT
(Sertão Central).
As ameaças:
1 - Uma Ação de Interdito Proibitório cujo mérito
não tem fundamento:
a) Proibição da construção de uma sede da Cebs
(nunca foi cogitado);
b) Proibição da construção de um prédio de bodega
(falso também);
c) Proibição de reuniões. (O patrão conseguiu a liminar coisa absurda, pois é uma decisão inconstitucional).
2 - Uma notificação de Ação de Despejo. (Estas
ações tramitaram na 2' Vara de Quixadá sob a responsabilidade de Dr. Harrique Freud, Juiz de Direito.)
3 - Uma respresentação na política cuja audiência
será dia 16-2-89, acusando Airton, seu pai e irmãos
de exibirem armas de fogo, destruir a forragem (produzidas pelos pr6prios trabalhadores).
A prática do Dr. Luiz Diógenes é expulsar os antigos
moradores e substituí-los, por estranhos que ocupam
as casas e amedrontam os que ali resistem.
No dia 27-1-89 chegou na fazenda um senhor com
a família, sem trazer bagagem da mudança dizendo se
chamar José Fernando, ele e mais cinco, todos supostos
"pistoleiros" da região de Jaguaribe e Canindé. Eles
arrombaram a porta da casa de Antonio Airton construída por ele e seus familiares, jogaram fara os pertences de Antonio Airton e se apropriaram da cada.
Esse senhor tem-se mostrado sujeito frio, calculador
e provocador, anda armado e disse que veio cumprir
as ordens do patrão tais como:
- impedir o gado de comer e beber;
- proibir os trabalhadores de plantarem suas roças;
- cercaram o açude e colocaram cadeado no portão
de acesso ao açude e cistcrna;
- ameaçando de matar o gado caso ele venha a beber
no açude;
- diversas vezes ele foi até a casa do Sr. Raimundo,
com ameaças e provocações;
-o próprio Luiz Diógenes já atirou para cima no
terreiro da casa do Sr. Raimundo;
- o Luiz Diógenes levou dois policiais até a casa
do Sr. Raimundo, dizendo ele que os policiais eram
de Fortaleza, para amedrontar as famílias.
Alguns dias depois os policiais foram identificados,
sendo mesmo de QuixaClá.
Diante destes fatos relacionados, exigimos que ajusti·ça seja feita.
- Juiz da l' VaraDr. IsacJanebro, agilize o processo
da Ação dc Preferência, julgando em favor dos trabalhadores.
- Que o Governador do Estado, Sr. Tasso Jereissati,
o Secretário de Segurança, ?s Delegados de Polícia,
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tomem as devidas providências para que seja garantida
a vida de Antonio Airton e dos outros trabalhadores,
que resistem e defendem a terra como fonte de alimento
para o sustento' das farnllias.
Quixadá, 13 de fevereiro 'de 1989.
Comunidade de São João dos Carneiros
Comunidade de Choró
CPT Sertão Central - Quixadá.
Ao Dr. Luciano Carneiro
Superintendente do lacra-Ceará
N6s, moradores e acampados da Fazenda São João
dos Carneiros, passamos a relatar e denunciar os seguintes fatos:
1 - No dia 21 deste mês, tomamos conhecimento
da denúncia feita pelo patrão Dr. Luiz Diógenes Saldanha de que nós estávamos colocando animais dentro
dos seus roçados, gado, cavalo e égua num total de
54 cabeças conforme afirmação dada pelo Dr. Mauricio
à nossa advogada lI. Cleide, pelo telefone;
2 - quando procuramos contato com o INCRA atrvés do telefone, tomamos conhecimento que Dr. Luis
Diógenes continuava afirmando que os referidos animais continuavam dentro, então pedimos imediatamente uma perícia local por urna equipe do Incra;
3 - no dia em que o INCRA ficou certo de ir, esperamos na casa do Sr. Raimundo Julio, morador ahtigo
e que está em questão na Justiça para defcsa dos seus
direitos até as 4 horas da tarde, achandci que não viriam
mais voltamos ao acampamento, logo que chegamos
lá vimos um cachorro parar em frente à casa do "capamga" do Dr. Luis Diógenes e logo saiu para a casa do
morador de José Pinto, depois soubemos que a equipe
do INCRA. Até hoje não sabemos o resultado da ida
do INCRA em relação a denúncia feita pelo patrão;
4 - no outro dia da ida do INCRA, acirrou cada
vcz mais o clima de tensão na área. Ao "capamga"
se juntou mais nm sujeito que é muito temido na área
por nome de Tarcisio, armou esse Tarcisio com uma
grande faca e o "capamga" armado de revolver e começaram a insultar os trabalhadores que passavam na estrada quando iam para o trabalho nas terras dos Paz,
chegando ao ponto de pararem dois dos acampados
que iam montados em animais do Sr. Raimundo, mandarem descer se eram homens. Evandro e José Evaristo
responderam para eles que não qneriam brigas, estavam
ali em trabalho e depois de muita peleja conseguiram
sair sem que nada de grave acontecesse;
5 - no dia 26 por volta das 12 horas, os trabalhadores
estavam quebrando um milho de um dos agricultores
da família Paz com a finalidade de receberem em troca
do trabalho, um pouco de milho para o acampamento,
na hora do almoço não tinha farinha para misturar com
o feijão, um deles foi à bodega de Juarez comprar a
farinha, quando se deparou na saída da porta com um
deles de faca em punho para matá-lo. Quando estavam
na briga, aparece mais um deles de dentro dos matos,
esse já é criminoso também, caracterizando assim, o
plano feito pelo "capamga" do Doutor .de matar os
trabalhadores. A briga terminou com o arroaceiro criminoso da região com algumas lesões indo para o hospital e o acampado com algumas lesões mas sem precisar
ir ao hospital. A felicidade é porque chegou gente e
tentou acalmar os ânimos.
6"::' Ontem dia 27, O "capamga" andava pelas estradas
armado de revólver, espingarda e faca, como também
os filhos menores de faca. A história que corre na região
é que vão acabar com o acampamento qualquer dia
disse ao sair para o hospital, "assim que eu ficar bom,
eu mato qualquer um deles".
7 - As crianças estão assombradas até para irem à
escola, porque ao passar pela casa do "capamga", os
filhos dele insultam e ameaçam as crianças acampadas.
Agora mandando gente grande acompanhar as crianças
à escola a partir de hoje.
8-0 "capamga" de arma em punho parou um dos
acampados conhecido por "pequeno" e disse: "não sei
onde estou que ainda não matei um de voces". Constantemente diz que não somos homens, não somos de nada,
somos vagabundos, etc.
Queremos dizer que estamos suportando tudo até
que se resolva em paz, sem maiores problemas. Por
isso, hoje estamos colocando por escrito tudo está acontecendo, para o Incra, porque o que acontecer de hoje
por diante a responsabilipade passa a ser do Governo.
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Tem uma equipe nossa hoje, dando queixa policial
na delegacia de Quixadá e mais uma vez exigindo desarmamento do "capamga". Também eSflmos sendo rcpresentados pelos nossos companheiros para entregar
este documento escrito ao INCRA e exigimos uma intervenção do referido órgão para o patrão proibir qualquer agressão na área, evitando assim, maiores tensões.
Queremos esclarecer ainda:
Temos algumas vacas de leite que estão dando leite
para as crianças, mas as mesmas estão pastando dentro
do terreno do SI. José Pinto, depois de uma conversa
com o mesmo. Mesmo assim, o terreno de José Pinto
é quase todo aberto, entrando bicho de quem está na
redondeza, inclusive do ex-proprietário José Cazuza.
O nosso, pastar para, precisamos pastorear para evitar
a saída dele da área.
Os animais do SI. Raimundo e de outros moradores
que estão em questão na justiça, podem pastar dentro
dos roçados deles, isto está garantido por uma decisão
judicial, os mesmos ainda têm contrato de parceria,
garantido desde 1944, antes mesmos da existência do
INCRA e do Dr. Luiz Diógenes. Mesmo com esta decisão da justiça, o DI. desrespeitou, hoje, os animais
do Sr. Raimundo que são poucas cabeças, estão também
comendo no terreno de José Pinto.
São poucas cabeças porque são 4 rezes e dois animais.
Antes do conflito eram cinco cabeças, mas roubaram
uma novilha que não sabemos quem foi. Existiam também 30 cabeças de ovelhas, mas hoje só tem a metade.
não sabemos quem está comendo. Tudo isso, aconteceu
depois do conflito.
Diante do relato feito, esperamos que a partir de
hoje, nada deve entrar de transtorno que venha aumentar o sofrimento das nossas mansas e pacatas famílias.
Queremos terra para viver e trabalhar nela como
cidadãos brasileiros.
Fazenda São João dos Carneiros. 28/03/89
Pelos acampados a coordenação:
Seguem-se assinaturas.
José Xavier de Oliveira
Francisco Ferreira da Costa

O SR. OCTÁVIO ELÍSIO(PSDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'; e Srs Deputados, a Constituição brasileira de 1988 contempla avanços importantes no tratamento 'de situações e normas
que se referem à criança e ao adolescente. Os 36 milhões
de menores carentes no Brasil esperam agora que o
Congresso Nacional faça cumprir o art. 22·7 da Constituição, que, entre outras éoisas, estabelece que é dever
da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito
à vida, "além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão".
Para isto, é necessária uma legislação que complete
a inovação constitucional e que pratique efetivamente
os princípios e o espírito da Carta Magna. O caminho
é o Projeto de Lei n' 1.506/89, do Estatuto da Criança
e do Adolescente, concebido para substituir o atual
Código de Menores, de 1979, e elaborado através de
ampla discussão com a sociedade e congregando a participação de todos que lutam pelos direitos da criança
e do adolescente. Tiveram papel preponderante aPastoral do Mcnor da CNBB, a Frcnte Nacional de Defcsa
dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Movimento
Nacional Meninos e Meninas de Rua, Centro de Defesa
do Menor, Federação das Associações Pestalozzi do
Brasil, Associação Brasileira de Pediatria, Associação
Brasileira de Prevenção à Negligência e Maltratos à
Criança. Este processo participativo dc elaboração do
Estatuto é responsável pela garantia de sua dimensão
democrática e inovadora. A luta agora é por sua aprovação. Para isto foi organizado o Fórum DCA - reunindo
mais de 50 movimentos e entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente.
"O atual Código de Menores é uma lei antijurídica, inconstitucional e ultrapassada, baseada na
doutrina da situação irregular. Muito sedutor, é
verdade, mas enganoso e repleto de mitos e eufemismos quc o transformam na prática em um siste-
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ma de controle social da pobreza. Ele não tem
nada de protetor, mas muito de repressivo e em
alguns casos é mais violento que o próprio código
penal."
Estas são declarações do Dr. Antônio F. do Amaral
e Silva, Juiz de Menores de Blumenau, Santa Catarina,
um dos defensores do novo Estatuto da Criança e do
Adolescente. Para ele o "Estatuto parte de outra doutrina: a de proteção total preconizada pelas Nações Unidas. Pelo Atual código os menores só têm um direito:
a educação religiosa. É muito pouco".
Um dos pontos inovadores do Estatuto é a proposta
dos Conselhos Tutelares, que substituirão os juizados
nos casos que impliquem em medidas administrativas
e de assistência social. Deste modo resgata-se a dignidade da função judicante do juiz, reservando-se a atuação em casos como do pátrio-poder, adoção e tutela
e de privação da liberdade.
O Estatuto prevê a obrigatoriedade do advogado para
atender os menores e adolescentes. Aqueles que se
opoem a esta inovação, como o Juiz Libonei Siqueira,
do Rio de Janeiro, usam o argumento de que o garoto
não tem condições de constituir advogado e a Defensoria Pública não estã equipada para atender todos os
casos. "Eu recebo diariamente de 15 a 20 menores infratores e pelos menos outros cinco que simplesmente não
têm o que comer. Essa é a realidade" - Declarou
no Jornal do Brasil do dia oito último. Equipar a Justiça
é um dever nosso para garantir a implantação da Constituição-cidadã. Este não pode, portanto, ser o argumento para se opor a tão importante inovação. A realidade
que o Dr. Siqueira não pode desconhecer é que hoje
meninos estão presos em penitenciárias de adultos, inclusive no presídio de segurança máxima de Contagem,
e a única prova é o Boletim de Ocorrência - BO,
da Rádio Patrulha e o Juiz despacha "interne-se para
estudo", condenando as crianças e adolescentes à convivência com criminosos adultos.
Na reunião'de Cuiabá, semana passada, da Associação Brasileira de Juizes e Curadores de Menores foi
vencida a resistência à aprovação do Estatuto que, depois de discutido em seus avanços, recebeu apoio da
grande maioria dos presentes. Está aberto o caminho
para sua aprovação na Câmara e no Senado.
Não é apenas na aprovação rápida deste novo Estatuto que vamos garantir a regulamentação dos direitos
da criança e do adolescente. No capítulo da Educação
da Constituição Federal de 1988 estão dispositivos que
explicitam como o Estado vai garantir à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à educa,ção. E que precisam ser regulamentados por uma Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estamos discutindo desde abril na Comissão de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo, através de amplo calendário dc audiências públicas, nas quais são ouvidos representantes de entidades e dirigentes de 6rgãos liga?os
â Edicação além, de professores, educadores e pesqUIsadores. Apresentei projeto de lei em novembro passado
e, na sua quarta versão, depois de ampla discussão,
foi encaminhado à Comissão de Educação juntamente
com outros onze projetos de parlamentares. O Relator,
Deputado Jorge Hage elaborou substitutivo que estamos discutindo, apresentando emendas para posterior votação.
Temos a possibilidade de votar um projeto de LDB
avançado, progressista, que tenha compromissos com
a garantia de uma educação básica unitária, de bo~
qualidade, a todas crianças e adolescentes, em condições de formar o cidadão e assegurar formação profissional específica, preferencialmente em escolas públicas. Devemos fazer um esforço para agilizar a votação
da LDB até o primeiro semestre do ano que vem, respeitando o processo de discussão que se in1;talou em todo
o país. Na democracia é importante o processo quanto
o produto. No caso da LDB, quanto no Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Muito obrigado.

o SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidcnte, Sr" e Srs. Deputados,
queremos registrar c saudar a presença, aqui em Brasília.!- de centenas de Vereadores e Prefeitos, vindos de

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

todos os Estados da Federação para defender os interesses dos seus Municípios.
Cumprindo essa tarefa agradável, quero também deixar um alcrta à Mesa da Câmara dos Deputados. Há
necessidade dc urgente reaparclhamel)to e reestruturação desta Casa. Não temos condições de pessoal nem
de material para excrcer as magnas tarefas que nos
foram delegadas pela Constituição. Estamos sujeitos,
pela falta absoluta de estrutura, a ser desmoralizados
no proccsso. Não temos assessoria para orientar a tramitação dos projetos nem condição para fazer impressão.
Há pouco, foi relatado aqui que está sendo aprovado
o projeto que beneficia os Municípios energéticos, regulamentando o art. 20 da Constituição. /rpresentamos
dois projetos, assim como outros Deputados, nesse sentido. Os nossos são dos mais antigos. No entanto, a
tramitação das matérias aqui na Câmara perde de longe
para o Senado. Toda pr~posição importante tramita
primeiramente naquela Casa, e o nosso trabalho acaba
não sendo apreciado.
No caso dos Municípios energéticos, que estão, há
muito tempo, sem receber esses benefícios, importantíssimos e fundamentais para sua subsistência, a todos
n6s interessa que esses direitos sejam reconhecidos,
seja através de projeto oriundo do Senado ou da Câmara. Vamos trabalhar para que o projeto do Senador
Ronan Tito seja parovado, porque é o que está mais
adiantado. E isso ocorre porque não temos estrutura
na Casa. Fatos como esse, Sr. Presidente, acabam desmoralizando e desmerecendo o trabalho dos Srs. Deputados Federais.
Aqui fica o nosso protesto. Há necessidade de urgentemente dar condições de .tr~alho à Câmara Federal.
O SR. HÉLIO DUQUE (PMDB - PRo Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente. Srs. Deputados, é lamentável que o assunto que me traz ~ tribuna hoje tenha
de ser abordado no Pequeno Expediente.
Na legislatura de 1974, o Estado do Espírito Santo "
mandou para esta Casa o grande Deputado Max Mauro,
atualmente Governador.
Li, hoje, na imprensa brasiliense notícia sobre o Governo desse produto de infecção hospitalar, como qual
rompi em maio de 1985, porque sabia o que aguardava
este País. O PMDB tornou-se desmemoriado, haja vista"
a omissão de sua Liderança em relação a fato sobre
o qual passo a falar.
Sr. Presidente, gostaria de sugerir ao Ministro Saulo
Ramos que, em vez de processar o Governador Max
Mauro, convocasse o Dr. Romeu Tuma, Diretor-Geral
da Polícia Federal, que poderá entregar, fechados, a
S. Ex' 205 processos por corrupção formados durante
o Governo Sarney.
Repito, Sr. Presidente, que o Ministro da Justiça deve
convocar, hoje mesmo, o Diretor-Geral ja Polícia Federal, que fornecerá a S. Ex' relação de 205 casos concretos de corrupção ocorridos ao longo do atual Governo. Deveria S. Ex' processar, por exemplo, esse candidato, nascido nas mídias eletrônicas, que no final de
semana afirmou à imprensa - o que não subscrevo
- que o Palácio do Planalto é um covil de ladrões.
Não chego a tanto, Sr. Presidente, mas proponho que"
não se pretenda apanhar 'apenas o Governador Max
Mauro.
O SI. José Sarney e o Sr. Saulo Ramos querem processar Max Mauro porque ele explodiu a gangue da"
corrupção administrativa existente na Polícia Civil do
Estado do Espírito Santo. Quem extingue a corrupção
enquistada nas estruturas públicas estaduais merece
processo? O Governador está pronto a reafirmar o que
disse.
Se uma parte do PMDB não tem vértebras, é omissa
quanto aos interesses nacionais, dentro desse partido,
felizmente, permanece o grupo que fez a sua hist6ria.
E Max Mauro esteve aqui, ajudando a fazê-la. Vamos
usar a lei do Talião: olho por olho, dente por dente.
Sr. Presidente, conclno - e assumo integral responsabilidade pelo que digo - conclamand.o o Presidente
José Sarney a investigar, por intermédio do seu Ministro, a partir de hoje, os 205 casos de corrupção do
seu Governo. A fonte das informações, que fornecerá
relatórios, será Romeu Tuma, da Polícia Federal.

Outubro de 1989

o SR. NELSON SEIXAS (PDT - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" Deputados,
o mês de outubro traz importantes datas comemorativas, que atingem setores prioritários da sociedade:
12 de outubro é o Dia da Criança; 15 de outubro é
o Dia do Professor; e hoje, 18 de outubro, é o Dia
do Médico.
No ano em que se comemora o 30' aniversário da
declaração dos Direitos da Criança, venho a esta tribuna
carreado de emoções pela importância destes entezinhos queridos que tanto enfeitam nossas vidas e pela
importância também, não podemos deixar de dizer, da
criança que fomos e que até hoje marca sobremaneira
nossa personalidade.
Infelizmente esta é uma semana que nos traz poucos
motivos para comemorar e muitos para nos preocupar.
A criança, símbolo máximo do futuro, está doente no
Brasil. Doente em sua saúde, doente na sua educação,
doente na sua alimentação. doente, enfim, na sua situação de abandono social. E o que mais nos penaliza,
senhores, é que estando doente a criança, estará doente
e definitivamente prejudicado o futuro de nossa Nação.
No entanto, a situação da criança brasileira não é apenas
um problema do futuro, mas do presente, pois segundo
dados do IBGE e da Unicef, 42,6% da'população brasileira constituem-se de menores de 17 anos. Mais de
1/3 são carentes, e a Funabem atende a mais de 1%
deles.
A pergunta "Qual o maior problema brasileiro?"
traz-nos normalmente diversas respostas. A verdade
é que gastamos exageradamente resolvendo problemas
que na realidade não nos trarão a solução prática de
nossas questõcs nacionais. Leonel Bnzola é o único
candidato à Presidência da República que responde enfaticamente à pergunta citada: "o maior problema brasileiro resume-se no atendimento às nossas crianças".
Os CIEP são as instituições que realmente poderão
solucionar a problemática da criança, pois atendem não
só ao aspecto educacional, mas, de maneira bem mais
ampla, ao problema social.
Nossas crianças não têm escola, os CIEP são escolas;
nossas crianças não têm alimentação, os CIEP alimentam o estudante; nossas crianças estão abandonadas
nas sarjetas, expostas ao vício e convidados à marginalidade, os CIEP retêm as crianças durante todo o dia,
numa convivência bem assistida e por isso produtiva.
A sociedade brasileira precisa dos CIEP, precisa de
um governo compromissado com a problemática prioritária da criança.
Lembramos que a família é de grande importância
para o desenvolvimento da criança, e também ela está
em crise. Numa pesquisa na minha cidade, São josé
do Rio Preto, chegamos aos seguintcs dados: 49% dos
alunos do Serviço Social São Judas Tadeu de assistência
ao Menor vivem com seus pais, 38% vivem apenas com
a mãe, 7% com os av6s, 3,5% com tios, 1,5% apenas
com o pai e 1% com outros.
Há que se lembrar que uma estatística em São José
do Rio Preto é bastante atípica, se considerarmos todo
o País, pois que vivemos na região socialmente mais
dcsenvolvida do Brasil.
A saúde da criança, então, apresenta índices espantosos. Em cada mil crianças nascidas no Brasil, 75 morrem até completarem 1 ano de idade. De cada 5 mortes
infantis na América Latina, 3 são brasileiras. Para se
comparar, enquanto no Brasil morrem 75 de cada 1.000
crianças nascidas, em Cuba morrem 11, quase sete vezes
menos.
As causas principais destas mortes são docnças já
praticamente erradicadas de outros países, como sarampo e doenças respiratórias, além da desnutrição e a
gastroenterite. Isto denota que na realidade o quc mata
nossas crianças é a inexistência de condições mínimas
de tratamento de doenças infantis, além da impossibilidade de um acompanhamento pré-natal adequado.
Vale dizer que 5% da mortalidade infantil tem como
causa a contaminação por sífilis, plenamente evitável
pelo pré-natal.
Como Presidente da Federação Nacional das APAE,
maior movimento filantr6pico nacional e maior representante da pessoa portadora de deficiência, preocupa-me sobremaneira a questão da criança portadora
de deficiência. Hoje vítima da grande discriminação
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e segregação, lutamos para a suá reintegração no seio
da sociedade, para que esteja junto com outras crianças,
brincando e exercendo as mesmas atividades.
No trabalho de prevenção da deficiência, deparamonos mais uma com a necessidade do pré-natal, que evitaria grande número de casos de deficiência, e para tanto
estamos tentando a reinserção do auxílio natalidade,
pata que possa a parturiente financiar pessoalmente
o citado tratamento.
Urge, enfim, que seja aprovado com a maior urgência
o Estatuto do Menor e do Adolescente, Projeto de
Lei da Câmara dos Deputados n' 1.506189, dc autoria
do companheiro Nelson Aguiar, para que tenhamos
mais protegidos os interesses da criança.
Duas profissões sempre tratadas como sacerdócio,
a do professor e a do médico, bonito dizer, atravessam
situação diücil. a professor, um dos profissionais mais
mal remunerados do País, está envolvido numa crise
estrutural. Por ganhar mal, faz greves, justas, devemos
dizer, mas que acabam por prejudicar as crianças, já
tão mal atendidas.
A solução dessa crise que envolver o professor é de
importãncia singular no atual momento nacional.
Aos meus colegas médicos presto as minhas homenagens e lamento a situação geral de uma categoria outrora
tão respeitada e atualmente aviltada em seus salários
e condições de trabalho, principalmente aquelas que
ganham segundo as tabelas de honorários da Previdência. a respeito ao médico extrapola a necessária dignidade do profissional e atinge o próprio tratamento do
doente que, por confiar, cria um clima favorável à cura.
Aproveito a oportunidade para homenagear duas figuras próeminentes na história da medicina da minha
cidade, São José do Rio Preto, os Drs. Radovir Antonio
dos santos e ascar de Barros Serra Dória, que acrescentaram dignidade e respeito à figura do médico em São
José do Rio Preto.
Era o que tinha a dizer.

o SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a denúncia do deputado Hélio Duque é da maior gravidade, e o irresponsável Ministro da Justiça deve uma'
explicação à Nação. Processar o Governador do Estado
do Espírito Santo é brincadeira de um Ministro que
quer investigar a corrupção nas veias do próprio Governo.
O Deputado Hélio Duque trouxe o número exato
de processos que tramitam na Polícia Federal- estão
engavetados - sobre os quais o Governo precisa dar
resposta à opinião pública. au o Ministro da Justiça
representa o cargo e solicita esses processos, a fim de
abrir inquéritos por prática de corrupção - pois o Governo tem obrigação de prestar contas à sociedade brasileira - ou é conivente na ocultação de processos contra
pessoas ligadas ao Palácio do Planalto.
Sr. Presidente, quero inquirir o Ministro da Justiça.
Deve S. Ex' resposta ao Deputado Hélio Duque, sob
pena de a Nação ter direito a perguntar: por que não
está na barra dos tribunais, respondendo por conivência, irresponsabilidade e omissão? De um Ministro assim nenbum País precisa. Não queremos um Ministro
irresponsável, omisso na averiguação de denúncias. O
Deputado Hélio Duque assume responsabilidade tão
~rande que, se tivéssemos um Governo sério, o Ministro
da Justiça lhe responderia ou pediria demissão.
O SR. HUMBERTO SOUTO (PFL - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs Deputados, quando se registra a comemoração do Dia do
Médico, ocupamos esta tribuna para transmitir a esses
abnegados profissionais uma dupla mensagem: de solidariedade e de confiança. Solidariedade pelas injustiças
de que constantemente são vítimas, em termos de condições de trabalho, de falta de remuneração à altura de
suas enormes responsabilidades e sacrifícios, e ainda
pela insidiosa campanha de descrédito que vez por outra
tem sido desencadeada contra eles perante a opinião
pública.
Ao médico, injustamente, tem sido atribuída a culpa
pelos erros registrados ao longo dos anos no sistema
de saúde nacional, quando, na verdade, constitui apenas
uma das vítimas da inércia do Poder Público.
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Mas ao mesmo tempo em que apresentamos a nossa
solidariedade, Sr. Presidente, Sr" e Srs Deputados, manifestamos a nossa confiança em que o médico volte
a ser dignificado, prestigiado e respeitado por tudo o
que representa para o ser humano, desde o nascimento
até a morte, sem ser submetido ao massac:re de hoje,
quando um médico precisa de dois a três empregos
para sobreviver.
a médico, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, para
exercer a sua vocação, passa pelo mais longo e sacrificado curso entre os de nível superior, que exige dedicação exclusiva, sem tempo para o desempenho de atividade remunerada que o auxilie a custear os estudos,
além de arcar com gastos elevados para aquisição d~
livros e outros materiais indispensáveis. Depois de lormado, o jovem sonhador e idealista enfrenta uma série
de dificuldades, como a impossibilidade de dedicar-se
à família, como qualquer pai, filho, esposo ou irmão;
péssimas condições de trabalhos e de salário, sem poder
manter-se atualizado, numa situação insustentável que
precisa ser imediatamente revertida.
Que a data hoje, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, seja o ponto de partida para um decidido movimento em prol da valorização do médico e de sua sagrada profissão, desde faculdades com adequada infra-estrutura, facilidades para o desempenho da atividade,
remuneração condigna e disponibilidade para a atualização e aperfeiçoamento.
Ao cumprimentar e parabenizar os médicos de todo
o País, especialmente os do Norte de Minas Gerais,
pelo transcurso do dia que lhes é dedicado, manifestamos a certeza de que a sociedade brasileira reconhece
o valor, a abnegação e'o desprendimento dessa nobre
classe, bem como endossa as suas reivindicações.

São Paulo, reclamações quanto ao humilhante tratamento a que são submetidos no Consulado norte-americano em São Paulo. Todos os brasileiros que a ele
se dirigem, a fim de obter visto, ainda que como turistas,
são submetidos a atendimento humilhante. Segundo palavras de gente do próprio consulado - são considerados aventureiros que querem permanecer nos Estados
Unidos. De acordo com palavras de alto funcionário,
esses brasileiros são considerados culpados, até que provelll a sua inocência.
Esse tratamento do consulado norte-americano aos
brasileiros de São Paulo não pode continuar. Por isso,
Sr. Presidente, deixo registrado veemente protesto, na
certeza de que o Governo tomará medidas contra eSS2.
indignidade.

O SR. JOÃO PAULO (PT - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, farei
três registros para que constem dos Anais desta Casa.
O primeiro é sobre o FGTS. A medida provisória
assinada pelo Presidente da República em exercício,
Deputado Paes de Andrade, e o projeto de lei de conversão que alteram os procedimento com relação ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço retiram dos
banqueiros o dinheiro que eles sempre expropriaram
aos trabalhadores. 'Trata-se de medidas importantíssimas, concedendo aos reais donos desse fundo, pelo
menos parte de sua gestão.
O segundo assunto a registrar é o debate entre os
presidenciáveis, havido na segunda-feira. a candidato
a Presidente, Leonel Brizola, atribui uma propriedade
ao candidato a Vice-Presidente na chapa do PT. Aliás,
uma propriedade situada no sertão de Minas Gerais,
e que não é de tão elevado custo. Antes de fazer tal
afirmação o Sr. Leonel Brizola deveria explicar os bens
que adquiriu depois de 1983, enquanto no governo do
Estado de Rio de Janeiro. S. Ex' já era proprietário
de uma fazenda no Uruguai, com área superior a 1.300
hectares, e após assumir a chefia do governo estadual
adquiriu outra área, também no Uruguai, superior 1.600
hectares. Essas duas áreas somadas, evidentemente,
constituem ultl grande latifúndio para o Uruguai. Além
disso, S. Ex' adquiriu um apartamento de alto luxo
em Montevidéu, outro na Avenida Atlântica c outra
propriedade, no Estado do Rio de Janeiro, de altíssimo
custo.
a terceiro registro, Sr. Presidente, é de interesse
desta Cãmara. Nós, Deputados, temos enfrentado dificuldades para chegar até Brasília. A Varig cancelou
dois vôos do trajeto Belo Horizonte-Brasília. Comprova
o comportamento da Varig que ela vinha sobrecarregando a sua equipe de bordo e que essa companhia
quç não tinha condições de funcionar com a equipe
que tem. Quando houve a denúncia, em razão do último
acidente, de que havia uma extrema sobrecarga de trabalho dos tripulantes que trabalham para a Varig, ela
foi obrigada, pelo Ministério do Trabalho, a reduzir
carga horária de seus empregados e portanto, em conseqüência disso, o número de vôos. É preciso saber, e
essa Casa deve indagar do Departamento de Aeronáutica Civil, DAC, o que se cumpre fazer neste caso.
O SR. THEODORO MENDES (PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
tenho recebido, de cidadãos brasileiros residentes em

O SR. VIRGILDÁSIO DE SENA (PSDB -BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero formular
questão de ordem de suma importância e gravidade.
A Casa acabou de tomar conhecimento, pelas palavras
do Deputado Hélio Duque, da existência, no Departamento de Polícia, de 205 inquéritos por corrupção. Requeiro a V. Exa. que faça chegar ao Procurador-Geral
da República essa denúncia, para que Exa., no exercício
do Ministério Público, assuma seus deveres constitucionais, fazendo processar, por via de inquérito policial
concluso, os envolvidos na roubalhcira denunciada pelo
Deputado Hélio Duque.
Peço a V. Exa. que envie à Secretaria da Casa cópia
do discurso pronunciado pelo Deputado Hélio Duque,
como denúncia da existência de processo de corrupção
na Polícia Federal.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) será atendido.

V. Exa.

o SR. JOSÉ FERNANDES (PDT - AM. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, serei breve. Peço a V.
Exa. que me considere inscrito no pequeno expediente
e que meu pronunciamento seja transmitido pela "Voz
do Brasil".
Venho à tribuna para dizer, em resposta ao pronunciamento do nobre Deputado João Paulo. que S. Exa.
talvez pudesse encontrar outros corruptos, o que não
é o caso de Leonel Brizola. Também não acho que
seja corrupção o ilustre Senador José Paulo Bisol ter
uma fazenda. A citação foi feita apenas porque sc agredia Leonel Brizola por ter uma fazenda. Devo dizer
ainda ao nobre Deputado João Paulo que S. Exa. se
esqueceu, por exemplo, de citar que Brizola, ao comprar algumas propriedades, teve de vender outras. Ao
comprar uma fazenda no Uruguai, Brizola vendeu outra
que possuía no Rio Grande do Sul, proveniente de
herança - e em herança não há corrupção, pelo menos
da pessoa que foi representante no legado.
Portanto, Sr. Presidente, peço a V. Exa. que meu
pronunciamento seja inserido na "Voz do Brasil", porque inscrito estava eu para o pequeno expediente.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) Sr. Presidente, encaminho à Mesa documentação relativa à área da fazenda do nobre Senador José
Paulo Bisol, de 1.093 hectares. Devo ressaltar que essa
fazenda, se for preciso, estará à disposição da reforma
agrária e que, ressalte-se, está produzindo.
Concluindo, devo registrar que a Comissão do Trabalho tinha como prioridade para votar, na semana que
vem, quatro questões que entendemos fundamentais:
o seguro-desemprego, a equiparaçáo dos direitos das
empregadas domésticas aos dos outros trabalhadores,
a questão sindical e a participação dos trabalhadores
nos lucros das empresas.
A SRA. ABIGAIL FEITOSA (PSB - BA. Sem revisáo da oradora.) - Sr. Presidente, registro a presença
nesta Casa de uma delegação do Irã, que esteve conosco
na Comissão de Fiscalização e Controle e veio aqui
tratar do aumento do comércio Brasil-Irã, que a esta
altura, monta em 400 milhões de dólares, de lado a
lado. a aumento da fabricação de papel e de açúcar
em muito incentivará o intercâmbio do nosso país com
o Irã.
Saúdo, pois, a delegação do Irã e a iniciativa do Deputado Fernando Gasparian, que está nesta luta para que
o Brasil aumente a exportação para o Irã.
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o SR. STÉLIO DIAS (PFL - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
a crisc quc atravessamos, como rcsultado da incrível
desorganização da economia brasileira. tem aspectos
particularmente contradit6rios. Um deles é o que se
refere ao problema habitacional. O déficit de moradias
é grande. O mercado imobiliário, por sua vez, encontra-se desorganizado, com os preços dos im6veis muito
acima do poder aquisitivo da população. Temos urna
redução na oferta de casas e apartamentos, diante de
uma população que se acha em franco crescimento.
Trata-se de um fenômeno peculiar ao Brasil, onde
o mercado imobiliário opera de cima para baixo. O
esforço de construção está concentrado no sofisticado
alto luxo, enquanto faltam iniciativas para atender ao
setor de baixa renda. Explica-se essa distorção pelo
fato de que só 0,2% da população brasileira pode pagar
à vista o imóvel que compra. A grande massa de compradores depende do financiamento, escasso, além de
caro nestes dias que vivemos.
Outra peculiaridade do Sistema Financeiro da Habitação é que ele financia prioritariamente imóveis novos,
sob a alegação de que eles geram empregos. Raramente
se abrem créditos para financiar a compra de im6veis
usados. O preço dos im6veis é lastreado no binômio
preço do terreno e custo de construção, dois fatores
que geralmente sobem acima da inflação. Existe, além
disso, uma forte pressão de demanda, tudo contribuindo
para os preços subirem em alta velocidade.
Desta forma, torna-se extremamente difícil, para o
homem de classe média, adquirir uma casa ou apartamento. O financiamento concedido, muitas vezes, cobre
apenas metade do im6vel idealizado, onerando demais
a parcela relativa à poupança. Não é fácil, para um
assalariado, poupar quantias tão significativas, tiradas
dos seus próprios proventos. No que se refere ao assalariado de baixa renda, então, as condições são ainda
inviáveis.
Sr"Presidente, a conjuntura que atravessamos s6 permite a sobrevivência das grandes construtoras, ora ocupadas com o filão dos imóveis de luxo, cujos preços
são exorbitantes. Este é um mercado altamente elitizado. Os compradores potenciais, geralmente, têm seu
dinheiro aplicado na área financeira, de alta rentabilidade.
Mas o pior é que o atendimento quase que exclusivo
a essa faixa do mercado acaba puxando para cima o
preço dos outros im6veis, mesmo aqueles de padrão
mais modesto. O sonho da casa própria. para o homem
comum, para o chefe de família que vive do salário,
fica, assim, cada vez mais distanciado. Completa-se esse
desalento com as dificuldades de locação resideneial,
um setor que ainda não mereceu do poder público a
atenção devida para sua ulterior normalização.
Há poucos dias, tivemos oportunidades de ler na imprensa um artigo abordando essas controvérsias, sob
o sugestivo título: "O lento suicídio". O articulista iniciava o seu trabalho dizendo que o mercado imobiliário
brasileiro está se suicidando "por autofagia".
O autor contestava a estratégia do Sistema Financeiro
da Habitação, que tradicionalmente colocou em primeiro plano as empresas construtoras. São elas que conseguem crédito para as suas construções, servindo esse
mesmo crédito como financiamento ao consumidor fi·
nal.
Muito acertadamente, ali se aconselhava ao Sistema
devolver o comando da aquisição ao consumidor, isto
é, ao interessado na compra do imóvel. A partir daí,
as construtoras é que deverão atraí-lo, num clima de
competição em que terão de rever custos e tecnologia.
Eis a única maneira de se promover uma volta às construções populares, beneficiando principalmente os com·
pradores interessados em pequenos créditos. Eles constituem, afinal, o maior mercado imobiliário no Brasil.
O atendimento a essa camada da população é que vai
dinamizar o setor habitacional, ao mesmo tempo em
que cumpre o Governo o seu papel de facilitar, ao
homem que trabalha, a compra da sua moradia.
Teremos, então. milhares de compradores de menor
renda podendo escolher entre imóveis novos e usados.
Quem vendc um imóvel, ccrtamente vai comprar outro,
e o efeito multiplicador resultará em novos compradores
demandando maior produção.
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Estaremos, assim, acabando com as distorções quc
tanto têm prejudicado a política habitacional do Governo, e só serviram para frustrar os seus melhores objetivos.

é quem mais procura a tribuna, por razões 6bvias
(não tcm a possibilidade das vantagens do Poder)
- procurava transformar críticas na razão para
alguma manchete favorável na imprensa. Nos Estados Unidos, as críticas quase sempre faziam referência à participação de parlamentares em todo
tipo de neg6cios. Nessas naçõcs, como aqui, no
entanto, o que sempre constatei é a pouquíssima.
quase nenhuma divulgação da atividade parlamentar. Jornais, rádios e televisões se interessam tãosomente por escãndalos, notícias que ensejam críticas. Ninguém divulga os projetos apresentados, se
não para criticá-los. Ninguém se lembra de registrar
o cotidiano da atividade dos legislativos. Para separar o joio do trigo. Os bous, os freqüentes, os
ativos, os interessados de fato, que são sempre
maioria.
Trata-se dc mudar o sistema. Não é vender jornais ou programas desse cunho. É educar o povo.
E não se educa ninguém apelando dcssa forma.
Recordo até com certo desapontamento o quanto
custava conseguir uma mísera nota nos jornais ou
nos jornais falados. E quando, por exemplo, o parlamentar não tem a simpatia do órgão-de comunicação ou do jornalista que o representa, está condenado ao ostracismo ou, no máximo, ao seu conhecimento por parte do funcionalismo público, que lê
constantemente o Diário OficiaI. Donde, às vezcs,
o interesse com que os parlamentares cortejam os
servidores: é que é o seu único contato direto e
cotidiano a par das suas atividades políticas e permanentes.
Por outro lado, qual o perfil do eleitor - inclusive dos quc vivem a criticar os parlamentares?
Lamentavelmente, o eleitor brasileiro, em grande
parte, vê no parlamentar não o elaborador de leis,
ou seu representante perante a sociedade. Vê o
"seu" parlamentar como seu agcntc de luxo; o cncarregado do comissionamento próprio ou de amigos: seu representante perante a Telesp ou a Prefeitura, para conseguir lugar no cemitério; junto dos
bancos oficiais, para obter empréstimos; vagas nas
escolas, iluminação da rua, retirada da feira, matrícula em escolas especializadas no tratamento de
crianças e coisas outras desse tipo - quando não
a representação junto de grandes empresas econômicas, onde seus eventuais interesses possam estar.
Pobre do parlameutar que não atenda às reivindicações desses possíveis eleitores.. Será carta riscada
na eleição seguinte. Não importa o quanto teuha
trabalhado, ou os projetos que tenha apresentado
de grande interesse público.
.

O SR. FRANCISCO AMARAL (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"''' e
Srs. Deputados, quero que fique inserido nos Anais
desta Casa a defesa que o Conselheiro Paulo Planet
Buarque, Presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, fez de n6s, parlamentares, através
de artigo publicado pelo "O Estado de S. Paulo", em
20 de setembro do corrente ano.
Fui seu colega na Assembléia Legislativa de São Paulo, no período de 1963 a 1967, e pude admirar de perto
suas múltiplas qualidades. É, pois, com grande satisfação que registro esta sua manifestação a nosso respeito.
A posição assumida por uma pessoa idônea, competente, culta e capaz como Paulo Planet Buarque deve
ser amplamente divulgada:
"Na defesa dos parlamentares.
Ainda que sem procuração, tomo a defesa dos
Parlamentares brasileiros, no momento vivendo
uma certa desmoralização pública e, pior, uma Intensa carga de crítica dos meios de comunicação.
Primeiro deixemos claro que o direito de crítica
é legítimo. Função da imprensa, embora se possa
dizer que a intensidade dessas críticas é consideravelmente maior quando se trata do Poder Legislativo, um poder desarmado, sem força de pressão.
As razões que me levam a pelo menos tentar defender o Poder Legislativo brasileiro talvez tenham
como causa o fato de eu ter sido Deputado por
duas legislaturas, conhecendo, portanto, bem por
dentro, o que seja esse poder, que não se diferencia
quanto às instâncias. Ele é igual ao âmbito federal,
estadual ou municipal. Como iguais são suas qualidades e seus defeitos.
O Poder Legislativo de um país, qualquer que
ele seja, é, sempre, um corte histol6gico da multidão que compreende essa nação. E nem poderia
ser diferente. É um retrato falado desse país. Ora,
se é assim, imaginar que o Poder Legislativo brasileiro fosse, ou pudesse ser, diferente do que é a
sua multidão? Impossível. Além do mais, trata-se
de homens e mulheres eleitos pelo voto direto,
portanto escolha dessa nacionalidade. Deputados,
senadores, vereadores são a conseqüência do nosso
nível cultural, político e social. Outrora dizia-se
que escolhiam os homens certos pelo método errado. Isso quando as eleições, entre aspas, se faziam
a bico de pena, no segredo dc Estado das máquinas
partidárias dominantes. A eleição era uma farsa.
Mas, dizia-se, os homens escolhidos eram bons.
Pelo menos para a classe dominante.
Hoje, há quem diga que, pelo método certo,
se escolhem as pessoas erradas. Será? Afinal é o
povo que escolhe - e através do voto direto, conquanto também aqui se questione o nosso sÍ/;tema
democrático. Para alguns, esse sistema não é verdadeiramente democrático. O povo verdadeiramente
não teria voz, realizadas as eleições pela mídia,
que seria, igualmente, conseqüência das referidas
classes dominantes - o que vale dizer que, parece,
nunca haverá pleno acordo sobre a exata definição
de democracia. E conviria lembrar,que Churchill
disse, certa feita, que a democracia não é exatamente o sistema ideal mas que, infelizmente, ninguém ainda descobriu nada melhor.
Conheci países vários de múltiplos sistemas políticos e, com certa profundidade, seus parlamentos.
Em nada se diferenciam dos nossos. Em todos esses
países as mesmas críticas, algumas aliás, mai~ intensas e graves; manifestações de repúdio do povo,
do eleitorado, sempre a dizer que se tratava de
gente indiferente à realidade dos problemas sociais
dessas nações.
Na Câmara dos Comuns ou na Câmara dos Lordes. na Inglaterra. por exemplo, vi representantes
dormindo, outros conversando. Isso no plenário
enquanto um - quase sempre da oposição, que

Há, portanto, no julgamento quc sc faz dos parlamentares brasileiros uma enorme dose de injustiça. Colocar, como se coloca, a todos na vala comum, em nada ajuda a democracia ou melhora
esses parlamentos. Não sc dcve criticar a instituição
como se faz. Mister se faz preservá-Ia, porque ruim'
com ela muito pior sem ela. A imprensa deveria,
sim, ajudar os parlamentos nacionais, divulgandoos com mais constância. Separando, no cotidiano,
o bom do ruim, para que o eleitor fosse permanentemente esclarecido quando aos que merecem ser
reeleitos. Mas sem discriminações ideol6gicas, ou
quaisquer outras. Dando conta das atividades dessas instituições, não no destaque do ruim, mas na
exaltação do bom.
Os parlamentares não se diferenciam dos demais
cidadãos. Têm o direito de errar. O fato de serem
representantes do povo não os transforma em seres
perfeitos. Todos os dias os homens da iniciativa
privada erram, cometem desat.inos, acertam. se esforçam ou deixam a desejar.
vezes também no
enorme prejuízo do País, do interesse popular. E,
no entanto, nem sempre a sociedade toma conhecimento disso. Necessário, pois, entender o parlamentar como ser humano - portanto passível de
erro.
Tenhamos mais boa vontade para com os parlamentos e os parlamentares nacionais. Eles são o
que somos. E serão melhores na mcdida em quc
melhoramos, como país, como nação. E convcnhamos que ainda não podemos nos orgulhar do
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que somôs. Problema educacional que, provavelmente, se resolverá tão-somente com o passar dos
anos. Quem sabe, no mínimo, de meio século. Ou
todo um século."
O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, tenho sido, desta tribuna, um intransigente defensor do pequeno produtor rural. Defendi, inúmeras
vezes, a diversificação de produção para os minifundiários.
Uma das alternativas viáveis encontradas para os pequenos proprietários rurais é a produção do leite. Tenho
defendido, constantemente um preço justo para este
produto que, na maioria das vezes, é pago ao produtor
por quantia muito aquem da realidade. O pior que ocorre, no momento, é a longa espera para ele receber
o pagamento, quc é feito até com 50 dias de atraso,
o que répresenta uma queda no prcço de 1% ao dia,
significando uma perda de 50%, em face da inflação
que se tem hoje.
Outro fator que onera os produtores de leitc é o
frete pago pelo transporte do produto desde o seu recolhimento até as usinas de resfriamento. Esse trabalho
não pode ser feito de graça e nem ser muito barato,
em razão dos altos custos para os transportadores, pois
todos nós sabemos que, em apenas 30 dias, o custo
dos veículos subiu 99%, assim como os combustíveis
tiveram um aumento de 54% em 15 dias. Ê evidente
que tudo isto significa custos adicionais, tornando o
frete caro c o retomo para o produtor pequeno.
Como solução, sugeriria um incentivo para esse transporte: isenção de IPI para a compra de caminhões para
o recolhimento' do leite. Esta isenção pcrmitiria reduzir
o preço do frete do leite, e os produtores teriam um
preço maior para o seu produto. Essa decisão favoreceria não só o produtor como também o consumidor,
que compraria o leite por um preço menor, fruto da
redução do custo do frete.
Acho esta, sinceramente, uma boa solução para ame·
nizar a angústia do setor, sem onerar o Governo, benefi.
ciando, por outro lado, produtores, transportadores e
consumidores.
Peço, portanto, desta tribuna, que as autoridades responsáveis encaminhem á Casa um projcto ou uma medida provisória concedcndo isenção do IPI para os veí·
culos destinados ao recolhimento e transportc dc leite.
Tenho absoluta certeza de que a Casa, sensível como
é, aprovaria tal medida, pois a maioria dos' que fazem
esse trabalho são pessoas, que não têm recursos nem
para renovação de seus veículos, quase todos já velhos
e estragados.
O SR. PAULO ZARZUR (PMDB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, tudo indica que, no mês de outubro, a inflação
atingirá o nível de quarenta por cento, sem qualquer
perspectiva de redução imediata, a não ser com medidas
heróicas, quc não podem ser tomadas pelo atual Governo, a partir do momento em que se recusou a reduzir
as despesas com a máquina administrativa, lentificando
o prometido processo de privatização das empresas estatais de pior desempenho, evidentemente sem desbordar
para uma transferência simplesmente gratuita de patrimônio..
Além da inflação, também provocada pela explosão
da dívida interna, com a espantosa elevaçãq dos juros,
o Governo, vez por outra, anuncia providências impopulares, como a mais recente Medida Provisória, desvinculando do salário mínimo a correção dos proventos
das aposentadorias e das pensões da Previdência Social.
Decerto o Congresso Nacional não aprovará'essa proposição, anunciando-se que o Ministério da Previdência
e Assistência Social se prepara para pagar os benefícios
com base no salário mínimo atual de trezentos e oitenta
e um cruzados novos e setenta e três centnvos, não
lhe faltando conhecimento de que a medida proposta
contraria o art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, segundo o qual as aposentadorias
e pensões deverão acompanhar o salário mínimo até
a votação da nova Lei de Custeio 'e Benefícios, em
cujo projeto o Governo também pede a desvinculação.
Não será fácil revogar essa vinculação.
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Os aposentados e pensionistas vêm sofrendo há muito
tempo a redução insistente dos seus proventos, que
chegaram a ser limitados a menos da metade do que
recebiam há vinte anos.
Trata-se de minoria mais desamparada do País, quase
totalmente constituída de idosos, sem a mínima chance
no mercado de trabalho.
Medidas como a anunciada só servem para que se
pense na antecipação da posse do futuro Presidente
da República.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidcnte.

cisa comprar barato para superar o juro do banco e
vender suas mercadorias caras para não perder dinheiro. Então, não havendo juro o dinheiro entra em circulação, entra na comercialização para render, para crescer. Aí a eles interessa comprar nossos produtos, vender
suas mercadorias. etc..."
Contamos com a ajuda do Dep. Assis Canuto-PLRO.

O.SR. ASSIS CANUTO (PL - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados, tenho em mãos carta a mim dirigida pelo Sr. Paulo
Guilherme Correia, agricultor residente no Município
de Ouro Preto D'Oeste, em Rondônia.
. Nesta carta, abaixo transcrita, o Sr. Paulo Guilherme
reclama dos altos preços dos insumos agrícolas e dos
baixos preços pagos pelos produtos agrícolas, principalmente do arroz, milho e feijão.
Realmente temos dcnunciado, insistentemente. desta
tribuna, o disparate que há entre os custos de produção
e o valor dos produtos agrícolas, sem contar com as
dificuldades vividas no dia-a-dia pelos nossos agricul.
tores.
Coloca, o Sr. Paulo Guilherme. como principal problema os juros altos cobrados pelo Governo e pelo
comércio em decorrência da alta remuneração do dinheiro aplicado no over e no open!
Realmente, está plenamente coberto de razão o Sr.
Paulo Guilherme, pois, com este rendimento, a especulação financeira passou a ter a preferência dos capitalistas, e não há dinheiro circulando no comércio e nem
na lavoura; é mais fácil ganhar dinheiro a juros do
que arriscar em negócios, daí a paralisação das atividades econômicas e incremento da inflação a patamares
insustentáveis.
Solicito ainda a transcrição dos termos dessa carta,
pois, apesar da simplicidade com que é escrita, traduz
a verdadeira situação vivida hoje pelo Brasil: é melhor
aplicar dinheiro do que trabalhar, e quem não tem dinheiro para aplicar vai para o sacrifício trabalho dia
e noite, e não consegue mudar de vida pois o que produz
não vale nada e tudo o que vai comprar custa muito
caro.
Voltarei ao assnnto.

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR
"Venho por meio desta dizer que fico entusiasmado
de receber notícias de seus trabalhos e esforço por um
Estado melhor.
Quero dizer que nós, da classe baixa, estamos sofrendo lamentavelmente. Com cereais baixos, mercadoria
alta. Olha a mercadoria desdc janeiro deu tanta alta
que não 'sei nem contar, e o arroz que nós vendcmos
está de nove cruzados novos - de janeiro até agora.
Alguém pode até perguntar como combater com isso?
Para nós que somos de classe baixa é difícil mas para
quem está no poder não é difícil. Olha, já fizemos reuniões sobre isto mas não há solução; a solução é combater a inflação. Como combater a inflação? É tirar este
juro bravo. Veja! todas estas dificuldades são por vausa
do juro alto.
Olha, não precisa de congelamento de mercadoria
mas precisa colocar o juro a zero porém não havendo
juro o' dinheiro entra em circulação, as fábricas não
fecham, o mercado não pára, a produção tem valor.
l' O comer,ciante irá parar de vender sua mercadoria para seu dinheiro crescer;
2' Ou irá esforçar-se para comprar nossa produção,
para seu dinheiro render;
3' Neste juro alto o comerciante não vai deixar de
colocar seu dinheiro no banco para comprar nossos produtos;
4' No banco ele não paga imposto;
5' No banco ele não paga empregados;
6' No banco ele não paga frete;
7' No banco ele não gasta petróleo;
8' No banco ele não arrisca tombar o seu caminhão
de cereais ou mercadoria;
9' No banco ele pode ficar tranquilo, pode dormir.
Então para eles comprarem nossos produtos,. ele pre-

O SR. VICTOR FONTANA (PFL - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o Banco do Brasil, agente financeiro do Governo, tem
uma longa, uma centenária história, com os mais relevantes serviços prestados ao País. Financiando o desenvolvimento de nossas atividades econômicas, desempenha papel indispensável nos mais variados setores,
desdc a agricultura - ondc sua ausência seria nada
menos do que catastrófica - até as eXportações, que
incrementa, controla e acompanha dia a dia.
Indústria e comércio, microempresas, bem como pequenas, médias ou grandes, não há um só segmento
de nossa economia que não se possa valer do apoio
financeiro e da orientação técnica do Banco.
O chamado crédito éspecializado, de que são exemplos o industrial e o rural, seja este último o destinado
à agricultura ou o voltado para a pecuária, tem no nosso
maior banco sua expressão máxima, em termos de técnica e seriedade, graças à competência e dedicação de
seu corpo funcional e de sua direção.
Pode seu pessoal orgulhar-se da contribuição que dá
ao crescimento ordenado da nossa produção e à melhoria de nossa produtividade.
OSR. HARLANGADELHA (PMDB -PE. Pronuncia o seguintc discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, paralisar as obras da hidrelétrica de Xingó
é o mesmo que decrctar a concordata energética do
Nordcste a prazo fixo. E essa ação lesiva aos interesses
da região começou no dia 10 de outubro, quando o
consórcio operacional Xingó dispensou um milhar de
trabalhadores, indicando claramente que o ritmo das
obras está sendo diminuído e que as metas programadas
sofrerão considerável atraso, de dificilima recuperação,
por falta de recursos.
Representando o último grande aproveitamento hidrelétrico da área da CHESF no Rio São Francisco,
Xingá teve sua construção iniciada em março de 1987,
sofrendo desde então diversas alterações no seu cronograma. Estimada para produzir 18 bilhões de kwh por
ano, acarretando um acréscimo médio de 65% na energia produzida pela Companhia Hidrelétrica do São
Francisco, Xingá, ao ter paralisadas suas obras, compromete sensivelmente o abastecimento do Nordeste
a partir de 1992, quando entraria em operação.
Os investimentos na construção de Xingá até o momento. Sr" e Srs. Deputados, equivalem a US$
429.886.0\7,88 (dólar no câmbio oficial), e são menores
do que o golpe do megaespeculador Nagi Nahas nas
Bolsas de Valores do Rio e São Paulo, que chegou
a 500 milhões de dólares.
O Brasil em geral, e o Nordeste em particular. Nobres
Colegas, dependem em mais de 90% da hidreletricidade. Com o atraso de entrada em operação da hidrelétrica de Xingó, aumentam os riscos de déficit de energia.
Isto significa que o risco de racionamento em 1994 é
de 1 em 5, ou seja, altíssimo. No racionamento de 1987, '
o Brasil gastou diariamente 400 mil dólares queimando
óleo em usinas termoelétricas, visando reduzir o racionamento. Em 1994, havendo uma hidrologia desfavorável, esse dispêndio diário de óleo chegará a 1 milhão
de dólares.
A energia que Xingó vai produzir terá um dos menores custos do País, em face de suas características físicas,
que não prevêem impactos ambientais, remoção de iammas para outras áreas em decorrência de desapropriações, como as que ocorrcram em Itaparica. Se com
a sua paralisação houver racionamento, técnicos da
CHESF estimam que os prejuízos serão maiores do
que os US$ 2 bilhões que afetaram sensivelmente a
economia da Região em 1987.
O cronograma de obras da bidroelétrica de Xingó
já sofreu atrasos, com previsão de risco de d~ficit da
ordem de 13% em 1993 e 28% em 1994. Inicialmente,
previa-se que a obra estaria pronta no início de 1992.
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Mas as obras de Xingó estarão paralisadas <l partir
das próximas semanas, devido aos cortes de verbas por
parte do Governo Federal, inviabilizando assim a execução de Upl dos projetos mais importantes para a economia da Região.
Sr'" e Srs. Deputados, essa paralisação foi notificada
oficialmente ao Presidente da CHESF, Genildo Nunes
de Souza, através de um ofício assinado pelo Consórcio
CBPO/Constran/Mendes Júnior. empreiteiras encarregadas da execução das obras de implantação.
.
A CHESF deixou de pagar US$ 240 milhões 1\o;Consórcio, devido ao corte de verbas, no valor 'te US$
400 milhões, que o Governo Federal estabeleceu desde
agosto último. O Presidente da CHESF disse que "não
se pode parar uma obra como a de Xingó para que
o Nordeste não fique também parado".
Para ele, a questão depende de uma decisão política
do Governo e o problema afeta diretamente os 45 milhões de brasileiros que vivem na Região Nordeste.
Segundo Genildo de Souza, "Xingó não é uma obra
da CHESF, é uma obra do Nordeste que, quando concluída, influenciará diretamente a vida e a economia
da população".
A gravidade do problema causado com a suspensão
dos recursos para dar continuidade às obras da hidrelétrica de Xingó vinha sendo tratada há muito tempo
pela diretoria da CHESF, que temia um desdobramento
como este. Genildo de Souza esteve em Brasília, onde
se reuniu com parlamentares da bancada federal nordcstina, para debater o assunto. Na ocasião, os Deputados
enviaram um documcnto ao Presidente da República,
exigindo medidas urgentes.
Sr'" e Srs. Deputados, com a paralisação das obras
de XingÍ5. cerca de 1.200 trabalhadores serão dispensados dos serviços nos próximos dias e mais 1.400 estarão correndo o mesmo risco, devido aos cortes dos recursos.
No ofício enviado à direção da CHESF, as empreiteiras dizem que as obras de construção da hidrelétrica
deverão parar gradativamente, tão logo os estoques de
materiais existentes sejam consumidos. A estimativa
de paralisação total é de menos de uma semana. O
que acarreta dispensa de pessoal; de início, além do
problema social grave que causará, já fica comprometida a meta de desvio do leito do Rio São Francisco,
prevista para março de 1990.
Afirma ainda o documento que o "Consórcio jamais
admitiu e tudo fez para evitar a descontinuidade das
obras da Hidrelétrica de Xingó". e que, incansavelmente, suportou com máxima compreensão e sacrifício
as dificuldades financeiras do setor elétrico, e, conseqüentemente, da CHESF.
O Consórcio admite também ter recorrido às últimas
instâncias do Governo na esperança de encontrar uma
solução financeira que pudesse minimizar o volume dos
créditos atrasados e com isso evitar a paralisação. Ressalta, finalmente, que, "em conseqüência, nossa capacidade de suprimento da obra encontra-se completamente
esgotada, n~o tendo mais como comprometer-se com
novas encomendas de material, serviços e pagamento
de pessoal."
Registro as diversas manifestações de entidades do
Estado de Pernambuco que tenho recebido, externando
suas preocupações com a paralisação das obras de Xingó, entre as quais do Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura e da Federação das Indústrias do Estado.
O ra~ionam.ento de energia elétrica, previsto para
no máXimo dOIS anos, caso não seja dada continuidade
às obras de construção da barragem de Xingó e. demais
hidrelétricas em andamento, será o fim do Nordeste.
A afirmativa é do Presidente da Associação Comercial
de Pernambuco, José Almeida do Nascimento, diante
da paralisação dos serviços pela falta de verbas para
proseguimento das obras.
Diante desse fato, Sr" e Srs. Deputados, a ACP pretende ouvir o Presidente da CHESF, Genildo Nunes,
o que fará durante reunião do seu Conselho Diretor,
dia 19 deste mês. "N6s queremos ter um esclarecimcnto
maior sobre o desdobramento da falta dc energia na
Região e especialmente no Estado, a fim de que possamos dar a nossa parcela de contribuição para solucionllr I
o prob.lem.a. A f\s~ociação Comercial certamente poderá pedir a mfluencla dos parlamentares e demais autori-
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dades no sentido de que seja viabilizada a aprovação
de verbas para continuidadc das obras", comentou.
Nascimento entcnde ser difícil a situação da CHESF,
que precisa da importância de 400 milhões de dólares
para dar continuidade às suas obras para produção de
energia. "A ACP tem responsabilidade pelo desenvolvimento do Nordeste e principalmente de Pernambuco.
Por isso, é interessante sabermos que tipos de alternativas nós temos para geração de energia a partir do
próximo século", afirmou.
Para o Presidente da FIEPE, Francisco Mata, que
recebeu ontem o Presidente da CHESF, o Governo
Sarney precisa cumprir o seu compromisso com o Nordeste, sob pena de ter que deixar o cargo "melancolicamente". Enfatizou Mota quc a FIEPE está solidária
com a CHESF, advcrtindo que qualquer possibilidade
de racionamento de energia trará "prejuízos irrecuperáveis" para o sctor produtivo, tanto em Pernambuco
como nos demais Estados nordestinos. Para se ter uma
idéia da gravidade do problema, avaliações realizadas
no racionamento de 1987 indicaram uma perda de aproximadamente 2 bilhões de dólares para a economia no
Nordeste. Novo racionamento na década de 90 duplicará ou triplicará essas perdas.
Em Brasília, também os parlamentares do Nordeste
voltam a se reunir em favor da manutenção das obras
de Xingá. Eles se encontram com o Presidente da República na tentativa de buscar lltIla solução rápida para
o problema da crônica falta de recursos destinados à
construção da hidrelétrica, bem como à conclusão de
obras prioritárias da CHESF, a exemplo da operacionalização das novas máquinas de Itaparica e Boa Esperança.
Por isso, a união das forças políticas nordestinas é
fundamental para que o Presidente da República sinta
o absurdo dessa paralisação e adote a única decisão
compatível com os altos interesses da Região, que é
a retomada das obras de Xingó, exatamente de acordo
com o cronograma físico-financeiro previamente estabele'cido.
Não há, aí, caminho alternativo, Sr" e Srs Deputados,
nem meias medidas: a opção é o caos econômico e
social, contratado agora para fulminar-nos daqui a menos de 2 anos.
Muito obrigado.

Recebi dos ilustres professores Dr. Nílson Pinto de
Oliveira e Sidney Emanuel Santos, respectivamente
Reitor e Pró-Reitor da Universidade Federal do Pará,
telex cujo teor transcrevo, para inserção nos Anais dos
nossos trabalhos:
"Preocupados com a notícia de que a Proposta
Orçamentária, enviada pela Seplan ao Congresso
Nacional, suprimiu as rubricas de Fomento da Capes, atitude com repercussão catastrófica para a
Pós-Graduação brasileira, vimos solicitar vosso entendimcnto com os Parlamentare~ da Comissão de
Orçamento do Congrcsso Nacional procurando
evitar tamanho desastre para o Ensino, Pesquisa,
Ciência e Tecnologia nas Universidades de Ensino
Superior do País."
Aqui fica o registro, com a minha definição desde
logo favorável a que se preservem aquelas rubricas,
considerando tratar-se de matéria relevante para o ensino superior neste País. Do mesmo modo, apelo para
os meus ilustres pares também integrantes da Comissão
de Orçamento, a fim de que analisem o assunto c lhe
defiram indispensável apoio.
Era o que tínhamos a dizer.

o SR. JORGE ARBAGE (PDS - PA. Pronuncia
o scguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, à medida que o Governo do Presidente Sarney
se aproxima do final, multiplicam-se os equívocos inseridos nas Medidas Provisórias ou Projetos de Leis oriundos do Executivo com vistas à organização administrativa para fins de combate à inflação e redução do
déficit público.
. Entre o enorme elenco de medidas propostas pelo
Governo ao Poder Legislativo, muitas delas espantam
pela eiva do absurdo, quando não da inconstitucionalidade. É o caso da extinção, pura e simplesmente,
dos Escritórios Regionais do Inamps, entendida como
necessária para fortalecer o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde - SUDS, que .,experiência do
pouco tempo de atividade revelou tratar-se do maior
engodo de que se tem notícia na história deste País.
Desorientado, ou. mal assessorado pela burocracia,
o Governo insiste no propósito de prejudicar o setor
público, adotando decisões que vulneram estruturas
consolidadas, como, por exemplo, a supressão, no Orçamento da União para o exercício vindouro de 1990
das rubricas de "Fomento à Capes", com o que poderá
gerar conseqüências catastróficas para a pós-graduação
deste País, afetando, com isso, setores básicos, como
o Ensino, Pesquisa, Ciência e Técnologia nas Instituições de Ensino Superior já grandemente atingidas por
cortes de verbas, sob pretextos de contenção nos gastos
públicos.
A propósito, está em alta fermentação nos estados
brasileiros o movimento que congrega servido'res do
Inamps em torno do repúdio ao ato de extinçao do
mesmo, e agora por parte dos Magníficos Reitores,
advertindo os membros da Comissão de Orçamento
para que restabeleçam aquelas rubricas em favor do
Fomento à Capes, sob pena de, no pr6ximo~.lIl1o,.as
Universidaqes terem inviabilizados os cursos sobre as
matérias citadas.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PFL - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, as "Luminárias 89" serão realizadas no Clube
Municipal do Rio de .Janeiro, dos dias 23 a 27 de outubro.
Os jogos das Luminárias são, acima de tudo, evento
de grar,'!e alcance social, reunindo pessoas portadoras
de deficiência, de vários estados do País, na busca da
reintegração à socicdade através da prática esportiva.
Os jogos serão disputados nas modalidades de basquete,
vôlei, handebol, futebol de salão, goal-ball, xadrez, tênis de mesa e sinuca, por deficientes mentais, visuais,
auditivos, paraplégicos, paralisados cerebrais e amputados de pernas e braços, além de vítimas de talidomida
e anões. Em cada área de deficiência, serão premiados
os atletas que mais se destacarem.
As Luminárias - o "Oscar" do esporte para deficientes no Brasil- são realização da Ande (Associação
Nacional de Desportes para Excepcionais), entidade
pioneira na área.
Durante muitos anos, foi a Ande que conduziu as
delegações de paraplégicos para jogos internacionais.
onde conquistaram inúmeras medalhas. A entidade
também contribui para a organização das Associações
Brasileiras de Desportos para Cegos, Deficientes Mentais e Surdos, lutando junto ao Conselho Nacional de
Desportos (CND) por sua regularização. Recentemente, a Ande participou do Comitê Paraolímpico, com
vistas aos Jogos de Seul, onde o Brasil conquistou 27
medalbas olímpicas.
Nas Luminárias, todos os participantes são premiados
com medalha de participação, independentemente dos
resultados obtidos nas modalidades selecionadas. Serão
conferidos 30 troféus às equipes e 30 medalhas especiais,
individuais, aos atletas que mais se destacarem. Quinze
Luminárias (Oscars) serão entregues aos participantes
selecionados pela Comissão, após serem examinadas
as indicações das Associações Nacionais e aprovadas
pela Comissão Técnica da Ande.
Esses atletas receberão as Luminárias na festa de
encerramento, que contará com banda de música e coraI, entoando o Hino das Luminárias, seguindo-se um
animado baile. Este ano a premiação será feita por
importantes autoridades esportivas e atletas brasileiros.
dentre os quais o Presidente do CND, Manoel Gomes
Tubino, e o judoca Aurélio Miguel, medalha de ouro
nas Olimpíadas de Seul.
A realização das Luminárias foi idéia do Presidente
da Ande, Aldo Miccolis, autor da letra e da música
do hino desses jogos, que' têm como objetivo básico
a confraternização de todos os atletas, com os mais
variados tipos de deficiências, em evento esportivo único no gênero, no País.
Além de homenagear os ãtletas, por área de deficiência, estabelecendo reoardes nacionais e internacionais,
as.Luminárias buscam despertar a consciência dà,sociedade, do Poder Público e dos meios de comunicação
para a necessidade de serem eliminadas as barreiras

· Outubro de 1989

sociais e arquitetônicas que impedem a efetiva participação dos deficientes na vida produtiva do País.
Cumprimento o Presidente da Ande, Aldo Miccolis,
pela organização da Luminária 89 e desejo inserir nos
'Anais desta Câmara um voto de louvor à iniciativa que
deve ser por todos prestigiada.

o SR. FERES NADER (PTB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidentc, Srs. Deputados,
estamos às vésperas das comemorações do Centenário
da República. Celebrar a República é lembrar também
a passagem do Centenário da primeira Constituição Republicana e de outras instituições que lhe são coetâneas.
Entretanto, entendemos que a passagem da data não
pode servir apenas para que se promovam festejos e
comemorações, embora eventos dessa natureza devam
ser realizados. Mais importante que festejar é fazer
reflexão sobre os últimos cem anos, sob o ponto de
vista político, social, econômico, cultural e institucional.
Em 1989, ao rejeitarmos a Monarquia, buscamos novos tempos para o Brasil. Por isso é importante que
façamos um balariço do País, nos seus diferentes aspectos. Aliás, não foi isso 'que vimos, por ocasião dos 200
anos da Constituição norte-americana, nem no Bicentenário da Revolução Francesá?
Para o êxito da programação, exortamos todos os
brasileiros a que se engajem, sob a liderança dos governos federal, estadual e municipal, nesse raciocínio. que
nos permitirá absorver lições que nos sirvam para elucidar os caminhos do nosso futuro.
O futuro tem coração antigo. A análise que fizermos
de nossos cem últimos anos pode ajudar-nos a encontrar
saídas para o País.
O Brasil optou pela República, em detrimento da
Monarquia, porquc a opinião mais influente do País
julgou que estaria assim escolhido o caminho da modernidade, a fórmula dos novos tempos, o projcto político
correspondente ao progresso, à prosperidade, à vitalidade social, com a superação do anacronismo, representado pela instituição monárquica.
Ademais, República significa democracia, soberania
popular, em suma: "quem diz República diz democracia", segundo a fórmula que se tornou corrente no largo
movimento de idéias republicanas.
Não há momento mais adequado para uma reflexão.
É o instante de, com a participação de todos, oferecermos contribuição à proposta nacional que nos faça
uma Nação moderna, politicamente democrática, socialmente justa, economicamente competitiva e culturalmente avançada.
Precisamos tentar pelo menos isso. E o Brasil já terá
renascido em cada um de nós.
Muito obrigado.
o SR. BOCAYUVA CUNHA (PDT - RJ, Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr'> e Srs. Deputados, fator importante na decisão dos eleitores indecisos será ccrtamente a biografia dos candidatos. E
quando qualquer cidadão se dispuser a examiuar qucm
é quem, sem paixão nem preconceito, os Maluf, Collor,
Afif, farinha do mesmo moinho, desabarão. De Maluf
restou a imagem que o povo, aonde ele vai, lhe grita
na cara: desonesto, Este Afif com arcs de bom moço
é, como me disse um motorista de táxi em Belo Horizonte: "Deputado, eu sou do interior, de Patos - lá
na minha terra este Afif seria daqueles mascates que
nos vendem uma camisa de algodão, "provando" que
ela é de seda". Não engana ninguém, agente que é
de patrões, e a seu serviço. Basta ver o seu papel na
Constituinte. O outro, o "pilantra", típico produto das
arrogantes oligarquias nordestinas, que tudo podem
porque nada as atinge, tem sua postura de honesto
e super-homem a cada dia mais desmascarada. Na hora
do voto, solitário na cabine, todo eleitor consciente,
que ama seu país, vai lembrar-se daquele que é a "Esperança do Povo": Brizola. E nunca devemos esquecer
sua história, sempre a serviço do Brasil e dos brasileiros.
Deputado Estadual em 1946, dcpois Depntado Federal, logo Brizola é elcito Prefeito de Porto Alegre, onde
inieia sua carreira dc Administrador Público. Já então
sua prioridadc cra a educação. Menino pobrc de Carazinho, Brizola sabe que foi através do bin6mio trabalho
e estudo que chegou onde está. Sua esplêndida administração em Porto Alegre levou-o ao Governo do Rio
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Grande do Sul, em 1958. E ali, como Governador,
realizou o seu plano de educação, construindo mais
de 600 escolas. Estão até hoje lã as escolas de Brizola,
apropriadas à época e ao meio ambiente, orgulho dos
gaúchos. No campo, Brizola foi o pioneiro de reforma
agrária, com efetiva distribuição de terra aos camponeses, aos sem-terra. E deu certo.
Só os gaúchos conhecem a epopéia do Banhado do
Colégio, onde foram assentados milhares de "sem-terra", há mais de 30 anos, quando reforma agrária era
tabu para as nossas incompetentes e egoísticas elites
dirigentes. Os preconceitos delas contra Brizola não
são gratuitos: querem latifúndios improdutivos, como
estoque, como reservas patrimoniais. E nós, não. Brizola quer produção no campo e justiça social. Ainda
Governador, teve que enfrentar a má qualidade da prestação de serviços de Bond and Share, que monopolizava
o fornecimento dc cnergia elétrica e telefones. Desapropriou~a legalmente, através dc dccisão judicial.
A coragem de enfrentar os "agentes do imperialismo"
e o problema da terra e da reforma agrária muit!} explicam toda a campanha suja que até hoje persegue Brizola
e os preconceitos que então foram criados contra ele.
Sua corajosa luta pela legalidade, quando enfrentou
os golpistas de 1961, vencendo os Ministros Militares,
que queriam impedir a posse do Vice-Presidente João
Goulart e rasgar a Constituição, tornou-o O único civil
que até hoje enfrentou e venceu uma conspiração armada contra a democracia e a legalidade.
Não pretendo, neste breve espaço, fazer a biografia,
tão rica, do Engenheiro Brizola. Mas é importante sobretudo, que os mais jovens conheçam detalhes que
explicam muito o ódio contra tudo aquilo que ele representa. Não é de graça que a esmagadora maioria do
Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul apóia Brizola
entusiasticamente. E os nossos "inimigos", eles, os poderosos, ainda dizem que o governo dele não foi bom.
Quem terá razão?
Sr. Presidente, Srs. Deputados, subo a esta tribuna
hoje também para protestar contra o ato do juiz dc
Magé,José Carlos Martins Gomes, que mandou invadir
a casa do vcrdadciro Prcfcito daqucle Município,:o Sr.
José Barbosa Porto, para violentamentc, com policiais
armados, confiscar a cdição do Jornal de Magé que
circularia hoje. Onde estamos, Sr. Juiz?
Era o que cu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

É necessário seguir o exemplo que vem sendo dado
de diversos cantos do continente: Jaime Hurtado, excandidato presidencial da Frente Esquerda Unida, do
Equador, assinou moção de repúdio junto com dezenas
de dirigentes de vários partidos, organizações e dos
mais importantes sindicatos: diversos partidos e organizaçôes do Uruguai expressaram apoio à marcha de 8
de setembro; também do Paraguai vieram manifestações da CUT, do Partido dos Trabalhadores e de outras
organizações; aqui no Brasil, além dos partidos já citados, já repudiaram o indulto a Federação Democrática
dos Metalúrgicos de Minas Gerais, dezenas de sindicatos desse Estado, a Câmara Municipal de Diadema,
São Paulo, a Federação Nacional dos Previdenciários
(Fenasps), o Congresso da Umesb e dezenas de outros
sindicatos e organizações.
Lutar contra o indulto hoje é lutar contra qualquer
tentativa dc golpe amanhã.
Por isso, nobres colegas, temos quc seguir estc caminho, pois esta é uma luta de todo o continente contra
um passado recente, sujo, que se tenta encobrir, 'mas
que é parte trágica da história e não pode ficar impune.
Neste sentido, chamamos todos os parlamcntares dcsta Casa que tenham um compromisso com a democracia
a se somarem na luta contra o indulto. Junto, fazemos
um chamado à Nação, aos democratas, aos socialistas,
às entidades de direitos humanos, às entidades civis,
aos sindicatos, centrais sindicais e a todas as organizações dos trabalhadores da cidade e do campo, que
entrem nesta luta ao lado de nosso povo-irmão argentino.
Contra o perdão aos genocidas!
Julgamento e castigo aos militares envolvidos na guerra suja!
Declaro que o meu gabinete está à disposição desta
campanha, inclusive para informação e centralização.

o SR. ERNESTO GRADELLA (PT - SP. Pronuncia'
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados.
há duas semanas, minha ássessoriacorreu O gabinete
de diversas lideranças partidárias colhendo assinaturas
para um telex que seria enviado ao governo da Argentina.
Referido telex manifestava a oposição dos de;nocratas e socialistas brasileiros ao indulto que viria a ser
decretado, ainda que parcialmente, na semana seguinte,
pelo Presidente Menem, e contou com o apoio dos
líderes do PT, do PC do B, do PCB e do PSDB. Alguns
líderes não foram achados, c outros, sob a alegação
de ser problema intcrno da Argentina, se negaram a
subscrevê-lo, como foi o caso do nobre líder do PMDB,
Ibsen Pinheiro.
Sr. Deputados, no dia 8 de setembro, numa sextafeira, mais de 150 mil cidadãos argel)tinos marcharam
pelas ruas de Buenos Aires, somando-se aos outros
milhares que saíam às ruas em todos os rincões do país.
Essas centenas de milhares de pessoas levavam bandeiras, cartazes, faixas, erguiam os punhos, gritavam e
marchavam contra o perdão de Menem aos militares
genocidas e por julgamento e castigo aos que fizeram
a "guerra suja" contra os filhos da Argentina.
Essa ampla manifestação, que, sendo a maior desde
os acontecimentos da Semana Santa de 1987, juntava
trabalhadores peronistas, radicais, socialistas e comunistas, mães e avós dos "desaparecidos", um sem-número de entidades de direitos humanos e, sem dúvida.
muitas famílias que tiveram seus parentes, amigos ou
vizinhos mortos, torturados ou desaparecidos nos anos
negros da ditadura militar.
Os democratas, os socialistas, as entidades civis e
sindicais, os parlamentares desta Casa que defendem
a democracia não podem omitir-se ncsta luta do povo-irmão argentino.

O SR. DIONÍSIO HAGE (PRN - PA, Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é com alegria incontida, enlevada pelo sentimento de fé, que quero trazer ao conhecimento de meus
pares a passagem de mais uma festa religiosa do povo
paraense, sem dúvida a maior procissão de sentimento
de amor, de confiança, de certeza de proteção divina,
que é a Procissão do Círio de Nazaré, realizada domingo
último, em Belém do Pará.
A lenda do culto à Virgem de Nazaré, padroeira
do povo paracnsc, Sr. Presidente, guarda certa similitude com a vinda ao Pará dos primeiros colonizadores.
Antiga versão dá conta do surgimento do culto do Priorado de S. Mamede de Castanheira.
Diz-se também que a pequena imagem amorenada,
tendo ao colo um menino, recebera esse batismo pontifica! por ter sido esculpida na Cidade de Nazaré, na
Galiléia, na Judéia. '
Diz-se ainda que. no século IV, teria sido transferida
para Belém pelo monge Ciríaco, tendo este ofertado
a S. Jerônimo, que pesquisava sobre as Santas Escrituras, e S. Jerônimo africano teria confiado a valiosa
imagem ao mosteiro de Cauliana, na Espanha, isto pelo
ano de 714.
Conta-se ainda que a imagem de N. Sr' de Nazaré
foi encontrada por um nativo da região no Pará, em
outubro de 1700, dando nascimento ao culto à Virgem
de Nazaré, no Estado do Pará.
A imagem, idêntica à encontrada em Portugal, ou
seja, aquela enviada ao Mosteiro dc Cauliana, na J;:spa,nha, teria sido descoberta em um nicho de pedias, á
'margem de um dos tantos igarapés do Estado do Pará,
na bifurcação de um taperebazeiro (árvore nativa da
região), às margens de um córrego, no centro da mata
no Estado do pará~ o seu proprietário, segundo se deprecnde, estava certo de que a floresta escondia e protegia a imagem, dev~ndo pertencer a alguns dos exploradores lusitanos que vieram para o Estado do Pará, ou
então teria sido ocultada nas condições acima descritas
por peregrinos que teriam sido apanhados de surpresa
pelos índios,
Ainda para não faltar à verdade de detalhes, Sr. Presidente, o culto teria procedência na cidade da Vigia,
no meu estado, onde teria sido introduzido muito antes,
pelos idos de 1653.
Este ano, como nos demais, a procissão alcançou
, o êxito sempre digno de destaque e realce, uma vez
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que, segundo o SI. Arcebispo do Pará, D. Alberto Ramos, que este Congresso homenageou poucos dias atrás
em seu cinqüentenário de sacerdócio, teve afluência
de 2 milhões de fiéis, Círio que vem oconendo há nada
menos de 197 anos, de modo ininterrupto.
Na véspera do domingo, dia 8 último, Sr. Presidente,
aconteceu na baia de Guajará, que banha a cidade de
Belém, uma procissão fluvial que reuniu mais de uma
centena de pequenas embarcações, transportando a
imagem da Santa. Milhares de pessoas participavam
do evento.
Após a procissão fluvial, que se iniciou na Vila dc
Icoaraci e prosseguiu até a tradicional escadinha do
cais do porto, em Belém, a imagem da Virgem de Nazaré foi levada para o seu nicho situado no Colégio Gentil
Escola de Ensino, dirigido pelas irmãs Santana.
À noite de sábado foi a imagem da Virgem de Nazaré
levada para a Catedral de Belém, situada na Praça da
Sé, no bairro da Cidade Velha, que guarda muito da
colonização portuguesa no Pará, de onde, no dia seguinte, domingo (scmpre o segundo domingo do mês de
outubro), saiu a maior procissão religiosa do Brasil,
o Círio de N. SI" de Nazaré.
A procissão do Círio é, sem dúvida. a grande manifestação de fé e religiosjdade de um povo. Milhares 'de'
fiéis pagam promessas; muitos, este ano mais de 3.000,
se dispuseram a empunhar'a corda que puxa a Berlinda,
onde a imagem da Virgem de Nazaré se encontra, como
forma de pagamento de graça alcançada.
SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é presenciando
espetáculos como o que descrevo nesta hora, que acredito no povo paraense, da Amazônia e do Brasil: é
um povo de fé, é um povo de amor, é um povo que,
tenho certeza, rezou pela felicidade da imensa Nação
brasileira, que espera que nós, políticos, realizemos a
obra de salvação nacional, para que o Brasil ocupe
o seu verdadeiro lugar de 8' economia do mundo, com
mais moradia, com mais pão, com mais escolas, com
mais saúde, enfim, com o maior bem-estar para todos,
que certamente temos a proteção da Virgem de Nazaré,
a grande Padroeira do povo paraense.
Era o que tinha a dizer.

o SR. DENISAR ARNEIRO (PL - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr',e Srs. Deputados, no dia 12 de outubro corrente, a Companhia
Siderúrgica Nacional inaugurou sua nova bateria de 75
fornos de coque, construídos com recursos próprios,
no valor de 260 milhões de cruzados novos.
O equipamento substituiu a bateria n' 1 da CSN,
pioneira na fabricação de coque no Brasil e que agora
vai permitir à siderúrgica produzir mais 450 mil toneladas de coque por ano, conseguindo, com isto, fazer
uma economia de cerca de 15 milhões de dólares que
estavam sendo gastos anualmente com a importação
deste material.
Nós, que nos últimos anos temos denunciado desta
tribuna as injustiças que o Governo tem praticado contra o sistema siderúrgico brasileiro e, em especial, contra a CSN, queremos congratular-nos com o seu presi-dente, DI. Juvenal Osório Gomes, por estar conseguindo atravessar esta fase negra e encaminhar a nossa
CSN para um porto seguro.
A dívida q\l~ ainda mantém de médio prazo, de 600
milhões de dólares ao câmbio oficial, está sendo possível
administrá-la com a atualização do preço do aço, que
agora vem sendo autorizado pelo CIP.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, para que V.
Ex" tenham idéia do esforço que esta companhia vem
desenvolvendo para consolidar sua situação financeira
e econômica, podemos informar que a despesa mensal
de juros paga por ela chcga a 90 milhões de dólares
no câmbio oficial. Segundo promessa fcita pelo Ministério da Indústria e Comércio c o Ministério da Fazenda,
esta dívida de 600 milhões de dólares deverá ser rolada
com um prazo mais longo', o que dará à companhia
um alívio nos seus cofres para saldar seus compromissos
rigorosamente em dia, como sempre foi a sua tradição.
Até o momento, não foi possível ainda a companhia
solver seus compromissos com o Governo do Estado
do Rio, representado pelo pagamento de impostos de
ICMS, hoje já acumulados em 60 milliões de dólares,
nem a fornecedores como a Light, a RFF e a Docenave.
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Ocorre que, com o saneamento financeiro determinado
pelo Sr. Presidente da República, temos certeza de que
desta vez virá a tranqüilidade de que os diretores e
trabalhadores daquela usina necessitam para produzir
cada vez mais, mostrando que a nossa mão-de-obra
é bem administrada c uma das melhores do mundo.
Aproxima-se a data básica para novas negociações salariais da companhia com os seus empregados, mas temos
certeza de que o bom senso prevalecerá e o patriotismo
de seus funcionários falará mais alto no momento de
tamanha gravidade porque passa a Nação, e as reivindicações que haverão de encaminhar, serão aquelas puramente indispensáveis para que o trabalhador mantenha
com dignidade o seu padrão de vida, e que muito em
breve, com a completa transição democrática em nosso
País, o novo Governo, com uma sólida política econômico-financeira, dará condições para que a mão-de-obra
daqueles que no dia-a-dia labutam, possam então conquistar novos benefícios para o seu bem-estar, pois temos certeza que a nossa CSN já estará totalmente saneada.
Era o que tínhamos a dizer.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PDT - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, uso esta tribuna para prestar uma justa
homenagem à Câmara Municipal de Vereadores do
Paudalho, Pernambuco, que através do Projeto de Resolução n' 006/89 aprovou, em tempo recorde, o Regimento Interno com as normas para a elaboração da
sua Carta Municipalista.
Desejo registrar também, Srs. Deputados, que aquela
Câmara de Vereadores, através do seu Presidente, Luiz
Ribeiro da Costa, também apresentou, em tempo recorde, o Anteprojeto da Carta Municipalista do PaudalllO,
com 174 artigos, o qual já recebeu diversas emendas
dos Srs, vereadores, por intermédio das Comissões de
Análises e de Consolidação, presididas e relatadas, respectivamente, pelos Vereadores Francisco Câmara, José Pinheiro, Francisco Queiroz e Raimundo Honório.
A Lei Orgânica do Município do Paudalho, sem dúvida, será uma das mais modernas e avançadas de todo
o País, a partir da Organização do Município, dos Poderes, da Administração e da Ordem Econômica c Social.
Dentro dos prazos estipulados pelo Regimento Tnterno da Câmara, no seu Capítulo In, não apenas os representantes do povo naquela Casa legislativa poderão elaborar asua lei orgânica, mas também as entidades representativas dos diversos segmentos da sociedadc paudalhense e as autoridades do Poder Executivo municipal.
Parabéns ao povo de Paudalho.

o SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, recebi, em meu gabinete parlamentar, documento dos médicos-residentes da Fundação Hospitalar do
Distrito Federal, comunicando quc a categoria entraria
em greve por tempo indeterminado a partir de ontem,
dia 17.
O valor da bolsa de estudo dos médicos-residentes.
em setembro, correspondia a NCz$ 1.300,00.
Este valor, Sr. Presidente, Srs. Deputados. é reconhecidamente irrisório, principalmente em Brasília. cidade que apresenta um dos mais altos custos de vida
do País.
Alegam os médicos que estão negociando com o Governo do Distrito Federal há um mês tentando uma
complementação no valor das bolsas de estudo, a fim
de não terem seus parcos vencimentos corroídos pela
inflação.
A bolsa de NCz$ 1.300,00 é paga peIo Ministério
da Educação, e o que os médicos-residentes querem
é que a Fundação Hospitalar faça uma complementação
desses valores, para garantir-lhes a sobrevivência. A
Secretaria de Saúde, no entanto, negou a complementação, invocando impedimento de ordem jurídica.
Está criado o impasse e, mais uma vez, quem sai
prejudicada é a população.
Todos sabem que os ambulatórios, centros de saúde
e prontos-socorros apóiam-se, basicamente, nos serviços prestados pelos médicos-residentes.
A conhecida defasagem do quadro de pessoal da Fundação Hospitalar praticamente obriga que o grosso do
atendimento nos hospitais e centros de saúde recaia
. sobre os residentes.
Dessa forma, o trabalho do médico-residente tornouse indispensável no sistema hospitalar de Brasília e suas
cidades-satélites.
Diante disso, o precário atendimento na rede hospitalar só tende a piorar, afetando diretamente as milhares
de pessoas que procuram atendimento médico todos
os dias. A situação, no meu entender, é grave, SI. Presidente, Srs. Deputados.
Urge que se encontre uma solução capaz de satisfazer
as duas partes.
Desconheço os impedimentos de ordem jurídica que
levaram a Fundação Hospitalar a negar a complementação, reclamada pelos médicos-residentes.
A reivindicação dos residentes, por outro lado, parece-me extremamente justa, diante da importância da
contribuição que prestam ao sistema de saúde do Distrito Federal.
O valor da bolsa que estão recebendo do MEC é
verdadeiramente irrisório.
Quero, aqui, fazer um apelo às duas partes para que
reabram o diálogo e tentem encontrar uma solução plausível, porque acima de qualquer discussão está o interesse comunitário, e não é mais possível penalizar uma
população que jáé enormemente sacrificada pela precariedade dos serviços médicos oferecidos pelo poder público.

O SR. MENDES RIBEIRO (PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados. "a Previdência mudou. Pague para ver!"
Mudou? Coisa nenhuma. O anúncio custa os olhos
da cara. Acena com um milhão de falsidades.
Mudou, por quê? Por acaso executaram os devedores? Nada! Atenderam aos pedidos reiterados do Congresso para, pelo menos, dizer à opinião pública quem
enriquece com o dinheiro do povo? Não se iludam!
Terminaram as filas? Deixaram de eng~rdar as burras
particulares com depósitos sem rentabilidade, e esvaziando os cofres previdenciários, pagando antecipações
sem sentido?
"A Previdência mudou. Pague para ver!"
Pagar para ver? E quando o contribuinte deixou de
pagar? E se por acaso deixasse, receberia o mesmo
tratamento? Seria convidado, como os maus pagadores,
a gozar facilidadcs se, pelo menos desta vez, atenderem
as stiplicas de quem se diz governante c curva os joelhos?
"A Previdência mudou. Pague para ver!"
Mudou? E se mudou, por que, diariamente, a guerra
de nervos prossegue? Por que as Medidas Provisórias?
Por que os anunciados rombos? Por que a avalanche
de desmandos? Por que o reiterado propósito de sucatear o patrimônio? Por que administrar mal, propositadamente mal, forçando o leilão e transformando em
prejuízo o que, em mãos competentes e bem-intencionadas, seria lucro certo, rentabilidade altíssima?
Quem, salvo a Previdência, perdoa quem deve, troca
o bom pelo ruim e castiga quem paga em benefício
de quem passa o calote?
"A Previdência mudou? Pague para ver!"
Pois, quem sabe mudou? Foi superavitária, faz pouco, quando a Nova República engatinhava. Agora se
diz deficitária, incontrolável, quase falida!
Pois, quem sabe, mudou? Antes as filas eram menores. Alguém, de quando em quando, era atentido. Agora, ninguém é.
Pois, quem sabe mudou? Antes a Copa era risonha
e franca. Agora, para desespero dos prepotentes, o
Congresso está presente e uma classe percebe a força
que tem!
Quando o povo descobrir, definitivamente. o poder
do voto, não adiantarão blefes ou mentiras bem vendidas. Elas terminarão, sempre, na próxima eleição. Ou
algum dos carrascos dos pobres e benfeitores dos ricos
pensa se elegcr em algum lugar para qualquer mandato?
Quem viver, verá.
O SR. CLÁUDIO ÁVILA (PFL - SP. Pronuncia
o seguinte discurs.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é com grande satisfação que registro hoje. desta
tribuna, a realização, em Blumenau, da Oktoberfest
89.
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Iniciada no último dia 6, a festa se estenderá até
o próximo sábado, dia 22 deste mês, quando se espera
o registro da presença de mais de 1 milhão de pessoas
nestes 17 dias de confraternização do povo de Santa
Catarina com seus visitantes.
Nascida com o objetivo de superar os danosos efeitos
morais das enchentes de 83í84, que assolaram Blumenau, a Oktoberfest hoje já rompeu as barreiras do estado e do País e tornou-se uma festa internacional, marcada pela presença de inúmeros turistas estrangeiros.
Caracterizada por uma rigorosa organizaçáo, fruto
do esforço da comunidade blumenauense e liderada
pela administração municipal, a festa proporciona a todos que dela participam momentos de descontração e
alegria, num clima de tranqüilidade e segurança.
Animada por cinco bandas alemãs e 28 bandas regionais, a festa típica alemã é hoje considerada a segunda
maior festa da cerveja do mundo, sendo superada somente pela Oktoberfest de Munique, da qual foi seguidora, e Çjue é realizada há 179 anos.
Considerada também a segunda maior festa com concentração em massa do País, perdendo apenas para
o carnaval carioca, a Oktoberfest, antes de encerrar-se,
já garantiu seu sucesso, graças à tradição de trabalho
e organização do povo de Blumenau, neste ano com
o comando determinado e competente do grande administrador, o Prefeito Municipal Vilson Kleinubing.
A Oktoberfest é hoje, inegavelmente, um fator de
desenvolvimento do turismo na região do Vale do Itajaí,
bem como de desenvolvimento desta já consolidada
economia do nosso estado.
Blumenau, que já é conhecida pela qualidade de seus
serviços e produtos, vê o crescimento de seu comércio
local no aumento da circulação de riquezas nestes dias
de festa.
Certamente cada visitante, além de comprar bens
e serviços, passa a ser um divulgador anônimo da cidade, de seus produtos e da e'ftraordinária hospitalidade
do povo blumenauense.
Desejo, neste momento, fazer um convite a todos
os brasileiros para que visitem Blumenau nestes dias
de festa, pois certamente viverão momentos inesquecíveis com seus familiares, num ambiente de respeito,
segurança e alegria inigualáveis.
Ao finalizar este pequeno pronunciamento, que tem
o objetivo de registrar, nesta Casa, o grande momento
que vive nosso estado, e especialmente Blumcnau, com
a realização da Oktoberfest 89, quero manifestar, como
catarinense, meu orgulho de verificar o trabalho sério
.e competentc de meus irmãos blumenauenses, que sob
o comando do Prefeito Vilson Kleinubing, dão mostras
de que é possível administrar bem, mesmo nos momentos adversos que vivemos. Parabéns, Blumenau! Teu
exemplo scrve ao Brasil.

o SR, CHICO HUMBERTO (PDT - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" c Srs. Dcputados, o MAE-Bezerra de Menezes, entidade que nasceu da grande demanda de amparar os fracos e nccessitados, foi criado em 7 de setembro de 1975, tendo completado seu 14' aniversário de elogiável labor filantrópico.
Neste ensejo, Sr. Presidente, parabenizamos os idealizadores dessa entidade, na pessoa da SI" Floricena
Borgcs Lima.
Ao longo desses anos esta digníssima senhora vem
prestando denodado apoio sócio-espiritual aos mais dcsprotegidos da sorte, na próspera cidade de Paracatu
Minas Gerais.
'
O Movimento Bezerra de Menezes é uma entidade
livrc, não estando ligada a qualquer outro objetivo senão o de trabalhar em prol de uma facção social carentc
de recursos.
Desde 1985, o MAE tem-se honrado com a colaboração de vários projetos elaborados em conjunto com
a L,:gião Brasileira de Assistência (LBA), Fundação
:r-:aclOnal de Bem-Estar do Menor (Funabem), Fundaçao Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), Finsocial e Prefeitura Municipal de Paracatu. Graças a estas
valiosa~ contribuições tem alcançado, com êxito, a manutenção e o progrcsso de sua Pré-Escola Tia Áurea,
que abriga crianças na faixa etária de 3 a 6 anos de
idade.
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Cabe ressaltar a participação do corpo docente, todo
ele composto de profebsoras da Prefeitura Municipal,
que neste labor desempenha a sua função com elevado
espírito filantrópico.
Não poderíamob encerrar este pronunciamento sem
que houvesse palavras de louvor aos componentes da
diretoria do MAE-Bezerra de Menezes, que, desprendidos de quaisquer interesses que não o de bem servir
aos objetivos da entidade, vêm abrindo novos horizontes a inúmeras famílias.
O povo de Paracatu bem merece instituições desta
estirpe, e nesta oportunidade parabenizamos o MAEBezerra de Menezes, desejando uma longa vida, com
êxito e progresso crescentes.
SI. Presidente, trato, ainda, de outro assunto.
Vivemos um momento extremamente significativo e
rico da vida brasileira. Os momentos que antecedem
as eleições presidenciais, depois de um inconcebível
jejum de 20 anos.
O momento é significativo e rico não apenas pelo
fato de termos passados todos estes anos esperando
para que ele acontecesse. Foram anos de muita luta,
de muita resistência. Inúmeros companheiros tombaram pelo caminho. Outros, desiludidos ou desesperançados, preferiram abandonar a missão de redemocratizar o País. Por isto, este é um instante altamente significativo para o nosso povo. Mas também não é só por
isso. Este momento é importante porque está nos possibilitando ver, de maneira clara e insofismável, que antigos freqüentadores dos quartéis e dos gabinetes ministeriais hoje aí estão, num flagrante desrespeito à memória
dos que lutaram e numa afronta à dignidade do nosso
povo, apresentando-se como democratas e, mais do que
isso, como verdadeiros "salvadores da pátria".
SI. Presidente, SI'" e Srs. Deputados, este momento"
é extremamente rico exatamente por isso, para demonstrar o quanto de "cara de pau" possuem certos candidatos, pois muitos deles até bem pouco tempo estiveram
do lado da ditadura, estiveram oprimindo o nosso povo
e desgraçando o País. Não é por este Governo do Presidente Sarnéy ser mais incompetente que poderemos
esquecer o quanto de prejuízo os anteriores provocaram
ao País.
Muitos destes que aí estão, dizendo que "juntos vamos chegar lã", são extremamente demagogos e falsos.
Eles nunca saíram de lá. Sempre estiveram do lado
do poder, seja participando de governos estaduais biônicos, seja dando sustentação político-partidária ao Governo Federal. Eles nunca saíram de lá, sempre estiveram do lado do poder e, portanto, pelo registro histórico, na contra-mão do povo.
Existe, no entanto, um fato mais grave. O candidato
Afif Domingos tem usado de extrema falsidade, de fisiologismo tão descarado que não podemos calar. Como
é posível, em nome da dignidade do cargo político quc
ocupamos, que um Deputado que se ausentou de todas
as votações importantes referentes aos deficientes físicos possa usar a linguagem dos surdo-mudos, para ganhar votos entre estas pessoas?
Como é possível tentar enganar desta forma, Sr. Presidente e Srs. Deputados, como se aqui não estivéssemos para denunciar estes fatos? O Sr. Afif é um exímio mercador, um vendedor de falsas idéias e imagens.
Não votou nenhum benefício para os deficientes físicos.
Ausentou-se do Plenário quando estávemos aqui empenhandos em destinar pelo menos um salário mínimo
à família que tivesse um deficiente fisíco. É o mínimo
que poderíamos fazer. E como procedeu o SI. Afif?
Se ausentou do Plenário, e com sua ausência poderia
ter inviabilizado o quorum para a aprovação desta e
de outras importantes matérias que beneficiariam os
deficientes. E preciso que as famílias dos deficientes
e as Apaes de todo o País não se deixem enganar com
este tipo de mercantilismo. Vende o Sr. Afif uma imagem que não possui e defende idéias que não tem coragem de assumir, pois quando tcve oportunidade, aqui
mesmo, no plenário desta Casa, fugiu, negando scu
apoio quando os deficientes e seus familiares mais precisavam.
M(lS não foi só esta fuga a ação nociva do SI. Afif.
Quando aqui se defendia a manutenção da estatização
do sangue, o que propunha o Sr. Afif? Que o sangue
pudesse ser privatizado, comercializado por empresas
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particulares. Talvez baseando-se no ,(õxemplo do ditador
Somoza, que comercializava o sangIk dos nicaragüenses
para os bancos particulares dos Estados Unidos. Será
que os hemofJ1icos, as pessoas carentes podériam calar
ante tamanha insanidade? Não podem, assim como nós
não podemos. Em nome da verdade c da coerência,
nesta rara oportunidade que temos, ao longo dos últimos anos, de votar para Prcsidente da República, não
nos enganemos com os vendedores de ilusões, mercantilistas da inocéncia do povo brasileiro.

O SR. ÁTILA LIRA (PFL - PI. Pronuncia o seguiute
discurso.) - SI. Presidente, Srs. Deputados, a situação
presente do setor educacional brasileiro é caótica. A
f«!ta de verbas tem conduzido acentuadamente este setor para a total falência. Em decorrência deste abandono, do descaso observado de forma transparente, corre
o Brasil o risco de perder espaços no crescimento entre
as nações modernas, conquanto é simplesmente inaceitável o salário pago a um professor no ensino primário,
no secundário ou no universitário. As universidades
federais estão sucateadas, funcionando precariamente,
em face da falta de estímulo, da ausência das condições
mínimas necessárias para o seu funcionamento, destacando, repito, a gravíssima questão salarial e de financiamentos para pesquisa. Na verdade, poucas são as
universidades federais que podem ser chamadas de universidade. A esmagadora maioria são instituições de
ensino superior, em virtude da inexistência de pesquisas, da implantação de laboratórios, dos escritóriosmodelos responsáveis pelo treinamento prático do alunato e do aprofundamento dos estudos desenvolvidos
pelo corpo docente. É verdadeiramente lamentável a
situação atutal das universidades federais.
O ensino de l' e de 2' Graus sofre dos mesmos problemas do ensino universitário. Os parcos salários, escolas
funcionando precariamente pela falta de recursos, prédios não recuperados colocando em perigo a vida dos
que querem ensinar e dos que querem aprendcr.
No Estado do Piauí, o Governador prefere construir
pré-metrô, poticabana e barca do sal - questionáveis
sob todos os aspectos - a investir na recuperaçáo das
escolas públicas e dotá-las de condições adequadas,
aceitáveis, de funcionamento. Os professores da rede
estadual ganham invariavelmente menos de um salário
mínimo, enquanto milhões de"cruzados novos c de dólares foram gastos e ainda estão sendo gastos com obras
dispensáveis, não dotadas de custo-benefício. É sumamente lamentável a situação vigentc no setor educacional público.
A crise cconômico-financeira por que passa o País
desde 1973 não conduziu os governos federal, estaduais
e municipais a recuperarem a educação, a prioritizá-la
em todas as suas peculiaridades e vicissitudes. Dizem
que o Brasil é uma nação em desenvolvimento. que
se aproxima do restrito grupo das nações desenvolvidas.
O Brasil é um País subdesenvolvido, pois não investe
na educação, não destaca o setor educacíonal, vivendo
da construçáo de obras de fachada, marginalizando a
especialização, a qualificação da mão-de-obra. Todos
os povos desenvolvidos alcançaram este grau em decorrência da atuação séria e continuada dos seus governantes no crescimento e desenvolvimento da educação.
A pesquisa, totalmente marginalizada, desassistida no
Brasil, é a mola mestra, propulsora, que permite estes
países, integrantes do chamado Primeiro Mundo, ditarem as regras de crescimento econômico e de desenvolvimento sócio-econômico no contexto da comunidade
de nações.'
Enquanto as autoridades brasileiras não encararem
com seriedade e competência o setor educacional, o
Brasil não passará de uma nação subdesenvolvida, sem
condições de gerar conhecimento. Importa conhecimento e não tem sequer a capacidade de transformá-lo
e adaptá-lo às reais necessidades e condições do País.
Meus caros companheiros, o Dia do Professor é uma
data que simboliza principalmente o dia da educação.
Nesta Casa, estamos elaborando as leis da educaçaõ:
Diretrizes e Bases, Plano de Carreira do Magistério,
Plano Nacional de Educação, que guardarão as preocupações essenciais de uma nova etapa de educação brasileira.
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São elas: - prioridade para o ensino público; recursos para a escola pública; -liberdade de ensino;
- qualidade do cnsino; c - prioridade para o ensino
de l' Grau.

Sr. Presidente, solicito a transcrição nos Anais do
seguinte quadro, que demonstra as perdas salariais em
relação aos reajustes concedidos aos professores:

Secretaria de Educação -'~stado do Piauí
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o SR. Sf:RGIO SPADA (PMDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o Congresso Nacional precisa, com a maior urgência,
elaborar a legislação complementar que disciplinará a
distribuição das receitas públicas, como prevêem os artigos 159 e 161 da nova Constituição. O primeiro, fixando
os valores dos Fundos de Participação que a União
está obrigada a entregar aos Estados. Municípios e Distrito Federal; o segundo, estabelecendo normas sobre
a entrega desses recursos e os critérios dc rateio dos
respectivos Fundos.
'
Ênquanto isto não acontece, os entes federados continuam à mercê da vontade onipotente do Governo Federal. ainda dominado pelos vícios centralizadores do regi-

me de arbítrio que manteve Estados e Municípios em
condições de mendicância. Tal política serviu para satisfazer aos interesses de dominação política, bem ao fcitio
dos sistemas autoritários.
Não foi sem outro propósito, senão o de restaurar
em toda a sua plenitude os fundamentos federalistas
e o exercício da integral emancipação político-financeira
das Unidades administrativas brasileiras, que o Constituinte de 1988 dispôs sobre os mandatos básicos sobre
a Repartição das Receitas Tributárias, assegurando
maior cota de participação aos Estados e Municípios
sobre o produto da arrecadação dos impostos.
Infelizmente, a ausência de lei complementar, conforme prescreve o art. 161, deixa ainda, ao talante dos
tecnocratas do Tesouro Nacional, a atribuição de fixar
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os critérios da distribuição dos Fundos de Participação.
E, como as burras do tesouro enfrentam sérias dificuldades, preferem eles o sacrifício dos Estados e dos Municípios e passam a estipular valores bem abaixo dos
índices inflacionários.
Tanto assim é que as cotas do FPM de setembro
foram fixadas no mesmo quantum das de agosto, como
se o País não estivesse passando por uma brutal inflação.
supcrior a 35% (trinta e cinco por cento) ao mês, o
quc, inevitavelmente, se reflete no aumento da arrecadação dos tributos - Imposto de Renda e proventos
de qualquer natureza e Imposto sobre Produtos Industrializados - que concorrem para a formação dos Fundos de Participação, como determina a Carta Magna
no seu art. 159.
No Paraná. Estado que tenho a honra de representar
nesta Casa, há Municípios que sofreram defasagem de
até 75% (setenta e cinco por cento) entre os valores
recebidos a partir de janeiro deste ano.
Não resta a menor dúvida de que está havendo uma
escamoteação desses recursos por parte daquele setor
da administração fazendária federal, certamente com
o fito de desviá-los para tapar os rombos que a cada
,instante são abertos numa administração que já perdeu
o controle sobre a economia do País e sobre os seus
próprios gastos.
Senhor Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o Parlamento brasileiro está no indeclinável dever de resgatar,
perante a Federação, o compromisso constitucional assumido com os Municípios de lhes assegurar plena autonomia financeira. Urge elaborarmos a legislação complcmentar que moralizará a distribuição dos Fundos
de Participação, entregando-se a cada Unidade federada aquilo que de direito lhe pertence, visto que o
bolo fiscal é produto do esforço e do sacrifício dos munícipes de todo o País.
Era o que tinha a dizer.

o SR. GANDI JAMIL (i'FL - MS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
vivemos num país de absoluta maioria de jovens e adolescentes. A Constituição Federal. ao dispor sobre os
direitos políticos, em seu art. 14, permitiu que o maior
de dezesseis anos de idade viesse a exercer. facultativamente, o direito de voto. Além disso, considera elegível
para o cargo de vereador o maior de dezoito anos de
idade. Verifica-se, portanto, que há como que um consenso na sociedade brasileira no que diz respeito à assunção de maiores responsabilidades por parte dos jovens, certamente por constituírem a maioria da população. Trata-se de uma tendência observada já antes da
Constituinte de 1987, vez que, sob a égide da Constituição antelior, em razão da Emenda Constitucional
n' 25, de maio de 1985, já fora concedida elegibilidade
ao maior de dezoito anos para o cargo de Deputado
Federal.
Se na área dos direitos políticos são observadas tais
conquistas por parte dos jovens, na área do direito civil
tal não ocorre, mantendo-se o legislador mais conservador, embora presentes as mesmas razões da emancipação mais precoce do jovem, cada vez mais participante no meio social e político, até na atividade laborativa. Entendo, assim, Sr. Presidente, que o jovem está
a merecer este crédito de confiança, este acento de
boa vontade, esta chamada a maior participação na
vida nacional, até para colaborar com o impulso renovador que lhe é peculiar e que, infelizmente, se tem manifestado de forma impressionante, mas caótica, porque
apenas contestadora, sem propostas concretas, nas
grandes manifestações de rua.
Este projeto já foi aprescntado em 1987, sob o n"
142, mas teve o seu andamento sobrestado durante os
trabalhos constituintes e foi recentemente arquivado.
ao lado de centenas de outros, por razões puramente
administrativas. Considerando que se estão tomando
cada vez mais justificáveis as razões que nos levaram
a elaborá-lo, estamos providenciando a sua reapresentação, na esperança de que o Congresso Nacional reconheça o potencial contido no corpo e no espírito dos
jovens e lhes reservem oportunidades com a permissão
de gerir a sua vida a partir dos dezoitos anos de idade,
ou a partir dos dezesseis, por concessão dos pais ou
decisão judicial.
Era o que tinha a dizer.
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o SR. LEONEL JÚLIO (PPB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Prc~idente, Srs. Deputados,
não admito que o TSE possa punir alguém, a exemplo
do candidato do PPB Antônio Pedreira. Ele leu apenas
a notícia veiculada em jornal. Poderia dar oportunidade
ao candidato ofendido, porém, nunca suspender o programa por vários dias.
O SR. MAURÍCIO FRUET (PMDB - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, registro,
regimentalmente, o transcurso do primeiro anoversário
de fundação do jornal Curitiba Hoje, editado na Capital
do Estado do Paraná.
Dirigido pelo jornalista Luís Fernando Fedeger, o
caçula dos veículos de divulgação de Curitiba oferece,
ao lado de noticiário sério e objetivo, a prestação de
serviços de utilidade pública eficiente à população curitibana.
Nesta data significativa, apresento meus cumprimentos à sua diretoria e a todos os funcionários pela dedicação, empenho e idealismo com que se ocupam na edição
diária do já famoso Curitiba Hoje.
O SR. COSTA. FERREIRA (PFL - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tive a grande satisfação, na sessão da Comissão de Constituição e Justiça hoje realizada, de ver
aprovados os seguintes projetos de leis: n' 2.772,2.791,
2.829,2.843 e 2.871/89. São proposições de minha autoria, que autorizam o Poder Executivo e instituir no
Estado do Maranhão escolas agrícolas em Turiam, Santa Luzia do Lllgo da Pedra, c escolas técnicas em Pedreiras e Zé Doca.
Quero agradecer aos Relatores Jorge Arbage e Nilson
Gibson, que se posicionaram favorávelmente a sua
aprovação, e levar a S. S·' a gratidão do povo do Maranhão. Os colegas citados tiveram também o cuidado
de nao esquecer a Educação, em seus Estados autorizando o Poder Executivo a instituir escolas profissionalizantes.
Na comissão de Educação, da qual sou membro titular, estarei pedindo novamente o apoio dos relatores
designados, para que essa proposta não seja rejeitada,
hipótese que não posso aceitar.
Os companheiros foram solidários na aprovação da
transformação da Escola Técnica Federal de São Luís
em Centro de Educação Tecnológica Para o Terceiro
Grau 'proposta da qual fui relator. O Maranhão terá
novamente a seu lado os educadores do Brasil. Espero
também solidariedade dos membros da Comissão de
Economia, pois o País será beneficiado com a aprovação
da criação de novas escolas e universidades.
A democracia é o berço da liberdade, quc não existe
sem que haja educação para todos, pobres e ricos. Nesta
oportunidade, serão beneficiados os Municípios de Turiaçu, Pedreiras, Zé Doca, Santa Luzia do Lago da
Pedra.
Uma vez aprovados, não tenho dúvida de que o Presidente José Sarney remeterá imediatamente esses benefícios ao povo do Maranhão.
O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES (PTB - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Prcsidente, ocupamos esta tribuna com a acerteza de interpretar os
mais nobres sentimentos da boa gente da nossa terra.
Estamos assistindo a uma escala de violência na sociedl!de. Queremos ressaltar que esse fato não pode ser
analisado apenas pelo aumento de seqüestros e assaltos,
ou pela intensificação do uso de tóxicos: Há também
uma escalada de violência contra a dignidade da pessoa
humana e os valores da civilização cristã, contra a moral
herdada de novos antepassados e a ética de comportamento social. Assinalamos também um doloroso aumento de violência contra os valores religiosos. Programas de TV, filmes, anúncios e outros expedientes não
respeitam os sentimentos de reverência a tradições cultivadas com orgulho e saudade. Os cristãos são violentados, em sua decorrência e brio, pelo achincalhe e
o escárnio cOm que são tratados os seus símbolos sagrados, li começar pela excelsa figura do Salvador Jesus
Cristo.
Faz parte dos direitos constitucionais o t'espeito à
imagem, a condenação de qualquer tipo de discriminação e a abolição dos preconceitos. Os autores de
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tais filmes são, certamente, indifcrentes religiosos ou
ateus, que não têm a graça de crer na Salvação. Ao
produzirem seus trabalhos, projetam a própria contestação religiosa, deixando vazar o seu ódio às instituições
devocionais; emitem ponto de vista pessoal, contrapondo-o ao fato histórico aceito. Dessa forma, usam os
meios de comunicação para destruir valores. Srs. Deputados, essa atitude é proconceituosa e desemboca em
grosseira discriminação. Onde está o direito do religioso de ver respeitada a sua crença? Estamos diante de
um desrespeito aos direitos humanos.
No final do ano passado, a intenção de exibir o filme
"A Última Tentação de Cristo", considerado pelos setores responsáveis como blasfemo e sacn1egio, altamente
irreverente com sentimentos de milhões de pessoas,
provocou reações de caráter violento: na França, um
cinema foi incendiado; apelo à justiça foi feito por numeroso grupo, do qual fez parte um Parlamentar desta
Casa. Foi impetrado, então, perante o Supremo Tribunal Federal. mandado de injução, que tomou o n" 35,
com base no art. 5, inciso LXXI da Constituição, segundo o qual, "conceder-se-á mandado de injunção sempre
que a falta de norma regulamentadora torne inviável
o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania
e à cidadania". A norma constitucional aplicava-se
àquela hipótese, o que parecia indubitável a qualquer
Intérprete. Não tendo sido concedida a liminar, o filme
percorreu seu curso, emqnanto se aguardava que o Supremo Tribunal julgasse o mérito do mandado de injunção, o que poderá resultar em importante subsídio jurídico para a consolidação d~ democracia.
A expectativa é, portanto, legítima. Entratanto, Srs.
Deputados, completar-se-á, em novembro, um ano de
angustiosa espera. Parece inacreditável que assunto importante para o exercício do mais elementar direito
de cidadania, verdadeiro parâmetro de direitos e deveres, não tenha despertado interesse maior e esteja, todo'
esse tempo, sepultado na Procuradoria Geral da República, aguardando um simples Parecer. Pergunta-se: não
existem prazos para que o Procurador da república emita seu pronunciamento e libere o processo para julgamento pelo Tribunal?
É preciso que estejamos atentos a episódios dessa

natureza. O verdadeiro estado democrático de direito
exige que o Judiciário dê respostas prontas aos anseios
populares. Com maior razão, deve fazê-lo o Ministério
Público, cujos poderes foram significativamente ampliados, como representante da sociedade e "fiscal da Lei".
Comunicamos à Mesa que estamos enviando ao Procurador-Geral da República o seguinte ofício, de cujo
teor solicitamos transcrição:

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR.
BrasI1ia, 17 de Outubro de 1989.
Ofício n'
Excelentíssimo Senhor
Os deputados federais, infra-assinados, solititam de
V. Ex', por meio deste, que sejam informados, sobre
adamento do Mandado de Injunção n' 35, que consta
estar aguardando Parecer desde Novembro de 1988,
bem como se há prazo para que o mesmo torne ao
Supremo Tribunal Federal em seu curso legal.
Nesta oportunidade, aproveitamos o ensejo para
eviar cordiais
Saudações

o SR. CARLOS VINAGRE (PMDB - PA. Pronuncia o seguinte discurso). - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - Sudam, acaba de realizar em Belém, no Pará,
seminário sobre o oportuno tema "Desenvolvimento
Regional e a nova Constituição", em conjunto com
o Banco da Amazônia e com a Superintendência da
Zona Franca de Manaus, sob o patroCÍnio da Subcomissão do interior desta Casa.
Gostaria de registrar nos Anais da Cámara dos Deputados esse evento. cuja significação para as regiões me!lOS favorecidas reveste-se da mais alta relevância, na
medida em que os trabalhos apresentados e os debates
desenvolvidos durante aquele ,eminário trarão impor-
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tantes subsídios para a elaboração da lei complementar
ao artigo 43 da nova Carta.
Antiga a reivindicação do Norte e do Nordeste no
sentido de se consubstanciarem no texto da Lei Maior
dispositivos garantidores do desenvolvimento daquelas
regiões.
O instituto de incentivos fiscais, bem como os organismos regionais sempre viveram na corda bamba, ao
sabor de interesses políticos-eleitoreiros. Defendidos'
por uns, combatidos por outros, esses mecanismos, quase sempre, foram incompreendidos em seu papel de
agentes do desenvolvimento regional.
A Constituição de 46 colocou, pela primeira vez, a
Amazônia, ao lado do Nordeste, entre as regiões a
serem recuperadas economicamente pela União. A região nadestina foi então contemplada com um plano
permanente, enquanto à região amazônica coube um
plano temporário com duração de 20 anos.
O centralismo advindo da Carta de 67 e emenda de
69 golpeou o federalismo, acentuando ainda mais as
disparidades regionais e sub-regionais.
Hoje, com a reforma tributária definida no texto
constitucional, e o reconhecimento expresso da necessidade de se atenuarem as desigualdades entre regiões
para promover-se a unidade nacional, organismos regionais, como a Sudam, exercerão importante papel no
fortalecimento do federalismo e no combate aos bolsões
de pobreza, verdadeira chaga na geografia social brasileira.
Neste sentido, é da maior relevância o debate amplo
dos segmentos envolvidos no processo de planejamento
c de execução da política regional, com vistas a trazer
a esta Casa contribuição à elaboração legislativa concernente à integração das regiões em desenvolvimento.
Em boa hora, portanto, a iniciativa da Sudam, a qual
cumprimento na pessoa de seu Superintendente, Sr.
Robcrto Pinheiro Klein, seguro de que a definição do
novo modelo dos organismos regionais, em face do novo
estatuto jurídico, trará os resultados esperados a meu
Estado e a toda a região Norte.
O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs, Deputados, enquanto a grande maioria do povo brasileiro
aguarda com ansiedade a expectativa o momento de
votar para Presidente da República, pela primeira vez
em quase trinta anos, há certas pessoas que enriqueceram nesse longo período da ditadura e desgoverno
e que agora mostralIl claramente não terem espírito
democrático. É o caso do Presidente da FIESP, o empresário Mário Amato, que declarou que 800 mil empresários deixarão o Brasil se Lula for o candidato eleito.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, Lula vem crescendo acentuadamente nas pesquisas justamente por-·
que representa os anseios e as esperanças dos trabalhadores, que são a grande maioria do povo e que foram
as vítimas da nafasta política econômica praticada nesses últimos trinta anos de governos formados por generais e grandes empresários. E agora, quando um trabaIhador, Lula, aparece com chances reais de ganhar a
presidência pelo voto popular, vem o sr. Amato fazer
uma declaração dessa, de conteúdo tão profundamente
antidemocrático e antipatriótico.
Isso deixa claro que alguns grupelhos de empresários
preferem que tudo continue como está, que este regime
de privilégios, de corrupção e de absoluto descaso pela
vida de milhões e milhões de trabalhadores prossiga.
E o Sr. Amato fica preocupado quando constata o crescimento da única candidatura que se propõe a mudar
efetivamente isto tudo, a inverter as prioridades nacionais, a dar mais atenção ao trabalho do que ao capital.
E a candidatura que se proppe realmente a mudar o
País é a candidatura Lula. E nela que o Sr. Amato
identifica o perigo para ele próprio e para sua turma
de privilegiados.
Porém, Sl'. Presidente e Srs. Deputados, o povo brasileiro, a despeito dos temores do Sr. Amato, deseja
a mudança, deseja ardentemente a mudança. Mesmo
os empresários, em sua maior parte, querem certas mudanças. O Sr. Amato está muito longe de representar
BOa mil empresários. E é por Isso que o povo G2berá
votar em Lula, porque" Lula quem pode mudar o
jogo político no País: é Lula que!n trai preocupações
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aos poderosos. E quando a candidatura Lula começa
a crescer verticalmente, os grandes empresários ficam
arrepiados. de cabelos em pé, ameaçando ir embora
do País. Quem gostou mesmo das declaraçdes do Sr.
Amato foram os doleiros e cspeculadores, que se aprovveitaram para aumentar o dólar no mercado paralelo,
o que demonstra a instabilidade total da nossa economia, instabilidade essa que representa uma ameaça à
própria continuidade do processo democrático.
Quem não quer mudar é a FIESP, é o Sr. Amato.
E é por isso que a FIESP e o Sr. Amato patrocinam
outros candidatos.
E nesse ponto, Sr. Presidente e Srs. Deputados podem ver claramente como os poderosos jogam sujo.
Pois enquanto seus candidatos dizem, nos seus programas gratuitos de televisão, que os brasileiros não devem
deixar o País, que é um absurdo essa atual situação
econômica que leva os brasileiros a abandonarem o
Brasil, e fazem apelos a todos para que fiquem aqui,
o Sr. Amato diz que 800 mil empresário irão embora
se o Lula ganhar.
Enfim, vê-se como está repleto de falsidade esse discurso. E, por outro lado, como é autêntico o discurso
de Lula, que vai chegar à Presidência para fazer valer
a vontade de 140 milhões de brasileiros, e não a de
alguns empresários e especuladores.
A SRA. ROSE DE FREITAS (PSDB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. c Srs.
Deputados, os dois instrumentos de administração financeira de mais fácil utilização no Brasil, em detrimento dos consumidores c dos empregados, são o congelamento de salário e a liberação dos preços, que se
combinam admirávelmente para produzir a espiral inflacionária e o desespcro da populaçllo.
Mas é justamente no chamado rcajuste dos imóveis
que esses dois fatores negativos se combinam, porque
sempre as reavaliações se fazem segundo os custos de
construção calculados pelas empresas imobiliárias, enquanto não ocorre a recuperação do poder aquisitivo
dos salários.
Assim, uma prestação de setecentos e treze cruzados
novos, paga em janeiro, por um apartamento de três
quartos, em Brasfiia, se elevou, em agosto, a mais de
três mil cruzados novos.
O primeiro desastre, no setor. ocorreu com o Plano
Verão: prestações congeladas durante quatro meses.
receberam, imediatamente, um aumento de nada mais
de cento e catorze por cento, possível de ser enfrentado
apenas por quem depositou a diferença de mensalidades
na poupança. No mínimo, um comprometimento salarial de vinte e cinco por cento em janeiro subiu para
quarenta e três por cento em julho.
Toda essa confusão. que desespera os adquirentes
de imóveis, começou com a Medida Provisória n" 54,
pela qual os contratos diretamente firmados com as
empresas construtoras ficaram condicionados a índices
setoriais, variáveis de acordo com o custo do empreendimento decerto arbitrado pelo construtor.
Agora, o Senador Jarbas Passarinho apresentou projeto, indicando a correção pelo BTN, indicador mais
exato, pois conduz à correção mais adequada da moeda.
Esperamos que a proposição chegue a esta Casa. para
votá-la com urgência, acudindo à situação desesperadora dos compradores de imóveh; sacrificados pelo Plano Verão.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

o SR. JOACI GÓES (PMDB - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o 44' aniversário da criação da FAO, Organização
das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação,
transcorrido no último dia 16, foi celebrado nos 158
países que integram a Organização, com o apelo à consciência universal para refletir sobre o tema Alimentação
e Meio Ambiente.
No Brasil, coube à Câmara dos Deputados sediar
o evento com uma exposição que se prolongará até
o dia 20 do corrente, demonstrativo da importância
do assunto para a sobrevivência da Humanidade como
espécie.
No discurso de abertura que proferimos, como Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. do Meio
Ambiente e das Minorias, tivemos a oportunidade de
ressaltar que a tarefa de produzir alimentos, em escala
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crescente, com o comprometimento mínimo do meio
ambiente, constitui-se no de,afio maior de todos os
países do mundo no futuro imediato. Para que se tenha
uma idéia dos encargos com que se defronta, a sociedade humana. até o ano 2000, terá de elevar em 40%
os níveis atuais de produção de alimentos, apenas para
atender ao crescimento da demanda resultante do aumento da população do Globo. Se levarmos em conta
nosso compromisso moral como seres humanos, de melhorar o padrão dietético de 75% da população da terra
que sofre em variados graus de desnutrição, veremos
que será necessário duplicar a produção de alimentos
de hoje.
Uma análise das dificuldades experimentadas pelo
Brasil e pelas outras nações para elevar a produção
e a produtividade de suas atividades na agricultum,
pecuária, silvicultura e pesca, leva-nos a concluir, com
os sucessivos diagnósticos da FAO, que este é, sem
dúvida, o maior de todos os nossos grandes problemas,
pela simples razão de que, se não formos capazes de
resolve-lo, estaremos inapelavelmente fadados ao desaparecimento da face do Planeta.
Em verdade, o desafio de produzir comida com que
alimentar os quase 7 milhões de indivíduos que seremos
na volta do milênio impõe a capacidade de superação.
de quatro obstáculos fundamentais:
I' - aumento da produção;
2' - manutenção e melhoria da qualidade da produção;
3' - preservação do meio ambiente;
4" - melhoria do perfil da distribuição da produção
alimentar.
A elevação dos atuais níveis de produção a um ritmo
necessariamente acelerado depara-se com problemas
cujas técnicas de domínio têm sido de difusão difícil,
quando não de todo inviável. principalmente para as
nações menos desenvolvidas. O que se alastra de modo
alarmente nessas nações é o uso de métodos predatórios
de produção que vem resultando no comprometimento
dos índices de produtividade do solo.
A questão da qualidade dos alimentos é motivo de
preocupação de, praticamente, todos os povos. Os efeitos nocivos sobre o organismo humano decorrentes da
ingestão de alimentos produzidos a partir da aplicação
errada de fertilizantes, herbicidas e pesticidas são parte
do clamor universal.
A falta de. conhecimentos técnicos específicos ou seu
manejo inadequado responde pela espoliação do solo,
com ênfase na perda dos seus sais minerais básicos,
problema aumentado com o agravamento da erosão
hídrica, erosão eólica, salinidade e inundações.
Num contexto tão conturbado, a FAO eleva sua voz,
chamando à atenção as profundas lesões que diariamente no mundo se praticam contra o meio ambiente,
mediante o desflorestamento das bacias hidrográficas,
a exploração excessiva dos solos pobl'es, a destruição
dos manguezais, o represamento dos rios e o esgotamento dos recursos genéticos animais e vegetais.
Por último. a questão da distribuição da produção
de alimentos.
De há muito, a humanidade convive com quadros
de profundas e aviltantes desigualdades, no usufrúto
dos bens que integram o seu dia-a-dia. No panorama
geral desse intolerável desequilíbrio, avulta pelo que
há de ignominiosa e incompreensível por sua gritante
irracionalidade. a questão da má distribuição dos alimentos produzidos no mundo. As estatísticas, repetidamente expostas por organismos internacionais insuspeitos, apenas confirmam o testemunho aterrador de
quantos conhecem a realidade do tcrceiro'- mundo, de
que mais da metade da população terrestre sofre os
efeitos da fome crônica.
No Brasil, o que se vê nas regiões mais pobres, de
que o Nordeste é o exemplo mais conhecido, é o surgimento de uma verdadeira geração de nanicos físicointelectuais, gestados na fome e crescidos na ignorância
e na desassistência seculares.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Dia
Mundial da Alimentação que acaba de transcorrer, deve
soar em nossas consciências como o grito de agonia
da maioria sofrida das populações carentes e famintas
do mundo.
É claro que ao Brasil, traço de união entre as nações
do Primeiro e do Terceiro Mundo, está destinado um

papel de excepcional relevo no equacionamento dessa
magna questão. País dotado de vasto território ecumênico, o Brasil reúne todas as condições para tomar em
seus ombros parte substancial desta grande carga. Se
assim o fizer, ver-se-á entáo que, enquanto se afirma
perante o mundo, dando contribuição maior à solução
de um problema essecialmente universal, estará também resolvendo, em favor do bem-estar do seu povo,
a urgente questão da consolidação do seu desenvolvimento.
O SR. ISMAEL WANDERLEY (PTR - RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, confirmando a ameaça anunciada, as empreiteras
responsáveis pela construção da hidrelétrica de Xingó,
no rio São Francisco, deram início à demissão de mil
e duzentos dos trés mil e seiscentos homens que trabalham na obra. E Xingó recebendo mais um golpe na
sua já enfraquecida estrutura. É o Nordeste, que. diante
da gradual paralisação da obra, vé aproximar-se o iminente racionamento de energia elétrica.
Mas o atraso de obras nesse setor é generalizado.
Em muitos casos o Governo mantém apenas um volume
mínimo de gastos, apenas para não perder de todo os
investimentos já realizados. O abalo institucional passa
também pelo uso político-partidário das empresas do
setor, em detrimento de critérios administrativos, mais
voltados para a eficiência.
A falta de investimentos e o atraso no cronograma
de usinas como Xingó, entre os Estados de Sergipe
e Alagoas, ameaçam deixar o País às escuras em três
anos. quando o risco de déficit no abastecimento da
região Nordeste vai subir consideravelmente. E, repito,
as deficiências se multiplicam. A região Norte sofre
vários problemas de fornecimento de energia. No Amazonas, a hidrelétrica de Balbina, a [00 quilômetros da
Manaus, produzindo atnalmente duzentos megawatts
a hora, não oferece qualquer segurança. A qualquer
momento, Manaus pode sofrer um colapso no setor
energético. No Pará, dezessete municípios ainda vivem
completamente sem iluminação. Excluindo Belém, Marabá e Santarém, os demais municípios até hoje não
se beneficiaram da produção gerada pela usina de Tueuruí. No Acre, a energia elétrica é produzida por termelétricas. Em locais mais distantes, o fornecimento de energia chega a apenas 9 horas por dia. Em setembro, a
capital ficou na iminência de um blecaute porque a
Petrobrás suspendeu, por atraso nos pagamentos, o fornecimento de diesel para a Eletronorte. Na região Sudeste, os dados da Eletrobrás apontam para um déficit
na ordem de 15% em 1994. A hidrelétrica de Há, programada para entrar em operação em 1992, está com suas
obras semiparalisadas.
.
Realmente não há como não se inquietar com essa
estranha marcha. O Brasil, de fato, viveu. nos anos
de 1986 e 1987, crises de transmissão elétrica, mas a
próxima crise que se anuncia é muitíssimo pior. porque
já não será de transmissão, e, sim, de geração de energia. As obras de geração têm um período de maturação
bem mais longo que o de transmissão.
Costuma-se dizer que, "quando não se relembra o
passado, corre-se o risco de repeti-lo". De fato, os
exemplos ocorridos há alguns anos atestam a validade
de tal conselho, como, por exemplo, a falta de investimentos, no final dos anos 70, em obras como Itaparica,
que viriam depois a provocar, em 1987, o racionamento
de energia elétrica, trazendo prejuízos irrecuperáveis
para a economia do Nordeste.
É uma luta que precisa ser abraçada por todos, Lideranças políticas, empresários e demais segmentos da
sociedade, simplesmente porque traduz uma questão
de sobrevivência e de desenvolvimento de nosso País.
O quadro que se apresenta, com o Brasil investindo
menos da metade do que seria necessário para atender
à demanda de energia elétrica, precisa ser alterado.
Por hora. era o que tinha a registrar. Oportunamente
retomarei o assunto.

o SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT- RI. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados.
na semana passada, em pronunciamento nesta Casa,
apresentei minha solidariedade ao movimento grevista
dos funciouários da Casa da Moeda.
Naquela ocasião, a greve era motivada por intransi_ gência da empresa, que se negava a pagar os dias para-
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dos embora verbalmente houvesse concordado com as
reivindicações dos grevistas.
Agora, a direção da empresa traz proposta escrita
aos funcionários, que não corresponde à anterior. que
ela teria aceitado.
Os funcionários reivindicam, além do pagamento do
IPC integral de fevereiro, 15% de produtividade. A
empresa só oferece 4%, e o pagamento do IPC só acontecerá se o Tribunal firmar jurisprudência quanto à obrigatoriedade de seu pagamento.
É evidente a recusa patronal em atender às reivindicações dos funcionários, o que tem feito com que a
greve continue.
Reafirmamos nossa solidariedade ao movimento grevista dos trabalhadores da Casa da Moeda e repudiamos
a atitude intransigente e intolerante da direção da empresa.

o SR. JOSÉ

VIANA (PMDB - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidentc, Sr" e Srs. Deputados, a habitação constitui atualmente uma das maiores
problemáticas por que passa a população do Brasil.
Milhares de brasileiros, Sr. Presidente e Srs. Deputados, vêem-se neste momento frente a frente com a crise
da falta de moradia, vivendo comprimidos em amontoados de habitações elegantemente denominadas "subnominais", eufemismo que a eriatividade popular preferiu utilizar conforme a região, para favelas, invasões,
alagados, mocambos, cortiços etc.
O mais grave, porém, é que no bojo de todo esse
complexo de problemas a política habitacional brasileira, que mal ou bem permitira até então a construção
de moradias e o equacionamento das questões mais
urgentes, praticamente deixou de existir com a extinção
do Banco Nacional da Habitação-BNH, ficando o setor
desprovido de um órgão que se dedicasse unicamente
ao assunto.
Há quatro anos, o Banco Nacional de Habitação era
o alvo de rcclamações diárias dos mutuários que se
sentiram prejudicados com o insuportável aumento das
prestações. Já os técnicos justificavam os índices que
as corrigiam como insuficientes para compensar o desgaste provocados pela inflação.
Analisando-se bem o caso, chegaríamos à conclusão
de que ambos os lados tinham razão. Os salários vinham
sendo achatados e a grande maioria dos que financiavam
suas casas se viam impossiblitados de acompanhar os
aumentos fornecidos pelo sistema. Do outro lado, porém, o fundo de Compensação de variações salariais
do BNH era insuficiente para cobrir a diferença entre
os aumentos que os mutuários podiam agüentar e a
corrosão dos valores financiados.
Hoje, temos o Sistema Financeiro da Habitação-SFH
que fraessou no objetivo de "estimular a aquisição da
casa própria, especialmente pelas classes da população
de menor renda". O resultado foi inverso. Das cerca
de 4,5 milhões de habitações construídas com financiamento do SFH, apenas 25% foram destinadas a pessoas
que ganhavam entre 1 e 5 salários mínimos, sendo só
12% para os que viviam com I a 3 salários minímos.
A faixa de I a 5 salários recebeu apenas 8% do dinheiro
captado basicamente pelo Fundo de Garantia do Tempo
de ServiçO-FGTS e Caderneta de Poupança.
Portanto, Srs. Deputados, a crise habitacional é muito mais séria do que se pensa. Para se ter uma idéia,
o déficit habitacional estimado pelo próprio Governo
é hoje de 8 a 10 milhões de unidades. São mais de
40 milhões de pessoas (perto de 113 da população brasileira) que vivem em condições subumanas. O custo para
acabar com este déficit é de 300 bilhões de cruzados
novos, considerando o preço da casa mais barata pelo
sistema comercial de construção.
Com estas observações, Srs, Deputados. deixo minha
proposta de apoio em favor das classes que reivindicam
o acesso à moradia com o direito de transferir imóvei,
financiados sem alterações no valor das prestações, saldo devedor e prazo de financiamento do contrato original (sub-rogação), devolvendo assim, a 150 milhóes de
brasileiros, o direito à aquisição de moradia.

o SR. DORETO CAMPANARI (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr' e
Srs. Deputados, ti inevitável que nas entidades onde
sejam mais altos os lucros obtidos por suas atividades
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os trabalhadores aufiram um padrão salarial maior. É
o que ac\,nteee na Petrobrás, que tem o monopólio
do petróleo e dita o preço dos combustíveis a seu talante, como do Banco Central, do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal, em função da elevação dos
juros comandada pelo próprio Governo.
Agora mesmo, o Tribunal Superior do Trabalho, julgando dissídio coletivo dos funcionários do Banco do
Brasil, concedeu-lhes reajuste salarial pelo IPC integral
de setembro do ano passado a agosto deste ano, sobre
os salários já reajustados na data-base de 1988.
Como o IPC teve um reajuste, no período, da ordem
de 1.084%, feitos os descontos legais, a correção salarial
foi fixado em 142,4%.
Entretanto, determinado o pagamento da produtividade, de 4% os bancários terão um aumento salarial
de 152,35% sobre a folha de pagamento de agosto,
Enquanto isso, a Diretoria do Banco do Braisl anuncia um lucro líquido de menos de 50 milhões de cruzados
novos no primeiro semestre, e uma inadimplência recorde em seus empréstimos, enquanto a folha de pagamentos passará de 1 bilhão e 440 mil para 1 bilhão
e 900 mil cruzados novos.
Diga-se que, desta vez, os bancários se conduziram
de maneira exemplar, sem penalizar os correntistas,
utilizando várias alternativas de negociação, sem qualquer tendência à radiealização.
Enquanto isso, o Banco procurava tomar medidas
de contenção, chegando a acreditar que a maioria dos
juizes não concedesse uma reposição salariallacima de
91%.
Resta ver se um conseqüente aumento dos juros bancários não resultará no recrudescimento do processo
inflacionário, capaz de provocar a tão temida hiperinflação.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
ocupo a tribuna neste momento para apresentar em
linhas gerais minha interpretação pessoal sobr<; o Programa Econômico do PSDB para o Brasil.
'
L As Condições da Economia Brasileira
1. Neste século e até o início da present(, década, a economia brasileira apresentou uma das melhores performances de crescimento entre as diferentes economias de mercado. Mais especialmente
entre 1945 e 1980, o PIB brasileiro aumentou dez
vczcs, tendo a renda per capita crescido mais de
quatro vezes. Neste mesmo período, o Brasil urbanizou-se, industrializou-se e diversificou suas exportações, montando o maior parque manufatureiro do Terceiro Mundo.
2. Nos anos 80, porém, o padrão de rápido
crescimento sofreu uma inflexão, tendo o PIB por
habitante se mantido, em média, estagnado. Foi
a pior década econômica do século XX. Tal estagnação teve sua origem no segundo choque do petróleo e no aumento dos juros internacionais, entre
o fim da década passada e o começo desta, seguidos
por drásticos cortes no financiamento internacional
e por políticas domésticas inadequadas. A elevada
inflação, ela mesma conseqüencia dos desequilíbrios observados e dos ajustamentos intentados,
terminou sendo também uma das causas das tendências à estagnação, em face da desorganização
das contas públicas, incertezas para () setor privado
e as políticas de contenção da demanda que enseja.
3. Além da estagnação, outros aspectos e,senciais do desempenho econômico brasileiro nos anos
:'\0 foram:
(I) houve notável esforço de ajustamento externo, abrindo o caminho para uma substancial e
contínua transferência de recursos reais para o exterior. Tal esforço é testemunhado por dois indicadores simples: (a) A renda líquida enviada ao exterior mais que triplicou. como proporção do PlB,
entre a década passada (1970/79) e a atual
(1980188), quando~ atingiu 4,5% do referido PIB.
(b) Entre 1980 e 1988, ~o volume das exportações
brasileiras aumentou 100 por cento, enquanto as
importações cairam 20 "é, . Por isso. o tamanho do
~mperávit comercial bra,iJeiro tem ocupado o quar-
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to lugar do mundo desde 1983. No ano passado,
foi o terceiro, não obstante o Brasil ocupar o 23"
lugar nas exportações mundiais. Em 1987, enquanto os Estados Unidos exibiam um déficit comercial
de 3,5% do PIB, o Brasil apresentava um superávit
equivalente a 4,2% do seu PIB, proporção que
subiu a 6,9% em 1988.
Tal ajustamento foi viabilizado pela elevada
prioridade às exportações, pela substituição de importações, pelo controle físico das importações e
pela contenção da demanda interna. Notemos que
os elevados superávits comerciais têm sido produzidos em condições de taxa de investimentos abaixo
do nível da década passada e reduzido erescimento
do PIB. Superãvit, em si, não é mau para nenhuma
economia; depende das coudiçõei em que ele é
produzido;
(rI) apesar do esforço, o equihbrio financeiro
com o exterior manteve-se instável, tendo oeor.rido, nos últimos seis anos, uma centralização do
câmbio (1983), uma declaração formal de moratória (fevereiro de 1987) e outra centralização de
câmbio. com atraso nos pagamentos de juros e
outras remessas ao exterior (seguodo semestre de
1989).
De fato. tem sido extraordinariamente difícil para a economia contrabalançar o peso adverso da
contração de afluxo de capitais externos. Entre
1984 e 1988, a entrada líquida de capitais de empréstimos (novos financiamentos menos pagamentos de juros e de amortizações) foi negativa. de
ordem de 41.3 bilhões de dólares;
(111) deve-se notar que um sétimo desse resultado negativo é explicado pela tendência adversa,
na segunda metade da década, do financiamento
externo oficial. que inclui Banco Mundial, BID,
BMI e Agências Governamentais. Nessas quatro
áreas de credores o fluxo financeiro passou a ser
negativo, acumulando um déficit de 5,7 bilhões
de dólares entre 1984-1988.
(IV) o investimento líquido estrangeiro (ingrcsso de investimentos menos repatriações, menos
remessas de lucros e dividendos) teve, na década,
um comportamento rigorosameote pró-cíclico. declinando a partir dc 1980/81 de um fluxo positivo
de US$ 1.280 milhões na média do biênio a um
fluxo negativo de US$ 1.196 milhões em 1988 e
US$ 1.676 milhões apenas no primeiro semestre
de 1989. Esta evolução é extremamente adversa
para o balanço de pagamentos e para o desempenho produtivo da economia. Apenas entre
1983-1989 (até junho), a perda acumulada de divisas, em face da investimento líquido negativo, foi
de 6.7 bilhões de dólares. Se, entre 1983-1989, o
nível de investimento líquido fosse equivalente à
média do biênio 1981182, o País teria contado, na
década, com cerca de US$ 16 bilhões de dólares
de divisas a mais para acumular reservas e/ou aumentar suas importações.

De fato, a contratação dos investimentos externos obedece a quatro fatores interrclacionados: a)
o lento crescimento da economia; b) a inflação
elevada e o precário equilíbrio externo, que tornam
a política econômica doméstica pouco estável e previsível: c) mais recentemente. a "contaminação"
do valor do dólar internalizado via investimento
pela queda do valor da dívida externa brasileira
no mercado secundário: dI a expectativa de investir mediante conversão formal ou informal da parcela da dívida externa;
(V) a crise de financiamento público agravou,,:
se notavelmente. A poupança do Governo em con~
ta corrente caiu de 5.4% do PIB. em 1970171. para
3% em 1980/81, tornando-se negativa em 1987188:
menos 2,2%. Tal evolução resulta de combinação
de dois efeito~; adversos: queda da fatia da receita
tributária do PIE e aumento das fatias das despesas
de consumo governamental (nos anos recentes) e
de juros. No caso das empresas públicas pesa outro
fator: a evolução negativa dos seus preços e tarifas
reais, em razão das políticas oportunistas de contenção de preços, praticadas intermitantemente
desde meados dos anos 70.
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(VI) de acordo com as indicações disponíveis,
e em razão dos fatores já apontados, a taxa de
investimentos no Brasil declinou nos anos 80: de
24,1% em 1975-79, a 19,3% em 1980-84 e 17,9%
em 1985-88 (preços constantes de 1980). Isto significa que o lento crcscimcnto não está sendo acompanhado por formação de grande capacidade ociosa efetiva ou potencial, a qual, sem dúvida, facilitaria a retomada de um ciclo expansivo prolongado.
Mas não parece ser a limitação de poupança o único
fator explicativo da queda de taxa de investimento.
Outro, tão ou mais relevante, refere-se à elevação
do preço relativo dos bens de investimento durante
a década. comparativamente aos anos 70, Este fator foi especialmente forte nos dois últimos anos.
As raz6es plausíveis estão longe de ser superficiais:
o encarecimento relativo dos produtos importados,
as restriç6es às importações e o atraso tecnológico.
4. Há uma estreita ligação cntre a quebra do
financiamento externo e o agravamento da situação
financeira do setor público, especialmente porquc
87% da dívida externa registrada (I %8) é pública.
Dentro de uma perspectiva mais ampla. cabe lembrar que a origem principal do desequihbrio fiscal
. dos anos 80 ~ o fator que deflagrou a bola de
neve desse desequihbrio - foi o choque externo
de 1979183. que elevou os encargos da dívida simultaneamente a uma forte deterioração das relaç6es
de troca. Face à rápida piora dos indicadores financeiros do setor externo e ao default do México,
o fluxo de financiamento externo líquido ao setor
público foi inicialmente racionado e, posteriormente, virtualmente suprimido. Por outro lado, as tentativas de ajuste mediante maxi-desvalorização
cambiais aumentaram ainda mais o valor dos encargos (e das amortizaç6es) do setor público, quando
medidos em moeda nacional.
5. Desde 1983. o setor público tem pago, em
juros ao exterior. de 2,6% a 3,7% do PIE (2,9%
em 1988). Em relação à dívida interna. seu peso
(juros de 2.8% do PIE em 1988) também reflete.
em parte. a contração do financiamento externo
(que obriga o governo recorrer a fontes domésticas) bem como a necessidade de o Governo adquirir divisas dos exportadores para saldar seus encargos externos.
6. Em 1988, a soma dos pagamentos de juros
das dívidas públicas interna e externa atingiu 5,6%
do PIE, enquanto o déficit público (NFSP) foi de
4,3% do PIB. O esforço para produzir um superávit

a

primário maior é especialmente traumático. face

ao comportamento da arrecadação tributária e ,l
forte compressão já realizada nos investimentos
do governo. que tem comprometido seriamente o
estoque existente de capital social básico e criado
estrangulamentos para o crescimento futuro. Note-se que O investimento bruto do Governo em
capital fixo caiu de 4.3% do PIE em 1970171 para
2,9% em 1986/87. O investimento das empresas
públicas (federais) declinou de 5% do PIE em 1980
para 2,5% em 1988189. Nesse sentido, pode-se dizer que o déficit reprimido é maior do que o nominalmente registrado.
7. Em 1989 tende a haver um crescimento do
déficit, devido. fundamentalmente. aos maiores
encargos da dívida interna. Tais encargos, por sua
vez, refletem o aumento dos juros reais. resultantes
da ação do Governo para assegurar a demanda
por ativos reais e divisas, a qual tende a excitar-se
em razão da aceleração da inflação c a das incertezas que essa aceleração provoca.
8. Devo dizer que, não obstante seu componente reprimido e seu recente crescimento. nem
o déficit nem a dívida pública total do Brasil são
excepcionalmente elevados -quando em confronto com alguns países. Durante os anos 80 fez-se
grande esforço na direção do ajuste fiscal, mediante
a criação de impostos .e· aumentos de alíquotas,
cortes de investimentos e, numa primeira fase •. de
custeio. O resultado foi modesto. mas. de· todo
modo, a tendência do déficit foi declinante. As
necessidades de financiametüo da setor público
brasileiro, em 1988, foram da ordem de 4,3% do

PIE, abaixo dos percentuais da administração pública (general governement) na Itália (10,1 %), Bélgica (7%), Grécia (15%, Holanda (5,4%) e 50%
acima da média da Europa Ocidental. O fato de
que nestes países, ao contrário do caso brasileiro,
a medida do déficit não desconte a correção monetária não chega a comprometer o signidicado da
comparação.
9. O grande problema, no caso do Brasil. reside
nas dificuldades para financiar seu déficit. Em relação à dívida externa, existem drásticas restrições
ao refinanciamento dos juros. Em relação ao financiamento interno, em razão das incertezas associadas à inflação alta. dois terços da dívida pública
doméstica são, de uma forma ou outra, girados
no over night, hoje hot-money. E devido aos efeitos
da mesma inflação sobre a demanda de moeda,
a base monetária tem sido inferior a 1,5% dp PIB.
!O. O peso dos deseiquihbrios financeiro e inflacionário tem obscurecido o diagnóstico sobre o
setor real da economia. De fato. a economia brasileira mio carecc apenas de capital social básico e.
potencialmente, de isumos produzidos pelas empresas públicas a preços não subsidiados. Falta
maior absorção de tecnologia moderna, bem como
competitividade em muitos ramos industiais. Cerca
de 50% dos referidos ramas consideram-se defasâdos tecnolocamente. Há também outro atraso. dramático náo só do ponto de vista da eqüidade. mas
também do desenvolvimento econômico a médio
e longo prazos: a baixa escolaridade da população.
A respeito. um dado sintético: cerca de 20% dos
jovens de 15 a 19 anos freqüentam escola do 2"
brau, proporção que é próxima dos 50% no Chile
e superior a 90% na Coréia.
lI. Na década dos 80 a abertura política contribuiu para sublinhar um traço característico do desenvolvimento de pós-guerra: a defasagem entre
o dinamismo econômico e as condiç6es de vida
da maioria da população, inferiores à de países
de mesma classe de renda por habitante. Isto devido à forte desigualdade na distribuição de renda.
acentuada durante o processo de crescimento econômico, bem como as ineficiellcias e ao mistargeting que envolvem o gasto público na área social.
A estagnação do PIB per capita nos anos 80 não
ajuda. evidentemente. a reverter essa tendência,
e pode vir a reforçá-Ia. Produz-se e difunde-se.
assim uma grande frustração social, perfeitamente
ajustada à imagem do cfeito-tlÍnel concebida pelo
ProL Albert Hierschmann. de Princeton.
lI. O Programa Econômico
I. Em face do diagnóstico anterior. o PSD B
procura definir um programa econômica realista
e consistente. O candidato Mário Covas tem evitado prometer uma realidade de sonhos imediatamente para amanhã. o que, mais uma vez. depois
das eleições. terminaria aumentando a frustração
social. O Brasil pode e precisa - e isso é possível
- enveredar por uma trajetória de recuperação
econômica, no início lenta mas firme.
2. O programa econômico do PSDB para o
Brasil visa a que a País em menos de dois anos
possa retom ar o crescimento econômico com razoável estabilidade de preços. Entendemos que o referido crescimento. a uma taxa de 5% ao ano e de
quase 2,8~;J per capita é lIma condição. se TItlO
suficiente, pelo menos necess;:iria para atingir-se
os objetivos de aumento do bem-estar. redução
das desigualdades sociais c eliminação da pobreza.
Mediante políticas sociais e econômicas adequadas.

estamos convencidos de que esses objetivos devem
e podem ser cumpridos simultaneamente ao crescimento. Rejeitamos duas teses opostas: a de que
e viável uma melhora continuada de condiç6es de
vida. da população sem crescimento econômico
também sustentado. e a de que primeiro é preciso
crescer para depois distribuir os frutos desse cresci-.
mento. A simultaneidade. além de desejável. e possível. como demonstram. aliás, as experiencias de
países do sudeste asiático.
3. A retomada do crescimento continuado exige, coma condição anterior e superior a qualquer
outra, deter a inflação, que, pelas tendências reccn-
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tes anualizadas, avizinha-se dos 4.000% ao ano,
e elevar a taxa de ivesntimento, pública e privada.
Ambas as exigências, como veremos, são inter-relacionadas.
4. O controle da inflação significa fazê-la retroceder a níveis que, para a economia brasileira, podem ser consideradas razoáveis: menos de 1.5%
ao mês.
Uma estratégia eficaz nessa direção exige algumas premissas: Primeiro, é ilusório pensar que o
ritmo de preço possa estabilizar-se em 30 ou 40%
ao mês durante um período longo; segundo, não
é viável. com taxas de~saordem e diante do fracasso
de três experiências de estabilização em quatro
anos, um enfrentamento gradualista eficaz de espiral de preços, terceiro. a custo social de uma eventual hiperinflação, que adviria na ausência de uma
política antiinflacionária decidida, e maior do que
o custo dessa política; quarta o êxito da estabilização requer um governo com alta legitimidade
- eleito por' mais de 40 milhôes de brasileiroscom autoridade. vontade e realismo. São requisitos
para assegurar a credibilidade e a coerência indispensáveis ao programa antiintlacionário. Quinto,
é crucial não confundir o período de alívio com
o sucesso do programa. O alívio traz apoio social
e político. mas isso deve ser usado para completar
o ajustamento fiscal e obter uma reestruturação
das condições da dívida externa. Se tal não for
feito, o programa antininflacionário fracassará.
5. O referido programa deve combinar, simul·taneamente. um forte ajustamento fiscal com medidas monetárias prudentemente apertadas e regras
adequadas para reajustes de preços e salários. O
drástico ajustamento fiscal é imprescindível tanto
para criar junto à sociedade a expectativa de queda
da inflação -só assim os agentes econômicos acreditarão na seriedade de política de estabilização
do Governo - como porque, atualmente o déficit
público brasileiro é cada vez menos financiável por
meios não inflacionários.
6. O caminha para o ajustamento fiscal exige
uma ação simultânea em várias frentes. do lado
das despesas e das receitas. Será preciso cortar
energicamente desperdícios nos gastos públicos.
Cortar também gastos tributários - incentivos.
subsídios e toda sorte de favores fiscais, hoje, em
sua maioria. com eficácia econômica e social indemonstrável. Eliminar outra forma de subsídio, desastrosa para o financimento e o investimento público. feita através de preços e tarifas públicas declinantes em termos reais. Ampliar a abrangencia
da tributação de alguns impostos em direçáo ã setores ou rendimentos hoje isentos, a fim de não sobrccarregar os que já são pesadamente tributados. Organizar adequadamente os benefícios e receitas da
seguridade social, a fim de garantir o atendimento
dos grupos mais carentes. evitar privilégios e impedir a geração de déficits crescentes. Estabelecer
normas. dentro de um contexto federativo sólido
e democrátic 1) , que inibam a geração de déficts
nos Estados e Municípios - cujas administrações
são responsáveis por mais de três quintos dos gastos
nacionais totais com funcionários públicos. Promover, de forma decidida, a venda de empresas estatais consideradas privatizáveis. assegurando um
adequado retorno para o Tesouro.
7. O alívio no pagamento dos serviços de dívida
externa ê condição necessária ao equacionamcnto
do ajustamentofiscal. Como já dissemos, tais serviços não são relevantes apenas do ponto de vista

do balanço de pagamentos, mas também das contas
governamentais. De fato. em relação às finanças
extcrnas, para que a estabilização dos preços seja
bem sucedida. é indispensável que:
Il. No momento decisivo inicial. o País possa ter
um mínimo de reservas de divisas a fim de garantir
a estabilidade.necessãrias de taxa de câmbio. amortecendo virtua<s expectativas de crise cambial:
II) Uma ve:: obtida uma reuução substancial da
inflação, (). País possa contar com uma redução
dos encargos da dívidr,· pública externa e com o
refinanciainento 'parcki ':lesses encargos, especialmente mediante empre "mos das agências oficiais
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de crédito. Sem isso, não se lograria manter a estabilidade de preços nem retomar maiores investimentos.
Evidentemente, o cumprimento desses requisitos demandaria cooperação por parte dos credores.
É preciso deixar claro que o result~do (item II)
representaria a quarta parte de reduçao das necessIdades de financiamento do setor público. Esforço
três vezes maior terá de ser feito internamente.
8. O drástico declínio da inflação impulsionará,
sem dúvida, um processo de causação circular acumulativa virtuoso, pois melhorará tanto as expectativas dos investidores privados como as condições
do financiamento publico, ao permitir: (a) aumentar a arrecadação tributária real (efeito Tanzi e
menor sonegação; (b) monetizar parte da dívida
pública em razão do aumento da demanda real
da moeda; (c) alongar os prazos de rolagem da
dívida mobiliária.
9. Entre esscs aspectos, sobressai a qnestão da
eficiência e da produtividade na indústria, cujo estímulo rcquer: (I) um aumento considerável dos dispêndios em pesquisa básica, ciência e tecnologia;
(II) um forte avanço na educação básica, cujo retorno social e econômico é ,altíssimo, não apenas mediante mais recursos, mas também através da melhor utilização dos recursos hoje destinados a esse
setor; (IIl) o trãnsito de uma política industrial
defensiva para outra, mais agressiva, inclusive mediante maior abertura seletiva à concorrência externa para os setores já amadurecidos.
Não defendemos a abertura imediata e absoluta
da economia, que teria cfcitos desastrosos sobre
a estrutura produtiva e o balanço dc pagamentos.
Como diz o programa do PSDB: "A indústria brasileira, embora diversificada, possui em vários setores grande dose de atraso tecnológico e ineficiência,
o provável surto de importações que se seguiria
a uma liberalização não seletiva e instantânea não
seria viável sem grandes custos sociais, o que acabaria por fazer abortar efetivamente o processo de
liberalização.
Mas entre a situação atual e o liberalismo ingênuo há um enormc cspaço para avanço. A curto
prazo é preciso estabelccer metas cuidadosas de
rcdução do protecionismo, de modo a estimular
maior eficiência e permitir a atenuação dos subsídios às exportações e sem destruir o parque industrial existente."
Como veremos, isto requer, sem embargo, um
alívio das atuais restrições externas.
10. A retomada dos investimentos externos e
o aumento das importações são dois instrumentos
importantes para elevar a acumulação de capital
e a produtividade dos investimentos. Como disse
o Senador Mário Covas, do exterior o Brasil quer
meios de produção, quer mais sócios do que credores. Seria, além disso, dcsneccssário demonstrar
que mais investimentos externos implicam melhores condições para o balanço de pagamentos, alívio
fiscal e possibilidade de importar mais.
11. O Brasil que ter mais volume de comércio
emenos superávit comercial. As exportações continuarão a ser prioritárias, mas nos interessa aumentar consideravelmente as importações, "a fim" como disse Mário Covas "de aumentar a produção
interna, trazer tecnologia moderna e aliviar as finanças do Governo". Isto depende diretamente
da reestruturação da dívida externa. Com freqüência, o Brasil é acusado por parceiros comerciais
de forçar demasiadamente suas exportações e de
reprimir suas importações. Mas, ao mesmo tempo,
é fortemente pressionado para pagar, sem refinanciamento, a totalidade dos juros e parte das amortizações de sua dívida externa. Trata-se de um conflito de objetivos tão transparente, que se presta
a exemplo de livro-texto de Introdução à Economia. Sem cooperação para resolver a questão comercial e a financeira, o impasse permanecerá.
Com cooperação, será possível deflagrar um círculo
virtuoso, mcdiante menos inflação, equilíbrio ,!as
contas públicas, aumento do invcstimcnto e crcscimento, que, evidentemente, atenua todos os conflitOS de objetivos.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

12. Em relação à preservação do mcio am biente, que no exterior suscita tanta atenção e paixão.
o PSDB e seu candidato Mário Covas têm, no Brasil, uma posição de vanguarda. Os avanços da nova
Constituição nessa matéria foram de iniciativa e
coordenados por parlamentares do PSDB. Como
diz o programa do partido, "não defenderemos
um conservacionismo ingênuo, que sonha em defender a natureza afastando a presença humana
e bloqueando o desenvolvimento econômico. Mas
também não compactuamos, por ação ou omissão.
com formas predatórias e, mais das vezes, flagrantemente ineficientes, de exploração da natureza. ,.
"A Bacia Amazõnica, o Pantanal do Mato Grosso e o Planalto Central colocam o Brasil diante
da oportunidade única de incorporar seus vastos
recursos naturais ao processo de desenvolvimento,
não da maneira inconsciente c desastrada pela qual
esse processo alcançou outras regiões do Brasil e
do mundo, inclusive nos países hoje desenvolvidos,
mas planejadamente, mediante a aplicação dos
meios científicos e tecnológicos à disposição da humanidadc neste fim de século XX. Isto requer uma
ação firme do Governo no sentido não só de coibir
os predadores, como de promover ou induzir fo~
mas racionais de ocupação baseadas no conheCImento das potencialidades econômicas e dos cquilíbrios ecológicos dessas regiões e no desenvolvimento de tecnologias apropriadas para o seu aproveitamento duradouro. Estamos convencidos de
que é possível compatibilizar o desenvolvimento
da região com a preservação do meio ambiente
e com o respeito aos direitos das comunidades indígenas que nela vivem."
"Para isso, é essencial a realização do zoneamento agroecológico e uma revisão cuidadosa dos
projetos rodoviários, de explor~ção ~i1!eral e de
aproveitamento do potenCial hldreletne~ da região não a fim de bloquear sua execuçao, mas
de a~aliar e minimizar seu impacto ambiental." .

i3. A política a respeito do meio ambientenão
é alheia, por certo, às políticas relativas à agncultura, à problemática regional, à energia e aos tr~~s
portes, temas que não tratei n~sta brevc expo~lçao
e que constituem peças tambem fundamentais do
programa de governo do Senad?r Mári~ Covas.
Apenas em relação ao setor agneola, deixem-me
dizer que temos expectativas ambiciosas quant?
ao aumento da produção, as quais representa~
uma condição importante para sustentar o crescImento das exportaçõd c atender a um mercado
interno em expansão continuada, dada a ainda potencialmente elcvada elasticidade-renda da demanda por alimentos no Brasil. Esperamos viabilizar
essas expectativas mediante: (l) imensa ênfas~ na
pesquisa agrícola básica e na irrigação; (~) med~das
tributárias adequadas; (IIl) reformulaçao do SISt~
ma de comercialização e amarzenagem; (IV) estImulo via preços mais do que através de subsídios
creditícios.
14. Dentro da perspectiva do PSDB. a melhora
das condições de bemCestar da população brasileira sentido e objetivo do desenvolvimento econômico será obtida mediante a convergência de
dois fat~res. De um lado, o crescimento do emprego e da produtividade, paralelamente à. Iibe!dade
de associação e reivindicação e à consohdaça~ .das
regras do jogo democrático. Do outro, as pohtlcas
sociais, financiadas graças à captação de recursos
permitida pelo crescimento eco~~mico e orienta?~s
no sentido do corte de desperdlclOs e em beneÍlclo
dos setores menos favorecidos pela operação das
forças de mercado. Políticas sociais voltadas pri~ci
palmente para as condições de vida urbana (habItação, saneamento e transporte coletivo), a medicin?
preventiva e, como já insisti, a educação. O de.chnio do crescimento demográfico, que tem ocomdo
com rapidez, constitui um terceiro fator que, sem
dúvida, contribuirá positivamente para esse processo."

o SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Pronuncia o
seguinte 'discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o minicrash da Bolsa de Nova Iorque ocorrido
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na última sexta-feira, quando se registrou uma qucda
no pregão de 190 pontos, algo em torno de 7%, novamente fez o mundo capitalista tremer em suas bases,
como ocorreu na segunda-feira negra de 19 de outubro
de 1987, ocasião em que a Bolsa de Nova Iorque registrou uma queda de 508 pontos. Ficou claro para todos
que as demais bolsas de valores nos países capitalistas
negaram-se a segurar a estabilidade rompida em Wall
Street. salva pela ação emergencial do governo de Washington, mostrando que os pilares do sistema encontram-se profundamente abalados.
Diversas explicações, SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, foram levantadas para explicar o quase novo
colapso de Wall Street, como a recusa dos bancos em
financiar a com pra da United Airlines pelos seus próprios funcionári€ls por meio do especulativo mercado
dos "junk bonds" - os títulos podres, cujos financiamcntos cxigcm elevadíssimas taxas de juros, devido aos
seus riscos - , bem como pela reação da inflação norteamericana. O Federal Reserve, o Banco Central dos
Estados Unidos, mantém-se na indefinição quanto à
prática de uma política monetária, para evitar as pressões inflacionárias. O fato concreto, no entanto, é que
estamos assistindo, acima de tudo, a uma crise da economia norte-americana, cujos números são eloqüentes:
para um Produto Interno Bruto de 4 trilhões de dólares,
apresenta uma dívida externa de 800 bilhões de dólares
e uma dívida interna de 3 trilhões de dólares. Ou seja,
somadas dívida interna e dívida externa, ambas correspondem a 100 por cento do Produto Interno Bruto norte-americano; um contraste significativo em relação ao
Brasil: temos um P.roduto Interno Bruto de 380 bilhões
de dólares para uma dívida interna de 80 bilhões de
dólares e uma dívida externa de 115 bilhões. Vale dizer,
no Brasil, a relação dívidas interna e externa em relação
ao PIB é de 50 por cento.
A instabilidade da bolsa de valores de Nova Iorque,
que repercutiu intensamente nas demais bolsas de valores dos países capitalistas, é um reflexo direto da instabilidade da própria economia norte-americana, para a
qual, SI. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, nós, no
Brasil, precisamos ficar bastante atentos, porque ao
longo desta década nossos governos optaram por um
modelo de desenvolvimento econômico voltado para
as exportações, tendo o mercado norte-americano como
principal alvo, mercado este que, em função das visíveis
dificuldades financeiras vividas pela economia norte-americana, uma herança da era Reagan, voltada para
o consumo exacerbado, tende a retrair-se de forma crescente nos próximos anos. Tais dificuldades estão na
raiz do movimento protecionista que se verifica nos
Estados Unidos, principalmente a partir do fortalecimento dos democratas nas última~ eleições parlamentares, com a votação de uma lei comercial cujo conteúdo
é o de restringir mais e mais o mercado norte-americano
aos competidores internacionais.
A opção por um modelo econômico exportador, responsável pela superconcentração da renda e pelas pressões inflacionárias crescentes de que somos vítimas, não
foi, é preciso esclarecer, Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, uma decisão soberana do governo brasileiro, mas
fruto de uma conjuntura internacional inaugurada pela
decisão do governo norte-americano, a partir do início
da década de 80, de alterar drasticamente a política
monetária nos Estados Unidos, em decorrência de uma
inadequação entre a política fiscal frouxa do governo
Reagan e o aparte monetário imposto pelo Federal'Re-serve. Os juros elevaram-se da taxa histórica de 4 por
cento para 21 por cento. Naquele ano, em 1979, os
Estados Unidos promoveram uma emissão de 1 trilhão
de dólares, que, à taxa de juros de 21 por cento, proporcionou um lucro fantástico de 300 bilhões de dólares
à economia norte-americana, enquento os países devedores entraram em insolvência financeira, porque os
seus contratos com os credores internacionais foram
fechados à base de taxa de juros flutuantes.
A insolvência financeira dos países devedores levou
os credores a suspender os empréstimos, a partir de
1980. A opção que eles tinham até então de rolar suas
dívidas tomando empréstimos em eima de empréstimos
esgotou-se definitivamente. Que fez então o governo
de Washington para salvar os banqueiros? Supervalorizou o dólar, para permitir os países devedores a os

11790 Quinta-feira 19

juros da dívida por mcio das exportações. ao mesmo
tempo que mantinha baixa a inflação norte-americana,
favorecida pelas importações baratas, adquiridas nos
países devedores a preços vis por um dólar supervalorizado.
Essa estratégia, no entanto, debilitou a economia norte-americana, que passou a acumular sucessivos déficites comercial e orçamentário. Findo o governo Reagan, o que assistimos? O governo Busch, seu sucessor,
move-se no rumo de uma estabilização interna, tentando equilibrar a economia, vulnerável pelo acúmulo dos
déficits, através da conjulgação de uma política monetária ora apertada, para evitar a inflação, ora levemente
frouxa, para evitar a recessão. É sob esse compasso
de indefinição que caminha, nesse momento, a economia dos Estados Unidos, lançando a instabilidade no
mercado mundial.
É essa imtabilidade, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, que está na raiz do recente minicrash dá Bolsa
de Nova Iorque, com reflexos imediatos nas demais
bolsas de valores dos países capitalistas. Que lição, nós
brasileiros, devemos tirar desse perigoso episódio?
Acreditamos que se toma-se urgente mudarmos o !)ladeIo econômico exportador de capitais, concentrador
dc renda c gerador dc inf1~ção, porque se aprofundar-se
a tendência que sc verifica na economia norte-amcricana de favorecer o protecionismo como forma de
dar combate ao déficit comercial elevado, assistiremos
brevemente uma crise, mais uma, da economia brasileira, agora produzida de fora para dentro, decorrente
do fechamento do mercado norte-americano às nossas
exportações.
Defendemos energicamente, SL Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, o fortalecimento do nosso mercado
interno, imediata reavalição do modelo econômico exportador, cujos resultados, como todos podemos observar, se traduzem na crescente concentração da renda,
na paralisação dos investimentos, na explosão da especulação financeira, enfim, no colapso de nossa economia. Precisamos ficar atentos aos movimentos da cconomia norte-americana, porque, como somos uma economia colonizada pelo capital estrangeiro, cmo não temos
tido, graças à sucessão de governos autoritários submissos aos interesses multinacionais norte-americanos, autonomia suficiente para fixar a nossa própria política
econõmica, qualquer alteração brusca nas regras do capitalismo internacional, como a que quase assistimos
com o minicrash da Bolsa de Nova Iorque, poderá nos
ser fatal, aprofundando ainda mais a .crise em que vivemos, à beira da hiperinflação.
Era o quc tinha a dizer.

o SR. VASO COIMBRA (PMDB -

RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
o transcurso do sexagésimo aniversário de ordenação
do Pastor Moisés Soares da Fonseca vem recebendo
as mais sinceras manifestações de Júbilo e de ações
de graças por parte do Ministério e dos membros da
Assembléia de Deus no Estado do Rio de Janeiro.
É uma vida longa dedicada à pregação do Evangelho,
à doutrinação e ao batismo dos fiéis. à construção de
templos, à expansão do Reino de Deus.
Conheço o Pastor Moisés Soares da Fonseca há mais
de 35 anos. Conheço sua família a sua Igrejas. Identifico-me com o seu Campo e acompanhado o crescimento
de um trabalho muito difícil em seu começo, quando
tantos se opunham à obra pentecostal no Brasil. E,
ao completar 60 anos de atividades pastorais, Moisés
Soares da Fonseca ainda tem energia e força para administrar o Campo, presidindo o Ministério, sem excrcer
atualmcnte a dircção direta de urna Igreja. É. hoje,
com a experiência e a sabedoria dos anos, pastor e
líder de 70 pastores, 150 presbíteros e 250 diáconos,
aos quais ministra a Palavra e orienta na forma de conduzir o Rebanho de Deus, em Niterói, São Gonçalo,
Itaboraí, Casimiro de Abreu, Silva Jardim. Cachoeiras
de Macacu, Cordeiro, Sumidouro, São Sebastiáo do
Alto e Santa Maria Madalena.
Projetou-se não apenas no Estado do Rio de Janeiro,
mas no Brasil, onde chegou a fazer parte da Diretoria
da Convenção Geral, e no estrangeiro, onde participou
de Conferências mundiais na Inglaterra e no Canadá.
Nascido cm um lar cristão, a 8 de agosto de 1909,
Moisés Soares da Fonseca cresceu sob a orientação do
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Evangelho, pois seus pais eram membros da Igreja Batista de Rio Bonito. Aos 20 anos de idade, conheceu
a doutrina pentecostal, à qual aderiu, tornando-se logo
um pregador inspirado e eficiente, capaz de arrebatar
do pecado muitos que antes serviram às trevas e a Santanás.
Com 2 anos de atividades na Assembléia de Deus,
nosso homenageado foi separado para o Ministério da
Palavra e ordenado por Gunnar Vingren, um dos fundadores desse grupo evangélico no Brasil. Caracterizouse, no Ministério, por seu espírito pacificador. harmonizador, conciliador emérito, IlOmem de paz, scmpre dirigido pelo Espírito Santo e pronto para atcnder às orientações que emanam da Palavra do Senhor. Foi assim
que fez marcar o scu Ministério excrcido sncessivamente nas Asscmbléias de Deus de Silva Jardim, Cachoeiras
de Macacu, Nova Friburgo, Itaboraí, Alcântara, Sumidouro e Niteroi, onde assumiu a Igreja em 1946. Dali,
do bairro de Fonseca, saiu criando novas Igrejas em
Engenhoca, Caramujo, Porto da Madama, Mutuá, Engenho Pequeno, Maria Paula, Pendotiba, Itaipu, Morro
do Estado, São Francisco, Jurujuba, Itaúna, Nova Cidade, Columbandê, Barreto, Tribobó e Barracão. Jamais
afastou-se da sã doutrina; cresceu sempre na fé, fortalecido no convívio permanente da oração e do testemunho'
e amparou sua vida nos conselhos das Sagradas Escrituras. Foi um dos fundadores e duas vezes presidente
da CEADER, uma das grandes Convenções da Assembléia de Deus no Estado do Rio de Janeiro.
Hoje, decorridos 60 anos desde a sua ordenação,
vive a vida dos que colhem das santas sementes que
souberam semear, vendo um filho, sobrinho e netos
no exercício da atividade pastoral, não só por terem
atendido ao Chamado do Senhor para o servirem, mas,
igualmente, por acompanharem o pai, tio e avô nas
andanças santas. Soube sempre ser "um cxemplo para
os fiéis", um bom dispenseiro da Palavra e um Pastor
que não teve o rebanho como propriedade sua, por
saber que nele se rcuniam pecadorcs redimidos pelo
Sangue de Jcsus Cristo.
Cumprimento, Sr. Presidente, o ilustre Pastor e amigo Moisés Soares da Fonseca e, na pessoa de seu filho,
Pastor Adilson Soares da Fonseca, expresso à Igreja
Evangélica Assembléia de Deus em Niterói/Fonseca,
e à família do Pastor Moisés minha satisfação espiritual
por este evento que nos diz da importância da fidelidade
ao Chamado de Deus para o exercício das atividadcs
santas do Ministério Evangélico.

sional de saúde, que precisa especializar-se, aprimorar-se, entregar-se totalmente aO seu mister, daí a necessidade de dar-lhe um salário profissional, em qnalquer
função pública, de nunca menOS dc cinqüenta salários
mínimos, por dcdicação integral.
.
Finalmente, congratulamo-nos com a corajosa classe,
em especial os médicos goianos, pelos serviços que vêm
prestando à saúde do povo brasileiro.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, S1'" e
Srs. DCp'utauo5.

O SR. LUIZ SOYER (PMDB - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, comemora-se, hoje, em todo o País, o Dia do
Médico, quando a sociedade inteira se debruça sobre
a vida dos componentes de uma classe realmente representativa dos nossos maiores interesses comunitários
e decerto dedicada. diuturnamente, aos intrincados problcmas humanitários que desafiam principalmcnte os
Governos, no sentido da prcservação da higidez e da
sobrevivência da população, com 'especial interesse pela
maternidade. pela infância, pela velhice e pelos deficientes. se!TI esquecer os trabalhadores que alongam,
diariamente, as filas da Previdência Social.
Entretanto, essa sociedade não conseguiu preservar,
com a necessária participação do Estado, a existência
do médico de família, aquele que, no seu consultório
particular e nas residências dos clientes, se tomava amigo extremado de todos os seus pacientes.
Costuma-se lembrar essa época como a do "sacerdócio da medicina".
Mas ê preciso vivcr a era atual, em que o médico
exerce uma profissão, de que tem de tirar o sustento
próprio e da família, manter biblioteca especializada.
freqüentar cursos e comparecer a simpósios, por vezes
deslocando-se de cidades do interior para os maiores
centros científicos.
Decerto cada povo tem a saúde que pode pagar.
Porque os serviços médicos custam dinheiro, não apenas no pagamento das consultas e da assistência permanente ao doente, mas, também, no dispêndio com os
métodos e novos processos de diagnóstico e tratamento,
com apclo crescente à técnica. também sempre mais
cara.
Daí por que, nesta data, achamos que a maior homenagem ao médico consiste em tratá-lo como um profis-

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" c Srs. Deputados, a incapacidade do Poder Público de resolver o
problema habitacional brasileiro tcm levado a que aumente, progressivamente, o déficit de moradia, e a extinção do Banco Nacional da Habitação, no ano passado, e a transferência de suas atribuições à Caixa Econômica Federal criou um vácno que é mais sentido pela
população de baixa renda.
Essa tendência, como era de prever-se, não poderia
meIhorar a atuação do Governo no setor habitacional,
porque a função da Caixa é apenas de depositária c
não de gestora dos recursos canalizados para a habitação.
Em verdade, SI. Prcsidente, o que sc reclama é a
criação de um único órgão, definidor e gestor da política
habitacional em nosso País, não apenas com o sentido
dc dar unidade a essa política, mas também para que
scja possível rearticular todo o sistema habitacional,
que hoje se encontra espalhado por diversos órgãos.
Essa, aliás, foi uma das principais propostas aprovadas, recentemente, durante o décimo segundo Fórum
Nacional de Secretários, representando dez Estados e
o Distrito Federal, realizado em Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul.
Outra questiio que também é essencial se relaciona
à necessidade de ampliar a Teformulação contida na
Medida Provisória 90, com a qual o Governo propõe
algumas mudanças no Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, que, como se sabc, é O principal formador
de rccursos para o desenvolvimento da política habitacional de forma que fique regulamentado o papel da
Caixa Econômica Federal.
E não podemos nos esquecer, Sr. Presidente. de que.
sendo esses recursos sempre inferiores às reais necessidades da população, a sua destinação deve obedecer,
sempre, a critérios rigorosos, quc levem em conta, principalmente, o aspecto social da questão.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOSE SANTANA DE VASCONCELOS (PFL
- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, quando uma instituição
completa cinqüenta anos de atividades a serviço dos
ideais de nosso povo, normalmente são bastante expressivos os atos de comemoração de aniversário tão especial, porquc, certamentc, ao longo do período transcorrido, sua trajctória se fez através de muito esforço.
Intas e sacrifícios dos seus realizadores.
Mas quando se comemora o cinqüentenário de trabalho e dedicação de um homem a uma instituição voltada
para se.rvir a comunidade, são ainda mais justos os motivos para festa, alegria, emoções e celebração do digno
exemplo, especialmente para as novas e futuras gerações deste País, tão carente em demonstração de total
desprendimento das pessoas em tomo de ideais.
Pois a imprensa de Minas Gerais festeja com muito
carinho e orgulho, Sr. Presidente. os cinqüenta anos
de ininterruptos serviços prcstados por Britaldo Silveira
Soares, atual superintendente jurídico dos "Diários e
Emissoras Associados" de Minas Gerais. responsável
por dois dos mais importantes veículos de comunicação
no Estado e :10 País: o "Diário da Tarde" e o "Estado
de Minas".
Natural de Contagem, Britaldo Soares incorporou
ao seu jeito de ser a simplicidade do homem do interior
e as virtudes de uma educação forjada nos princípios
humanísticos, no amor ao trabalho e ao próximo, valores que norteiam sua vida profissional e o convívio com
colegas, familiares e amigos.
Daí o profundo respeito e admiração qne conquistou,
seja no exercício de suas atividades, marcado pelo brilhantismo de sua inteligência, esforço e correção no
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cumprimento de 'lIaS msponsabilidadcs, seja no trato
afávei com as pessoas, semeando o sentimento de amizade c companheiri~mo.
Ainda bastante jovem, o iniciante repórter do selor
esportivo amador: nn ~·Jorn31 da Tarde", certamente
mio poderia imaginar percorreria tanros cargos e funcões na organizacilo lomaHstica. embora d(:monstras'~c
desde cédõ o int~rei,e em cDnhecer profundamente a
empresa e em participar dos processos de modernizaçãu
que nela se implantaranL
Sr, Presidente, o nosso homenageado integra a galeria de grandes nomes que construíram o jornalismo
mineiro e brasileiro. como os saudosos Assis Chateubriand, Geraldo Teixeira da Costa - Gegê, e ainda
Hermenegildo Chaves, idealistas cujos exemplos felizmente continuam frutificando no "Estado de Minas".
com Pedro Aguinaldo Fulgêncio, Camilo Teixeira da
Costa, Paulo Cabral e tantos outros notáveis diretores
e jornalistas abnegados.
Parabéns, portanto, a Britaldo Silveira Soares pelos
extraordinários cinqüenta anos de trabalho em favor
da nobre missão de informar os fatos, pugnar pela verdade, estinlular o debate e acompanhar os acontecimentos que são história em nossa Minas Gerais e no
País.
Que Deus o proteja, junto à sua querida esposa e
companhcira, D. Teresinha, a seus filhos, irmãos, demais familiares, e a sua mãe, D. Maria de Matos Silveira, quc, nas próprias palavras de Britaldo, continua
a ser sua viga-mestra, a lhe sustentar na fé e na espcrança.
O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço a transcriçao nos
. Anais da Casa do artigo do eminente professor Clóvis
Meira, do meu Estado, o Pará, com o título "Holocausto do Inamps", publicado em O Liberal, no dia
27 de setcmbro de 1989.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR.
O HOLOCAUSTO DO INAMPS
Clóvis Meira
Com a palavra mágica descentralização e o "slogan"
Sistema Unificado de Saúde Descentralizado foi possível, através de portarias e decretos, destruir paulatinamente o Inamps, criado por lei. E o que se vê, em
todo o País, é falência absoluta da assistência governamental à saúde.
O que se vem fazendo para destruir a Assistêucia
Médica da Previdência Social raia pelo absurdo e pelo
insensato. Não existia. no Brasil e na América do Sul,
nenhuma instituição de assistência médica prcvidencüiria, pública ou privada. que se igualasse ao Inamps
ou mesmo se aproximm'5e do que fazia em henefício
dos segurados da Previdêucia Social. Todo o dinheiro
que o mantinha "Dl atividade permanente e constante,
provinha de contribuições pagas pelos trabalhadores
e seus empregadores. em partes iguais, descontadas dos
cheques de pagamento. Contribuição obrigatória. O
Inamps foi criado ê constituído através da lei, a famosa
lei do Sinpas, a que unificou todos os órgãos de saúde
no âmbito da Previdência Social. Com essa lei destruíram o INPS-Saúde, o Ipasc. e outros órgãos que se
envolviam em saúde, eomo a própria Lcgião Brasileira
de Assistência, incorporada ao Sistema, mas deixando
de operar, especificamente, em benefício da maternidade e da infância. O Inamps surgiu como um mega-organismo assistencial de saúde, prestando assistência aos
prcvidenciários segurados, aqueles que contribuíram
para a formação do bolo financeiro e scus familiares.
A assistência médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica, passou a ser um fato. Não chegava a ser o ideal,
mas era o que se dizia poder ser oferecido com base
nos recursos amealhados.' Os atendimentos passaram
a ter como unidade o mil!,Jão: milhões de consultas médicas; milhões de exames complementares de raios-x, laboratório, clínicas especializadas, tomografias, u1trasso!'lografias; milhões de cirurgias de todos os graus, desde
as pequenas às mais graves sobre o cérebro, a coluna,
o coração, os vasos, os pulmões, as vias biliares, a massa
intestinal;"tudo, um mundo inconcebível e inirnaginário,
talo volume. O trabalho realizado em todos os recantos

do Brasil, beneficiando a ricos e pobres. Naqueles locais
mais distantes. desprovidos de meios de flssistência. o
Knamps manóava os paci~ntes aos centros mais adiantados, em um cierviço quase que modela, da "tratHrncnlto
fora do domiCIlio". Mas. não ficava por aí. Os progr[l~
roa; de prevem;ão e tratarilento do câncer: os programa~
de assistência lnaterno-infatiL os progrm.IJ)iS de medicina preventiva através de vacinas 1;. outros me-ias higiello~didéticos. Nunca nenhuma instituição nacional
prestou tão amplos e salutares b,:nefícios a um3! comunidade carente, como só e ser a da classe dos trabalha~
dores. dos contribuintes para o grande fundo de receita
do Inamps e dos demais serviços previdenciários. Um
trabalho metodizado, regular, visível por todos e que
se estendia das margens do rio Abunã. no Acre, às
costas praianas do Atlântico; das margens do Oiapoque,
ao Norte. âs margens do Chuí, no extremo Sul. A bandeira do Inamps tremulava em todos os recantos, entre
as populações ribeirinhas da Amazônia, nos sertões nordestiuos e aquelas das coxilhas gaúchas; no CentroOeste e nas regiões montanhosas das Minas Gerais.
Mas, como "água mole em pedra dura. tanto bate
até que fura". começou a surgir, vinda de todos os
lados, uma campanha constante, impiedosa de desmoralização da assistência médica previdenciária. Campanha feita através de todos os meios disponíveis de divulgação, solapando e injuriando os médicos da Previdência - mais de 80% dos médicos brasileiros servia
à Previdência, direta ou indiretament~ - solapando
a assistência ambulatorial e hospitalar, jogando o
Inamps na mais triste situação de vergonha nacional.
O que se fazia de positivo, os benefícios alcançados
pelos segurados e seus familiares, o vulto de trabalho
produtivo, tudo era mantido em silêncio. As pequenas
falhas, as mínimas carências, os senões que nada representavam diante do universo de trabalho realizado, logo
espalhamos por toda parte, hipertrofiados e acrescidos
de mentiras, logo aceitas como verdades. A colaboração
eficiente e pronta dos serviços médicos privados colocados em xeque, qualificados como inidôneos e de péssima
qualidade, surgindo "slogaus" desabonadores, para embair a boa fé dos incautos: "A saúde é um direito de
todos", os servi,Ços de saúde não podem ser vendidos" •
e "a saúde é um dever do Estado, não pode ser privada" .
Tudo armado e feito com o fim de destruir, implodir
a estrutura do Inamps e do sistema montado em benefício dos neccssitados. Essa armação penetrou na Assembléia Constituinte e muitos desses "slogans" passaIam a fazer parte do texto constitucional, com a inovação da "seguridade social", dito que nada representa
o rol das coisas. Mas, era preciso acabar com o Inamps.
com a previdência do trabalhador. distribUÍ!: por todos
o que se tinha como ser pouco para atenderas segurados
e seus dependentes. Era preciso politizar a a~.sistência
médica, entregá-Ia a órgãos políticos, como as Prefeituras c as Secretarias de Saúde dos Estados. Como
a palavra mágica descentralização ou "slogan" Siste"ma
e Descentralizado. foi possível, através, de. portaria,
" decretos. destruir paulatinamente o Inamp:;. criado
por lei. E, () que se vê. em todo o País. d a faléncia
absoluta da assistencia governamental à saúde. Somas
e mais somas transferidas à conta do SUDS. O Tribunal
de Contas da União preocupado com a destina'~ão dada
a um dinheiro sem cobertura orçamentária, reclamando
a prestação de contas, sem conseguir muitos resultados.
O Inamps. o maior, o grande responsável pelas disponibilidades financeiras, foi paulatinamente despojado de
seus serviços, de suas instalações c até de seus médicos,
tal qual Silock. no Mercador de Veneza, cada dia retirando uma posta de carne dos devedores inadimplentes.
De pedaço em pedaço, acabaram reduzindo as Superintendencias a meros escritórios repassadores de recursos,
sem nenhum poder de controle e fiscalização. Mas. esses
mesmos rudimentos do que foi a grande instituição dos
trabalhadores, passou a incomodar, criar casos, querer
saber da destinação das importâncias vultosas que eram
transferidas, os serviços assistenciais dccaindo cada vez
mais, o descrédito e as necessidades em um crescendo.
Pretende-se agora acabar com o escritório através de
um decreto ou, sabe lá que ato. jogará a última pá
de terra. Os funcionários, milhares de funcionários, colocados na encruzilhada de optar: ficar na área federal,
na estadual ou na municipal. Uma coisa de louco, quando não Há isonomia salarial, não há segurança de coisa
. alguma, a descrença, a desesperança, tomando conta
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de todos. intranqüilos com o futuro incerto que os
aguarda. E há denlocracia, todos navegando no espw;o.
em carrlinho sem busca. muito com algumas dezenas
dI;; anos de-~ervi~;,os prestados. Valha-nC'.1quem? -diria
o "Comendador" Raimundo Sobral. Valha-nos quem'!
Em uma reunião a que compareci. lido um" [ongo
e incisivo relatório. o que S,é sentia era a inlmnqüilidade,
(I d~~::;ab8.f:(1 de uma descrença total nos que tém o poder
de decisão. Por qllé? Por que, senhor?

o SR.

PRESIDENTE (Wilson Campos) -

Passa-se

ao

v-

GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o SI. Vilson Souza
O SR. VfLSON SOUZA (PSDB - Se. Pronuncia
o scguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o Brasil vive ao longo desta década uma crise
sem preccdcntes em sua história, em decorrência da
adoção de políticas econàmicas equivocadas e de des!ljustes estruturais inerentes ao próprio modelo de crescrt
menta adotado a partir dos anos 60. Sua intensidade
pode ser medida em termos de deterioraçã,? das condições de vida da maioria da população, da queda acentuada do ritmo de investimentos produtivos e do crescimento incontrolável da inflação e da dívida pública.
O crescimento da economia na atual década tem sido
de 2,5% ao ano. o mais baixo do século, próximo da
taxa de expansão demográfica e bem abaixo da média
de crescimento do PIB dos anos 40 a 80. Para o economista César Manoel de Medeiros, "as causas básicas
do baixo cresçimento observado no Brasil durante a
última década são profundas e inter-relacionadas: a crise do financiamento público, o estrangulamento externo
e os problemas do Setor Produtivo Estatal".
Estas podem ser as causas aparentes, imediatas. As
causas mais profundas e que determinaram este quadro
de situação são menos evidentes, e resultam da conjunção de pelo mcnos três fatores adversos: interesses cxternos contrariados, incompetência gerencial do modelo de desenvolvimento dependente e incapacidade
da classe dominante em formular um projeto nacional.
O modelo de desenvolvimento dependente e excludente. iuiciado no período Kubitschek. implantado com
pesados recursos do setor público e completado pelo
capital estrangeiro e privado nacional, logrou êxitos
consideráveis de crescimento econàmico. De uma economia agrária, rapidamente passàmos a ocupar a oitava
posição entre os países industrializados, com um sofisticado e complexo parque prodUlivo. Rompíamos rapida~
mente as barreiras do atr~so t~cnológico e industrial.
Esboçávamos a criação de uma sociedade de consumo.
1\05,a5 exportações cresceram rapidamente, principalmente de produtos industrializados. Passamos de US$
1,400 bilhões em 1964 para USS 34 bilhões em 1988,
e no mesmo paríodo a participação dos produtos industrializados no total das exportações cresceu de 14%
pam 71%.
O extraordinário dinamismo da economia brasileira
até o final dos anos 70. aliado ao potencial de recursos.
naturais, ao imenso potencial do mercado interno o quinto do mundo - ao seu parque industrial, à sua
capacidade de crescimento - o maior crescimento econômico do planeta nos últimos 100 anos - e que apontavam para uma economia de aproximadamente US$ 700
bilhões até o final do século, colocando o País entre
as cinco maiores do planeta, e ainda ao extraordinário
grau de autonomia em relação às outras economias menos de 5% do PIB de importações - um dos mais
baixos coeficientes de importação do mundo, passou
contrariar os interesses do "graude irmão do norte"
a que se referia servilmente o Gen. Golbery do Couto
e Silva. As amplas possibilidades econômicas dO'País
e a resposta do setor produtivo começaram a colocar
. em xeque posições consolidadas no mercado internacional e no contexto estratégico da América Latina.

a

Contribuir decisivamente para o desenvolvimento do
Japão e da Alemanha, arrasados pela guerra, foi a forma
encontrada para barrar o expansionismo soviético na
Ásia e na Europa.
Mas na América Latina, distante do conflito das duas
potências, onde, segundo Kissinger, nunca passariam

11792 Quinta-feira 19

os caminhos da história, seria intolerável para os interesses estratégicos e hegemônicos dos Estados Unidos
o nascimento de um novo Japão.
Havia, pois, necessidade de se desestruturar a economia desse gigante que acordava. Nada da política do
porrete, tão comum em outras épocas. A desestruturação seria feita de forma imperceptível, através de
condicionamentos externos impostos pelas agências internacionais de fomento de crédito, como o FMI e o
Banco Mundial. O resultado, todos conhecemos.
Os governos ilegítimos submeteram-se servilmente
às imposições, e conspirando contra o seu povo passaram a apliear internamente as determinações e os condicionamentos que foram impostos na gestão da economia, ao mesmo tempo em que assaltaram o País com
uma maciça transferência de recursos para o exterior.
O Estado que fora o induto estrutunido do crescimento econômico, passou a ser o instrumento dessa
espoliação, desorganizando suas finanças e o seu setor
produtivo em benefício dos interesses estratégicos alienígenas e dos grupos privados nacionais, que nunca
se constituíram em classe dirigente, em grande parte
vivendo das benesses do poder público.
Mas, em que pesem a estas tentativas de desorganização econômica, o processo de restauração democrática com o aumento da oferta política e da participação popular apontam para a retomada do desenvolvimento em novas bases: criação de uma sociedade de
consumo de massás, fundada na ampliação do mercado
interno e no crescimento da renda do trabalho.

o ProL Antônio Barros de Castro fala de um círculo
virtuoso entre o aumento da massa dos salários, consumo dos trabalhadores e investimentos, "porque o aumento na massa salarial induz um aumento dos investimentos, enquanto o efeito dos investimentos sobre a
produtividade e a demanda de mão-de-obra favorece
o crescimetno da massa salarial".
Até o início'dos anos 80 houve uma revolução não
concluída do consumo de.massa, comprovado pelo aumento do número de proprietários de automóveis, eletrodomésticos etc. Isto se deu segundo Castro, pelo
crescimento da massa de salários, aumentando o investimento das empresas, "mas tal expansão decorreu do
aumento do número de trabalhadores, em vez de incremento da taxa de salários". O Brasil está longe da revolução de consumo verificada nos países industrializados.
E adianta:
"A revolução do consumo de massa não se realiza, porquanto o crescimento da massa de salários
passa a não ser dependente do aumento da taxa
de salários que ocorreria com o esperado esgotamento do excesso de mão-de-obra. Por outro lado,
o crescimento da massa de salários decorrentes da
expansão do emprego é arrefecido pela política
econômica. Simultaneamente a economia mundial
passa por transformações substanciais, em que a
norma de consumo definida pela primeira revolução do consumo de massa passa a ser substituída
por nova norma imposta por outra revolução."
O Brasil movia-se, até então, na chamada economia
da tonelada, produção em ampla escala, uso intensivo
de energia e metais, grandes e onerosas plantas e de
reduzido retorno, mas fundamental para o funcionamento da cconomia. A nova cesta de consumo, além
dos produtos tradicionais rejuvenecidos, está centrada
em produtos eletrônicos e intcnsivos em tecnologia.
Para Castro, a situação do Brasil no final da presente
década apresenta vários desafios: a) o País avançou,
mas não completou a revolução do consumo de massa;
b) avançou na revolução da tonelada, mas não a comple"
tou, estacionando o nível de consumo,per capita de
insumos básicos entre 114 e 1/5 do valor médio dos
países desenvolvidos; c) não completou as transforma-o
ções necessárias nas indústrias situadas à jusante dos
·setores básicos; d) a segnnda revolução define uma nova
cesta de consumo.
Estc quadro impõe a neccssidade de planejamento
e de nova política industrial, ao mesmo tempo em que
demonstra as possibilidades e o imenso esforço que
a sociedade terá pela frente para vencer os obstáculos
da retomada do crescimento e realizar a nova revolução
serão inevitáveis.
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O Brasil já é uma sociedade de massa incipiente e
excludente. Deve transformar-se numa economia de
massa com a incorporação crescente da população excluída do mercado. O País praticou o ensaio de economia de massa de 1960 a 1980. Logo, não é preciso
inventar um outro país para passar ao consumo de massa.
"No entanto, enquanto o Brasil esteve estagnado na
década de 80, o mundo sofreu grandes transformações,
muitas dclas já sentidas internamente. Essa mudança
consistiu na substituição da norma de consumo que caracterizou a primeira revolução do consumo de massa
por uma nova norma - novos produtos e reciclagem
e rejuvenescimento das antigas - impliC!lndo novas
formas de produzir, de competir etc. Assim, na retomada do crescimento econômico, que poderá ocorrer
a partir de 1991, o contexto em que o Brasil se moverá
será muito diferente daquele em que se movia no início
dos anos 80".
A normalização do processo democrático que se completa com a eleição do novo Presidente da República,
as novas atribuições do Congresso, a evolução do movimento sindical serão responsáveis pelo aumento da massa de salários mediantc ganhos reais, c a influência
dos trabalhadores e de outros segmentos da sociedade
levarão inevitavelmente à consolidação de uma sociedade de massa, com a ampliação do mercado interno.
Por isso, a retomada do crescimento econômico. aos
níveis históricos, desta vez com redistribuição de rendas, será inevitável.
Mas, para isso é necessário que se analisem algumas
questões fundamentais, comer-os requisitos de investimento para essa nova fase, os desequilíbrios e o desenvolvimento regional, a questão agrícola, os aspectos
demográficos, a política industrial, o papel do Estado,
os recursos e os instrumentos de f!nanciamento desse
novo ciclo.
Segundo estudos recentes, a elevação do padrão de
vida da população, até o final do século, aos padrões
atuais do snl da Europa, exigirão recursos adicionais
de cerca de 1% do PIB, a serem alocados através de
investimentos públicos.
A retomada do crescimento trará inevitavelmente a
tendência à reconcentração espacial das atividades, em
face da infra-estrutura já montada junto aos centros
dinãmicos da economia. Para que isso ocorra, haverá
necessidade de se recorrer à prática do planejamento
regional e à mobilização política das regiões periféricas.
E nesse passo será importante a presença do Estado
como estrutura do novo ciclo de expansão.
A população brasileira no ano 2000 deverá estar entre
167 e 171 milhões de habitantes. A população economicamente ativa crescerá acima dos índices de crescimento
populacional, e exigirá a criação de 1,3 milhão de novos
empregos por ano. O sistema produtivo deverá estar
adaptado às exigências dessa demanda e à necessidade
da geração de novos postos de trabalho, até porque
a participação do setor não assalariado no conjunto
da população economicamente ativa é muito grande:
37, 8% em 1980. O crescimento industrial impõe-se
como condição necessária para que o crescimento da
mão-de-obra não crie problemas de desemprego estrutural. Essa expansão deverá ser feita nos setores intensivos de mão-dc-obra c nas atividades de ponta, que
podem gerar mais empregos com a criação de novos
sctores.
A agricultura, que cresceu à taxa de 4,1 % no período
de 1980 a 1988, mediante ganhos de produtividade e
incorporação de novas técnicas, deverá estar voltada
para o abastecimento do merpado interno. O complexo
agroindustrial neste novo ciclo será fortemente influenciado pelas novas tecnologias: microeletrônica e biotecnologia. O sistema financeiro deverá capacitar-se para
ampliar os recursos ao setor, já que a ampliação da
produção agrícola exigirá investimentos na produção
e infra-estrutura. A Lei Agrícola, em discussão no Congresso Nacional, deve apontar para a realidade que
se avizinha.
Desde meados dos anos 70, os principais países industrializados vêm realizando importantes ajustes em suas
estruturas industriais, visando a eliminar sobrecapacidades das principais indústrias - siderurgia, petroquí-
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mica, construção naval - promover indústrias c serviços ligados às tecnologias de automoção flexível. bens
de capital, informática, robótica, telecomunicações -.
à biotecnologia e aos novos materiais, e ainda rejuvenescer segmentos industriais maduros - automobilístico, têxtil, de vestuário, calçados. plásticos e borracha
-, como constata o Professor José Carlos Miranda,
da Unicamp.
Além da participação decisiva do sistema financeiro
nos diversos países, que foram adptados a essa realidade, conclui o Professor Miranda que "as experiências
da reestruturação do aparelho produtivo nas principais
economias capitalistas mostra a presença ativa do Estado, tanto na estratégia neoliberal quanto na ótica kcynesiana. Na primeira privilegiam-se os juros, o crédito
e o câmbio como variáveis de ajuste, em detrimento
de ações específicas e a um custo social elevado. Na
segunda, a busca da competitividade envolve a compatibilização da gestão macroeconômica com políticas setoriais, visando a minimizar custos e desigualdades regionais e funcionais" .
Como alerta Cesar Manoel de Medeiros, a revolução
tecnológica em curso no mundo envolve a incorporação
de novos produtos, novos processos e mudanças seletivas de base técnica - do paradigma eletromccânico
para o complexo microeletrônica - informática em alguns setores como o de biotccnologia, mecânica de precisão, química fina, engenharia genética, novos materiais e metais nobres, além de inovações na organização
do trabalho dentro das empresas e na integração entre
empresas.
O que se deve ressaltar é que a inserção do País
nesse quadro não se deverá fazer de forma dependente
mediante simples processos de transferência de tecnologia. A afirmação da nossa soberania e de um crescente
grau de autonomia econômica deverão scr feitos através
de elevados investimentos em cicncia e tecnologia, aumentando-se os atuais gastos dc cerca de 0,5% do PIB,
para algo próximo a2%, como se verifica nas economias
avançadas. E nesse setor, mais'uma vez, o Estado terá
um papel estruturante fundamental, já que os gastos
do setor privado' em pesquisa e eesenvolvimento são
baixíssimos.
Esse novo ciclo de crescimento econômico deve estar
contemplado no bojo de uma política industrial afirmativa dos interesses nacionais e que tenha como objetivo
ampliar os níveis de bem-estar da população. Daí por
que, deve estar centrada na ampliação do mercado interno e na distribuiçâo da renda.
Para Suzigan, "políticas industriais devem ter um escopo amplo e podem ter significados diferentes de país
para país e, num mesmo país, de época para época,
segundo as condições internacionais e as restrições internas. Acima de tudo, a política industrial deve preocupar-se com os interesses da nação. A premissa básica
de políticas industriais é de que o Mecanismo de mercado por si s6 é incapaz de promover as transformações
estruturais requeridas para sustentar ou aumentar a
competitividade de um país".
A nova política industrial concebida pelo Governo
da Nova República apresenta abordagem altamente liberalizante e, em seu conjunto, projeta a redução da
intervenção do Estado na economia e a eliminação progressiva da dependência do setor privado quanto a incentivos fiscais, subsídios e proteção comercial. A nova
política industrial reserva ao setor privado o papel dinâmico do novo ciclo de desenvolvimento econômico. E
nesse ponto comete o seu maior equívoco, pois a história
econômica do País demonstra que, em todos os ciclos
de crescimento econômico, o Estado teve papel estruturante decisivo, e que a iniciativa privada, salvo raras
exceções, sempre foi dependente dessa intervenção para o seu processo de acumulação.
É por isso que Medeiros insiste em que a "inadequada
interpretação do papel do Estado como promotor do
desenvolvimento e a escolha de esquemas de financiamento baseados em benefícios fiscais - mais uma vez
sem aprofundar o diagnóstico sobre a crise das finanças
públicas e sobre a real capacidade empresarial! tecnológica e inovadora do setor privado de liderar o novo
ciclo de crescimento, podem comprometer os programas concebidos" e inviabilizar a revolução que se aproxima. O sucesso da nova política industrial está condi-
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cionada a um novo tratamento ao setor Prodntivo Esta-'
tal e à reestruturação (desprivatização) do Estado de
modo a torná-lo novamente apto a promover o desenvolvimento, e como fator relevantc no futuro dar-lhe
instrumentos de ação mais eficazes.
De outro lado, o objetivo explicitado de uma política
industrial para os novos tempos, como lembram Tavile
e Young (Distribuição de Renda e Política Industrial,
Folha de S. Paulo, 14-9-89), "continua sendo elevar
o salário mínimo (massa salarial), embora o prazo para
alcançar o nível ideal/justo dependa concretamente do
volume mobilizáve! de recursos financeiros e materiais
e do tempo requerido para as respectivas ampliações
de capacidade produtiva".
Para os pesquisadores do Instituto de Economia Industrial da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
"as implicações macroeconômicas desse cenário são extremamente benéficas não só para os trabalhadores como também para os empresários como um todo. Por
um lado deflagraria um novo boom de investimentos
que, dado o elevado grau de integração da estrutura
industrial brasileira, rapidamente envolveria toda a
economia. Por outro lado, o aumento do poder aquisitivo das camadas populares, de elevada propensão
a consumir, implicaria aumento significativo do muJtiplicador da renda e do emprego. Assim, a economia
encontraria fortes estímulos para a retomada do crescimenta, em oposição à apatia e à estagnação dos anos
recentes".
Concedo aparte ao nobre Deputado Virgildásio de
Sena.
O Sr. Virgildásio de Sena - Nobre Deputado Vilson
Souza, v. Ex' honra esta tribuna com o discurso que
pronuncia, da maior inteireza, significação e consistência, rico em formulação e perfeito na estrutura. Permito-me interferir nesse pronunciamento para solidarizar-me com V. Ex' no que defende, e o faço em nome
da Liderança do nosso partido. Gostaria de dizer, no
bojo do que V. Ex' formula com precisão, quc a questão
da privatização das empresas públicas, precedida propositadamente por decisão política desses governos, não
atende a discussões internas do País. É conseqüência
de uma decisão internacional que visa inviabilizar estar
tais do Terceiro Mundo, principalmente nos países em
vias de desenvolvimento, ou quase desenvolvidos, como
o Brasil, para torná-los dependentes dos segmentos financeiros internacionais, seja por via da abertura de.
seu capital, obrigando essas empresas a lançar ações
no mercado, seja por simpels tomada, sob forma de
pagamento, transformando débitos cm ativos internos.
Não é, por cosneguin!e, um processo de discussão meramente interno. Há um acumpliciamento terrivelmente
grande de setores da inteligência brasileira e, mais do
que isso, o que é mais grave, o comprometimento de
candidatos à Presidência da República neste processo
de desnacionalização, de venda da Pátria, ao qual tais
candidatos se vinculam com discursos a instante. V.
Ex' presta grande serviço à democracia ao mostrar, balizado por um pensamento correto de um nacionalismo
moderno, o caminho que a Nação precisa trilhar para
reencontrar-se e construir a grandeza do seu futuro.
O SR. VILSON SOUZA - Agradeço o aparte a V.
Ex' nobre Deputado, e insisto exatamente na tônica
de que esse processo de tentativa de desprivatização,
que vem no bojo de uma ideologia neolibcral, não passa
de farsa pela qual setores privados da economia brasileira tentam reproduzir internamente os interesses dos
países hegemônicos no sentido de destruir e inviabilizar
a economia. Isso, desgraçadamente, como V. Ex' bem
repete, é reproduzido por candidatos à PreSidência da
República que se apresentam ao público com a ótica
da modernidade, da transformação e da autenticidade.
Retomando o curso do meu pronunciamento, uma
das questões centrais que se coloca nesta nova etapa
é a tarefa de mobilizar recursos para financiar os investimentos necessários ao ciclo de crescimento que se esboça.
. O autofinanciamento teve papel relevante no crescimento e na criação de inúmeras empresas em todo o
território nacional. E como Icmbra o professor Eduardo
Fernandez Silva, da UFMG, ...
"não, obstante, o financiamento dos investimentos estruturantes, isto é, aqueles que lideram ciclos
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de crescimento, foi feito primordialmente com recursos subsidiados do setor público e capital externo. A inflação foi usada para recolher na sociedade,
de forma difusa, recursos para investimentos prioritários' o confisco cambial e o arrocho salarial também donstituíram fontes de recursos para financiar
investimentos".
.
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o novo sistema, nesta fase de normalidade democrática,
deve estar submetido às necessidades do crescimento
econômico, com visão clara da importância do papel
estruturante do Estado e do controle da sociedade sobre
as decisões econômicas c financeiras.
Ouço o nobre Deputado Octávio Elísio
O Sr. Octávio Elísio - Vou respeitar o curto prazo
que V. Ex' tem, e não vou fazer o aparte que gostaria.
Venho cumprimentar V. Ex' pela seriedade do seu pronunciamento, revelando a sua competência como Parlamentar mas, acima de tudo, como defensor de uma
política econômica séria, comprometida com o trabalhador, que rejeita o arrocho salarial e a polftica dos juros
altos. V. Ex' está de parabéns e me orgulho de pertencer
a um partido que tem V. Ex' em suas fileiras.

O sistema financeiro, tanto antes quanto após a reforma de 1964, em poucos momentos cumpriu sua função
básica de ser sócio do desenvolvimento através de financiamentos produtivos. Os grandes conglomerados que
se constituíram no período voltaram-se vorazmente para a especulação e se tranformaram no instrumento
de transferência de rendas e do arrocho salarial. A expansão industrial no País foi financiada, em longa medida, independentemente da intermediação financeira.
O diagnóstico é do professor Dércio Garcia Munhoz,
para que a...

O SR. VILSON SOUZA - Ouço agora o nobre Deput(ldo Plínio Arruda Sampaio.

"Economía brasileira não foi inviabilizada (após
,o fracasso do Plano Cruzado) por um alegado excesso de demanda, devido ao grande consumo das
famflias ou gastos do Governo. Mas sim devido
à elevação das taxas de juros, desde que em 1981
o monetarismo ortodoxo passou a comandar a política econômica do País. Foi assim 'que o setor produtivo passou a enfrentar aumentos de custos estimados em perto de US$ 50 bilhões, na comparação
de 1985/87 com 1979/80, com sobrecarga extra equivalente a 15% do PIE".

O Sr. Plínio Arruda Sampaio - Quero atender ao
apelo da Presidência, nobre Deputado, e serei muito
rápido no meu aparte embora pretendesse fosse ele
maior. Quero dar meus parabéns a V. Ex' e apenas
lamentar que a nossa prática parlamentar esteja tão
empobrecida ao ponto que um discurso desse quilate,
dessa dimensão não seja ouvido pela Casa plena, porque
esta seria a recompensa que V. Ex' merece por trazer
um trabalho tão bem elaborado para a nossa consideração.

Ou seja, os encargos financeiros cm 1987 foram de
US$ 79,2 bilhões, correApondentes a quase 25% do PIB,
contra cerca de 6 a 8% nas economias industrializadas.
Os encargos financeiros pagos pelo setor produtivo
equivalem ao mesmo valor da massa de salários do
País, o que torna a economia inviável.
Estudo encomendado pela Fundação Banco do Brasil
sobre um novo modelo de crescimento para o País esclarece que...
'
"Não é tarefa fácil abandonar modelos de financiamento tradicionais, centrados em instrumentos
com limites claros, tais como o confisco cambial,
arrocho salarial, déficits públicos, subsídios e incentivos fiscais. No momcnto em que é cada vez
mais difícil o exercício do papel estruturante e financiador do Esrado pela via fiscal, são enormes
as potencialidades de financiamento por intermédio do mercado financeiro, seja o de crédito ou
o da capitalização, devido aos excedentes de dinheiro disponíveis no setor privado. Esses recursos
poderão ser canalizados para os investimentos contemplados na nova polftica industrial, em condições
sem precedentes na história da industrialização brasileira, para promover uma redefinição do modelo
de financiamento industrial que facilite e tarefa
de promover o novo ciclo de crescimento."
Essa nova fase exige uma completa reestruturação
do sistema financeiro nacional, adaptado aos princípios
contidos na Çonstituição Federal, "de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir
aos interesses da coletividade".
Essa reestruturação, por imperativo de soberania nacional, deve ser feita com vistas à afirmação do interesse
do País, c voltada para o atendimento das nossas necessidades de crescimento.
Não podemos permitir que sc complete a reforma
bancária em execução no Banco Central c ditada pelo
Banco Mundial, porque aquele projeto, ao propor a
desestatização e internacionalização do sistema financeiro, atende única e exclusivamente 'aos interesses externos, que não aceitam o crescimento da nossa economia. Querem continuar a comandá-la pela apropriação
do pdoer financeiro. Ao mesmo tempo em que têm
consciência de que o setor financeiro privado não terá
condições, nem tem interesses, como está demonstrado
pela realdiade histórica, em ser o agente estruturador
do financiamento nesta nova fase.
Encontram-se em tramitação no Congresso Nacional
três projetos de lei complementar de organização do
Sistema Financeiro, de autoria dos deputados Fcrnando
Gasparian, José Carlos Coutinho e minha.
A discussão destas propostas não podem limitar-se
a simples organização do sistema, pois entendo quc

O SR. VILSON SOUZA -

Agradeço o aparte de

V. Ex' Concluo. SI. Presidente.
Esta preocupação está contida nos pro,jetos, ao criar,
no Congresso Nacional, uma Comissão Mista de Assuntos Econômicos e Financeiros, com amplos poderes de
regulamentação e controle sobre o Sistema.
O Banco Central, com diretoria aprovada pelo Senado Federal, dedicar-se-á à administração das contas que
afetam diretamente a base monetária e a fortalecer suas
atividades de controle do câmbio e fiscalização dos bancos e demais instituições financeiras. As tarefas de fomento, de banco comercial e de investimentos, que
executa através de' fundos e programas especiais, serão
repassadas para o Banco do Brasil.
Ao Banco do Brasil, além das suas importantes atividades como banco comercial e agrícola, caberão as difíceis tarefas de se desenvolver como banco de investimento em apoio à nova política de desenvolvimento
econômico e na capitalização de empresas de capital
nacional aptas a dcsempenhar papel relevante nessa
política e na desconcentração industrial. Para tanto,
o BB deverá valer-se de sua capilaridade, que lhe permite forte presença em todo o interior brasileiro e no
exterior; atuação em quase todos os segmentos do mercado de capitais, como banco comercial amplo, banco
de investimento, financeira, banco de comércio exterior
e ainda, agente de previdência privada e no campo
de seguros. O Banco do Brasil poderá vir a ser o grande
instrumento do Estado na estruturação da nova fase
de crescimento econômico auto-sustentado.
Amplas linhas de operação em todos os setores do
mercado financeiro serão abertas ao Banco do Brasil,
mas uma das mais importantes é o papel de se converter
gradativamente em holding financeiro do setor produtivo estatal.
A centralização das operações bancárias das empresas estatais no Banco do Brasil, hoje estimadas em US$
800 bilhões/ano permitirá a formação de um fundo de
aproximadamente US$ 24 bilhões (3%) destinado ao
saneamento financeiro das empresas deficitárias e a financiar os investimentos prioritários das empresas estatais estratégicas na promoção do novo ciclo de crescimento. O montante dos lucros decorrentes da centralização dessas operações equivaleria ao movimento bancário das 400 maiores empresas privadas nacionais e
superaria o lucro declarado de todas as empresas multinacionais instaladas no País.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social continuará a centralizar os recursos orçamentários do Tesouro destinados ao financiamento de obras
de infra-estrutura econômica, e com o reiorno dos empréstimos já realizados e com a gestão de outros fundos,
como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico, como principais fontes de recursos, e ainda, irá
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competir na captação de recursos no exterior e no mercado de capitais para capitalizar empre,sas estatais e
privadas, atrav~s de participações ajustadas com os objetivos do desenvolvimento nacional.
A Caixa Econômica Federal será o, agente da política
habitacional e de apoio ao Tesouro Nacional no financiamento do desenvolvimento social. (Palmas.)

Durante o discurso do SI'. Vilson Souza. assumem
sucessivamente a presidência, os Srs. Paes de Andrade, Presidente c Wilson Campos, 2" Vice,Prcsidente.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Ottomar Pinto.
o SR. OTTOMAR PINTO (PMDB - RR. Pronuncia
o seguinte discurso.) -SI, Presidente, Sr" e Srs. Deputados. paira como terrível ameaça à sociedade brasileira
e em especial aos agentes econômicos a expectativa
de racionamento de energia elétrica nos primeiros anos
da próxima década. Conservamos ainda bem vivo na
memória o quadro desalentador do ano de 1987, quando
se viu o Nordeste mergulhado em terrível crise, com
a paralisação de estabelecimentos fabris, em decorrência da falía de energia elétrica.
Ainda nos lembrãmos das exaustivas e tumultuadas
reuniões. com doestos lançados à face de autoridades
do setor econômico e do setor encrgl'tico por imeundos
Pal'lamentan'" nordestinos, irresignadm; com o rumo
dos acontecimentos. Geradores foram importados ceIe"
remente, para atenuar a gravidade da crise, acrescen"
tando novos gastos a nm orçamento anêmico.
É conveniente fazermos algumas reflexões sobre esse
momentoso assunto, quando ainda há tempo para exorcizar o mal. Possui o Brasil, atualmente, uma capacidade instalada da ordem de 50 milhões de quilowatts
de potência firme, comparável, essa capacidade, a de
alguns países desenvolvidos, como, por exemplo, a Inglaterra. Entre 1960 e 1985, cresceu a produção de energia elétrica no Brasil 8,4 vezes, enquanto a produção
mundial crescia exatamente a metade, isto é, 4,2 vezes.
Foram extremamente velozes tanto o crescime,nto da
demanda quanto a expansão do parque gerador nacional, nas últimas décadas. Este último elevou-se de 7,4
milhões de quilowatts, em 1965, para 33,5 milhões de
qnilowatts, em 1980, e 50 milhões de quilowatts presentemente.
De 1965 a 1980 foram realizados investimentos maciços no setor elétrico - grandes hidroelétricas, extensas
linhas de transmissão em extra - alta tensão e redes
de distribuição - mobilizando recursos próprios, via
tarifas, cerca de 60% do montante investido e empréstimos externos da ordem de 40% do global. Havia,
portanto, nítido predomínio dos recursos oriundos das
tarifas, que tinham uma estrutura de custo compatível
com as necessidades setoriais.
Vive hoje a área da eletricidade uma crise sem prece'
dentes, resultante da contenção tarifária, manobrada
pelo atual Governo como instrumento para deter a aceleração da inflação. Essa política de resultados induvidosamente perniciosos corresponde a um subsídio anual
de US$ 6 a 8 bilhões, em relação à remuneração necessária. Seus efeitos se manifestam claramente através
de uma baixa geração de recursos, alto endividamento
'
e forte incentivo ao consumo.
É por demais evidente que a tarifa subsidiada, tal
como ocorre presentemente, induz ao desperdício do
consumo de energia elétrica, A tarifa brasileira vem
decaindo em termos reais e chegou a níveis entre os
mais baixos do mundo.
.
Baixas tarifas impedem o setor de formar capitais
e contribuem para que haja desperdício de energia,
ou, em outras palavras, com baixas tarifas haverá menos
capital para investir e mais consumo, que irá pressionar
a demanda por novos investimentos. Em resumo, a
tarifa irreal, por um lado reduz a formação de capital
e por outro, cria a necessidade de capital.
As taxas altas de consumo de energia elétrica, nos
'últimos anos, ao invés de indicadores de expansão econômica, resultam em grande parte das tarifas artificialmente baixas e, em menor parte, pela expansão da
economia informal.
Vive hoje, o setor, uma crise sem precedentes, ante
a certeza de não poder alcançar as metas físicas apro-
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vadas pelo Governo, de não atender os compromissos
com seus formadores de bens e serviços, além da preocupante possibilidade de deixar de cumprir sua finalidade: o suprimento adequado de energia -::létrica.
Existem várias alternativas plausíveis, mas todas elas
devem passar, necessariamente, pelo crivo estreito de
duas políticas: uma política de redução de capital, seguida por uma política de formação e atração de capitais.
A redução das necessidades de capitais pode ser alcançada: 1. através de um programa de conservação
de energia; 2. pelo aumento da taxa de juros de forma
a refletir o custo real do capital, que já não é mais
de aptmas 10%, como vem sendo praticado ainda hoje
nos orçamentos do setor energético e; 3. com a adoação
de tarifas reais.
A viabilização financeira do ,,,tor elétrico não será
possível sem profunda alteração estrutural em sua receita tarifária. O setor só deveria necessitar do aporte
de fundos públicos no caso de compensação. pelo atendimento a outros objetivos sociais ou ligados ao desenvolvimento tecnológico, atenuaçáo dos índices inflacionários etc.. implicando transferêncis. de seus recursos
para outros setores.

Assim sendo, vale a pena lembrar que de uma taxa
de formação de capital de 20% do PNB, rcfluímos para'
uma nova taxa de 15% do PNB. No que tange ao setor,
e' fundamental a elevação de tarifas e das taxas de dcs-,
conto para tomar seus investimentos atraentes para m;
capitais de empréstimo e de riscos externos e internos,
privados e públicos, Sem isso, a chamada privatização'
do setor não passará de apenas mais uma idéia.
O Plano 20 lO da Eletrobrás prevê um crescimento
do PIB. de 1990 a 1995, de 6,1% ao ano e a oferta
de energia elétrica crescendo para atender a um incremento anual da mesma crise período, de 6,16%. Isso
signitica que até 1995 é necessário a instalçaõ de 35,600
lvlW, o equivalente a três ltaipus. que elevariam a capa·
cidade de geração do País em 85%. O montante dos
investimentos gira em torno de USS 5.3 bilhões por,
ano, cifra muito além da capacidade financeira do sistema elétrico nacional.
A reticência dos órgãos financeiros internacionais em
conceder créditos para utilização imediata, em virtude
da situação macroeconômica do País e as notória, dificuldades para atingir o nível tarifário adequado, por
parte do Gov"mo, levam-nos à convicção de; que o
setor elétrico l1ão podeni realizar o programa de obras
pre:visto e nece-ssário. Não está sendo possível inid~r
obras nova~;, sob pena de prejudicaI~sl:: a conclusão Q2.que1as eUl alld:unento além de se saírem novas inadin]w
pléncias financeiras junto ao setor privado. O recente
exemplo de :tlngó, as ameaças de paralisação das obras
de ltaparica. são fatos colhidos no cotidiano da vida
nacion"al que 110S permitem inferir que até mesmo as
obras programadas sofreram amortecimento sensível no
seu ritmo de trabalho, procrastinando, inexoravelmente, as datas de operação das novas usinas.
Tendo em vista que a taxa média de crescimento
da demanda, no último quinqüênio. foi de 7,7% e a
taxa esperada até 1995, é bom repetir-se, devera ser
da ordem de 6% ao ano, a deterioração da qualidade
dos serviços parece ser a tendência inexorável, elevando
a probabildiade de ocorrência de déficits de suprimento
e até de racionamentos, da gravidade daqueles que este
ano se verificou na Argentina.
É realmente deplorável a situação a que chegamos.
Ao longo dos últimos cinco anos só temos agravado
o probelma; o espectro do racionamento e o furacão
de sofrimentos que o acompanham aproximam-se velozmente. É nosso dever alertar à nação brasileira - e
o fazcmos aqui, no foro mais apropriado, a tribuna
da Câmara dos Deputados - sobre a situação quc sc
apresenta, sobre o quadro com o qual nos defrontamos.
Deixar de fazê-lo, por quaisquer que sejam as razões,
seria o mesmo quepoupar a tripulação de um navio
com grande possibilidade de afundar, do descon.forto
de aprender a nadar.

energia cIétrica tenhil sido I) ~_:ctor que
lihimo5 üecênios. I] maior crescimento.
úua participação no f'IB decresceu significativamente
nos últimm, anos, de 2% para 1.5%', em decorrência
da::.\ limitaçõô§ financeiras. Como. entretanto. o consumo continua a crescer. está oc~rrendo~ na verdade.
uma pwgressiva d"terioração no atendimento ao mercado.
A receita do setor em 1988 foi de cerca de US$ 9
bilhões, com uma despesa operacional de US$ 5 bilhões
(inclusive a da compra da energia d" Itaipu) e serviço
da dívida de US$ 4,3 bilhôes. O programa de investimento foi de USS 4,8 bilhões. com uma participação
de novos empréstimos da ordem de US$ 3,3 bilhões.
Neste ano de 1989, com uma redução do valor real
çla tarifa superior a 30% no l' trimestre, a arrecadação
dificilmente alcançará US$ 7 bilhões, e a receita líquida
anual permitirá atender aos compromissos financeiros.
Conseqüentemente, todo o investimento terá de ser
realizado com recursos de terceiros, num fundo em que
o endividamento já se situa em nível inaceitável.
O setor elétrico cresceu endividando-se e hoje, basicamente, trabalha para o serviço da dívida; é mister
salientar que significativa parcela desse endividamento
resultou de compras induzidas que eram realizadas,
muitas vezes desnecessariamente, para que a balança
de pagamento do País fosse equilibrada. Equipamentos
eram adquiridos ein 1980 para serem instalados em
199512000, quando o normal seria um máximo de quatro
a cinco anos de antecedência.
Chegamos ao final dos anos 80 com o setor arrastando
tremendas dificuldades, extremamente endividado,
apesar de alguns esforços de recuperação tarifária que
este Governo vem fazendo há pouco menos de dois
anos.
Esses esforços não se têm mostrado suficientes para
fazer fa<;e às necessidades setoriais. Os empréstimos
externos estão difíceis; os aportes dos acionistas majoritários já não aparecem mais.
Começaremos a década de 90 em situação desesperadora para o setor e para toda a sociedade brasileira,
dentro de um quadro cuja moldura é mais ou menos
a seguinte: 1. elevado endividamento; 2. tarifas não
contidas e ainda aquém das necessidades; 3. empréstimos externos, praticamente todos, fechados. O aval
do Tesouro Nacional está desacreditaçlo, tanto externa
como internamente: 4. os custos são mais elevados.
Dc fato, os gastos com a proteção ambiental e com
recursos humanos, são significativamente mais pesados
hoje do que o eram anteriormente. O envelhecimento
do setor elétrico exige recursos de reposição, não para
colocar novos usuários usufruindo da energia elétrica,
mas tão-somente para manter os atuais,
Retomando o fio da meada. quando mencionamos
a atração de capitais para que isso venha a ocorrer,
profundas alterações se impõem, tanto no quadro geoeconômico do País como no âmbito do setor elétrico.
No primeiro caso, impõe-se o incremento da taxa de
investimentos, inclusive com taxas de jnros mais eleva'
das.
Embora
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A falta de energia na década de 90 será bem diferente
dos racionamentos dos anos 50. Não mais se trata da
utilização de velas ou de candeeiros, mas sim da paralisação da indústria'nacional. A ameaça que se aproxima
de nós, com a aproximação da nova década, é deveras
preocupante, e por isso mesmo urge procurar caminhos,
novos ou velhos caminhos que possam conduzir a nação
brasileira à superação desses perigos. Sem dúvida alguma, a situação financeira constitui o mais grave desses
problemas, embora não devam ser descontados os aspectos da reestruturação do setor elétrico e problemas
do setor operacional.
No caso da reestruturação do setor elétrico, há que
reformular os princípios de gestão da empresa pública
no País, adotando a autonomia e a profissionalização
dos seus corpos dirigentes. de forma que se possa realmente atender à sociedade, cumprindo uma política
de Governo, e não os caprichos de um Governo. É
necessário estabelecer menos poder discricionário do
acionista majoritário, controlador de todas as empresas_
para que retornem as mesmas à condição de empresa,
afastando-se da condição de mera extensão ou apêndice
do Governo.
Para uma eficaz realização dessas reformas seria indispensável a criação de órgãos de fiscalização da própria empresa pela sociedade.
No bojo dessa estruturação do setor está contida ainda uma "mixagem" na participação acionária das diversas entidades envolvidas com o problema. Assim sendo,
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houvesse participação acionária de empresas estatais
nas empresas regionais e dos Governos estaduais da
própria Eletrobrás, e, simultaneamente, uma maior e
mais ativa participação desta nas empresas estaduais.
A participação da iniciativa privada deve ser estimulada. embora não se possa prever que venha ela, a
curto ou médio prazo, assumir o controle do setor elétIico. Não dispõe a iniciativa privada de verba, suficientes
para tal, porém as fundaçõcs de empregados das cmpresas podem se constituir em fontes de recursos capazes
de auxiliar significativamentc o setor c a própria iniciativa privada.
O problema ambiental constitui relevante aspecto no
setor elétrico a ser implantado. Não adianta pensar que
não serão feitas usinas hidrelétricas no Amazonas porque inundam determinadas quantidades de hectares de
florestas; não adianta pensar que as termoelétricas serão
desativadas porque poluentes e as nucleares porque perigosas. Isso seria um retrocesso no desenvolvimento
do País. Há, realmetne. que se ter consciência do problema; visão em toda a sua amplitude, e ponderar muito, fazer avaliação sistemática das implicações ambientais do setor elétrico. ao lado desse problema há o da
epsquisa. Hoje o Brasil conta. na área. com apenas
5% dos pesquisadores com que conta a União Soviética.
Em nosso País são feitos aproveitamentos hidrelc!tricos a mais de 4 mil quilômetros distantes dos centros
de consumo, e isso demandará muita pesquisa, porque
o Brasil é o único país do mundo nessa condição. Nenhuma outra nação realizará este tipo de pesquisa para
nós.
O segmento mais grave. sem dúvida alguma, é o emnômico-financeiro.
Torna-se imperativo fixar tarifas em níveis reais mais
altos que os atuais. É preciso que a sociedade reconheça
a necessidade de prover a remuneração adequada aos
serviços que lhe são prestados e que também contribua
diretamente através da conservação de energia elétrica;
que as indústrias de maior porte se associem aos esforços
dos concessionários e considerem seriamente um programa de autoprodução mediante construção de centrais hidrelétricas ou termoelétricas.
Tarifas em nível compatível com os custos reais são
indispensáveis para viabilizar as metas confiadas às concessionárias estatais, como também para possibilitar,
de forma duradoura, a esperada participação privada
no setor.
Tarifa~ artificialmente baixas desestimulam a construção de novas fontes de geração pela iniciativa priv.ada,
além de serem um convite ao uso ineficiente da eletricidade.
Esta crise pode ser superada; não deve ser simplesmente adiada. Podemos e devemos, finalmente, tomar
medidas efetivas e não meros paliativos, perpetuadores
de uma situação que, por sua duração. está-se tornando
a cada dia mais grave e carregada de incertezas.
O Brasil é um país grande, adulto; precisa ser competente. Não temos o direito de transformá-lo num país
pequeno, na estatura mental e moral. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Ottomar Pinto o Sr.
Wilson Campos, 2' Vice-Presidente deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Paes de
Andrade, Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
inicialmente eu gostaria de dizer a esta Casa que, ao
definir, a csta altura da campanha um momento especial
dc sistematização do que estamos discutindo, escplhi
precisamente esta Casa para dar uma demonstração
clara do nosso respeito ao Parlamento brasileiro.
O lançamento de minha candidatura pelo PCB representou uma resposta afirmativa a duas questões que
se destacam entre os desafios do País neste final de
século.
Eis a primeira pergunta: como consolidar a nascente
democracia brasileira, reforçando sua dimensão pluralista, e viabilizar um novo projeto de desenvolvimento,
que envolva a expansão e modernização das forças produtivas, mas em benefício dos trabalhadores e do povo,
e não no sentido de manter, como sempre tcm aconte-
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cido, a dominação dos interesses do capital sobre o .
trabalho?
A segunda indagação é a seguinte: como integrar.
soberana e competitivamente, o Brasil no mundo em
agudas transformações baseadas na revolução técnicocientífica, da desmilitarização e em amplos processos
de democratização,?
Sim. respondemos com decisão. No Brasil contraditório de hoje há uma esquerda que tcm perspectivas
e propostas, aVHnçadas e realistas, para a retirada do
País da cris~ e para o modelo de desenvolvimento ligado
a um novo Estado e a uma nova sociedade que s~jam
instruln~ntos de r~alização das aspirações materiais e
espirituais do nosso povo. Essa "squerda combina uma
tradição d~ combatividade e de respeito à democracia
com a grande renovação em andamento na consciência
e na ação do socialismo internacional.
Esse projeto. nós o concebemos na sua integridade
política. econômica. social e cultural. Ele parte dos interesses dos trabalhadores e situa suas relaçôes com o
capital como uma parceria conflitiva. que deverá resolver-se pela disputa democrática do papel dirigente da
sociedade, no sentido da hegemonia do mundo do traba,
lho. E ê vinculado a uma verdedeira institucionalidade
republicana e à formação de uma nova cultura democrá,
tica. que incluem o pluralismo partidário. a alternância
do poder. o parlamentarismo. o fortalecimento dos sindicatos c demais organizaçóes da sociedade civil e a
solução política dos con1litos sociais. inclusive os de
classe.
Tal perspectiva estratégica contempla profunda renovaçt'o social e política, na qual as forças do mundo
do trabalho, em aliança com as do mundo da cultura,
deixem a subalternidadc a que têm sido condenadas
até hoje para se situarem no centro da economia e
da sociedade brasileiras do futuro.
Esta é a visão do socialismo renovado. Ele é radicalmcntc democrático em nossa sociedade e rejeita as deformações autoritárias que foram ou continuam scndo
cometidas em diferentes países socialistas, apoiando decididamente os processos de democratização desses países impulsionados pela perestroika e pela glasnost. Essa
visão orienta o meu partido, inspira minha candidatura
e a do meu companheiro de chapa, o sanitarista Sérgio
Arouea, e confere a eles uma dimensão suprapartidária
que reflete a ressonância dessas idéias em largos setores
da sociedade ligados a diferentes partidos ou sem vinculação a nenhum deles, talvez numa perspectiva de um
novo bloco histórico da unidade socialista.
Por isso, nossa candidatura afirmou uma nítida identidade, conquistando simpatia e apoio. nas diversas camadas da população, das expectativas de renovação política e social, ligadas ao desempenho do papel significativo na vida do País por parte de uma esquerda pluralista e não corporativa e à esperança na alternativa de
um futuro socialista.
Estas expectativas foram estimuladas pelo importante
avanço democrático obtido com a instituição dos dois
turnos eleitorais. O primeiro turno é a oportunidade
adequada para a disputa entre diferentes concepções
e projetos políticos, ensejando ao cidadão dar um voto
de qualidade. Ele constitui o momento rico de afirmação do pluralismo que a nova experiência de construção
democrática está possibilitando.
Colocar-se contra esse avanço através de propostas
de voto úti~ no primeiro turno é uma ação antidemocrática que corresponde a uma visão atrasada e conser·
vadora. Vivemos hoje uma situação inteiramente diversa daquela em que O Ocn. Golbery dava as cartas do
jogo, buscando a auto,reforma do regime autoritário
por meio da divisão das forças oposicionistas, quando
o mais conseqüente e responsável era trabalhar pela
unidade dessas forças.
Em função da perspectiva pluralista que temos do
desenvolvimento político do País, rejeitamos com firmeza quaisquer propostas do voto útil no primeiro turno. Será no segundo, oportunidade adequada da polarização entre duas candidaturas, que os diversos partidos
que lançaram candidatos deverão definir alianças em
torno dos seus objetivos.
Em relação 'à escalada inflacionária - economicamente destrutiva, perigosa institucionalmente e socialmente perversa, agravando ainda mais as carências e
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o sofrimento da população pobre - considero que a
mim e aos demais candidatos cabe a responsabilidade
de uma ação de emergência que busque mobilizar a
sociedade contra a insana corrida para o caos da hiperinfiação e tendo em vista a garantia do mínimo essencial
de estabilidade, de que o País não pode prescindir.
até a conclusão do processo eleitoral e a formação de
um novo governo.
O compromisso publico dos candidatos e seus partidos nesse sentido terá certamente o respaldo do Congresso Nacional e demais instituiçôcs políticas e da sociedade civil, em particular do movimento sindical e
de entidades do empresariado.
Entre os pontos que devem ser incluídos num compromisso desse tipo, destaco o controle de preços de
uma cesta básica de gêneros de primeira necessidade
para as fami1ias de baixa renda, a proibição de aumento
das mensalidades escolares, já abusivamente reajustadas. a contençáo da ciranda financeira com maior taxação sobre seus ganhos. articulada com o alongamento
do perfil da dívida interna. e a suspensáo de qualquer
novo pagamento do serviço da dívida Gxterna.
Pe'5oalmentc, disponho-me a procurar 05 outros candidatos para entendimentos transparentes com e55es objetivos. Entendo quc nenhum de nós, sob qualquer alegaçüo. tem o direito de apostar no caos, ou acompanhar
COm indiferença a escalada inflacionária que contrari3
os interesses da esmagadora maiOl'ia da sociedade e
llfeta principalmente os assalariados. os aposentados
e outros milhões de brasileiros à margem da economia
formal.
Nossas propostas para um projeto nacional de desenvolvimento com redistribuição de renda partem da necessidade e viabilidade da reforma do Estado e da sociedade.
O Estado precisa ser reformado, não no sentido da
privatização reclamada por setores conservadores e
neoliberais, mas na· direção oposta dos interesses do
conjunto da sociedade, que dele sempre foram excluídos em benefício dos privilégios do poder econômico
e da corrupção das elites dirigentes. Ou seja, ele precisa
ser desprivatizado.
Um novo Estado de fato público. sob controles sociais, é que poderá articular as diversas forças sociais
em torno da reestruturação c do erescimcnto da economia, da ruptura da matriz macrocconômica que sempre
assegurou privilégios do capital sobre o trabalho, de
novas relações soberanas e competitivas com a econo'
mia internacional, da redução das disparidades regionais e de redistribuição de renda. com a superação das
causas básicas da marginalização e miséria de grandes
contingentes da população.
Estado público não significa estatização da economia.
Nem é isso o que atende às necesidades do País hoje,
quando o completo esgotamento do modelo de substituição de importações exige um novo padrão de financiamento que combine recursos públicos e da poupança
privada nacional e externa. Nem a rcnovação do socialismo leva em consideração as concepções cstatizantes
do passado.
Discutir essa nova economia, a chamada economia
mista, com a particapação da poupança privada, é algo
que significa basicamente discutir a eficiência, dentro
da concepção do socialismo renovado. Essas concepções estatizantes são alvo de concepções anacrônicas
dentro do socialismo.
Mas, ao contrãrio do que propõe a histeria privatizante, a um moderno Estado brasileiro cabem funções
relevantes na retomada do crescimento econômico, no
enfrentamento das clamorosas disparidades sociais e
na regulação e orientação estratégica do desenvolvimento futuro do País.
A predominância tradicional dos interesses privados
em um Estado cartorial, cujo relacionamento com a
sociedade se dá sobretudo pela contramão do cliente'
lismo e do corporativismo, tornou o setor público cada
vez mais ineficiente e injusto, hoje estrangulado pela
carência de recursos para suas prioritárias obrigações
sociais e responsável maior pela espec;ulação financeira
alimentada pelo pacto inflacionário estabelecido entre
ele e o grande capital para a rolagem da dívida interna.
Para romper esse pacto nefasto, que deixa o País
sem definições de política econômica e submetido ao
parasitismo financeiro que agrava a concentração de
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renda esuas dramáticas conseqüências sociais, é pleciso
encaminhar um pacto produtivo vinculado aos interesses dos trabalhadores e da maioria da população, Este
deve ser o principal objetivo de um governo legitimado
pelas umas e deve apoiar-se na decretação de um choque fiscal ligado a novo projeto de desenvolvimento
econômico e social.
Nessa perspectiva, concebemos e propomos, para os
próximos anos, um governo de ampla coalisão dempcrática, produto de entendimento das forças democráticas,
progressistas e de esquerda, capaz de liderar uma n9va
. vontade nacional de desenvolvimento das forças produtivas'e de efetivo desenvolvimento social, até hojt' bloqueado pela prevalência dos interesses-restritos dlls classes dominantes.
O combate à inflação, a superação da crise e a reestruturação e modernização da economia precisam ter como
objetivo básico o desenvolvimento social. A crise urbana, que reflete no plano mais global a concentração
de renda e a pobreza da população, a virtual falência
dos programas sociais e o estrangulamento dos serviços
públicos, deve ser a questão prioritária em um novo
modelo de desenvolvimento. A viabilização dos investimentos sociais urbanos, que'reclamam um novo padrão
de financiamento baseado na combinação de capitais
públicos e privados, é essencial para alavanear e modernizar a economia e para reorientá-Ia em favor do desenvolvimento social.
Outro elemento importante de um projeto de desen'volvimento são as mudanças econômicas e sociais no
campo - a reforma agrária. Elas devem objetivar as
seguintes prioridades: o aumento da produção de alimentos para o mercado interno; o desenvolvimento tecnológico da agricultura ligado a esse objetivo e à manutenção de S\la competitividade no mercado internacional; a desapropriação do latifúndio por dimensão ou
exploração; a aplicação efetiva da exigência de função
social como legitimação do direito de propriedade; a
alteração das relações de trabalho e com a terra dos
bóias frias, hoje ociosos, na entressafra, sem renda du. rante parte do ano; a solução democrática e guiada
pela visão social do problema dos sem-terra; e o fim
da violência reacionária contra os posseiros, os assalariados agrícolas e os camponeses. É claro que a democratização das relações de trabalho e o assentamento
dos sem-terra dependerão sobretudo da organização
e do avanço do sindicalismo rural. Até mesmo para
. fazer valer a emenda aprovada na Assembléia Nacional
Constituinte. de autoria do Deputado Augusto Carvalho, que iguala os direitos do trabalhador urbano aos
dos trabalhadores rurais.
Ao analisar esse projeto que tem algo a ver com
o mundo, porque nós fazemos parte da humanidade.
verificamos que o mundo vive agudas transformações.
Afirmam-se as tendências de uma complexa reestruturação política e econômica global, ligada à revolução
técnico-científica, à quebra da bipolaridade entre as
superpotências; à competição pacífica e cooperação entre os sistemas capitalista e socialista e a amplos processos de democratização. Tais processos geram uma opinião pública cada vez mais influente e apoiada em valores supraclassisti1s, que isola os círculos belicistas, rejeita os modelos autoritários de qualquer natureza, reivindica justiça social, defende o acesso ao desenvolvimento
dos povos do Terceiro Mundo, combate todas as formas
de violação dos direitos humanos e luta em defesa do
meio ambiente.
Verificamos que novas tendências contrapõem-se à
guerra fria e à confrontação política, militar e econômica entre os dois sistemas que comprometeram, em
grande medida, a extraordinária vitória democrática dos
aliados contra o nazi-fascismo.
A confrontação gerou a corrida armamentista e o
equilíbrio do terror, o reforçamento de uma divisão
internacional do trabalho espoliativa das nações pobres
e em desenvolvimento e a ampliação das resistências
às transformações mais profundas, de interesse do mundo do trabalho. Sua superação abre caminho para o
desmantelamento dos arsenais nucleares, para soluções
negociadas dos conflitos armados regionais, que cbegaram ao impasse e só agravam o morticínio e a pobreza
dos povos enwlvidos; para que se renovem e se completem com democracia política as conquistas sociais obtidas nos países socialistas; e para que a globalização
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não se encaminhe em favor dos monopólios e dos países
ricos, mas sim através de uma nova ordem econômica
internacional justa e que beneficie os que constroem
o desenvolvimento e a riqueza, que são a classe operária
e os diversos segmentos do mundo do trabalho.
Com base nessa avaliação, processa-se vigoroso aumento de renovação do pensamento marxista e socialista. A renovação que é impulsionada pelas grandes
mudanças que se dão na União Soviética e outros países
socialistas - aposta na afirmação dos elementos positivos dessa reestruturação. E passa a orientar suas ações
no sentido de que ela sirva à conquista e compatibilização, num mundo de paz, dos dois maiores objetivos
da humanidade: justiça social e liberdade.
A renovação implica profunda reestruturação da economia - de seu controle exclusivo pelo Estado, das
graves distorções e limitações que ela apresenta e de
suas relações com o mercado mundial. Implica também
complexa reorganização das instituições políticas e sociais, no sentido de ampla democratização, que vai sepa·
rando o partido-dirigente e o Estado, possibilitando
a formação do pluripartidarismo e de instrumentos e
mecanismos de eleição pluralista e controle social dos.
governantes. A alternância, com a substituição no poder
de um partido comunista por um partido adversário,
inclusive não socialista, manifesta-se na Polônia.

O descontrole inflacionário, a corrupação e o c1ientelismo, a violência urbana, a degradação das políticas'
públicas de saúde, educação, habitação e transposte,
a lentidão e o conteúdo elitista da justiça, a crise da
previdência social e a erosão das aposentadorias e pensões compõem um panorama perverso que gera justificada indignação do conjunto da sociedade e em particular dos trabalhadores e das classes populares.
As forças conservadoras manipulam essa indignação,
valendo-se da marginalização cultural en;J. que é mantida
a maioria do eleitorado, para obstruir ou desviar o debate das verdadeiras e profundas causas dos problemas,
reduzindo-os à corrupção e à incompetência dos govcrnantes, à falta de polícia e represssão ou ao papel do
Estado, que deveria desaparecer para que os "bons
capitalistas" resolvessem tudo.
O messianismo esquerdista, por outro lado, ignora
os elementos complexos e contraditórios da realidade,
tem uma visão maniqueísta e corporativa da economia
e da sociedade e cultiva também o atraso cultural do
povo, apelando para um populismo simplificador da
salvação da pátria pelo grande líder das massas ou pelo
corporativismo, seja sindical seja partidário.
O peso dessas duas tendências, bem como do oportnnismo do centro político, teve muito a ver com o fracasso
da transição dos planos econômico e social. A desagregação das forças democráticas que lideraram a substituição do regime autoritário felizmente não chegou ao
ponto de ensejar que se frustrasse a institucionalização
democrática. Mas foi suficiente para facilitar a resistência das forças reacionárias às mudanças econômicas
e sociais, para isolar e empurrar o governo central na
direção de compromissos e posições conservadoras, para enfraquecer a Nação na luta com os banqueiros internacionais e nacionais, para inviabilizar um pacto de
conteúdo progressista contra a crise e por um novo,
modelo de desenvolvimento.
A predominância dos fatores políticos no encaminhamento do contraditório processo de transição possibilitou que o País, mesmo sem solução da crise econômica
e social, vá chegando à sucessão do Presidente da República num clima de estabilidade institucional e de amplas
liberdades públicas e individuais, que incluem a participação de todas as tendências no embate eleitoral.
Mas a gravidade dos problemas irresolvidos, a inflação de mais de I % ao dia, o agravamento das condições
de vida da maioria da população oferecem terreno fértil
para o populismo conservador e até para os setores
mais reacionários sem nenhum compromisso com a democratização.
Nossa atitude diante desse quadro preocupante é inteiramente diversa daquela das forças conservadoras
ou da de outras candidaturas de esquerda.
Separamos com clareza os clcmentos contraditórios
da realidade: de um lado, os avanços e conquistas político-institucionais corno a nova Constituição, que cumpre
consolidar; e de outro lado. a gravidade da crise, que
exige um enfrentamento sério, através de medidas de
emergência e de um novo projeto de desenvolvimento
com redistribuição de renda.
Os obstáculos aos passos nessa direção são opostos
por poderosos interesses dos que têm ganho sempre
com a face autoritária e anti-social da economia. Daqueles que se beneficiam dos abusivos privilégios de capital
sobre o trabalho, que se traduzem na estúpida concentração de renda; da manipulação do Estado pelo cartorialismo de grupos privados; da especulação financeira.
Com uma visão realista do poder desses interesses,
que são reforçados pelos tadicionais padrões autoritários e excludentes de nossa sociedade, entendemos
que o desafio de enfrentá-los e vencê-los não pode ser
obra de um partido ou força social isolada, mas exige
uma convergência de amplas forças políticas e sociais
em torno de objetivos definidos.
Quanto mais demorem soluções amplas desse tipo,
mais se retarda a superação da crise e o início de uma
nova fase na vida do País, com o consequente aumento
do sacrifício dos trabalhadores e da descrença popular
nas instituições democráticas.
Não! Decididamente não ,queremos alimentar maniqueísmos e ilusões messiânicas, e muito menos adubar
ó terreno para as forças conservadoras.
A inflação, a comlpção, a violência. as crises educacional, de saúde. habitacional e dos outros programas

Por outro lado, a reestruturaç~ política eeconõmica
envolve radical avaliação crítica do passado - do dogmatismo. do autoritarismo e seus erros e crimes, do
voluntarismo economicista - na União Soviética e outros países socialistas e de orientação socialista.
Os renovadores não escondem a crise do socialismo:
ao contrário tratam-na com transparência junto à sociedade de seus países e sem escamoteá-Ia do mundo exterior. Ao mesmo tempo, a personalidade mais destacada
da perestroika e da glasnost - Gorbaehov - é o líder
político dc maior prestígio mundial na atualidade.
Os trabalhadores e a opinião pública dos países capitalistas. identificam no que ele simboliza, de um lado,
a contribuição mais importante para a ultrapassagem
da guerra fria e a conquista de verdadeira paz no mundo;
de"outro lado, a vinculação entre socialismo e democracia, como alternativa a um sistema capitalista organizado em função do lucro privado, da exploração do
homem pelo homem; da perpetuação das desigualdades
sociais e de uma ordem econômica internacional ditada
pelos interesses dos monopólios.
Ou seja, a crise do socialismo é enfrentada pela renovação socialista. O socialismo com democracia passa
a ter um enorme apelo para a humanidade. O objetivo
maior da perestroika - uma profunda reestruturação,
tendo em vista os interesses dos trabalhadores e da
sociedade e não a restauração da lógica anti-social do
capitalismo - é o que corresponde à aspiração dos
povos. .
Com essa compreensão das mudanças que ocorrem
no mundo e no socialismo, reitero o que afirmei imediatamente após a repressão do governo chinês às manifestações por liberdades em Pequim: "Meu socialismo é
o dos jovens que clamavam por demoeracja na praça
da Paz Celestial, não o dos tanques que os massacraram".

Do mesmo modo, meu socialismo é o dos alemães
orientais, que querem democratizar seu país, bem como
o da democràtização que os marxistas húngaros estão
empreendendo.
O socialismo renovado que prego quer o fim do capitalismo porque ele explora o trabalho de milhões em
benefício de poucos e porque bloqueia as potencialidades criadoras do homem, que para se realizarem é .
preciso que ele conquiste sua plena cidadania, vivendo
em sociedade que lhe assegure amplas liberdades públicas e individuais.
Nossa candidatura tem responsabilidades definidas
com as mudanças urgentes e viáveis que o Brasil reclama
. hoje e tem um papel estratégico para a relação da es.
querda com o desafio do desenvolvimento, nas próximas décadas.
No debate, que a disputa presidencial enseja, dos
graves e complexos problemas atuais, recusamo-nos a
participar do jogo dos "salvadores da pátria", ou das
manipulações populistas das forças conservadoras e
também das propostas messiânicas e irrealistas de uma
esquerda com visão ultrapassada.
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sociais não se resolvem com mais polícia e governantes
milagrosos, mas antes de tudo com mais democracia,
participação popular e controles sociais sobre o poder
público e o capital privado, através de uma reforma
do Estado orientada pelos interesses da sociedade e
de um novo modelo de crescimento com redistribuição
de renda.
Nossa candidatura caracterizou-se como expressão
da presença distinta e significativa, na disputa presidencial, de uma esquerda lúcida e combativa que aposta
todas as fichas na democracia. (Palmas'.) E o apoio
e respeito amplos que ela já conquistou são passagem
para um papel mais importante dessa esquerda no Brasil
que encerra uma transição contraditória e se encaminha
para o século vinte e um.
A função estratégica da condidatura está ligada, nas
lutas políticas e sociais e na vida cultural do País, de
um socialismo renovado que reitera sua vinculação
básica com o marxismo e ao mesmo tempo se abre
para o diálogo e à relação com outras correntes de
pensamento comprometidas com transformações em favor, sempre, do mundo do trabalho.
. Nossa perspectiva é que se consolide e se amplei
a aglutinação suprapartidária inspirada pela visão do
socíalismo renovado e constituída em torno da candidatura. O honroso e decídido apoio dos dirigentes e militantes do PH-Partido Humanista aos candidatos do
PCB, bem como a participação que têm tido na campanha muitos quadros e lideranças ligados a diferentes
partidos ou sem vinculação partidária fundamentam tal
perspectiva.
A substancial reorganização partidária que já estava
em andamento e que os resultados da disputa presidencial colocarão na ordem do dia criará condições favoráveis para o fortalecimento de uma esquerda articulada com a renovação socialista a nível mundial.
O socialismo renovado poderá, assim, ter papel rele. vante na formação de um forte bloeo de forças democráticas e progressistas, capaz de encaminhar a construção
de uma democracia moderna, pluralista e socialmente
ampliada.
Portanto, à vitória do socialismo renovado na grande
e democrática disputa eleitoral que se avizinha.
Esta, a nossa proposta. (Muito bem. Muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado.)

Durante o discurso do Sr. Roberto Freire o Sr.
Paes de Andrade, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Ofiveira, l' Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncío Oliveira) Vai-se passar ao horário destinado às

VI - Comunicações das
Lideranças
o SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) -

Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Izar, pela Liderança
do PL.
(Ouve-se o Hino Nacional, cantado pelas pessoas
presentes nas galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência pede ao nobre Deputado Ricardo Izar que
aguarde alguns minutos enquanto ouvimos o Hino Nacional de nosso País. (Pausa.)
(Palmas prolongadas nas galerias, após o término
do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -A Presidência pede a compreensão das Galerias para que possamos continuar nossa sessão.
Pela Liderança do PL, concedo a palavra ao nobre
Líder Ricardo Izar.
O SR. RICARDO IZAR (PL - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, .quero
inicialmente homenagear o nobre companheiro Roberto Freire, digno representante da esquerda decente neste País. (Palmas.)
Sr. Presidente, neste instante, gostaria de usar a tribuna para comentar a atuação de um órgão que ficou
conhecido esta semana, o DIAP. Este órgão exerce
um patrulhamento ideológico da pior espécie, na forma
do nazismo. (Ap~pos nas Galerias.) Hoje, eu trouxe
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um livro - impresso pelo DIAP com dinheiro do Governo de Alagoas -para comentar com V. Ex" alguns
pontos do seu conteúdo.
As pessoas que escreveram este livro acham que todos
os Constituintes e toda a Nação devem pensar como
eles e votar com eles. Além do mais, imprimiram neste
livro calúnias, difamações e mentiras, dando nota dez
apenas à extrema esquerda. (Apupos nas Galerias.)
Sr. Presidente, ainda estou na tribuna e gostaria que
me respeitassem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidêncía solicita aos presentes nas Galerias, que se têm
comportado tão bem (palmas), que deixem o orador
continuar sua exposição. A democracia é assim mesmo:
respeito aos contrários.
O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, o DIAP
não levou em consideração a freqüência, o número de
emendas aprovadas e incorporadas ao texto nem a participação dos Constituintes, dando nota dez até para ausentes da esquerda.
Tive a honra e o prazer de ser o Constituinte da
bancada de São Paulo que teve o maior número de
emendas incorporadas ao texto. Mas os canalhas do
DIAP dizem, além de tecerem outras considerações,
.que "o Deputado Ricardo Izar, metido a engraçado,
levou um penico ao plenário da Constituinte para compará-lo ao Presidente da CUT." Todos os presentes
sabem que nunca fjz isso. Eles sabem muito bem que
o negócio deles é difamar, denegrir. Além disso, esses
radicais deram nota zero ao nosso candidato Guilherme
Afif Domingos. Mostrarei que eles não levaram em
'consideração outra coisa senão o radicalismo. Deram
nota dez ao candidato Lula da Silva. O Sr. Lula faltou
à Constituinte 67 vezes. O Deputado Guilherme Afif
Domingos apresentou 106 emendas, trinta delas aprovadas e incorporadas ao texto constitucional. O Sr. Lula
apresentou 41 e apenas sete foram aprovadas. A realidade é esta. Os números são estes. Reparei também
que o Deputado Nilson Gibson foi o Constituinte que
teve maior número de emendas incorporadas ao texto,
foi o primeiro de toda a Assembléia Nacional Constituinte. No entanto, teve nota 2,5 e 4. Naminha bancada
de São Paulo, fui o primeiro, com 0,5%.
O Sr. Maurfiio Ferreira Lima - V. Ex' me permite
um aparte?
O SR. RICARDO IZAR - Não cabe aparte. Gostaria
que V. Ex' lesse o Regimento, por favor.
O Sr. Maurílio Ferreira Lima - Não cabe aparte,
mas V. Ex' não pode dizer ~entira como a do núlnero
de presença do Deputado Afif Domingos.
O SR. RICARDO IZAR - São os números que tenho
aqui.
Sr. Presidente, gostaria de terminar meu pronuncíamento.
O Sr. MaurOio Ferreira Lima - O Deputado Afif
Domingos é um faltoso. Ganhou sem trabalhar.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidêncía pede ao plenário que respeito o horário destinado à Comunicação de ~ideranças, período em que
não são permitidos apartes.
O SR. RICARDO IZAR - Na minha bancada, em
São Paulo, O primeiro Constituinte com maior número
de emendas ganhou 0,5, na nota do DIAP; o segundo,
o Senador Fernando Henrique Cardoso, que já não
é de extremaesquerda, é de centro, ganhou nota 5;
o Deputado Serra, que não é de extrema esquerda,
ganhou nota 3,75. E assim por diante. A nota vai caindo
conforme a ideologia. Esses homens querem ser os donos da verdade.
Nós, com orgulho, demos muita coisa coisa ao trabalhador (palmas), devido à nossa negociação. Iam passar
as 48 horas para o trabalhador; aprovamos as 44, e
/ilão foi a esquerda, porqne o PT votou contra as 44.
É hora de esclarecer. Gostaria que a imprensa publicasse esses dados amanhã e não escondesse os fatos.
Esta é a realidade. Vou processar essa gente.
Mas, e o aspecto moral? O meu eleitor, lendo isso,
o que vai dizer? Agredi alguém desta tribuna moralmente? Não agredi, mas dizem que agredi. São mentirosos. Se vou processá-los, o que vai acontecer? Eles
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vão fazer outra edição. Mas não adianta, porque esta
edição já foi distribuída para todo o Brasil denegriudo,
difamando, mentindo, caluniando. Faltam com a verdade.
Sr. Presidente, a Câmara deveria to'mar providências
a esse respeito: Pelo menos 200 Parlamentares estão
insatisfeitos com estas mentiras, com estas calúnias. Só
tomei conhecimento delas através da televisão, no horálio gratuito, com as difamações desonestas do PT.
Por isto, repito, a Câmara deve tomar providências
a respeito.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidêncía, mais uma vez, solicita às pessoas presentes nas
galelias que respeitem os oradores na tribuna.
O Sr. Manoel Castro - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (I~ocêncio Oliveira) cedo a palavra a V. Ex'

Con-

O SR. MANOEL CASTRO (PFL -MA. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, peço a V. Ex' que registre
minha presença no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ddiro
o pedido de V. Ex'
O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Amaury Müller, que já a havia solicitado anteriormente.
O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, creio que o entrechoque
de opiniões é democrático. Cada um defende suas
idéias, suas posições. O nobre colega, entretanto, utilizou algumas expressões anti-regimentais que ferem
frontalmente o Regimento Interno. Peço a V. Ex', portanto, que as retire do discurso do Deputado Ricardo
Izar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O pedido de V. Ex' será atendido, nos termos regimentais.
O Sr.. Maurílio Ferreira LiuJa - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de órdem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) cedo a palavra a V. Ex', pela ordem.

Con-

O SR. MAURÍLIO FERREmA LIMA (PMDB'PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Líder
do PL, quando usou a palavra, desta tribuna, omitiu
que o Deputado Guilherme Afif Domingos foi um inoperante na Assembléia Nacional Constituinte. Aqui
praticamente não apareceu; faltou a 85% das sessões.
E nas sessões a que compareceu votou em branco ou
se absteve de votar.
O Sr. Ubiratan Spinelli palavra para responder.

Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) há questão de ordem a responder.

Não

O SR. UBmATAN SPINELLI (PLP - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há uma questão
de falta de decoro parlamentar.
O Sr. Ricardo Izar - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, o nobre
Deputado está passando dos limites. Isto não se fala.
Além do mais, se S. Ex' consultar os Anais da Assembléia Nacional Constituinte, verificará que o Deputado
Lula teve aproximadamente o mesmo número de ausências que o Sr. Afif. Esta é a realidade. Só qne teve
menos emendas aprovadas incorporadas ao texto. Eles
estão desesperados. O que S. Ex' não pode é usar esses
termos aqui, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência reitera, mais uma vez, que S. Ex' retire os termos
anti-regimentais.
O Sr. Roberto Balestra - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (inocência Oliveira) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. ROBERTO BALESTRA IPDC - GO Sem
revisão do oradur.)
Sr. Presidente. i,.'aros colegas.
gostaria de fazer um apelo dramático ao nosso colegJ
Maurílio Ferreira Lima: que S. fx' fosse ao microfone
e retirasse as palavras de haixo calão que proferiu contra
o candidato à Presidência da Repúhlica. Aeho que nenhum dos candidatos a Presidente da República, principalmente um colega nosso. pode recebe. tamanba ofen·
sa. Considero o Dcputado \1aurnio Fcrrcira Lima educado. e todos o queremos bem, mas foi mfeliz nas suas
colocações. Tenho certeza de que todos poderemos esquecer o que S. Ex' disse. se for à tribuna ou a0 microfone e retirar as palavras que proferiu contra o candidato Afif Domingos. Não quero aqui discutir nomes,
mas e·ntendo que o Deputado Maurnio Ferreira Lima
cometeu um leve engano. Vamos perdoá-lo, se ele for
à tribuna. Pediria enearecidamente a S. Ex' que assim
procedesse.
O Sr. Vladimir Palmeira palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) V. Ex' a palavra.

Tem.

OSR. VLADIMIR PALMEIRA (PT -RI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados, quero declarar a este Plenário que a palavra malandro,
aqui proferida, não é palavra de baixo calão; malandro
é quem não trabalha.
O Sr. Roberto Balestra - Sr. Presidenre, peço a palavra para uma questáo de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. ROBERTO BALESTRA (PDC - ao. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, admiro muito
a educação do nosso colega Vladimir Palmeira, pessoa
que todos conhecemos. E S. Ex' educado e goza de
elevado conceito nesta Casa, mas acho que está dando
uma demonstração, juntamente com o Deputado Maurilio Ferreira Lima. do pior quilate possível. Este Plenário nâo merece ouvir dessas pessoas tamanhas ofensas.
Ofensas como estas eu as recebo como se fosse também
o candidato. E a um insulto desses - po'[que não é
apenas uma ofensa - a resposta deve ser dada lá fora.
para que S. Ex' receba à altura resposta à ofensa que
esta proferindo. Aqui dentro não há meninos; aqui somos todos homens capazes de dar o troco à altura das
ofensas. Mas isso deve ser feito não aqui dentro, lugar
de gente civilizada, honesta, séria. de gente que respeita
o próximo, que respeita o eleitor. Náo podemos admitir
aqui esse tipo de comportamento, sob pena de este
plenário tornar-se um palco. Acho que os colegas que
agiram desta forma deveriam pelo menos nos respeitar.
Caso contrário, vamos ter que ir lá fora resolver o problema.
O Sr. Vladimir Palmeira palavra pela ordem.

Sr. Presidente. peço a

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) V. Ex' a palavra.

O SR, VLADIMIR PALMEIRA (PT - RJ. Sem revIsão do orador.) - Sr. Presidente, quero declarar que
quem não respeitou seus eleitores foi o Deputado Afif
Domingos, que não cumpriu o dever de estar aqui para
votar. "Ausentista", não compareceu às sessões.
O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência não vai mais permitir discussões sobre tal
assunto. Não existe questão de ordem a esse respeito.
Está definitivamente encerrada a questão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre Depurado Plínio Arruda Sampaio, que falará pela Liderança do PT.
O SR. PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT - SP) Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma das caracteristicas
do regime democrático é que os eleitores fiscalizam
os votos dos Deputados. É da essência da democracia
que o eleitor verifique a maneira como os Deputados
votaram, porque assim podem renovar o seu apoio
àqueles que votaram de acordo com o seu interesse

o Sr.

e nau renuvar u seu voto naqueles que votarclln contra
os seus mteresses. Tào simpk~ como is~(). Ur,2 rnUd(l
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O Sr. Cunha Rueou - - 'uhre Deputado Phnin Arrllda Sampaio. V Ex" me permitinil um aparlr.:"

O SR. PLíNIO ARRVDA SAMPAIO - Nobre Deputado. eu concederia o aparte a V. Ex·, "Ie fos~e regimen·
tal. Mas na democracia cumpre-se o Regimento. E o
Regimento Interno não permite apartes neste momento. Estarei disposto a conversar com \/. Ex~ em outra

oportunidade, se assim desejar.
O SR. PRESIDEl'iTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência informa que no horário destinado às Comunicações de Liderança não são permitidos apartes.
O SR, PLÍNIO ARRCDA SAMPAIO - Eu até entendo a reação de amigos de um candidato que foi duramente golpeado, porque o seu comportamento na Assembléia Nacional Constituinte foi desvcndado pela
opinião pública. E todos vimos a severidade com que
o Senador Mário Covas cobrou de público um comportamento impróprio. Entendo e até justifico que seus
amigos estejam hoje aqui muito irritados e muito tensos.
Isto, porém, não lhes dá O direito de chamar de canalha
um cidadão honrado como o Sr. Ulysses Riedel, que
organizou uma publicação, a fim de instruir os seus
associados. Na democracia, alguns políticos têm uns
eleitores e outros têm outros. Essa é a essêncía da democracia. Se provarem que os registros do livro do DIAPI
são falsos ou falseados, então uns Deputados terão o
direito de reclamar. A Justiça está aí para isso. Mas
isto exige provas. O que não podem é vir com ofensas,
e ofensas covardes, porque o atingido não está presente
para dar resposta. Mas quero reiterar, Sr. Presidente,
que até entendo o mal-estar desscs colegas do PL. Na
verdade, estão tensos porque perderam um candidato,
ou melhor, o seu candidato perdeu-se no mar, quando
se comprovou na TV sua ausência deste plenário. Pior
do que isso, quando o Senador Mário Covas demons·
trou, com frieza até, que nas questões problemáricas
esse candidato absteve-se. Abstenção é um voto difícil,
é um voto ruim. Somos eleitos para votar sim ou não.
Somo~ eleitos para nos comprometermos. Somos e1eito.~
para ficar bem com alguns e mal com outros. Ouero
estar mal com alguns e bem com outros. O feio é vir
aqui para nâo votar. ahsrer-se.
É essa realidade que está causando irrit~H;a(J e 4ue
t:stá causando as ufensas.· Rcpilu-as <.:m nome do DIAP.
Peço a V. Ex" que corre dos reg,istros uma ofensa
feita a urna pessoa que não está pre'iente e não pode

'e defender
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repn;""~lltantes. O~

traba-

lhadores fiscalizaram nosso trabalho c os empresário~
rambém nos{iscalizaram. E o citado cidadão candidato
do PL recebeu zero nas duas provas
De modo quc a situação dess..: senhor é. realmente.
grave, mas isto não dá aos seus companheiros n dire1tCl
de vir aqui perturbar os nossos trabalhos.
Fica, portanto, a resposta; fica o meu protesto contra
as expressões usadas. Quanto ao meu candidato, trazido
à baila por pura política, basra, Sr. Presidente, a tranqúilidade de saber que todos nesta Casa testemunharam
a presença do Deputado Luiz Inácio Lula da Silva neste
plenário e, sobretudo, o fato de que Lula não se negou
a votar nenhuma das questões difíceis colocadas durante
os trabalhos constituintes.
Muito obrigado a V. Ex'
O Sr. Adolfo Oliveira - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Meu
caro amigo e Líder do PL, esta Presidência dará, posteriormente, a palavra a V. Ex', visto que já há um orador
na tribuna.
Esta Presidência pede a cooperação e a compreensão
do plenário.
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O SR. ADOLFO OLIVEIRA - Sr. Presidente. quero, também, dizer a V. Ex' que estou usando este microfone porque o mcu colega náo pode fazê-lo. vist" que
neste momento está em campanha presidencial entre
o Amapá e o Pará. Mesmo que 5. Ex' não estivesse
fora, não poderia estar aqui, porque é o único candidato
licenciado e que. portanto. não está recebendo seus
vencimentos. Todos os demais estáo ganhando sem trabalhar para fazer suas campanhas. Afif é o único licenciado.
Como V. Ex' e a Casa me conhecem e sabem que
não é de meu estilo, não retribuirei as expressões utilizadas aqui anteriormente.
Falou-se em números e também vou falar em números. Por enquanto vou apresentar um número objetivo
e concreto. Comprometo-me perante esta Casa a trazer
os números referentes a ausências e presenças, para
mostrar a V. Ex· e a esta Casa que, na ocasíào em
que foram tomadas as mais importantes decisões da
Assembléia Nacional Constituinte, o número de faltas
do Deputado Afif Domingos foi quase igual ao do Deputado José Inácio Lula da Silva.
Finalmente, Sr. Presidente, para se avaliar o trabalho
durante a Constituinte, queto deixar aqui, para que
conste dos Anais, não ofensas nem grosserias, mas números. O Constituinte Afif Domingos apresentou 106
emendas, das quais foram aprovadas 34. O Constituinte
Lula da Silva apresentou 41 emendas. das quais apenas,
tão-somente 7 lograram aprovação.
Sr. Presidente. se forem constar dos Anais expressões
que visam diminuir o trahalho do candidato Afif Domingos, quero que V. Ex' faça incluir, por merecer, as
mesmas expressões referentes ao candidato Luiz Inácio
Lula da Silva, do Partido - abre aspas - dos trabalhadores
O Sr. Octávio Elísio - Sr. Presidente, sohcJlo a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) cedo a palavra ao nobre Deputado

Con-

O SR. OCL\ V/O ELÍSIO (PSDB --- \lG Sem revi,ão do orador.) - Sr. Pre~idt'nte, 4uern prestar um
esclarecimento. a fim de yue
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República pelo P5DB. está em licenca no Senado. do
mesmo modo que o coordenador de sua campanha.

o Senador José Richa.
O Sr, Plinio Arruda Sampaio - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDEJ\TE (Inocêncio Oliveira) cedo a palavra a V. Ex'

Con-

o SR. PLÍNIO ARReDA SAMPAIO (PT - SP Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex' foi o Relator do Regimento Interno desta Casa. V. Ex' fez um
trabalho maravilhoso, respeirado por todos os colegas.
Queria que V. Ex', com o seu conhecimento a respeJlo
desse Regimento, informasse a alguns colegas desinformados e pouco habituados à obediência às regras regimentais qual é o preceito que regulamenta a situação
dos Deputados que são candidatos a cargos majoritários.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência informa, em resposta ao nobre Deputado Plínio
Arruda Sampaio, Líder do PT, e à Casa, que ê do
conhecimento de todos que os candidatos à presidência
e vice-presidência da República. desde a aprovação do
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seu nome pela convenção do partido, são dispensados
da presença nesta Casa, pois o Regimcnto cntcnde que
essa missão engrandece a nossa instituição. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra, pela Liderança do PTR, ao nobre Líder
Ismael Wanderley.
O SR. ISMAEL WANDERLEY (PTR - RN. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, vejo que se procede a uma discussão e algumas distorções precisam ser
esclarecidas.
O relatório do DIAP mostra apenas o posicionamento de quem defendc detcrminados avanços sociais e
de quem sc coloca contrariamente a esses avanços. Vamos respeitar aqueles que manifestaram voto contrário.
Votei e tive uma nota reconhecida pelo DIAP, não
porque seja marxista - não sou - mas pela defesa
dos interesses do capitalismo, dos avanços sociais indispensáveis às instituições democráticas. Essa distorção
não pode ocorrer.
As notas dó DIAP foram o reconhecimento de quem
lutou em defesa dos trabalhadores, não a favor de teses
marxistas. Lutei em defesa do capitalismo avançado,
soberano e de justiça social.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pela
Lidcrança do PC do B, concedo a palavra ao nobre
Líder, Dcputado Haroldo Lima.

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, na tarde de hoje o plenário da Câmara dos Deputados teve oportunidade de tornar conhecimento de polêmica de certa importância, relacionada com o trabalho
desempenhado nesta Casa pelo DIAP. Da mesma forma, quanto a discurso proferido, dcsta tribuna, pelo
candidato do PCB à Presidência da República, Deputado Roberto Freire.
Em nome do Partido Comunista do Brasil, eu gostaria
de tecer breves considerações a respeito das duas questões, para fixar a posição do meu Partido.
Nossa avaliação é a de que o DIAP realizou, durante
os trabalhos da Constituinte, atividade de alto mérito,
extremamente positiva para o conhecimento que o povo
brasileiro devia ter da atuação dos Constituintes, para
cá enviados por esse mesmo povo. De forma precisa
e minuciosa, arrolou as posições adotadas por diversos
Constituintes diante de questões contundentes, particularmente aquelas ligadas aos direitos dos trabalhadores.
O Líder de um partido com represcntação na Casa
afirmou que houve Deputados Constituintes que votaram em defesa de seus interesses, ligados ao capitalismo, que julgavam renovado e modemizador da atividade econômica do País; outros, por julgar que seus
pontos de vista marxistas lhes impunham determinados
posicionamentos, e outros, ainda, porque eram liberais
ou conservadores.
Sr. Presidente, nenhum Constituinte deveria envergonhar-se de ter revelado ao povo brasileiro seu voto
na elaboração da Constituição, a não ser que estivcsse
votando de má-fé, às escondidas, com receio de que
a opinião pública viesse, de alguma forma, a conhecer
sua atuação no Congresso Constituinte.
A meu ver, quando o DIAP vem a público dizer
que este ou aquele Parlamentar adotou determinada
posição, proferiu um juízo correto. honesto. que deve
ser ressaltado corno positivo por esta Casa.
Lamentavelmente, alguns Constituintes. quando esse
dado é revelado ao povo brasieliro, sentem-se prejudicados. Mas isso não decorre da atividade do DIAP,
mas, sim, de votos proferidos aqui contra a estabilidade
no trabalho, as 40 horas de jornada semanal, as seis
horas de turno ininterrupto, a reforma agrária, c ontros
temas. Se assim o fizeram foi porque suas consciências
assim lhes impunham. O povo brasileiro, entretanto,
ao tomar con hccimcnto desses votos, rechaça aquele
Constituinte, e nisso não,tem culpa o DIAP. Ele tem,
sim, o mérito de não ter mantido em sigilo a atitude
de alguns Constituintes, não interessados em que o povo
btasileiro dela tomasse conhecimento. Nesse sentido,
é justo, correto e meritório que o DIAP tenha revelado
que os votos do Sr. Afif Domingos, por exemplo, em
todas as qllestões consideradas fundamentais para os
trabalhadores, foram contrários a esses interesses. Por
isso S. Ex' teve nota zero. Deveria ter orgulho de dizer

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

votou contra a estabilidade e as quàrenta horas,
já que este é o pensamento de S. Ex', e não ficar irritado
por ter sido revelada a verdade.
Sr. Presidente, neste breve comunicado, exalto, por
um lado, o papel do DIAP e a candidatura de Lniz
Inácio Lula da Silva, que, em todas as questões fundamentais, votou de forma clara e inequívoca, em apoio
aos trabalhadores, e, por isso, teve nota dez na Constituinte.
Não desejaria, contudo~·Sr. Presidente', encerrar essas minhas palavras sem uma referência, mínima que
seja - se V. Ex' me permite, com a atenção, o cuidado
e a paciência com que sempre dirige esta Casa - ao
discurso há pouco proferido pelo Sr. Roberto Freire.
O Partido Comunista do Brasil não vai tecer comentários a respeito de pontos programados pelo Sr. Roberto Freire, com quem, aliás, tenho divergências. Mas
concordo com S. Ex' em alguns pontos, como, por
exemplo, quando diz que a situação do Brasil é calamitosa. A ampla maioria dos brasileiros está de acordo
com isso. Contudo, nosso partido tem como razão de
ser a luta pelo socialismo. O PC do B não entrará em
polêmica com referido candidato em face de discurso
político que ele faça. Mas, quando S. Ex' começa a
arvorar-se em comunista e a dizer, de público, que o
comunismo que defende hoje se expressa no que chamou de "socialismo renovado", aí, sim, está ferindo
diretamente uma polêmica com o nosso pàrtido, já que,
no Brasil, comunista são os do Partido Comunista do
Brasil, que não defendem o socialismo renovado, por
entender que se trata de capitalismo modernizado.
O Sr. Roberto Freire disse que defende a perestroika
e a glasnost. Quero dizer, em nome dos comunistas
do Brasil que ambas são responsáveis pelo fim do socialismo e do comunismo na Rússia, na Alemanha e na
Polônia.
O Sr. Gorbachev, apontado pelo Sr. Roberto Freire
com o "líder de maior prestígio da atualidade" - expressões de S. Ex' - orgulha-se em declarar que na
União Soviética estão prestes a entrar em atuação 150
multinacionais.
Quero dizer que o Secretário-Geral do Partido Comunista Italiano afirma que essa história de comunismo
no mundo acabou.
O Partido Comunista da Alemanha Oriental mudou
de nome, querendo dizer que se filiará à Internacional
Socialista, contrária à antiga Terceira Internacional.
Por conseguinte, Sr. Presidente, não queremos fazer
campanha política on ideológica, mas, quando o candidato a Presidente da República pelo Partido Gomunista
Brasileiro ocupa esta tribuna para fazer elogio deslavado a Gorbaehev, traidor do socialismo, nós, verdadeiros comunistas brasileiros, não apoiamos a traição,
mas adotamos o verdadeiro socialismo. Além do mais,
os comunistas do Brasil, nesta campanha, estão com
Luiz Inácio Lula da Silva.
que

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pela
Liderança do PDT, tem a palavra o nobre Líder Lysâneas Maciel.
O SR. LYSÂNEAS MACIEL (PDT - RJ. Sem rev,são do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
assistimos, hoje, a uma polêmica que considero salutar,
ressalvados os excessos, que a Mesa já houve por bem
corrigir. Deputados e Senadores não se dão conta de
um Ienômeno novo que está acontecendo neste País:
a vigilância do povo sobre nossa atuaçâo, o que é salutar.
Náo considero que o DIAP tenha todo esse poder
para desestabilizar o Presidente da República. É uma
organização incipiente, em início de atividade. Por que,
então, está causando tanta preocupação a alguns candidatos? O que os preocupa náo é o DIAP em si, Sr.
Presidente, mas o fato de que o povo, através de meios
precários, começou a observar como estamos atuando
neste Congresso. Isso tem causado espécie, porque,
depois da ditadura, noite sombria que desceu sobre
o País, o Congresso está resgatando, pouco a pouco,
as suas prerrogativas. No entanto, um dos maiores males que se mantém é a votação secreta em alguns casos.
Por que ~ubsistir esse tipo de votação? É porque se
quer mascarar o discurso e esconder a verdadeira prática.

Quinta-feira
19
<

11799,

Tenho a impressão de que o candidato do Partido
Liberal deveria adotar tranqüilamente as posições da
FIESP e da Confederação Nacional das I,dústrias, pois
assim teria maior respeitabilidade, e não tentar explicar
que votou contra os trabalhadores, mas não votou'contra trabalhadores. Deveria assumir essa responsabili-.
dade. Ainda há aqui muita gente que defende o capitalismo selvagem.
Repito: o que ocorreu há pouco é muito salutar para
a Câmara e mostra qnc a observação das nossas atividades pelo povo pode ser extremamente útil nas futuras
eleições, inclusive nessa que está prestes a realizar-se.
Uma organização incipiente como o DIAP merece
a atenção de muita gente, porque, num País em que
o controle desonesto dos meios de comunicação social
é exercido pelo Ministro das Comunicações e pelo Diretor'da TV Globo, Roberto Marinho, torna-se necessária
a existência de organizações pequenas, mas que tenham
a possibilidade de começar a mostrar ao povo quem
~ quem, quem vota como neste-Congresso Nacional.
E extremamente saudável que existam organizações como essa.
Lembro-me de que, quando se publicaram nas praças
o nome de muitos congressistas e a maneira como votaram, isso causou muita rebeldia e raiva. Um 'deles chegou a dizer que não dava confiança para essa canalha
comunista - fascista, como está-se usando agora mas que seu filho não pode mais sair às ruas porque
dizem: "Lá vai o filho do traidor do povo".
Uma das coisas mais bonitas que existe é o julgamento
do povo, qne começa pouco a pouco a perceber quem
é quem neste Parlamento.
Já foram conCfdidas 845 estações de rádio e televisão
pela dupla Antonio Carlos Magalhães e Roberto Marinho. Naturalmente, essas concessões chegarão a mil.
O controle da opinião pública através dos meios de
comunicação social está assegurado por vários anos,
o que é muito grave para nosso País. Entretanto, organizações como o DIAP começam a provar que eles podem
controlar os meios de comunicação e o Congresso Nacional, mas não podem afastar o julgamento do povo
e da História.
O que aconteceu nesta tarde tem muita significação.
Há uma expressão bíblica que diz: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao Deputado Robson Marinho, pela
Liderança do PSDB.
.
O SR. ROBSON MARINHO (l'SDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela Liderança do
PSDB, queremos, inicialmente, apresentar os cumprimentos do nosso partido, pelo discurso proferido na
tarde de hoje ao Deputado Roberto Freire, candidato
à P}'esidência da República pelo PCB.
E notório que existem pontos de convergência entre
a fala do c31ldidato Roberto Freire e o programa do
PSDB, sustentado pelo candidato Mário Covas, como
também é notório que existem divergências entre as
propostas desse candidato e as do meu partido. Mas
queremos, com muito júbilo e com muita alegria, ressaltar a contribuição importante que o candidato Roberto
Freire e o seu partido vêm dando ao processo de construção e de consolidação da democracia em nosso País.
É com viva alegria que saudamos a postura ética do
candidato Roberto Freire, que procura sempre, nos
confrontos através da núdia televisiva ou nos debates
de que participa, oferecer as suas idéias como uma contribuição ao debate da democracia.
Nosso pensamento e nosso desejo é de que a campanha transcorra neste nível, que cada candidato apresente à opinião pública as propostas e os compromissos'
do seu partido, a exemplo do que fazem Roberto Freire
e o nosso candidato, Senador Mário Covas. Não é através de xingamentos que vamos construir democracia.
Democracia se constrói com o embate das idéias, e
convencimento se dá pela força das idéias: Esta é a
postura do nosso candidato, Mário Covas.
A Liderança do PSDB se vê dispensada de entrar
na discussão que até então presidiu as comunicações
de lideranças sobre quem votou ou não votou, quem
se omitiu ou não se omitiu, quem se absteve ou não
se absteve, porque o nosso candidato, Senador Mário
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Covas, durante todo o processo constituinte, votou em
todas as matérias, não se omitiu em nenhuma delas,
desagradando, muitas vezes, grupos econômicos influentes e poderosos deste País. Com convicção, coerência e afirmação, S. Ex' exerceu sua liderança durante
o processo constituinte.
Por isso - sem demérito aos demais partidos e aos
demais candidatos - nós, do PSDB, mais uma vez,
chamamos a atenção dos políticos e da opinião pública
para o passado limpo e para a história de vida do candidato Mário Covas. que, sem dúvida nenhuma, é um
candidato que, por si só, acrescentado pelo programa
do partido e pelos quadros partidários que tem. com
o "apoio da sociedade, tem condições de estar à altura
do cargo de Presidente da República e de enfrentar
os difíceis problemas do nosso País, encaminhando, democraticamente, com a sociedade a solução para os
problemas de nossa gente e de nossa Pátria.
Por isso é que nós, do PSDB, temos a certeza de
que Mário Covas é uma excelente opção para governar
nosso País.
O\"R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pela
liderança do PDS, concedo a palavra ao nobre líder
Gerson Peres.

o SR. GERSON PERES

(PDS - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
estamos de pleno acordo com o fato de que todos os
cidadãos, no exercício da democracia, tenham o direito
de proceder à avaliação do comportamento de um homem público. É direito não só dos cidadãos como também das entidades. Concordamos com o Deputado Plínio Arruda Sampaio e com o Depntado Lysâneas Maciel
quando afirmam isso. Agora, entre essa constatação,
Sr. Presidentc, c a utilização da liberdade para avaliar
o comportamento dos cidadãos de maneira irregular,
inverídica, vai um abismo muito grande, porque, aí,
então, denominaremos isso de irresponsabilidade, de
exercício não responsável da democracia.
O que é que o DIAP fez pelo Brasil? O DIAP é
um órgão sustentado com o dinheiro da esquerda. Tem
o direito de existir? Tem. Agora, o DIAP para ser
respeitado, para ter credibilidade, precisa, nas suas avaliações, colocar a verdade e só a verdade. não a mentira.
No instante em que publica um livro como esse e traça
um perfil sob o signo da mentira, ele perde a credibilidade.
Cito aqui alguns exemplos para mostrar que este livro
mente em algnns pontos de avaliação. No meu caso,
Sr. Presidente, o DIAP se arvora no papel de fazer
um jul,gamento ideológico do meu comportamento político. E um direito dele. Diz que sou um homem de
direita. Sou do centro, do equilíbrio. Voto de acordo
com aquilo que acho que, conscientemente, pode ser
bom para o povo do meu País.
Não radicalizo as posições. Por isso, não sou de direita. Também não sou de esquerda, prque, quando se
inclina para a direita ou para a esquerda, o homem
passa a ser parte facciosa em todos os efeitos de sua
vida. Ao passo que, se ele for do centro, do equilíbrio,
pode fazer uma avaliação mais justa, embora até imperfeita, e dar uma decisão aproximada da verdade e da
justiça.
O DIAP afirma que integrei o "Centrão". É mentira
deslavada! O Senador Passarinho e eu - e invoco o
testemunho do Deputado Ricardo Izar - não assinamos a implantação do "Centrão". Recusamo-nos a fazêlo. Fui convidado para uma reunião no Hotel Nacional,
c· presentes estavam todos os membros do "Centrão".
Foi a primeira e última reunião. Em face da radicalização das posições, ausentei-me dcfinitivamente e não
participei sequer de nenhuma outra decisão que viesse
a trazer a formulação de elementos para à Constituinte.
Em terceiro lugar, diz aqui que integrei o "Centrão"
para combater os direitos sociais e da ordem econômica.
Ora, está registrado que eu disse não à participação
popular no processo legislativo. Sr. Presidente, eu disse
"não" à participação absoluta de todos os níveis na
elaboração legislativa. Por quê? Porque, se formos implantar esse sistema, melhor será que não exista o Poder
Legislativo, que se fechem as Casas legislativas. Entre.tanto, votei favorávelmente à participação popular no
processo legislativo nacional. A emenda que permitia,
. mediante determinado número de proponentes, a jni-
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ciativa do processo legislativo teve o meu voto. E o
que está registrado no computador. E o DIAP mentiu,
negando essa verdade.
Disse que votei contra a reforma agrária. Ora, Sr.
Presidente, se tive um momento de indignação foi quando li isto. Por quê? Porque, representando o meu partido na reunião das Lideranças, redigi a emenda de reforma agrária, que determinada a desapropriação da propricdadc produtiva mediantc o controle jurisdicional.
Invoco o testemunho do Deputado José Maria Eymacl,
de São Paulo, que ainda se integrou na redação da
emenda. e do Senador Mário Covas, que presidia a
sessão. De debate em debate, esta redact<io foi levada
ao Relator Bernardo Cabral. de quem invoco o testemunho neste instante, que acatou quase ipsis Iitteris esta
emenda.
O Senador Mário Covas, Sr. Presidente, para poder
dar curso aos entendimentos na Constituinte, fez um
acordo com o "Centrão" para que ela fosse votada
separadamente, através de DVS - destaque de votação
em separado. Aquilo me irritou e votei contra o Senador
e me retirei do plenário naquele exato momento. Por
causa deste acordo é que a reforma agrária, promovida
pela desapropriação da propriedade produtiva mediante o controle jurisdicional, não foi inserida na nossa
Constituição. Portanto, esta é mais uma deslavada mentira deste livro.
Finalmente. Sr. Presidente, este não é um livro sério,
porque procura biogqlfar os Constituintes mediante assuntos alheios à Constituinte. Pelo fato de que votei
no Sr. Paulo Maluf naquelas eleições indiretas, o DIAP
pensa que isso me deprecia. Em absoluto. Votaria de
novo, porque votei com o mel! partido. Votaria de novo
porque havia fidelidade partidária no Brasil.
Então, Sr. Presidente, acompanho o meu partido em
todas as votações. Entretanto, hoje o Sr_ Paulo Maluf
detém grande prestígio, demonsfrando, pelo menos,
pelas pesquisas no seu próprio Estado. ser o mais conceituado, o mais propenso a ter a maior votação.
Portanto, Sr. Presidente, não respondo as críticas
que o Deputado Izar me fez com a mesma veemência
do paulistano, porque naturalmente S. Ex' se sentiria
ofendido. Mas as críticas que S. Ex' fez ao livro procedem.
O livro não engrandece um organismo sindical. Pelo
contrário, é um livro que humilha c avilta a verdade,
é um livro faccioso. mentiroso, que mostra o grau de
incompetência de uma facção técnica do sindicalismo
brasileiro. É um livro que avilta o sindicalismo brasileiro
em todos os níveis, sobretudo porque se arvorou em
juiz dos cidadãos na democracia. É um livro que espelha
realmente suas próprias raízes; a origem totalitária.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Por esta razão, pudc fazer um convite aos Prefeitos
para que compusessem uma delegação e comparecessem à reunião do Colégio de Líderes, a realizar-se logo
após a Ordem do Dia desta sessão. no Gabinete da
Liderança do PMDB, para o exame da matéria em
pauta.
Nessa reunião poderemos recolher dos municípios,
por intermédio dos seus legítimos representantes. os
prefeitos, a definição das suas prioridades para podermos incluir na pauta de novembro esta matéria que
interessa tão de perto aos municípios, vale dizer, à sociedade brasileira.
Cumprimento os prefeitos do nosso País que, independentemente de partidos, se uniram para esta movimentação impressionante. Tenho convicção, Sr. Presidente, de que todos os partidos representados no Congresso Nacional corresponderão à tarefa que receberam
dos municípios, e cumprirão este dever ainda em tempo
para que. no próximo exercício, no ano de 1990, a
nova realidade tributária possa conduzir a uma nova
realidade econômica-financeira para os nossos municípios. (Palmas)

<

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-s",
passar à Ordem do Dia.
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Acre
Francisco Diógenes - PDS; Geraldo Fleming PMDB; João Maia-PMDB; Maria Lúcia-PMDB.
Amazonas
Eunice Michiles - PFL; Sadie Hauache - PFL.
Rondônia
Francisco Sales - PMDB; José Guedes - PSDB;
José Viana - PMDB; Raquel Cândido - PDT; Rita
Furtado - PFL.
Pará
Amilcar Moreira - PMDB; Asdrúbal Bentes PMDB; Benedicto Monteiro - PTB; Carlos Vinagre
- PMDB; Dionísio Hage - PRN; Domingos Juvenil
- PMDB; Fausto Fernandes - PMDB; Fernando Velasco - PMDB; Jorge Arbagc - PDS; Mário Martins
-PMDB.
Tocantins
Ary Valadão - PDS; Freire Júnior Mourão - PDC.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pela
Liderança do PMDB, concedo a palavra ao ilustre Líder
Ibsen Pinheiro.
O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'; e Srs. Deputados,
quero registrar, em nome do meu partido, acontecimento da maior importância, que presenciei essa manhã
no auditório Petrônio Portela do Senado Federal. Lá
estavam pesentes milharés de Prefeitos brasileiros, que
trouxeram ao Congresso Nacional sua reivindicação para que esta Casa, cumprindo seu dever, aprecie, este
ano, em data tão próxima quanto possível, a legislação
complementar e ordinária indispensável à definitiva implantação da nova realidade tributária criada pela Constituição Federal.
Em nome do meu partido, juntamente com o Senador
Ronan Tito, comprometemo-nos a fazer este esforço.
Tive ocasião de dizer que, embora falasse apenas pelo
meu partido, tinha a convicçao de intcrpretar um sentimento absolutamente dominante nesta Casa: o da consciência de que o município é a nossa representação
fundamental aqui, em termos de instituição de Estado.
Os Estados têm grande força política, grande capacidade de interveniência, e constituem, pelo espírito federativo da nossa Constituição republicana, a essência
do nosso sistema constitucional, porém a essência da
nossa vivência se apóia e se esteia no Município. Todos
temos a nossa vida fincada e enterrada na base municipal. E a esta realidade devemos corresponder.

PRN; Paulo

Maranhão
Antonio Gaspar - PMDB; Edivaldo HolandaPCN; Eurico Ribeiro - PRN; Joaquim Haickel PDC; José Carlos Sabóia - PSB; Mauro Fecury PFL.
Piauí
Átila Lira - PFL; Jesus Tajra - PFL; José Luiz
Maia - PDS; Manuel Domingos - PC do B; Myriam
Portella - PDS; Paulo Silva - PSDB.
Ceará
Carlos Benevides - PMDB; Carlos Virgílio - PDS;
Etevaldo Nogueira - PFL; Firmo de Castro - PMDB;
Furtado Leite - PFL; Haroldo Sanford - PMDB;
Francisco Pereira - PMDB; Lúcio Alcântara - PDT;
Moema São Thiago - PSDB; Osmundo Rebouças PMDB; Paes de Andrade - PMDB.
Rio Grande do Norte
Flávio Rocha - PRN; Ismael Wanderley - PTR;
José Bezerra Marinho - PMDB; Marcos FormigaPL.
Paraíba
Adauto Pereira - PDS; Edivaldo Motta - PMDB;
Evaldo Gonçalves - PFL; Francisco Rolim - PSC;
José Maranhão - PMDB.
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Pernambuco

Goiás

Fernando Bezerra Coelho - PMDB; Gilson Machado - PFL; Harlan Gadelha - PMDB; Horácio Ferraz
- PSDB; José Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra
- PFL; Marcos Queiroz - PMDB; Maurílio Ferreira
Lima - PMDB; Osvaldo Coelho - PFL; Oswaldo
Lima Filho - PMDB; Paulo Marques - PFL; Salatiel
Carvalh0 - PFL.

Délio Braz-PMDB; Genésio de Barros-PMDB;
João Natal-PMDB; José Gomes-PRN; Lúcia Vânia
- PMDB; Luiz Soyer - PMDB; Maguito Vilela PMDB; Mauro Miranda - PMDB; Pa\llo Borges PDC; Pedro Canedo - PFL; Roberto Balestra - PDC.
Distrito Federal
Geraldo Campos - PSDB; Jofran Frejat Valmir Campelo - PTB.

Alagoas
Antonio Ferreira - PFL; Eduardo Bonfim - PC
do B; José Costa - PSDB; Renan Calheiros - PRN.

Mato Grosso
Percival Muniz -

Sergipe

Cleonáncio Fonseca Messias Góis - PFL.

PFL; José Queiroz -

PFL;

PMDB.

Mato Grosso do Sul
PFL:

Bahia

Afrísio Vieira Lima - PMDB; Benito Gama - PFL;
Domingos Leonelli - PSB; Eraldo Tinoco - PFL;
Francisco Benjamim - PFL; Genebaldo Correia PMDB; Joaci Góes - PMDB; João Carlos Bacelar
- PMDB; Jorge Hage - PSDB; Leur Lomanto PFL; Luiz Vianna Neto - PMDB; Manoel Castro PFL; Mário Lima - PMDB; Raul Ferraz - PMDB;
Sérgio Brito - PRN; Virgildásio de Senna - PSDB;
Waldeck Ornélas - PFL.
EspÚ'ito Sanlo
Jones Santos Neves -PL; Nyder Barbosa- PMDB;
Rose de Freitas - PSDB.
Rio de Janeiro
Aloysio Teixeira - PMDB; Amaral Netto - PDS;
Artur da Távola - PSDB; Bocayuva Cunha - PDT;
Brandão Monteiro - PDT; Carlos Alberto Caó PDT; Edmilson Valentim - PC do B; Ernani Boldrim
- PMDB; Fábio Raunheitti - PTB; Francisco Dornelles - PFL; Gustavo de Faria - PRONA; Jorge Leite
- PMDB; José Luiz de Sá - PL; Luiz Salomãb PDT; Lysâneas Maciel - PDT; Márcio Braga PMDB' Miro Teixeira - PDT; Nelson Sabrá - PRN;
Oswaldo Almeida - PL; Rubem Medina - PRN; Simão Sessim - PFL; Vladimir Palmeira - PT.
Minas Gerais
Aécio Neves ---' PSDB; Álvaro Antônio - PMDB;
Alysson Paulinelli - PFL; Carlos Mosconi - PSDB;
Célio de Castro - PSDB; Chico Humberto - PDT;
Genésio Bernardino - PMDB; Hélio Costa - PRN;
Ibrahim Abi-Ackel- PDS; Israel Pinheiro - PMDB;
João Paulo - PT; José da Conceição - PMDB; José
Geraldo - PMDB; José Ulisses de Oliveira - PMDB;
Luiz Leal - PMDB; Marcos Lima - PMDB; Mário
Assad - PFL; Mário de Oliveira - PRN; Maurício
Campos - PFL; Mauro Campos ~PSDB; Melo Freire
- PMDB; Mello Reis - PDS; Milton Lima - PMDB;
Milton Reis- ; OctávioElísio-PSDB; Raul Belém
- PMDB; Roberto Brant - PMDB; Ronaldo Carvalho - PMDB; Ronaro Corrêa - PFL; Saulo Coelho
- PFL; Sérgio Naya - PMDB; Sérgio Werneck PMDB; Sílvio Abreu ; Virgílio Guimarães - PT.
São Paulo
Airton Sandoval - PMDB; Antoniocarlos Mendes
Thame - PSDB; Arnaldo Faria de Sá - PRN; Cunha
Bueno - PDS; Delfim Netto - PDS; Doreto Campanari - PMDB; Ernesto Gradella - PT; Fábio Feldmann - PSDB; Farabulini Júnior ~ PTB; Francisco
Amaral - PMDB; Geraldo Alckmin Filho - PSDB;
Gerson Marcondes - PMDB; Gumercindo Milhomem
- PT; Joáo Cunha - PST; João Rezek - PMDB;
José Camargo - PFL; José Carlos Grecco - PSDB;
José Egreja - PTB; José Genoíno - PT; José Maria
Eymael - PDC; José Serra - PSDB; Leonel Júlio
- PPB; Luiz Gushiken - PT; Michel Temer - PMDB
Nelson Seixas - PDT; Paulo Zarzur - PMDB; Ralpl
Biasi - PMDB; Ricardo Izar - PL; Samir Achôa PMDB; T\leodoro Mendes - PMDB; Tito Costa PMDB.

Ivo Cersósimo - PMDB; José Elias - PTB; Levy
Dias - PFL; Plínio Martins - PMDB; Saulo Queiroz
-PSDB.
Paraná
Alceni Guerra - PFL; Antilnio Ueno - PFL; Borges da Silveira - PDC; Darcy Deitos - PSDB; Dionísio Dal Prá - PFL; Ervin Bonkoski - PTB; Jacy
Scanagatta - PFL; José Carlos Martinez - PRN; Jovanni Masini - PMDB; Matheus Ie.nsen - PMDB; Maurício Nasser - PMDB; Max Rosenmann - PL; Osvaldo Macedo - PMDB; Renato Bernardi - PMDB;
Renato Johnsson - PRN; Santinho Furtado - PMDB.
Santa Catarina
Artenir Werner - PDS; Cláudio Avila - PFL;
Eduardo Moreira ~ PMDB; Geovah Amarante PMDB; Henrique Córdova - PDS; Luiz HenriquePMDB; Renato Vianna - PMDB; Ruberval Pilotto
-PDS.
Rio Grande do Sul
Antônio Marangon - PT; Arnaldo Prieto - PFL;
Carlos Cardinal - PDT; João de Deus Antunes PTB; Jorge Uequed - PSDB; Lélio Souza - PMDB;
Mendes Ribeiro - PMDB; Nelson Jobim - PMDB;
Osvaldo Bender ~ PDS; Paulo Paim - PT; Rospide
Netto - PMDB; Ruy Nedel - PMDB; Telmo Kirst
- PDS; Victor Faccioni - PDS.
Amapá
Geovani Borges - PRN.
Roraima
Alcides Lima - PFL; Marluce Pinto - PTB.

VII - ORDEM DO DIA
o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

A lista
de presença registra o comparecimento de 373 Srs. Deputados.

Apresentação de proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a
apresentar poderão fazê-lo.
APRESENTAM PROPOSIÇÓES OS SRS.:
ELIEL RODRIGUES - Requerimento de prorrogação da sessão da Cãmara dos Deputados do próximo
dia 6 de dezembro para homenagem ao Dia da Btblia,
cujo evento ocorrerá, a nível nacional, no dia 10 de
dezembro.
OSWALDO LIMA FILHO - Requerimento de informações ao Ministro das Minas e Energia sobre tramitação de pedidos de pesquisas ao Departamento !'<acional de Produção Mineral.
- Projeto de Lei que regula a locação de imóvcis
de propriedade ou posse da União, suas autarquias e
empresas públicas a servidores públicos e dá outras providências.
WLADIMIR PALMEIRA - Projeto de lei que dissobre a instalação e o funcionamento de reatores
ucleares e de depósitos de dejetos radioativos.
- Projeto de lei complementar que regula o inci,.c
7 ela Constituição Federal, que trata da relação
p")tegida contra a dispensa arbitrária ou

<
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PRISCO VIANA - Projeto de lei que define o processo eleitoral e estabelece normas para a propaganda
eleitoral e dá outras providências.
RICARDO IZAR - Projeto de lei que define diretrizes para o desenvolvimento urb"ano.
VICTOR FACCIONI - Projeto de lei que dispõe
sobre a participação com recursos da União no capital
de órgãos públicos de desenvolvimento regional.
ULDURICO PINTO - Projeto de lei que dispõe
sobre a remuneração dos empregados domésticos e determina outras providências.
FRANCISCO AMARAL - Projeto de lei que cria
a Segunda Junta de Conciliação e Julgamento de Bauru,
Estado de São Paulo.
PAULO ZARZUR - Projeto de lei que altera a
redação de dispositivo da Lei n' 1.711, de 27 de outubro
de 1952.
ANTÓNIO BRITTO - Projeto de lei que dispõe
sobre a promoção do desenvolvimento urbano, a política nacional de desenvolvimento urbano, o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Urbano e cria o Sistema
Nacional de Desenvolvimento Urbano.
JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Projeto de lei que
altera dispositivos da Lei n' 6.179, de 11 de dezembro
de 1974, que institui amparo previdenciário para maiores de setenta anos de idade e inválidos e dá outras
providências.
GANDI JAMIL - Projeto de lei que regula o artigo
224 da Constituição Federal.
LUIZ HENRIQUE - Projeto de lei que cria O Conselho Nacional de Fiscalização da Transferência de Recursos Tributários da União para os Municípios e dá
outras providências.
JORGE LEITE - Projeto de lei que dispõe sobre
propaganda eleitoral.
- Projeto de lei que dispõe sobre o usucapitão de
propriedade rural, disciplinando o Art. 191 da Consti·
tuição.
ROSE DE FREITAS - Projeto de lei que isenta
do Imposto sobre Produtos Industrializados os veículos
de utilidade pública usados pelos Governos estaduais
e municipais.
MAX ROSENMANN - Projeto de lei que dispõe
sobre o salário mínimo profissional do advogado e dá
outras providências.
ISMAEL WANDERLEY - Projeto de lei que define os feriados nacionais.
DEL BOSCO AMARAL - Projeto de lei que cria,
na 2' Região da Justiça do Trabalho, no Estado de
São Paulo, as Juntas de Conciliação e Julgamento de
São Vicente (1' e 2') e determina outras providências.
GERSON MARCONDES - Requerimento de informações ao Ministro de Estado dos Negócios da Saúde
sobre fundamentos para liberação para produçáo, come rcialização e consumo do produto Regaine-minoxidil, fabricado pela Rodhiafarma Ltda., indicado para
combate à calvície.
- Projeto de lei que dispõe sobre a isenção de IPI
a pequenos e médios produtores rurais, na aquisição
de tratores e implementos e dá outras providências.
MANOEL MOREIRA - Projeto de decreto legisla'
tivo que dispõe sobre a remuneração dos Ministros de
Estado.
IRMA PASSONI - Projeto de lei que dá nova redação ao artigo 10 da Lei n' 7.805, de 18 de julho de
1989 e dá outras providências.
JOSÉ SERRA - Projeto de lei que estabelece, para
a Caixa Econômica Federal, normas de descentraliza·
ção administrativa e participação da comunidade na
aplicação dos recursos destinados à habitação popular.
FERNANDO BEZERRA COELHO - Projeto de
lei que estabelece, nos termos do § lodo art. 20 da
Constituição Federal, critérios e normas para os Esta·
dos .• Distrito Federal, Municípios e órgãos da Admi·
C"In',:" Direta perceberem compensação financeira
pela exploração do petróleo. recursos hídricos para prodU!,',~i; .Je eletricid<:tde e de outros recursos minerais em
~l' :,;
-j'C ::tivos ~':' rrit0!"h" "li zona exclusiva e dá outras

;-'ru.i(:tu ...L.' kJ que Ilbtitui, nos 'termos do inciso
) :~r~. ~1 li:. i~:;!,",:qitulÇão Federal, o Sistema Na(i,'
,L; Ree'Jr,Vs Hídricos e dá
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AÉCIO DE BORBA - Projeto de lei que revoga
a Lei n' 6.905, de 11 de maio de 1981, os Decretos-Leis
n" 594, de 27 de maio de 1969, 1.617, de 3 de março
de 1911, e 1924, de 20 de janeiro de 1982, o art. 48
da Lei n' 6.251, de 8 de outubro de 1975, art. 3' do
Decreto-Lei n' 1.923, de 20 de janeiro de 1982. dá
nova redação ao inciso I e § l' do art. 2' da Lei n'
6.168, de 9 de dezembro de 1974, e fixa normas de
instituição e funcionamento da Loteria Esportiva Federal.
- Projeto de lei que dispõe sobre medidas de fomento e proteção ao desporto.
- Projeto de lei que regula a Justiça Desportiva e
estabelece diretrizes para aplicação dos §§ l' e 2° do
art. 217 da Constituição Federal.
LUIZ SALOMÃO - Projeto de lei que dá nova
redação ao inciso n, alínea a, § 2', do art. 1'. da Lei
n' 5.315, de 12 de setembro de 1967. que dispõe sobre
os ex-combatentes da 2' Guerra Mundial.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se
passar à votação da mat6ria que está sobre a Mesa
e a constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) bre a mesa a seguintc comunicação:

Há so-

"Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex' e, por scu alto intermédio,
à Câmara dos Deputados, que esta Presidência convocou sessão conjunta a realizar-se hoje, às dezoito
horas e trinta minutos, no Plenário dessa Casa,
destinada à apreciação de medida provis6ria, de
projetos de lei e de vetos presidenciais.
Aproveito a oportunidade pra renovar a V. Ex'
protestos de estima e distinta consideração. - Senador Nelson Carneiro, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre a mesa o seguinte
REQUERIMENTO
Senhor Presidente.
Em observância à decisão dos Líderes nesta Casa,
requeremos a Vossa Excelência, nos termos regimentais. que os Projetos de Lei n" 1.091188 e 2.175-N89
passem a constar da pauta da Ordem do Dia da sessão
de 26-10-89, quinta-feira.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1989. - Ibsen
Pinheiro, Líder do PMDB - Gerson Peres, Vice-Líder
do PDS - Fernando Santana, Vice-Líder do PCB Aldo Arantes, Vice-Líder do PC do B - Paulo Paim,
Vice-Líder do PT - Artur Lima Cavalcanti, Vice-Líder
do PDT - Ricardo Fiuza, Líder do PFL - Euclides
Scalco, Lídcr do PSDB.
O SR. PRESIDEl'I'TE (Inocêncio Oliveira) - O requerimento está deferido por csta Presidência.
Sobre o mesmo assunto. a Presidência informa aos
Srs. Líderes e ao Plenário que o Projeto de Lei n' 1.116,
de 1988. de autoria do Deputado Francisco Amaral,
que estabelece a prestação de informações requeridas
aos órgãos públicos e dá outras providências, em tramitação na Ordem do Dia e relacionado com a pauta
da sessão de hoje, dia 18. deixa de ser incluído, por
ter sido emendado em plenário, no dia 12 de setembro
passado, pelo Deputado Nyder Barbosa. e enviado às
Comissões de Constituição e Justiça e Redação e de
Serviço Público, que ainda não se pronunciaram sobre
a matéria.
O Projeto de Lei Complementar n" 44/89, do SI.
Darcy Deitas, que estabelece limites de despesa com
pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dá outras providências,
deixará de constar da pauta da sessão do dia 25 de
outubro de 1989, por ter recebido parecer unânime da
Comissãod e Constituição e Justiça e Redação pela inconstitucionalidade, sendo. portanto, arquivado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) bre a mesa e vou suhmeter a votos o seguinte

Há

rmIJUERl.JVíENTO
Excclentíssimo Senhor Deputado Pae, de !\ndrrrde.
Digníssimo Presideni'i': da Câmara dos De]Jutados
Senhor Presidente,

,0-

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência, urgência para a tramitação do Projeto de Lei n'
2.184/89, de minha autoria.
N. Termos,
P. Deferimento.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1989. - Deputado
Cunha Bueno
Senhor Presidente,
Os Deputados abaixo relacionados, com suas respectivas assinaturas requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, urgência para a tramitação do Projeto
de Lei n' 2.184, de 1989, que "dispõe sobre a utilização
de 61eo diesel por veículos automotores nas regiões
metropolitanas" .
O Projeto de Lei em questão visa a diminuição do
fudice de poluição na camada atmosférica dos grandes
centros metropolitanos.
Cunha Bueno - Fábio Feldmann - Rita Camata
- João Cunha - Jonival Lucas - Jairo Azi - Haroldo
Sanford - Alceni Guerra - Firmo de Castro - Feres
Nader - Fábio Raunheitti - Octávio Elísio - Telmo
Kirst - Nilso Sguarezi - José Guedes - Daso Coimbra - Carlos Vinagre - Nélson Seixas - Arnaldo
Martins - Costa Ferreira - Rubem Branquinho Osvaldo Bender - Domingos Juvenil - Victor Faccioni - Gonzaga Patriota - Chico Humberto - Amaury
Müller - Prisco Viana - Gustavo de Faria - Genésio
Bernardino - Sílvio Abreu - Milton Lima - Hélio
Rosas - Orlando Pacheco - Sérgio Brito - Renato
Bernardi - Santinho Furtado - Tito Costa - Antônio
Ueno - Mário Martins - Harlan Gadelha - Elias
Murad - Benedicto Monteiro - Maluly Neto - João
Rezeck - Geovani Borges - Samir Achôa - Eduardo
Moreira - Paulo Pimentel- Basilio Villani - Valmir
Campelo - Nyder Barbosa - Luiz Soyer - Marcos
Formiga - José Tinoco - Lélio Souza - Raquel Capiberibe - Agassiz Almeida - Henrique Eduardo Alves
- Alexandre Puzyna - Tidei de Lima - Ubiratan
Aguiar - Marcos Queiroz - Jesualdo Cavalcanti Joaquim Sucena - Uldurico Pinto - Luiz Viana Neto
- Lauro Maia - João Paulo - Leonel Júlio - Plínio
Martins - Mário de Oliveira - Pedro Ceolin - Aloísio
Vasconcelos - Amilcar Moreira - Ézio Ferreira Eliézer Moreira - Jofran Frejat - Ivo Cers6simo Asdrubal Bentes - Júlio Campos - Manoel Castro
- João Carlos Bacelar - Chagas Duarte - Annibal
Barcellos - Renato Vianna - Luiz Marques - Paulo
Sidnei - Lúcio Alcântara - Luiz Salomão - Chagas
Neto - José Serra - Marluce Pinto - Ottomar Pinto
- Agripino de Oliveira Lima - Jayme Paliarin Vicente Bogo - Maurício Pádua - Leopoldo Bessone
- Alziro Gomcs - José da Conceição - Alércio Dias
- Jorge Arbage - Antônio Mariz - Angelo Magalhães - Tturival Nascimento - Milton Barbosa - Francisco Küstcr - Paulo Ramos - José Costa - Jorge
Vianna - Hélio Manhães - Antônio de Jesus - Antero de Barros - Érico Pegoraro - Fausto Fernandes
- Rosário Congro Neto - Fernando Velasco - Wagner Lago - Maguito Vilela - Arolde de Oliveira Tadeu França - Geraldo Campos - Moysés Pimentel
- Sigmaringa Seixas - Milton Lima - Assis Canuto
- Geraldo Alckmin Filho - Orlando Pacheco - Alarico Abib - Eliel Rodrigues - Genebaldo Correia
- Rosa Prata - Roberto Brant - Moisés Avelino
- Leopoldo Souza - Theodoro Mendes - José Oueiroz - Maurício Fruet - Nelson Aguiar - João Maia
- Carlos Alberto Caó - França Teixeira -José Melo
- Adylson Motta - Eraldo Trindade - Adroaldo
Streck -Célio de Castro - Antônio Gaspar - Arnold
Fioravante - Pedro Canedo - FranCisco Pinto - Paulo Silva - Ademir Andrade - Roberto Jefferson Haroldo Lima - Darcy Deitas - Sérgio WerneckMário Assad - Francisco Carneiro - José Dutra Hermes Zeneti - Doreto Campanari - Aristides Cunha - Renato Johnsson - Sólon Borges dos Reis Ivo Mainardi - Lézio Sathler - Dionísio Hage.

o SR. PRESmENTE (inocência Oliveira) - Para
encaminhar u votação. concedo a palavra ao no'bre ])epUlado Cunha Bueno.
O SR. OJI'IHA BUENO (PDS - SP. Sem revisão
do orador.) - SI". I're::idellte, Sr'" e Srs. Deputados.
ati;ndendo ao dispositivo constitucional. no capiülio m-

ferente ao meio ambiente, tive oportunidade de apresentar, à consideração de V. Ex'" projeto de lei que
modifica o refino e a composição do óleo diesel, atualmente consumido no Brasil.
Sabemos que o óleo diesel fabricado no Brasil cont6m
grande quantidade de enxofre, chegando a representar
até 1,3% do peso do 6leo diesel.
Esse enxofre, Sr. Presidente, altamente cancerígeno
e que nada acrescenta ao desempenho do motor, é usado por questão de economia no atual refino do 6leo
dicsel.
Na cidade de São Paulo, na qual vivo, e certamente
em outras capitais, como Rio de Janeiro, Recife, Belo
Horizonte. Porto Alegre. enfim. nas capitais com alta
densidade populacional, o grande número de veículos
a diesel, principalmente os transportes coletivos, provoca poluição. infernal, prejudicando a população. Por
esta razão, propusemos nova tabela de refino, perfeitamente exeqüível pela Petrobrás com as atuais usinas
de refino existentes.
Portanto. é uma questão de bom senso c retirada
da elevada quantidade de enxofre usada no refino do
óleo diesel. Por isso, solicitei, nos termos regimentais,
o apoio de grande número de Deputados para que possamos ver aprovado, ainda este ano. em regime de urgência, este projeto.
Entretanto, Sr. Presidente, já senti, por parte da Liderança do PMDB, partido majoritário nesta Casa, a
intenção de não conceder o regime de urgência à matéria. E quero fazer um apelo ao PMDB, porque as populações dos grandes centros, como São Paulo, Curitiba,
Porto Alegre e Rio de Janeiro; estão se envenenando,
diariamente, com a quantidade massacrante de enxofre
existente na 61eo diesel brasileiro, que foge de qualquer
padrão internacional.
Essa questão precisa ser resolvida. Medidas simples
como esta irão ajudar na preservação do meio ambiente.
Medidas racionais evitarão que milhares de pessoas tenham problemas pulmonares, deixando dc conviver
com esse tipo de agressão do ar, decorrente da maneira
pela qual se refina o 61co diesel consumidos pelos veículos.
Por esta razão, Sr. Presidente, faço um apelo ao distraído Líder do PMDB, para que S. Ex' nâo prejudique
as populações das grandes cidades com a náo-aprovação
do regime de urgência solicitado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Antes
de passarmos à votação simb6lica da matéria. pedimos
a atenção do Plenário, que deverá manifestar-se. a fim
de que esta Presidência possa decidir de maneira justa.
Portanto. em votação o requerimento do nobre Deputado Cunha Bueno, sobre urgência para tramitação
do Projeto de Lei n" 2.184/89.

O Sr. José Tavares - SI. Presidente. peço a palavra.
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PRo Sem revisão
do orador.) -SI. Presidente, antes de V. Ex·' submeter
à votação o item I da pauta, quero fazer um apelo
no sentido de que faça soar as campainhas, a fim de
que os Srs. Deputados que estão em seu gabinetes compareçam ao plenário, porque pode haver, na seqüência
dos trabalhos, verificação de quorum. E, ocorrendo
isto, como o painel acusa a presença de quase 400 Deputados, não é justo ignorarmos este aspecto, até porque
S. Ex" estiveram aqui e registraram suas presenças.
Hoje é um dia muito especial. pois estamos tendo
a honra de receber a visita de centenas de Prefeitos.
E a maioria dos Parlamentarcs, cujos nomes eomtam
no painel, está envolvida com os visitantes. ou em Ministérios, ou em gabinetes.
Então, reitero meu apelo a V. Ex' - e tem sido
essa a pra.1i:e da Mesa - no sentido de soar as campai·
nhas e solicitar aos Srs. Deputados que estão em seus
gabinetes que venham ao plenário com a rrtaior u:rgên~
çía. Caso haja vioríficação de quomm. os Srs. Deputados
não serão injustiçados, sobretudo aqueles que jã estiv(;~

ra111 aqui e registrarml1 as suas presenças,
Sr+ Presidl:ntç~ agradeço peJa :i·ua cQ111preensão.
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o Sr. Nilson Gibson - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, sem contestar a posição
adotada pelo nobre líder do meu partido, Josê Tavares,
peço a V. Ex' que coloque em votação o segundo requerimento, já que a matéria sobre a mesa não precisa
seguir uma ordem.
Solicito a V. Ex' que coloque em votação requerimento de nossa autoria, de prorrogação da sessão, para
homenagearmos o Diário de Pernambuco, jornal do estado ao qual nós dois pertencemos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A presidência submete ao Plenário o requerimento formulado
pelo SI. Deputado Nilson Gibson.
Os Srs. que o aprovam queiram permanecer como
estão. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos o seguinte
REQUERIMENTO
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente
Requeiro, na forma regimental, que a prorrogação
de uma das sessões da Câmara dos Deputados se destine
às homenagens devidas ao transcurso do 164' aniversário de fundação do Diário de Pernambuco.
Saladas Sessões, 17 de outubro de 1989. -Deputado
Nilson Gibson.
O SR. PRESIDENTE Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa)
Aprovado.
O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, peço a
V. Ex' que comunique o atendimento de nosso requerimento ao Diário de Pernambuco.
O Sr. José Tavares - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do PMDB
votou favoravelmente à aprovação do item 2 da pauta.
Faço, no entanto, um apelo à Mesa, para .que., se
possível, nesses pedidos de homenagem. observe a fixação da data, a fim de que não colida com sessões do
Congresso nacional, para não prejudicar o andamento
dos trabalhos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Mesa
já decidiu, em reunião presidida pelo nobre Deputado
Paes de Andrade, que essas homenagens serão prestadas nas sessões de debates, ou seja, nas segundas e
sextas-feiras, ou quando não houver sessão do Congresso Nacional, a fim de não se prejudicar o processo
de votação.
O SR. PRESlDENTE (Inocêncio Oliveira)
Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo n' 136, de 1986, que aprova o texto da Convenção n' 152 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre a Segurança e Higiene nos Trabalhos Portuários, adotada por ocasião da 65' Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, que
se realizou em Genebra em 1979; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição c Justiça e Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e da Comissão de Trabalho, pela aprovação. (Da Comissão de Relações Exteriores. Relatores: Srs. Nilson Gibson e Osmar Leitão.)
O Sr. Cnnha Bueno - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) V. Ex' a palavra.

Tem

O SR. CUNHA BUENO (PDS - SP. Sem revisão
do orador.) - O requerimento do nobre Deputado

Nilson Gibson foi no sentido de inverter a pauta no
que dizia respeito à matéria sobre a mesa, e concordei
com S. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência - também o nobre Deputado José Tavares
- entendeu que o requerido era para inversão da pauta.
O Deputado Gerson Pcres c todo o Plenário confirmam
que também assim o entenderam, uma vez que o seu
requerimento é polêmico e, será necessário verificação
de votação.
O SR. CUl'iHA BUENO - Permita-me. Sr Presidente. Não quero polemizar com a Mesa a respeito
da decisão. Entretanto, como autor do requerimento,
entendi que o nobre Deputado Nilson Gibson havia
pedido inversão da pauta apenas em relação ao seu
requerimento. Aliás, um é requerimento; o outro, discussão de matéria. Se V. Ex' manriver a decisão, meu
requerimento será votado por último, e ê provável que
faltará quorum para votação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Mas
amanhã continuará em processo de votação. E acredito
que teremos 382 senhores...
O SR. CUNHA BUENO - SI. Presidente, pergunto
a V. Ex' se poderia transferir a apreciação do meu
requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Requer
V. Ex' o adiamento por urna sessão?
O SR. CUNHA BUENO - Não, por uma semana.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) pedido está deferido por esta presidência.

Seu

O SR. CUNHA BUENO - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ~ Não
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira) submeter a votos o

Vou
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão (Pausa)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

o SR. PRESlDENTE (Inocêncio Oliveira)
Discussão única do Projeto de Lei n° 74, de 1987.
que obriga o Poder Executivo a publicar lista de
importadores c exportadores e respectivos produtos. Pendente de pareceres das Comissões de Cons·
tituição e Justiça e Redação e de Economia, Indús·
tria e Comércio. (Do Sr. Antõnio Salim Curiati.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Nilson Gibson, para
proferir parecer ao projeto, em substituição à Comissão
de Constituição, Justiça e Redação, na qualidade de
Relator designado pela Mesa.
O SR. NILSON GIBSON (PMDB -PE. Lê oseguinte parecer.) - Sr. Presidente este projeto, apresentado
pelo nobre Deputado Antõnio Salim Curiati, obriga
o Poder Executivo a divulgar, mensalmente, no Diário
Olieial da União, a lista dos importadores e exportadores e os respectivos produtos negociados, que deverão conter os. nomes dos negociadores, valor das importações ou exportações, quantidade dos produtos e sua
classificação aduaneira, procedência do produto estrangeiro e destino do produto nacional. São excetuados
dessa obrigação aqueles produtos considerados de primordial importãncia para a segurança nacional, cuja
listagem deverá acompanhar o texto desta lei, quando
de sua promulgação.
Na justificativa, o autor salienta que a sociedade brasileira precisa saber quais as firmas que estão obtendo
autorizações e que assim seria facilitado o controle sobre
importações absurdas e inoportunas, como de produtos
agropecuários, feitas às vésperas das respectivas safras.
É O relatório.
Voto do Relator

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação
final.

Estão obedecidas as normas constitucionais que dizem respeito à competência legislativa da União (art.
22), á legitimidade da iniciativa (art. 61, capu!) e às
atribuições do Congresso (art. 48).
Quanto à técnica legislativa, cabe aperfeiçoar o texto
do parágrafo único do art. 2", que se refere a uma
listagem que dcve acompanhar o texto da lei, quando
de sua promulgação. Confonne é dito na justificativa,
cssa listagem compreenderia armamentos, matéria-prima para indústria bélica e artigos semelhantes, cujo
comércio não deve tornar-se conhecido dos países não
envolvidos na transação. Como a lista não está anexada
ao projeto. parece-me oportuno quc se dê semelhante
competência ao Poder Executivo, quanto da regulamentação, que se faz necessária. t\esse sentido, oferecerei
as necessárias emendas.
Diante do acima exposto, voto pela constitucionalidade. Juridicidade e técnica legislativa (com duas
emendas) deste Projeto de Lei n" 74/87.
Sala das Reuniões, 17 de Outubro de 1989. - Nilson
Gibson, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 136-8, DE 1986

Emenda n° 1
Ao Projeto de Lei n" 74187

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 136·A DE 1986
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É aprovado o texto da Convenção n' 152
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre
a Segurança e Higiene nos Trabalhos Portuários, adotada por ocasião da 65' Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, que se realizou em Gencbra em
1979.
Art. 2' Estc decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publica<;ão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estaDo (Pausa)
Aprovado.

Aprova o texto da Convenção n' 152 da Organização Internacional do Trabalbo - OIT, sobre a
Segurança e Higiene uos Trabalhos Portuários, adotada por ocasião da 65' Sessão da Conferência Internacionlll do Trabalbo, que se reali.ou em Genebra,
em 1979.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica aprovado o texto da Convenção n' 152
da Organização Internacional do Trabalho - OlT, sobre a Segurança e Higiene nos Trabalhos Portuários.
adotada por ocasião da 65' Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, que se realizou em Genebra,
em 1979.
Art. 2' Este decreto legislarivo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, 18 de outubro de 1989. - João Natal, Vice·Presidente no exercícío da Presidência - Sérgio Spada,
Relator.

Suprima-se, no parágrafo único do art. 2" do projeto,
a seguinte cxprcssão final "cuja listagem deverá acompanhar o texto desta lei, quando de sua promulgação".
Sala de Reuniões, 17 de Outuhro de 1989. - Deputado Nilson Gibson (PMDB - PElo Relator.
Emenda n° 2
Ao Projeto de Lei n° 74187
Acrescente-se o seguinte artigo ao projeto:
"Art. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de sessenta dias de sua
publicação."
Sala de Reuniões, 17 de Outubro de 1989. tado Nilson Gibson (PMDB - PE), Relator.

Depu-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao Deputado Saulo Coelho para [.oferir
parecer ao projeto em substituição à Comissão de Eco-
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nomia, Indústria e Comércio, na qualidade de relator
designado pela Mesa.
O SR. SAULO COELHO (PFL - MG. Lê o seguinte
parecer.) - Sr. Presidente o ilustre Deputado Antonio
Salim Curiati, através do presente projeto de lei. intenta
obrigar o Poder Executivo a divulgar mensalmente, no
"Diário Oficial da União," lista de importadores e exportadores e os respectivos produtos negociados.
As supracitadas listas conterão os nomes dos negociadores. D valor das importações e exportações, a quantidade dos produtos e sua classificação aduaneira, a procedência do produto estrangeiro e o destino do produto
nacional.
Excetua, no parágrafo único do art. 2' do projeto,
os produtos considerados importantes para a segurança
nacional.
Justificando, o autor ressalta: "Ampla divulgação
dessas informações pelo "Diário Oficial da União" serviria para manter os interessados atentos ao que ocorre
com nosso mercado exterior.
Sabe-se, freqüentemente, de casos de importações
absurdas e inoportunas, como de produtos agropecuários feitas às vésperas das respectivas safras."
E aduz: "O público brasileiro, ao tomar conhecimento preciso sobre o que se importa e exporta no
Brasil, terá oportunidade de tornar-se fiscal da política
governamental, como é de se desejar numa democracia".
O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e Redação e de Economia, Indústria
'e Comércio.
É o relatório.
Cabe-nos, nesta oportunidade, e em obediência à
norma regimt;ntal, o exame do mérito da matéria.
Em que pese aos elevados desígnios do nobre autor
da proposição, não vemos como acolher a medida pretendida.
A pauta de exportação e importação brasileira envolve, segundo dados da Carteira de Comércio Exterior
do Banco do Brasil (Cacex), de 8.000 (oito mil) a 10.000
(dez mil) produtos, perfazendo um total no ano de 1988
de US$ 48,4 bilhões. Somente nos seis primeiros meses
do corrente, an<r, o valor da balança comercial do País
atingiu US$ 24,3 bilhões.
Portanto, a publicação mensal, discriminada na forma
como intenta o ilustre autor do projeto, se nos afigura
inviável pelo número vultosíssimo de transações envolvidas.
Ademais, são operações lícitas, e a qualquer momento, pode-se solicitar à Cacex informações sobre elas.
Diante do exposto, votamos, no mérito, pela rejeição
do Projeto de Lei n" 74, de 1987.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tendo
o Relator designado pela Mesa em substituição a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentado
emendas, o projeto sai da Ordem do Dia para publicação.
O SR. PRESIDENTE

(In~cêncio

Oliveira)

Discussão única do Projeto de Lei n' 285. de
1987, que dispõe sobre o cadastramento de estrangeiros. Pendente de pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça e Redação e de Relações
Exteriores. (Do Sr. Antonio Salim Curiati.)
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A matéria e da competência legislativa da União (art.
22, XV, Constitnição Federal) e não se inclui entre
aquelas das iniciativa reservada ao Presidente da República (art. 61, § 1') on a Tribunais (arts. 93. 96, TI).
Além disso não afronta a lei maior. É, portanto. constitucional.
Parece-me contudo, que, o objetivo do autor não
será alcançado com a proposta. De fato, visa ele a regularizar a situação de estrangeiros. Regularizar pressupõe uma situação ilegal. seja pela permanência no território nacional após expirado o prazo de estada, seja
pela entrada não autorizada. Em ambos os casos, o
estrangeiro, nos termos da legislação em vigor, é possível de sanções (art. 125, I e lI, Lei n' 6.815/80, na
redação dada pela Lei n' 6.964/81).
O cadastramento pressupõe a entrada legal, eis que
dela é conseqüência nos casos de visto temporário (art.
13 e de IV a VII, Lei citada) e permanente e, também,
no caso de asilado (art. 30, Lei citada). O cadastramento
é, em verdade, o registro perante a autoridade do Departamento de Polícia Federal. O prazo desse registro
é de trinta dias a contar da data de entrada. Logo,
se não houver o registro, o estrangeiro é. também, passível de sanções (art. 125, m, Lei citada).
Dispensar de cadastramento os estrangeiros 'com mais
de sessenta anos de idade e com mais dez anos de residência no País é medida, no mínimo, inconveniente,
se não injurídica. O cadastramento.. ou, na linguagem
da lei, o registro, é apenas um meio através do qual
se possibilita às autoridades governamentais exercer a
fiscalização, a que têm direito e dever, sobre os estrangeiros residentes no Brasil. Não é o registro que habilita
o estrangeiro a ter permanência ou estada legal. Ao
contrário, ele é conseqüência da estada legal ou da
permanência concedida.
Isto posto, proponho seja o projeto rejeitado por
injurídico e incoveniente.
Sala da Comissão, 27 de setembro de 1989. - Ibra·
him Abi-Ackel, Relator.

que, por sua vez, modificou dispositivos da Lei n" 6.815,
de 19 de agosto de 1980. A legislação citada define
a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, e, em seu
art. 134. determina a possibilidade de regularização provisória da situação do estrangeiro. através de seu registro no Ministério da Justiça.
Assim. pelo projeto ora em exame, os estrangeiros
de mais de sessenta anos de idade. e que contem com
mais dc dez anos de permanência no Brasil, ficariam
dispensados de se cadastrarem perante as autoridades
de imigração brasileiras.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade e rejeição, por
injuridicidade, do Projeto de Lei n' 285/87, nos termos
do parecer do relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
Jobim. Presidente, João Natal e Jorge Medauar, VicePresidentes; Carlos Vinagre, Leopoldo Sonza, Osvaldo
Macedo, Michel Temer, Nilson Gibson, Renato Vianna. Rosário Congro Neto, Theodoro Mendes, Tito
Costa, Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Dionísio Hage,
Evaldo Gonçalves, Francisco Benjamim, Messias Góis,
Jairo Carneiro, Oscar Corrêa. Jorge Haje, Juarez Marques Batista, Sigmaringa Seixas, Gerson Peres, José
Genoíno, José Maria Eymael, Ibrahim Abi-Ackel, Marcos Formiga, Jesus Tajra, Antônio Mariz, Alcides Lima. Benito Gama, Enoe, Vieira, Jorge Arbage. Ervin
Bonkoski, Adolfo Oliveira e Fernando Santana.
Sala da Comissão, 18 de ontubro de 1989. - Deputado Nelson Jobim, Presidente - Deputado Ibrahim
Abi-Ackel, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre
a mesa o seguinte parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre
a Mesa o segninte parecer da Comissão de Relações
Exteriores:

PROJETO DE LEI N" 285, DE 1987

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
PROJETO DE LEI N" 285. DE 1987

Dispõe sobre o cadastramento de estrangeiros.

Dispõe sobre o cadastramento de estrangeiro.
Autor: Deputado :\ntonio Salim Curiati
Relator: Deputado Djenal Gonçalves

Autor: Deputado Antônio Salim Curiati
Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel
De autoria do ilustre Deputado Antônio Salim Curiati, vem a exame d~sta Comissão o Projeto de L1ei n'
285, de 1987, que dispensa de "cadastramento perante
as autoridades de imigração os estrangeiros com mais
de sessenta anos e que contem com mais de dez anos
de permanência no País' (art. 1').
Na justificação, diz o autor da propostr. que ela "tem
ror objetivo regularizar. pela via legislativa, a situação
de grande número de imigrantes de idmde avançada
e com permanência significativa entre nós."
-

li -

o

Relatório

ilustre Deputado Antônio Salim Curiati apresel'ltou
o Projeto de lei n' 285. de 1987, que tem por objetivo,
conformc se verifica na justificação do mesmo, regularizar ~ pela vja legislativa? a situação oe um grande nlÍr.iileTO de imigrantes de idade avançada e com. permanência
significativa em nosso País.
Efetivamente. rrret,;;nde (I
em tela 2!.hc,r.:~.r ()
«jezembro de. 198L
dispo"to na L'si n' 6.964. de

II -

Voto do Relator

Segundo o que dispõe o art. 32, inciso X, letra n,do
Regimento Interno. cabe a esta Comissão de Relações
Exteriores o exame do mérito do presente projeto de
lei, na medida em que o mesmo trata de questão relativa
à imigração.
Pelo que nos foi dado observar do exame do projeto,
o não-cadastramento de um número substancial de estrangeiros aqui residentes iria dificultar sobremaneira
o controle que deve ser exercido sobre os fluxos migratórios em nosso País.
Como o que é exigido. nos termos da legislação vigente, é tão-somente o registro, com vistas à regularização
da situação jurídica destas pessoas, não nos parece haver razões plausíveis para que tal registro seja eliminado
nestes casos.
Na verdade, em se aprovando este projeto, se efetivaria um virtual cerceamento da capacidade legal de
acompanhamento e controle do contingente de imigrantes que vive entre nós.
Assim, face às razões expostas, votamos pela rejeição
do Projeto c;~ Lei n' 285, de 1987.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 1989. - Deputado Djenal Gonçalves,Relator.
PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Relações Exteriores, em reunião realizada hoje, aprovou, por unanimidade, o parecer contrário do Relator, Deputado Djenal Gonçalves, ao Projeto de Lei n' 285/87.
Presentes os Senhores Deputados: Aloysio Chaves,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência; Adolfo
Oliveira. Vice-Presidente; Djenal Gonçalves, Relator;
Egídio Ferreira Lima, Mello Reis, Jesus Tajra, Amaury
Müller, Antonio Mariz. Artur da Távola, Francisco
Benjamim, Enoc Vieira. Paulo Pimentel, Oscar Corrêa,
João de Deus Antunes, Afrísio Vieira Lima, Luiz Vianna Neto, Daso Coimbra, Francisco Diógenes, Maunlio
Ferreira Lima, Ervin Bonkoski. Naphtali Alves de Souza, Arnaldo Prieto, Gidel Dantas. Rosário Congro Neto, Matheus Iensen, Geovah Amarante e Leopoldo
Souza.
Sala da Comissão, 18 de outubro de [989. - DeputadoAloysio Chaves,Vice-Presidente. no exercício da Presidência"":' Deputado Djenal Gonçalves,Relator.
O Sr. José Tavares - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) V. Ex' a palavra pela ordem.

Tem

O SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a Ordem do Dia diz
que o projeto estava pendente de parecer. portanto.
não tínhamos conhecimento do seu teor. Assim apresentamos requerimento de adiamento da discussão da
matéria para analisá-la melhor.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos o seguinte
REQUERL\1:ENTú
Sr. Presidente.
Nos termos regimentais, r~queiro a ·V. EX<t o adiamento da discussão do Projeto n" 225, de 1987, por
2 Sessões~
Saia das Sessões, 18 dz outubro àe 1989. - ,IT~r.~
Tavm:Bs, Vice-Líder do PMJD13•
([]I

SR. PJRlE8lli!JJENTJE (-Inocêncio Oliveira) - Os S1S.

que o aprovarü qu.eiram ]Jennanec:r;;f corno e5táo. (Fancal
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Aprovado.
A matéria entrará na Ordem do Dia da próxima terçafeira.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Discussão única do Projeto de Lei nO 4.968, de
1985, que altera dispositivo da Lei n" 6.389, de
9 de dezembro de 1976, quc fixa as referências
de salário dos empregados de Grupo-Processamento de Dados; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da
Comissão de Serviço Público, pela aprovação. (Do
Poder Executivo.) Relatores: Srs. Aldo Arantes
e Wagner Lago.
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) submeter a votos o .
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PROJETO DE LEI N' 4.968-A DE 1985
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1\' A alínea a do parágrafo único do art. 5',
da Lei n' 6.389, de 9 de dezembro de 1976, passa a
vigcr com a seguinte redação:
"Art. 5'
.
Parágrafo único. .
.
a) diploma de um dos cursos superiores dc Processamento de Dados, Administração, Economia,
Engenharia, Ciências Contábeis e Atuariais, Estatística ou Matemática, para a Categoria Funcional
de Analista de Sistcmas."
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que 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 LEI N' 4.968-B, DE 1985
Altera dispositivo da Lei n' 6.389, de 9 de dezembro de 1976, que fixa as referências de salário dos
empregados do Grupo-Processamento de Dados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A alínea ado parágrafo único do art. 5' da
Lei n" 6.389, de 9 dc dczcmbro de 1976, passa a vigorar
. com a seguinte redação:
"Art. 5'
.
Parágrafo único. .
..
a) diploma de um dos cursos superiores de Processamento de Dados, Administração, Economia,
Engenharia, Ciências Contábeis e Atuariais, Estatística ou Matemática, para a Categoria Funcional
de Analista de Sistemas;

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, 18 de outubro de 1989. - João Natal,Vice-Presidente no exercício da Presidência - Sérgio Spada,
Relator.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Discussão única do Projeto de Lei n' 1.3.18, de
1989, que dispõe sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos investidores
no mercado de valores mobiliários; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e Reda-

ção, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, pcla aprovação. (Do Poder Executivo.) Relatorcs: Srs. Plínio Martins e Basílio Villani.
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) submeter a votos o

Vou

PROJETO DE LEI N' 1.318-A DE 1988
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Sem prejuízo da ação de indenização do
prejudicado, o Ministério Público, de ofício ou por solicitação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
adotará as medidas judiciais necessárias para evitar prejuízos ou obter ressarcimento de danos causados aos
titulares de valores mobiliários e aos investidores do
mercado, especialmente quando decorrer de:
I - operação fraudulenta, prática não eqüitativa,
manipulação de preços ou criação de condições artificiais de procura, oferta ou preço de valores mobiliários;
II - compra ou venda de valores mobiliários, por
parte dos administradores e acionistas controladores
de companhia aberta, utilizando-se d~ informação relevante, ainda não divulgada para conqecimento do mercado ou a mesma operação realizada por quem a detenha em razão de sua profissão ou função, ou por quem
quer que a tenha obtido por intermédio dessas pessoas;
UI - omissão de informação relevante por parte de
quem estava obrigado a divulgá-la, bem como sua prestação dc forma incompleta, falsa ou tendenciosa.
Art. 2' As importãncias decorrentes da condenação, na ação de que trata esta lei, reverterão aos investidores lesados, na proporção de seu prejuízo.
§ l' As importâncias a que se refere este artigo
ficarão depositadas em conta remunerada, à disposição
do juízo, até que o investidor, convocado mediante
edital, se habilite ao recebimento da parcela que lhe
couber.
§ 2" Decairá do direito à habilitação o investidor
que não o exercer no prazo de dois anos, contado da
data da publicação do edital a que ~lude o parágrafo
anterior, devendo a quantia correspondente ser recolhida como receita da União.
Art. 3' A ação de 9ue trata esta lei aplica-se, no
que couber, o disposto na Lei n' 7.347, de 24 de julho
de 1985.
Art. 4' Esta lei entra em vigor n~ data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer comt1estão. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação
final:
PROJETO DE LEI N' 1.318-B, DE 1988
Dispõe sobre a ação cívil pública de responsa·
bilidade por danos causados aos investidores no
mercado de valores imobiliários.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Sem prejuízo da ação de indenização do
prejudicado, o Ministério Público, de ofício ou por solicitação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
adotará as medidas judiciais necessárias para evitar prejuízos ou obter ressarcimento de danos causados aos
titulares de valores mobiliários e aos investidores do
merCado, especialmente quando dedorrerem de:
I -'- operação fraudulenta, prática não eqüitativa,
manipulação de preços ou criação de condições artificiais de procura, oferta ou preço de valores mobiliários;
II -compra ou venda de valores mobiliários, por
parte dos administradores e acionistas controladores
de companhia aberta, utilizando-se de informação relevante, ainda não divulgada para conhecimento do mercado ou a mesma operação realizada por quem a dete-

nha em razão de sua profissão ou função, ou por quem.
quer que a tenha obtido por intermédio dessas pessoas;
lU - omissão de informação relevante por partc de
quem estava obrigado a divulgá-la, bem como sua prestação de forma incompleta, falsa ou tendenciosa.
Art. 2' As importâncias decorrentes da condenação na ação de que trata esta lei reverterão aos investidores lesados, na proporção de seu prejuízo.
§ l' As importâncias a que se' refere este artigo
ficarão depositadas em conta remunerada, à disposição
do juízo, até que o investidor, convocado mediante
edital, habilite-se ao recebimento da parcela que lhe
couber.
§ 2' Decairá do direito à habilitação o investidor
que não o exercer no prazo dc 2 (dois) anos, contado
da data da publicação do edital a quc alude o parágrafo
anterior, devendo a quantia correspondente ser recolhida como receita da União.
Art. 3' À ação de que trata esta lei aplica'-se, no
que couber, o disposto na Lei n' 7.347, de 24 de julho
de 1985.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, 18
de outubro de 1989. - João Natal,Vice-Presidente no
exercício da Presidência - Sérgio Spada,Relator.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Senhores que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) Discussão única do Projeto de Lei n' 1.076, de
1988, que dispõc sobre a admissão de portadores
de deficiência física na administração pública, e
dá outras providências; tendo pareceres. da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa;
e, da Comissão de Serviço Público, pela aprovação.
'(Do Sr. Francisco Amaral.) Relatores: Srs. Roberto Torres e Humberto Souto.
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) submeter a votos o

Vou

PROJETO DE LEI N' l.076-A DE 1988
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Pelo menos 5% (cinco por cento) dos cargos
e empregos públicos existentes na administração pública
direta e indireta, inclusive nas entidades paraestatais,
serão reservados às pessoas portadoras de deficiência
física.
Art. 2' A investidura nos cargos e empregos públicos de que trata esta lei depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e título~,
realizado especificamente para pessoas portadoras de
deficiência física.
Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 60 (sessenta) dias, dispondo, inclusive, sobre os cargos c empregos públicos quc poderão ser
preenchidos na forma do art. l'
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Senhores que o aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)
Aprovado.
Ficam prejudicados os Projetos anexados de n"
1.964/89, 2.259/89, 2.346/89, 2.506/89, 2.594/89.
3.032/89, 3.122/89, 3.204/89, 3.437189, 3.689/89.
3.819/89 e 3.869/89.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação
final
-
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PROJETO DE LEI N' 1.076.B, DE 1988
Dispõe sobre 2 admissão de portadores de defi.
ciência física na Administração Pública, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Pelo menos 5% (cinco por cento) dos cargos
e empregos públicos existentes na Administração Pública Direta e Indireta. inclusive nas entidades paraestatais, serão reservados às pessoas portadoras de deficiência física.
Art. 2' A investidura nos cargos c empregos públicos de que trata esta lei depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos.
realizado especificamente para pessoas portadoras de
deficiência física.
Art. 3' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 60 (sessenta) dias, dispondo, incfusive, sobre os cargos e empregos públicos que poderão ser
preenchidos na forma do art. 10 desta lei.
Art. 4' Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, 18
de outubro de 1989. ....: João Natal,Vice-Presidente no
exercício da Presidência - S~rgio Spada,Relator.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Vai ao Senado Federal
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se
passar ao horário de

VilI - COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ;10 nobre Deputado Luiz Marques, indicado pelo Partido da Frente Liberal.
O SR. LUIZ MARQUES (PFL - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados, uma instituição brasileira, com inestimáveis serviços prestados à região nordestina, completa, ncste 21
de outubro, oitenta anos de existência.
Trata-se do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas, sem cuja atuação, o semi-árido nordestino
ter-se-ia tornado inviável para abrigar a população
atual.
Fundado em 21 de outubro de 1909, com a denominação de Inspectoria dc Obras Contra as Sccas, foi
o órgão confiado à compctência e ao idealismo de um
grande brasilciro, Miguel Arrojado Lisboa, notável cngenhciro de minas e civil, formado pela Escola de Minas
de Ouro Preto.
Fluminense de nascimento, Arrojado Lisboa, em penosas cavalgadas e cansativas incursões pelo interior
do Nordeste, cruzando vale&, transpondo serras e montes, entrecortando terras adustas, em todas as direções,
trazia determinação inarredável na pesquisa das características físicas extremamente peculiares daquela região e de seus condicionantes econômico-sociais.
Nunca é demais relembrar e ressaltar a atuação dedicada, séria e de elevado interesse nacional, daqueles
pioneiros, verdadeiros bandeirantes, respaldada em
orientação segura do primeiro dirigente da Inspectoria
de Obras Contra as Secas, sob o cetro de cujas idéias
se desenvolveram os primeiros trabalhos da instituição.
Técnicos e cientistas, alguns dos quais contratados
no exterior, iniciaram, sob o comando direto dc Arrojado Lisboa, campanhas de Icvantamento dos recursos
naturais, em trabalhos de Geologia, Hidrologia, Botânica, levantamentos geodésicos, cartográficos etc.
As idéias de Arrojado Lisboa não se restringiram,
ao fundar a IOCS, ao reconhecimento do meio geográfico nem a iniciar a implantação de uma infra-estrutura
de obras hidráulicas, como realmente conseguiu, nos
dois períodos em que dirigiu o .Órgão.
Deu destaque à compreensão que teve da diferenciação antropogeográfica, prcconizando a nccessidade
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de uma política, frente às diversidades do meio, e, neste
contexto, para ele o problema das secas é programa
ligado à própria integridade nacional, ao afirmar:
"Uma política se impõe agora. capaz de neutralizar os efeitos da diferenciação antropogeográfica.
no interesse da integridade política da nação, uma
política sem eiva de preconceitos políticos, liberal,
que possa evitar o choque dos interesses econômicos contrários."
Sabemos dizer agora quão árdua tem sido esta luta,
só parcialmente ganha, com algum tratamento diferenciado, em bem do Nordeste.
Conseqüência das soluções hídricas, surge, tempos
depois, a compreensão agronômica. Era natural. que
a preocupação prioritária fosse a de reter os recursos
d'água, sem que isto importasse em dizer que uma política de recursos hídricos estivesse afastada ou deixasse
dc ser considerada intrinsecamente ligada a soluções
outras a adotar. Ela foi e continua scndo uma condicionante para o desenvolvimento da rcgião. Daí a impropriedade, para não dizer o erro, dos que, representando
até o pensamento de órgãos oficiais, ousam dizer que
o esforço da chamada política hidráulica fracassou. Só
ela, evidentemente, não poderia responsalizar-se pelo
afastamento de todos os males da região. Soluções mais
abrangentes haveriam de vir, como as que iniciou a
Sudene, atentando para outras variáveis, dentro da
perspectiva do desenvolvimento econômico.
Nunca, porém, haverão de surtir os efeitos desejados,
sem uma correta e atenta política em relação aos rccursos hídricos da região. A solução hidráulica deve, portanto, continuar a ser considerada, evidentemente.
Mas é preciso que se faça justiça ao Dnocs, pois,
se as obras de engenharia civil foram as primeiras a
ser consideradas, o foram na perspectiva de seu aproveitamento racional. Partiu de sua iniciativa a criação dos
Serviços Complementares, mais tarde, transformados
em Scrviço Agro-industrial e o Serviço de Piscicultura.
Quanto à Comissão de Serviços Complementares, a
'tarefa foi entregue pelo Ministro José Américo à compctência de José Augusto Trindade, em 1933. Surgiram
os primeiros Postos Agrícolas do Dnocs. Do Posto Agrícola de São Gonçalo são irradiados, sob bases científicas
seguras, ensinamentos e diretrizes norteadores da lavoura irrigada, que tem início. Era o impulso agronômico das obras contra as secas que surgia.
As palavras de Trindade, a seguir transcritas, revelam
a acuidadc de sua inteligência, ao encarar as particularidades da irrigação no Nordeste:
"O que os Postos Agrícolas da Ifocs realizam,
com resultados concretos, é um estudo experimentaI imediato da irrigação no sertão, nos seus vários
aspectos: agronômico, econômico e sociológico. É
a entrosagem da irrigação no ambiente físico, econômico e social do sertão, porque a irrigação apresenta no Nordeste, além de militas outras, a peculiaridade de ter que se praticar em áreas relativameQte' restritas, encravada num ambiente populoso, com cidades e povoados, com culturas perenes de algodão mocó, com culturas pluviais de milho, algodão ânuo e feijão macassar, com açudes
nas melhores propriedades agrícolas. Uma irrigação preocupada não só consigo mesma, dentro dos
próprios perímetros irrigados, mas com toda a vida
em torno. Preocupada no sentido de levar a sua
influência até onde for possível, em todo o âmbito
da região seca, compensando, assim, o limitado
das superfícies irrigadas e desempenhando o papel
regulador que a irrigação deve ter em face de toda
a economia da região." ;
Outra não é, dizemos nós\ a política que o Dnocs
vem adotando no esforço empregado para que os perímetros irrigados não se enclausurem, não se enrosquem
para dentro de si mesmos, mas, ao contrário, se transformem em verdadeiros pólos, induzam sua influência
através da tccnologia, da educação rural e da mudança;-'
de mentalidade para as áreas secas, em uma verdadeira
integração.
Guimarães Duque reforça este ponto de vista, tendo
em conta os limites naturais à cultura irrigada e estabelece o enfoque ecológico - as culturas secas - me-
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diante a utilização de plantas xerófilas ou resistentes
às adversidades físicas e climatológicas do meio. É I)
que o Dnocs vem perseguindo, atualmente. nas pesquisas que empreende em suas fazendas. dc áreas secas,
passando das idéias à prática, em centenas de projetos
do Programa Sertanejo, programa erradamente extinto
há alguns anos.
A Pbcicultura - todos babem -despontou. em 1932,
como um programa de grande projeção, quando foi
criada a Comissão Técnica de Piscicultura do Nordeste
do Brasil. chefiada pelo Dr. Rodolpho Gaspar Von
Ihering. Trabalhos de natureza técnica e científica vem
scndo desenvolvidos com grande êxito, ganhando notoriedade além-fronteiras.
Não terminaríamos este registro, sem dirigir palavras
de alento a quantos se dedicam, com suas inteligências
e com o seu entusiasmo, aos trabalhos que desenvolve
o Proine, D Programa de Irrigação do Nordeste.
É inegável que a difícil conjuntura nacional não vem
permitindo, à míngua de recursos financeiros, a implantação de novas áreas irrigadas no ritmo desejável. estabelecendo-se, assim, nova descontinuidade e queda do
ritmo no desenvolvimento deste e de outros programas
previstos.
Ao completar oitenta anos de existência, verifica-se
que o velho Dnocs não cansou, pelo contrário, revitaliwu-se, modernizou-se. O que não é possível é o milagre, que este poderia muito bem se traduzir no apoio
que o órgão deveria receber da região e de suas lideranças, na esperança, que não deveria desaparecer. por
melhores dias, na confiança e na compreensão dos que
não entendem nem querem entender o que é o trabalhos
do Dnocs, diuturno, silencioso, traduzido não só na
imponência das obras de engenharia civil que sc crguem, apesar dos pesares, mas, sobretudo, na mudança
da mentalidade rural, que tanto os perímetros irrigados
como outros programas estão conseguindo infundir.
Sempre o que vem à baila são os erros, naturais em
projetos de tal complexidade, jamais os acertos do trabalho paciente, missionário, mas absolutamente necessário, que o Dnocs tomou sob sua responsabilidade.
O Sr. Eraldo Tinoco - Permite-me V. Ex' um apartc?
O SR. LUIZ MARQUES -

Pois não.

O Sr. Eraldo Tinoco - Deputado Luiz Marques,
aborda V. Ex' tema da maior importãncia. Quero dar
meu depoimcnto a respeito desse trabalho do Dnocs
em todo o Nordeste, realizado no sentido de combater
a seca através de obras permanentes, que é o que aquela
região mais necessita. O Nordeste precisa, em determinados 1)10mentos, de obras emergenciais pois lhe falta
infra-estrutura permanente de combate à seca, inclusive
para evitar a própria seca. O Dnocs vem realizando
esse trabalho através da construção de barragens e da
instalação de perímetros irrigados. V. Ex' tcm toda razão em chamar a atenção para a importância dcsse fato.
O órgão, através do seu Dirctor-Geral, Dr. Simas c,
no caso específico da Bahia, do Diretor Regional, Dr.
Waldimir Abdala, vem realizando tal esforço, com a
definição, agora, inclusive, de algumas barragens de
fundamental importãncia, como as dos rios Jacaré e
Paulo. De sorte que quero parabenizá-lo por este pronunciamento analítico, profundo e sério, chamando a
atenção da Casa para esse trabalho, que corresponde
a uma aspiração do Nordeste em termos permanentes:
obras quc combatam não apenas os efeitos da seca emergenciais, portanto - mas especialmente obras que
combatam, além dos efeitos, também as causas dcssa
calamidade que tem atingido o Nordeste. Temos visto
que obras desse porte, permanentes, podem realmente
combater as causas e não apenas seus efeitos.
O SR. LUIZ MARQUES - Nobre Deputado Eraldo
Tinoco, ouvi com muita atenção as palavras de V. Ex'
e transfiro os parabéns ao Dnocs, o homenageado nesta
noite, que depois de amanhã completará oitenta anos
de existência, executando no Nordeste, pela nossa região, tudo o que V. Ex' acabou de ressaltar.
Prossigo, Sr. Presidente.
Para que haja sucesso neste trabalho, a força geradora
terá de provir da dedicação de todos os servidores,
cônscios de que estão a serviço da boa causa, a de
concorrer para a melhoria das condições do homem
do campo, numa cruzada que é de alto sentido, não
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. apenas humanístico mas até de adequada estratégia po. Iítica, antes que os sofrimentos do campo se transformem em força de revolta, ante a insensibilidade de
quantos só pensam nos grandes lucros que auferem nas
cidades, e que, é possível, venham arrancá-los também
do campo, com a marginalização dos que trabalham,
de sol a sol.
De lances quase épicos tem sido a vida do Departamento nestes oitenta anos de existência, dedicados por
inteiro ao bem da nossa região.
Daí, nesta data histórica, este nosso registro, imparcial, mas ungido de fé na ação do Dnocs, por seu pioneirismo, que não se fez sem criatividade e sem sacrifício,
na procura de um futuro melhor para o Nordeste.
Muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Prisco Viana, pelo
PMDB.
o SR. PRISCO VIANA (PMDB -BA.) -SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, respondendo a um conjunto de consultas
que lhe foi dirigido recentementc, cntendeu de marcar
a data das eleições gerais de 1990 para Governadores,
Vice-Governadores de Estado, Deputados Federais,
Estaduais e Senadores, para o dia 3 de outubro.
A despeito do respeito que merecem as decisões daquela Corte, quero discordar desta a que me referi,
apoiando-me no ponto de vista de alguns constitucionalistas. O Tribunal decidiu baseado numa disposição
permanente da Constituição, salvo engano o art. 28
da Constituição, scgundo o qual a eleição dos governadores será realizada noventa dias antes do término do
mandato dos antecessores, e a posse ocorrerá no dia
l' de janeiro do ano subseqüente, observado o disposto
no art. 77, que diz respeito ao princípio da maioria
absoluta. Entendemos que, no caso, deve prevalecer
a norma provisória, ou transitória; do contrário, o Constituinte não tinha por que inserí-la no texto da Constituição. No meu entendimento, prevalece sobre a norma
permanente a norma transitória, exatamente aquela que
está consagrada no § 3', do art. 4' do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que diz exatamente
o seguinte:
"Os mandatos dos Governadores e dos Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro de 1986
terminarão em 15 de março de 1991."
Portanto, Sr. Presidente, em nossa opinião, os noventa dias anteriores à posse terão que ser contados levando-se em conta o dia 15 de março de 1990. Assim,
as eleições para Governador em 1990 deverão ser realizadas no dia 17 de dezembro - o primeiro turno coincidindo com esse primeiro turno a eleição de Deputados e Senadores. Tenho a impressão de que se trata
de matéria de natureza constitucional e que é preciso
discutir o assunto com o Tribunal, porque da fixação
desta data dccorre um número enorme de conseqüências.
Aliás, apresentei hoj e à apreciação da Câmara projeto de lei a respeito de matéria eleitoral. Primeiro, definindo o que será o processo eleitoral referido no art.
16 da Constituição, que diz;
"Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral
só entrará em vigor um ano após sua promulgação."

Entendo, SI. Presidente - e nesse sentido propus
um projeto de lei hoje à Câmara - que devemos definir
o que seja o projeto eleitoral, porque somente as questões a ele relacionadas é que devem sujeitar-se ao prazo
de um ano antes da eleição para que possa ser objeto
de alteração legislativa: Tudo aquilo que não estiver
dentro desse processo.não está alcançado por esta restrição de 12 meses para a elaboração de qualquer tipo
de lei.
Na justificativa que encaminhei com o projeto, obscrvei exatamente o seguinte: o art. 16 da Constituição,
embora produto da melhor inspiração, sobretudo porquc concebido' para evitar manobras legislativas feitas
por maiorias eventuais que podem formar-se no âmbito
legislativo para a defesa de interesses eleitorais comuns,
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não se ajusta bem à realidade política de nosso País,
caracterizada ainda pela instabilidade.
Realmente, .um ano é prazo muito longo para que
não se possa mexer na legislação eleitoral. Entretanto,
se lograrmos definir o que seja o processo eleitoral,
teremos resolvido esta questão.
Julgo que o processo eleitoral deveria ser definido
como todas aquelas providências relacionadas com eleições c adotadas em função, por exemplo, do alistamento
eleitoral, da transferência de eleitores, da escolha dos
candidatos em convenção, do registro dos candidatos
perante a Justiça Eleitoral, do ato de votar, do ato
de apurar a votação, da proclamação dos resultados
e da diplomação dos eleitos. Tudo o mais não comporia
este processo eleitoral.
Se assim vier a entender a Câmara, poderemos então,
fora desse prazo estabelecido no art. 16 da Constituição,
tratar, por exemplo, de matérias como a propaganda
eleitoral, ou como a inelegibilidade, muito mal formulada na legislação ora em vigor e que estabelece prazos
que não se ajustam aos princípios da própria Constituição. Entendo, por exemplo, que as normas que regulamentam a ineligibilidade naqueles aspectos não abrangidos pelos §§ 4' a 8' do art. 14 da Constituição que são as inelegibilidades já previamente definid~s pela
Constituição - poderiam ser alteradas antes de um
ano.
. Para regular essa matéria, apresentei, hoje, projeto
de lei.
O art. l' do projeto tem o propósito de definir o
"processo eleitoral" como sendo o conjunto de atos
praticados em função da escolha do eandidato pela convenção partidária, seu registro perante a Justiça Eleitoral, a recepção do voto, a apuração do voto, a proclamação dos resultados da eleição e a diplomação dos
eleitos.
Assim definido o processo eleitoral, tudo o mais que
a ele não disser respeito estará fora das restrições do
art. 16 da Constituição. Por exemplo, a questão das
inelegibilidades, naqueles aspectos não abrangidos pelos §§ 4' a 8' do art. 14 da Constituição, poderia ser
alterada fora do prazo de um ano anterior à data da
eleição.
Como se sabe, a legislação complementar sobre inelegibilidade, em vigor, não dá tratamento adequado a
situações com a dos Ministros de Estado e Secretários
de Estado. Os Ministros e Secretários, atualmente, para
concorrer às eleições, precisam deixar os seus cargos
apenas três meses antes, situação inaceitável até em
face do princípio constitucional, que prevê a inelegibilidade como forma de "proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta" .
Esse, o sentido do art. l' deste projeto, o de permitir,
ainda, legislar-se sobre inelegibilidade e outras questões
fora do processo eleitoral.
Sr. Presidente, instituída há mais de vinte anos, adotada, portanto, em mais de quatro eleições, a propaganda eleitoral gratuita feita no rádio e na televisão
ainda não se afirmou como experiência válida, capaz
de justificar os objetivos que em 1965 inspiraram sua
.introdução na legislação eleitoral brasileira.
A propaganda eleitoral gratuita foi concebida como
forma de prestigiamento da instituição partidária, e deveria levar à redução dos gastos financeiros dos Partidos
e dos candidatos, diminuindo, desse modo, a presença
nefasta e deformadora da manifestação popular do dinheiro nas eleições. Mesmo que à custa da violentação
do princípio da livre empresa - já que a requisição
do tempo às emissoras de rádio e televisão, pela Justiça
Eleitoral, para ser colocado, gratuitamente, à disposição dos partidos e dos candidatos, é, na verdade, uma
expropriação inaceitável no sistema econômico consagrado na nossa Constituição.
A propaganda gratuita foi imaginada, também, como
oportunidade para a discussão de idéias políticas e exposição de programas e propostas de governo, tanto pelos
partidos como pelos candidatos.
Decorridos todos esses anos e eleições, em que a
legislação da propaganda eleitoral gratuita sofreu várias
alterações: conduzidas quase sempre segundo o inte-

Quinta-f;ira 19

1180'(

resse das maiorias então dominantes, nâo se pode afirmar que esse instituto representou uma experiência vii
toriosa, ou que tenha contribuído p<l!:a a elevação do
debate político ou a melhoria dos padrões da propaganda e que, por essa razão, deva ser continuada na
forma em que se realiza atualmente. Algumas conclusões indicam o contrário, como, por exemplo:
a) a propaganda não é verdadeiramente gratuita. Até
a eleição de 1985, ela só era gratuita para as emissoras
que cediam seu tempo sem contrapartida financeira.
A partir da eleição de 1986, pelo tempo cedido aos
candidatos as empresas de rádio e televisão passaram
a receber uma compensação fiscal, "a critério do Poder
Executivo Federal".
A propaganda também não é gratuita para os candidatos, porque eles gastam somas fabulosas na elaboração de seus programas, quase sempre com a participação de compositores musicais famosos, para a produção de vinhetas, de artistas contratados a altos cachês,
de redatores de textos etc. De tal forma, os programas
do horário dito gratuito, pela criatividade artística profissional, faz com que a disputa deixe de ser entre os
candidatos para se transformar numa verdadeira competição entre diretores de TV, diretores de imagem,
de iluminação, de vinhetas musicais, de efeitos especiais, tudo igual ao que se faz nas grandes produções
de vídeo ou de cinema. É uma autêntica corrida pelo
"Oscar" da produção do horáriuo eleitoral gratuito,
que se processa à margem do candidato.
Nesses programas, o candidato às vezes não passa
de simples figurante, embora muitos deles bem maquiados, segundo a técnica televisiva de qne a imagem tem
mais força do que as idéias. Nesses programas, não
se premia o ator, no caso, o candidato, mas o produtor,
tudo a peso de ouro. E nem por isso os progtamas
do TSE são campeões de audiência. Nem numa eleição
do interesse que deperta a de Presidente da República.
b) A propaganda eleitoral dita gratuita não reduziu,
portanto, a influência do dinheiro nas campanhas. Melhores programas fazem os candidatos de melhor cofre,
que podem contratar toda aquela gente e todos aqueles
equipamentos que são mobilizados para a produção de
seus programas.

o Correio Braziliense de 15 de setembro publicou,
sob o título "Assessor tem salário de Marajá", o seguinte:
"Quando o comando de'campanaha de Fernando
Collor de Mcllo considerou que estava muito "morno" o programa de televisão do candidato, inclusive provando perd,!s preciosas de pontos nas pesquisas, o responsável pela edição, Juca Colagrossi,
filho do ex-Deputado José Colagrossi, foi afastado.
Como medida de emergência, foi contratada a peso
de ouro a jornalista Belisa Ribeiro, de 37 anos,
responsável pelo programa de tevê do então candidato ao governo do Estado do Rio em 1986, Moreira Franco.
Belisa dirigia programas que atacavam o então
governador Leonel Brizola, mostrando supostas
mazelas da administração: lixo nas ruas, miséria,
violência etc. Os ataques eram violentos, e em alguns casos houve denúncias de que as reportagens
mostravam cenas forjadas, o que nunca foi comprovado. Moreira venceu a eleição, e Belisa, meses
mais tarde, tornou-se secretária de imprensa, na
vaga dixada por um nunca explicado afastamento
de Ricardo Boechat, até aquele momento um íntimo colaborador e amigo do Governador.
Ao assumir a campanha de Collor, Bclisa tratou
de adicionar polêmica e agressividade, partindo para uma ofensiva contra Afif Domingos, atravée da
demonstração de que ele foi um Constituinte omisso e antipopular. É Belisa quem, hoje, escreve
os textos que Collor lê em teleprompter nos seus
programas de tevê. Ela faz o roteiro dos programas,
edita as imagens e faz a criação geral. Mas quem
diz como Collor deve "colocar" a voz, o tom que
deve mepregar, a impostação, a expressão facial
mais ou menos terna, mais ou menos dura que
deve adotar, aí não é Belisa... "
c) A atual campanha, pelo menos até agora, não
propiciou a discussão de nenhuma idéia. Raros são os
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candidatos que anunciaram programas, plataformas,
metas. Quase sempre os escutamos a proferir frases
de efeito, slogans que por si sós nada significam. Grande
parte do tempo desses programas é entregue a atores
e atrizes famosos que arrendam seu prestígio para melhorar a aceitação do candidato com cujas idéias nem
sempre concordam. Isso, aliás, é uma fraude, porque
muitos eleitores, principalmente os das camadas mais
simples do eleitorado. votam pelo artista que aplaudem
nas novelas, e não pelo candidato ao qual, às vezes,
são simplesmente indiferentes.
d) A divisão do tempo entre os diversos candidatos
ainda não logrou uma solução de equilíbrio. Há candidatos com muito tempo e pouca coisa a dizer, como
há outros com alguma coisa a dizer em pouco tempo,
c ainda há os que, para dizer alguma coisa, não dispõem
senão de poucos segundos. Daí os momentos engraçados, grotescos e até ridículos dessa propaganda. Com
a permissividade da lei partidária e o sistema instituído
pela lei eleitoral, do tempo na TV dividido em faixas
proll.0rcionais ao tamanho das bancadas no Congresso.
assis~imos ao deplorável espetáculo de deputados e senadores irem de um partido a outro para dar quorum
aqui e ali, para que os candidatos pudessem acrescentar
mais minutos e até segundos em seus espaços no rádio
ena TV.
A elaboração de nova legislação eleitoral. agora para
regular as eleições gerais de 1990, é oportunidade para
uma melhor reflexão sobre essa questão da propaganda
eleitoral gratuita pelo rádio e televisão.
Como vimos, referida propaganda não é mais gratuita
para os partidos e candidatos. Os jornais publicaram
os orçamcntos dos candidatos com a propaganda, que,
de tão elevados, foram cotados em dólares. Também
demonstrado ficou que ainda não se conseguiu um crité, rio justo para a distribuição do tempo, e que o espaço
vem sendo o.cupado mais por pessoas estranhas. ao processo eleitoral do que pelo representante político e partidário
Lutamos todos nós na Constituição em favor da proteção à normalidade e legitimidade das eleições contra
a influência do poder econômico, resultando, daí, o
conhecido § 9' do art. 14 de nossa Carta Magua. Creio
por isso mesmo, que cada experiência eleitoral nossa,
longe de se inserir num contexto cristalizado em matéria
eleitoral, atinja aquele ideal por todos sonhado, de autêntica representatividade de candidaturas e de progra'mas. A experiência inédita, que estamos vivendo, deve
ser aproveitada realisticamente para a realização de
eleições livres e limpas.
Temos, de outro lado, de levar em conta que a chamada propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão
não faz parte das gamatias constitucionais permanentes.
Lembremo-nos de que a gratuidade na livre divulgação
de idéias, através dos meios de comunicação de massa,
cessionários de serviço público, só se acha presente no
art. 2" das Disposições Constitucionais Transitórias,
quando trata do plebiscito que será realizado no dia
7 de setembro de 1993.

É verdade que o acesso gratuito ao rádio e à televisão,
na forma da lei, é garantido aos partidos políticos pelo
art.17, m.as o preceito não está vinculado necessariamente às eleições. Tudo isso nos dá plena consciência
de que a propaganda eleitoral gratuita, que ora presenciamos, é, antes de tudo. uma experiência e como tal
pode ser aumentada, restringida ou até mesmo eliminada.
Acreditamos que na presente conjuntura - aqui incluídas as eleições de 1990 - o horário de propaganda
deve ser reduzido para 20 dias, sem que isso diminua
o exercício, pelo candidato, de di"ulgação de suas
idéias. Seria de maior justiça que a propaganda individual pudesse ser feita a partir do registro do candidato,
que ocorre seis meses antes da eleição. Todos seriam
livres fazer a propaganda paga de suas idéias, até o
vigésimo dia anterior ao da eleição, desde que limitada
essa propaganda ao máximo de cinco minutos diários,
para não favorecer o candidato endinheirado. E se acabaria com as vantagens fiscais que hoje toda a sociedade
paga às emissoras de rádio e televisão pelo horário "gra. tuito" utilizado pelos candidatos.
Não há razão lógica que se possa apontar contra este
sistema. Juntar, todavia, durante 60 dias, e em um mes-
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mo horário, todos os candidatos, significa gerar distorções e anormailidades, como precisamos atualmente.
Na ânsia de afirmar-se, cada um, durante o tempo exíguo da chamada propaganda eleitoral gratuita, resvala
para a falta de seriedade, irresponsabilidade, agressão,
improdutividade, inautenticidde, desalento ou tudo isso
mesmo tempo. Estimula-se a competição pelo apoio
financeiro, com freqüente violação do estabelecido no
art. 14, § 9' da Constituição. Todos sabemos que, nestas
condições, o campo da propaganda eleitoral acaba se
tornando fortemente adubado pelo dinheiro de todas
as procedências,
Vemos. com ceticismo, o desenvolvimento das esperanças dos candidatos menos agraciados financeiramente. As pesquisas eleitorais - elas mesmas um instrumento potencial de fraud.\: eleitoral- acabam por exibir
um quadro de estabilidade nas intenções de voto, que
reflete, antes de tudo, uma inércia do processo de propaganda que ora experimentamos.
Assistindo-se hoje ao programa transmitido em cadeia nacional de rádio e televisão, sob a chancela do
TSE, a imprensão que se recolhe é de que os candidatos
nada mais têm a dizer. os que tinham alguma idéia
a transmitir já o fizeram nos primeiros dez dias da propaganda. Daí para a frente, ou se repetem, ou passam
para as agressões pessoais, ou para a fraseologia demagógica.
Está mais do que demonstrado que sessenta dias é
tempo excessivo para esse tipo de propaganda. Tanto
isso é verdade, que alguns candidatos estão preferindo
as ruas, os comícios, o corpo-a-corpo para "esquentar"
a campanha, porque a prãpaganda eleitoral cansou,
exauriu os candidatos e os ouvintes e telcspectardores.
Podemos também afirmar que a propaganda eleitoral
gratuita não desperta interesse 1;10 público telespectador.

Revela O Globo, na sua edição do último dia 15,
que "na França, onde a campanha eleitoral tem a duração de dois meses, o outdoor é o veículo preferido
dos candidatos por ser o mais eficiente." Neste sentido,
o projeto procura atender à realidade, inclusive prevendo a redistribuição, segundo os mesmos critérios, dos
espaços não utilizados por candidatos.
O que não pode permanecer essa utilização pouco
clara desse poderoso veículo de propaganda eleitoral.

O Ibope revela, na sua última pesquisa, que o horário
destinado à propaganda eleitoral gratuita na televisão
tem apresentado baixos índices de audiência. "Mais
de 60% dos entrevistados" - revela o Ibope -" revelaram completo desinteresse por este tipo de propaganda.
E as perspectivas não sáo animadoras: a grande maioria
não pretende dar atenção aos candidatos na TV nos
próximos dias". Segundo ainda o Ibope, "o horário
destinado à propaganda eleitoral na TV não conseguiu
sensibiliar o eleitorado; 76% das pessoas que mantêm
os televisores ligados nunca assistiram aos programas:'
2% do eleitorado - informa ainda o Ibope - "declararam que jamais pretendem assistir a toda a propaganda eleitoral".
Talvez, por essa razão, em outros países a campanha
eleitoral é muito curta. Na Inglaterra, a propaganda
só é permitida durante vinte dias, e cada candidato
tem direito a dez minutos no rádio e na televisão, durante cinco dias: na França, a propaganda no rádio e na
TV dura trinta, dias sendo uma hora por dia, dividida
em dois período de meia hora cada um. É para não
saturar o telespectador. E não se diga na Inglaterra
e na França, cujos canais são estatais, há menos democracia do que no Brasil.
Srs. Deputados, a legislação não é clara no tratamento da propaganda eleitoral por meio de painéis.
Entre outras inadequações, está o não estabelecimento
de orientação entre os espaços que as Prefeituras são
obrigadas legalmente a fornecer aos candidatos em geral
e os comercializados efetivamente pelas empresas concessionárias que intermediam esse fornecimento.
Na tradição eleitoral recente do Brasil, os outdoors
têm ocupado lugar destacado. A forma como têm sido
utilizados, poirém, gera, ao longo dos últimos anos,
muitos protestos em função dos numerosos abusos constatados.
A matéria se insere decididamente na cautela constitucional contra a ação abusiva do poder econômico em
período eleitoral: custos desconhecidos de campanhas,
candidatos ricos que competem deslealmente com os
demais etc.
Esta é a realidade. E melhor reconhecer, desde ,já,
o alto significado desse veículo de propaganda eleitoral,
para que se possa criar um mecanismo adequado para
sua utilização em igualdade de condições por todos os
candidatos.

(

-------oi

De todas as questões relacion adas com o processo
eleitoral, Sr. Presidente, aquela mais grave, nas condições brasileiras, e que até o momento não encontrou
solução adquada, é a que diz respeito à influênciado
poder econõmico nas eleições. Muitas têm sido as tentativas para reduzir a presença deformadora do dinheiro
nas eleições, mas muito discretos são os seus resultados.
Em toda eleição o dinheiro está presente, embora
quase sempre invisível, constituindo-se invariavelmente
em elemento decisivo na formação dos resultados, notadamente nas eleições para o Congresso Nacional e demais Casas legislativas do País,
Quem quer que conheça um mínimo do processo
eleitoral brasileiro - e na maioria dos países democráticos uão é diferente - sabe que a principal fonte dos
recursos financeiros para a eleição é exatamente "a
empresa privada de finalidade lucrativa". E vai continuar sendo assim, por mais que se proiba na lei. Daí,
e para não insistirmos numa atitude de certa forma
hipócrita, propormos que os partidos e candidatos possam receber ajuda financeira de pessoa jurídica privada,
desde que nacional, limitadas essas doações a valor monetário claramente estabeleCido, com a obrigatoriedade
da divulgação de quem deu, quanto deu e quem recebeu. Talvez, desse modo, se possa quebrar o sigilo de
grande parte do dinheiro da eleição. livrando-a, do outro lado, da influência dos interesses econômicos externos, proibindo-se que a pessoa jurídica estrangeira faça
doações. É o que estamos propondo com os § § lo
c 2" do art. 3' do projeto:
"§ 1ç As doações feitas ao& partidos políticos
e/ou candidatos por pessoa jurídica e ou privada
nacional, não poderão exceder ao máximo de duzentas (200) vezes o salário mínimo, serão conlabilizados, identificados os doadores, publicadas êl,
doações no "Diário Oficial" do Estado ou da
União, e constarão da prestação de contas a que
se refere o § 60 do art. 38 desta lei."
"§ 2" Quando se tratarem de doações a partido
político, as quantias doadas poderão ser descontadas do Imposto de Renda na forma que dispuser
regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo."

Defendo, portanto, menor espaço para a propaganda
eleitoral. Uma campanha mais curta.
Portanto, o projeto que apresentei está propondo
uma série de modificações no Código Eleitoral nesta
parte, para reduzir, primeiro, o horário da propaganda
gratuita para vinte dias, no máximo. As campanhas
eleitorais devem ser curtas. Países democráticos, diria,
como a França e a Inglaterra, têm campanhas muito
curtas. Na Inglaterra, a campanha é dez dias no rádio
e na televisão; na França, de apenas quinze dia. Estamos
propondo que no Brasil seja de vinte dias. até em favor
dos candidatos, pois, como está demonstrado, estes se
exaurem nos primeiros quinze dias, tornando-se repetitivos os programas e, em conseqüência, enfadonhos,
desinteressantes.
Eram as condições que gostaria de fazer, Sr. Presidente, em relação ao projeto que encaminhei hoje ã
Mesa para exame e deliberação da Cãmara dos Deputados.

Durallte o diseurso do Sr. Prisco Viana, o Sr.
Inocência Oliveira, lo Vice-Presideme, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sr. Daso
Coimbra, § 2' da artigo 18 da Regimemo lmemo.
O SR. PRESIDENTE (Daso Coimbra) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Carlos Colta, pelo PSDB.
O SR. CARLOS COTTA (PSDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o Governador de Minas Gerais, Senhor Newton Cardoso, disse no "Minas Gerais", órgão oficial do Estado,
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de 12-10-89, que nós estamos fazendo o jogo das empreas que perderam a pré-qualificação na classificação
licitat6ria; o grupo da empresa Biribeira diz que estamos
fazendo o jogo do Ministro Antônio Carlos Magalhães
e seu grupo.
Esta Casa nos conhece muito bem somos Deputado
de seis mandatos consecutivos, sendo um estadual e
cinco federais. Não estamos fazendo o jogo nenhum
grupo, nem de ninguém; estamos, sim, fazendo o jogo
dos interesses maiores de Minas Gerais, surrupiado numa negociata entre o Governador de Minas Gerais
e a empresa Biribeira. Estamos fazendo, sim, o jogo
da nossa consciência, defendendo um bem público do
povo do nosso Estado que para isso mandou-nos para
a Câmara dos Deputados. Queremos deixar isso bem
claro, sem sombra de dúvidas.
No mesmo jornal oficial do .Estado, o Governador
disse que o banco foi vendido muito caro para o grupo
Biribeira. Ora, o grupo Biribeira deu de entrada 20%
do valor de compra: NCz$ 650.956,64 - (preço de
compra: NCz$ 2.962.670,93); como no dia 1'-3-89, o
Governo do Estado injetou NCz$ 16.800.000,00 que,
atualizado pela Biribeira no dia da assinatura do contrato de compra, em 26-4-89, era dc NCz$ 18.004.924,23,
cálculo errado, pois; este valor, corrigido apenas pelo
IPC no período, sem os juros, corresponde a NCz$
18.952.000,00, havendo uma diferença em favor da
MGI, não devidamente explicada, de NCz$ 947.075,77.
Concluindo, a Biribeira entrou com NCz$ 650.956,64
e ficou com NCz$ 947.075,77 da MGI (erro de cálculo),
logo, a Biribeira não entrou com nada e ainda recebeu
de troco NCz$ 296.119,13.
Ganhou um banco carregado de dinheiro.
Ficamos a imaginar por que o Govenador de Minas
Gerais disse que o preço de venda do Agrimisa realmente foi muito caro, pois deu o banco de graça e
ainda o suplementou com um prêmio de quase 300 mil
cruzados.
Ficamos a imaginar como é que a empresa Biribeira
Empreendimentos poderia ter sido classificada na préqualificação se sua interveniente garantidora, a empresa
Goes-Cohabita Construções S. A. tem milhares de títulos protestados há menos de cinco anos, com inúmeros
processos de execuções e vários pcdidos de falência,
contrariando e afrontando tudo do edital de licitação.
Sr. Presidente, s6 aqui temos um quilo e meio de
protestos, execuções e pedidos de falência da empresa
Goes-Cohabita, interveniente garantidora da empresa
Biribeira.
Dizem os licitantes do Governo mineiro que foram
qualificados somente duas empresas: a Biribeira e uma
outra de um banqueiro mineiro. A Biribeira ofereceu
NCz$ 22.962.670,93, exatamente NCz$14.003,73 acima
do preço mínimo estabelecido pelo Edital de concorrência de licitaçáo, que era de NCz$ 2.948.667,20.
A diferença de NCz$ 14.003,73 foi tão pequena, foi
tão microsc6pica, porque na verdade a empresa Biribeira concorria sozinha, com cartas marcadas, por quanto a outra empresa do banqueiro mineiro, que serviu
de pano-de-fundo para convalidar a· negociata do Governador Newton Cardoso com a Biribeira já era sabidamente carta fora do baralho, uma vez que ofereceu
um valor abaixo do mínimo exigido no Edital de licitação.
E como desclassificaram as outras concorrentes? Da
maneira a mais vergonhosa, a mais sórdida e a mais
escandalosa de que se tem notícia numa licitação pública. Senão vejamos: consta à folha 22, letra "e" que:
"será divulgada, pela imprensa, a relação dos candidatos declarados habilitados, nos termos do Edital de
pré-qualificação, à aquisição das açôes do Banco Agrimisa S.A de propriedade da MGI -Minas Gerais Participações S.A." Essa cláusula do edital não foi cumprida
pela comissão de licitação. Ainda na mesma folha e
letra consta que "simultaneamcnte à publicação dos
candidatos declarados habilitados, será publicado novo
Edital relativo ao processo de negociação".
Esse edital também não foi publicado. Dessa forma,
arbitrária e levianamente, foi premiada como única
compradora a empresa Biribeira Emprecndimentos. É
assim que o Govcrno de Minas Gerais gere a coisa
pública no nosso Estado. É a impunidade crônica que
já se tornou um hábito rotineiro em sua nebulosa vida

pública, julgando-se, por megalomania, que está acima
do bem e do mal, acima das leis, acima de tudo e de
todos. É o poder absoluto e tirânico.
No Minas Gerais de 12-10-89, o Governador Newton
Cardoso disse que a Biribeira deve hoje ao Estado NCz$
50.000.000,00 e, no dia seguinte, uma npta oficial da
empresa Biribeira, publicada na imprensa; alega que
ela deve, hoje, ao Estado de Minas Gerais, a importância de NCz$ 75.000.000,00, e n6s, com base nos
cálculos da própria Biribeira afirmamos que ela deve
ao Estado de Minas Gerais exatamente NCz$
78.496.000.00, donde se conclui que a negociata AgrimisaJBiribeira é um escândalo do qual nem as máquinas
calculadoras estão conseguindo acertar os números.
Disse mais a nota oficial da Biribeira que as minutas
dos contratos assinados integravam o Edital de licitação.
Não há, nem nunca houve minuta de contrato integrando o dito Edital. Essas minutas contratuais foram,
maquiavelicamente, preparadas e envia às empresas interessadas em número de quatro, das quais, como já
doi fito anteriormente, duas foram desclassificadas porque cstavam atrapalhando o "negócio" do Governador
Newton Cardoso e a empresa Biribeira. Além do mais
o contrato firmado entre a MGI e a empresa Biribeira
previa, como se vê à folha 19, letra f, inciso I que:
"são condições para realização do negócio a oferta pública para compra de ações dos Acionistas Minoritários
do Banco Agrimisa S.A. por parte do adquirente do
controle acionário no prazo de sessenta dias, a contar
da data em que for celebrado o respectivo contrato
de compra e venda das ações." Ora, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, o contrato foi assinado em 26 de
abril de 1989, há, p9rtanto, quase seis meses, e não
houve, por parte da empresa Biribeira, a oferta pública
para a compra das ações dos acionistas minoritários
do Banco Agrimisa. Daí esse contrato ser nulo de pleno
direito.
E, mais, o Edital de licitação n" 1, de 1-3-89, em
seus itens 2, alínea a e 16 declara que o proponente
vencedor da licitação do Banco Agrimisa, tornar-se-á
devedor da MGI da importância de NCz$
16.800.000,00, devidamente atualizada na data da assi:
natura do respectivo contrato, convertendo essa importância, posteriormente, em capital (reforço dc caixa)
nas condições estabelecidas do referido Edital, que é
atualização do capital com base no IPC do mês e juros
de 8,027% ao ano. Em 26-4-89 foi assinado o contrato
de mútuo e outras avenças quando foi assumido pela
Biribedira (item 1.1) o débito de NCz$ 18.004.924,23,
dívida essa que, corrigida só pelo IPC, sem juros, no
periodo compreendido entre 1-3-89 a 26-4-89, é de NCz$
18.952.000,00, havendo, s6 nessa química financeira entre a MGI e a empresa Biribeira, mais um prejuízo
para o Estado de Minas Gerais dc NCz$ 947.075,77.
Conforme afirmamos anteriormente, a Biribeira não
entrou com nenhum dinheiro e, ainda saiu com uma
gorjeta de NCz$ 296.119,13.
Em conclusão, o Governo do Estado dcu de graça
àquela empresa o Banco Agrimisa e NCz$
17.000.000,mOO, como reforço de caixa, em 26 de abril
de 1989. Dissemos, anteriormente, que o Banco foi
vcndido a preço de banana e, lamentavelmente, estamos convcncidos de que foi a um preço de banana
podre. A nota oficial da Biribeira não nos impressionou
no seu grande esforço em dizer que os débitos do deputados estaduais não foram pagos com dinheiro público,
conforme já denunciamos da tribuna desta Casa.
Para esclarecer melhor os fatos, vamos narrar uma
história tragicômica que se passou com o Líder do Governo na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Dep!Jtado Carlos Pereira, então devedor relapso do Banco
Agrimisa (ainda do Governo de Minas). No processo
judicial n' 02488536808-4, através de uma petição ao
Juiz da 4' Vara dc Exccução de Belo Horizonte, o Deputado ofcreceu sessenta cabeças de gado Nelore à penhora, em 31 de agosto de 1988, conforme consta à fl.
12 do referido processo. O Oficial de Justiça foi certificar-se onde estava e como estava o gado, e não encontrou as referidas sessenta cabeças de gado Nelore, conforme consta dos assentos às fls. 26, verso, do mesmo
processo. Nessas condições, o Banco Agrimisa, caloteado pelo Deputado, pediu ao Juiz que penhorasse.
então, as duas propriedades que constavam do cadastro

bancário do Deputado e o meritíssimo Juiz atendeu
à pretensão do Banco, que "ainda" era do Estado,
conforme consta à fi. 28 do referido processo. Veja
V. Ex' Sr. Presidente, a luta do Banco Agrimisa, (ainda
do Governo do Estado) para receber uma dívida do
Líder do Governo do Estado na Assembléià Legislativa
de Minas Gerais. Nesse ínterim, o Banco Agrimisa foi
"vendido" para a empresa Biribeira exatamente no dia
26 de abril de 1989, e oito dias depois, ou seja, no
dia 4 de maio de 1.989, a empresa Biribeira já estava
cansada da dívida do Deputado Carlos Pereira e, comodamente. mandou uma carta à MGI, baseada no contrato de compra do mesmo (item 4.3), cobrando do Governo do Estado, a dívida do "ilustre" Deputado. Dívida que foi paga da seguinte maneira: a primeira parcela
no mesmo dia, em 4-5-89, a segunda parcela em 28
de maio de 1989 e juros acertados entre a MGI e o
Banco Agrimisa (agora Agrimisa/Biribeira) pagos em
28 de iunho de 1989.
SI. f>residente, Srs. Deputados, parece que o mundo
vai acabar amanhã, para determinados homens públicos
e empresários, e que estes enlouqueceram. Nunca imaginei que uma negociata como essa que mais uma vez
denunciamos, pudesse ser feita entre um Governador
de Estado e uma empresa privada, em nome de uma
suposta onda de privatização de empresas públicas.
Com este gesto, querem os corruptos, os inescrupulosos, aproveitar-se neste momento, dessa onda privativista, para se locupletarem com o dinheiro público,
e isso nós, mineiros e brasileiros, não podemos aceitar,
nem com tal coisa concordar.
Aguardaremos, SI. Presidente, com muita fé em
Deus, que o Banco Central anule essa imoralidade pública que foi a pseudo privatização do Banco Agrimisa
do meu Estado, pelo corrupto Governador de Minas
Newton Cardoso. (Palmas)

IX - ENCERRAMENTO

o SR.

PRESIDENTE (Daso Coimbra) havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

Nada mais

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Acre
Rubem Branquinho - PL.
Amazonas
Bernardo Cabral - PMDB; Carrel Benevides PTB; Ézio Ferreira - PFL; José Dutra - PMDB.
Pará
Ademir Andrade - PSB; Paulo Roberto - PL.
Tocantins
Eduardo Siqueira Campos - PDC; Moisés Avelino
-PMDB.
Maranhâo
Albérico Filho - PDC; Cid Carvalho - PMDB;
Francisco Coelho - PDC; Haroldo Sabóia - PMDB;
Jayme Santana -PSDB; José Teixeira- PFL; Victor
Trovão - PFL; Vieira da Silva - PDS.
Ceará
César Cals Ncto - PSD; José Lins - PFL; Raimundo Bezerra - PMDB.
Rio Grande do Norte
Ncy Lopes - PFL.
Paraíha
Aluízio Campos - PMDB; Edme Tavares Lucia Braga - PDT.

PFL;

Pernambuco
Cristina Tavares - PSDB; Fernando Lvra - PDT;
José Vasconcelos - PMDB; José Moura"::"" PFL; José
Tinoco - PFL; Robcrto Freire - PCB.
Alagoas
Albérico Cordeiro - PFL: Geraldo Bulhões - PRN;
José Thomaz Nonô - PFL
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Paraná
Basilio Vil1ani - PRN; Mattos Leão - PMDB' Nilso
'
Sguarezi - PMDB.

Adhemar de Barros Filho - PRP; Afif Domingos
- PL; Antônio Perosa - PSDB; Arnold Fioravante
- PDS: Caio Pompeu de Toledo - PSDB; Fausto
Rocha - PRN; Gastone Righi - PTB; Jayme Paliarin
-,- PTB; João Herrmann Neto - PSB: Luiz Inácio
Lula da Silva - PT; Mendes Botelho - PTB; Sólon
Borges dos Reis - PTB; Ulysses Guimarães - PMDB .

Neuto de Conto-PMDB; ValdirColatto-PMDB.

Bahia
Celso Dourado -PMDB; Francisco Pinto-PMDB;
Haroldo Lima - PC do B; Jorge Vianna - PMDB;
José Lourenço - PFL; Marcelo Cordeiro - PMDB;
Miraldo Gomes - PDC; Nestor Duarte - PMDB.
Espírito Santo
Lezio Sathler - PSDB; Nelson Aguiar - PDT; Pc.dro Ceolin - PFL.
Rio de Janeiro
Amaral Netto - PDS; Arolde de Oliveira - PFL;
Benedita da Silva - PT; César Maia - PDT; Doutel
.de Andrade -PDT: José Carlos Coutinho -PL; José
Maurício - PDT; Márcia Cibilis Viana - PDT; Roberto Augusto - PL; Roberto Jeffreson - PTB; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Sérgio Carvalho - PDT;
Sotero Cunha - PDC.
Minas Gerais
Bonifácio de Andrada - PDS: Elias Murad -'
PSDB; Leopoldo Bessone - PMDB; Luiz Alberto Ro-

São Paulo

Santa Catarina

Goiás
Aldo Arantes - PC do B; José Freire - PMDB.
Distrito Federal
Márcia Kubitschek - PRN.

Rio Grande do Sul
Adylson Motta - PDS.
Darcy Pozza - PDS; Erico
Pegoraro - PFL: Hermes Zaneti - PSDB: Hilário
Braun - PMDB; Irajá Rodrigues - PMDB' Ivo Mai'
nardi - PMDB.
Amapá
Annibal Barcellos - PFL: Eraldo Trindade - PL:
Raquel Capiberibe - PSB .

o SR. PRESIDENTE (Daso Coimbra) - Encerro
a sessão, designando para amanhã dia 19, quinta-feira'.
às 13h 30min., a seguinte

Mato Grosso
Antero de Barros - PMDB; Júlio Campos - PFL;
Osvaldo Sobrinho - PTB; Rodrigues Palma - PTB.

ORDEM DO DIA

Matéria sobre a Mesa

PRIOlUDADE

Requer1lllento dos senhore. Lldcre. solicitando urgência para. a trlllllitaçoo
do Projeto de Lei n." 3.0Ml/811, que "a.orcacento. diapositivo à. Lei n." • .251, de 8 de
outubro de 1975, que institui nOrm.... geralll sobre deaportlle", do sr. Gcl'llOn Pe.....

Discussão
5
PROJETO DE DECRETO U;GISLATIVO N.o 123, DE 1989

Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo n.o 123, de 1989, que
ratlllca o Fundo Rotativo da Câmara ~M Deputados, e dâ outr.... proVldOncia.s.
(Da MeEa.) Relator: Sr. Lut~ Henrique.

l1RG:(;NCIA
Discussão
1

ORDINARIA

PROJETO DE LEI N." 3.362-C, DE 1989

Discussão

DJEcussão única do Projeto de Lei n.o 3.362-B, de 1969, que concede compensação pecuniâria, a título de beneficio, ao militar da reserva não remunerada,
convocs.do como mUitar temporário do Exército, por ocasião do seu licenciamento; tendo parecer, da Comissão de CDnstituiçâo e Justiça e Redação, pela
constitucIonalidade, Jurldlcldade e técnica legislativa; e, dos relatores designados
pela Mesa. em liubstltuJçáo M Comissões: de Saúde, Previdência e Assistência
Social, pela. aprovação. com' substitutivo; e. de Fina.nças. pela. aprovação. Pare·
~res ao substitutivo da. Comissão de Saúde. Previdência e AssistêncIa Social:
da Comissão de Finanças, pela. rejeição e pendente da Comissão de Constituição
e Justiça e Redaçáo. (Do Poder ExecutivoJ Relator: Sr. Mussa. Deme6.

-- Discussão única do Projeto de LeI n.o l.C16, de lS89, que regulamenta o art.' ~
do UAto das Dispos!çõeS Constituciona.is Transitórias" da. ConstituiçãD e dá. outras

IPraJtl

lia

Cim...... dos Depula.dos: vencido em 7-10-89

~

arl. Si, §

ll.e

PROJETO DE LEI N.O l.BI6-A, DE 19B9

rrovidéncias, t·endo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça. e Redação.
pela. constitllCÍonnUdade, jurldicidRdl" e técnica le&islativa; e, da Comissbo de
Minas e Energia. pela aprovaçâo. com substitutivo. (Do Sr. Geovani Borges.>
Relatorrs: Srs. Alcides Lima. e Raquel Cândido.

da.

C:ODlt.ltul~.)

ATO DA PRESIDi':NCIA
Nos 'termos do arto 34. item rI do Regimento Interna fica constituIda. Comissão Especial incumbida. de apreciar, no praw de 45 (quarenta e cinco) dias. o
Projeto de Lei D.O 1.506/39, que "institui normas gerais de proteção à in1ància
e iA. Juventude" e outros que criam o "Estatuto da Criança e do Adolescente".
Integrada pelos seguintes Deputados:

2

PRÓJETO DE LEI N,o 74-A, DE 1987
; Discussáo tinJca, do Projeto de Lei n.O 74, de 1987, que obriga. o Poder Exe·
cuUvo a. pubUcar lista de importadores e exportadores e respectivos produtos,
tendo pareceres dO& relatores desiinadq.s pela. Mesa. em substituição às Comissões:
de Constituição e justiça e Redaçao,' pela constitucionalidade. juridIcldade e técnica legislaUva. com duas emendu; e de Êconom1a. Indústria e Comércio. pela.
rejeição. (Da Sr. Antonio Salim Curlat!.l Relatores: Srs. Nilson Gibson e Saulo
Coelho.

PMDB

PDT

Celso DouradO
Doreto Campanari.

Nclson Aguiar

Hélio J..lanhã.es

Jorge Arbage

PDS

Márcio Bra.ga
Ror;ãrl0 congro Neto

~

llTR

Benedito Monteiro

PROJETO DE LEI N.O nO-A. DE 1988
PFL

DlscU!são úIÚca do Projeto de Lei 'l.? fIO, de ~91ffi. qqe (HsW~ ~9!>rc
hemoterápicas; define a responsabilidade d?~ Rrgãos ~ ag~I!t~~ ij~~ ~.'1

atlfl!lq!l~~
~~ecut~p.lj

lnstltui ,estimulolJ .. doação ele sangue; concede JEençúo do Imposto de importa.
ção e dá outr'as providências; tendo pa~ç,r, da. ~oll1h~q~o dft i!ina.nç~. :t:t~1a.
aprova.ç~o.

I

PT: Raimundo

drigues - PMDB; Paulo Delgado Rezende - PMDB.

Sergipe
Bosco França - PMDB.

Outubro de 1989

Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e .Justlça e

Redaçoo e de Saúde. Prevldêncla e Aulstêncla Social. (Do Poder Executivo.)
Rt!lator : Sr. M\lua ~I'l\es.

S~ndra. Cava.lcnntl

P1'

Airton Cordeiro

Benedita da. Silva.

Salatiel Carvalho

.PRN
Dionísio Ruge

PEDB

Robson Marinho
Artllur da. Távola.

PROJETO DE LEI N.o 3.f77-A, DE 1989
Dtscussão tinlca do Projeto de Lei n.O 3.477, de 1989, que dll3)lÕe sobre a.
indenização da diferença entre a atuall2açáo monctárla doa cmpr6stlmos <onudldoe com l'CcursOlJ da Caderneta de Poupança. Rural c o valor da corrf:3qáo
monet.árla. dOll depósitos de pojlpanç., ~ dá outrl\ll providências; tendo parecer,
da. ComlMáo de Constituição e Justiça e Redação, pela. constitucionalidade, Jurialcldade ~ técnica leglsla.tlva. do substltut!vq !lo a.ulor. i'cndellte d. ll"",eCere~ da.
Comls&ões do E4onomla, Indústria e CQl11ércl,! e .PI' l'illa.n~"". (~I>#: !>~'llR
QlllllroZ.l Relatqr: !Ir. ~l<llo Flll'I'lllr" J.lnl~.

Brasma, 16 dc outubro de 1969. CAmara. <1011 DeputadOll.

Deputado

1'....

de Andrade, Presidente da

AVJ~OJ:l

Esta Presidência comunica aos Senhores Deputados que. nos termos do ~ 2.0
do art. 4.1) dns Disposições Transitórias do Regimento Interno. inicia...se ne.tr.
data o prnzo de 5 -(c1,nco) sessõcs pRra apI:cscntaçáo de emendas na. Comissão
de Saude, previdêl1cla e AssistêncIa. Social. aos projetos de lei Que visam a regulamentar o art. 59 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ocgulntca:
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Projeto de Lei n.· ~.570/89, que "di.põe .obre 05 pJanos de bene!ioloa e <le
ou.tolo da Previdênola Social". Do Poder Exeoutlvo, ••tundo a eJe anexad05:

PL n.o 1.667i89 -

t:!0 Sr.

PL n.· 1.760/89 -

do Sr. Iturlval Nuocimento

PL n." 2.774/89 -

da Sr.' Rit.. C..m..ta

PI.. n.o 2.952/89 -

do Sr. Victor Faccloni

3Q

2."-feira

15:30
16:00
16:30
17:00
17:80
18:00

31

I ...-tclra

14:30
15:00
15:30

Iturival Nascimento

Projeto de Lei n.O 3.099/89. que "dispõe sobre a Lei Orgânica da Assistt!ncJa
Social, suas detiniç5es, pIincíplos e dIretrizes. determina competências geral. em

cada esfera. di! governo, beneficios e serviços, fontes de financiamento", Do Sr.
Raimundo Bezerro.

CONGRESSO NACIONAL

Projeto de Lei D.O 3.101/.\39, que "dispõe sobre a. organização da. Seguridade
Social, InstituI Plano de Custeio", Do Sr. Raimundo Bezerra, esta.ndo a ele anexado:
PL n." 3.700/89 -

A -

do Sr. Lulz Inácio Lul.. dI' Sllva

(Art;. 12

correspondentes". Do Poder Executivo, estando a. ele anexad06:
do Sr. Roberto Jetre..on
do Sr. Wald€ck Ornélas

PL n.o 3.100/89 -

do Sr. Raimundo Bezerra

PL n," 3.128/89 -

do sr. Eduardo Moreira

. PL n.!) 3.424/89 -

do Sr. Francisco Amaral

do Ato dlll< DisposIções ConstituclonolB Tr"""ltórl..)
Composlçio

Pre.sldent8: Senador Chagas RodrIgu...
Vice-Presidente: Senador Al!redo Cam_
Relator: Dtputado GI'brlel Guerreiro
MEMBROS DO CONGRESSO

DeputadOl
G ..brlel Oerrelro
Renato Bernardi
Jotk Carlos vusconcela.
Alcid... LIm..
Jotk Ouedoa

Senadores
NI'bor JúnJor
Alfredo Camp03

João Mene....

Término do prazo: 19-10-89 (quinta-feira),
Sala das Sessf.es, 12 de. outubro de 1989. -

COMISSõES MISTAS

COMISSAO DE ESTUDOS TERRITORIAIS

1-

Projeto de Lei n.o 3.110189, que "dIspõe sobre as condições para B. promoçfio,
proteção e rEcuperação da saúde, a organização.e o funcionamento dos servlços
PL n." 2.358/89 PL n,o 2.87à/89 -

Mauro Campos
Jorge Rage
Jotk Oenolllo

Inocêncio OliveIra, 1.0 Vice-Pre-

sidente. no exercIcio da Presidência.

Ch..gaa RodrlguM
.1000 CastelO

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO

A1mIr L&veraveller ele Mor&e&
DA COMISSAO DE SAIJDE, PP.EVIDE:NCIA E ASSIsnNCIA SOCIAL
Em conseqüência da prorrogação para o dia. 19·10, do prazo para recebimento
de emendas aos projetos das 5eguintes Leis Orgã,nicas; sobre os plano!; de beneficios e custeio da Previdência Social l PL D.o 2.570/89,.do Poder Executiva e os
demais & ele anexados; da Assistência. Social, PL n.o 3.099/89, do Deputado Raimundo Bezerra; da. Seguridade Social, PL n. C 3.101lB9, do Deputado Raimundo

2 - COlllISSAO DESTINADA A PROMOVER AS COMEMORAÇOES DO
CENTEl'!ARlO DA PROCLAMAÇAO DA REI'tlBLlCA E DA PROMllLGAC.l.O
DA PRIlIIEIRA CONSTITUIÇAO REPUBLlCANA·DO PAlS

Bezerra e outro a ele anexado; e àa Saúde, PL n.o 3.110/89, do Poder Executivo
li ele anexadOfl r comunica B Vossa. ExcelêncIa que será o seguinte o
calendário a sei" seguido:
- .cli.. 20 ..presentação do parecer do reJator:
- dia 23 ellvulgação e clistribulção. em em avulOOB. do parecer do rel..tor;
- clia ~!1 recebimento de destaques: e
- dI... 25 e 26 dlacll5lllo e votação dos projeloll.

(Art;. ~

e os outros

RELAÇAO DOS

Data

UI

fi a-feira

6.a -feira

flori

do Ato d... nlspoclçl\ea Constltuo1onlJo Tranaltórlu)

UEMBROS DO PODER LEGISLATIVO
6en&dor Marco Mocle]
Deputado Egldlo Ferreira LImo
Deputado BonltÁcio de Andrada

MEM.BROS DO PODER JUDICIÁRIO
1fin1:5tro JOSê Fernandci Oanta.3 CSTJ)
Uinl5tro Aldo da SUya l"agundes ISTM)
Wn.l8tro Marcelo PImentel ITS'I}

DEPUTADOS INSCRITOS NO GRANDE EXPEDrENTE
- OUTUBRO

Dia da Semana

César Vleir.. ele Ret:encle
P ..ulo Moreira. Leal

Charles Curt Muelier
I'eclrO JoBll X&vier M&tooo

MEMBROS DO PODER EXEOUTIVO
M:lnUtro Jose Apareoldo de Oliveira, d. Cultura

Nome

Mlnlstro da Ju.stlçn

1'1'311

,Alexllndre pu;tyna

secretário Vlrgfllo Pereira Costu, dI' Com1aaAo Especial Inoumblda da

15:00
15:30

EdlvaJclo Holanda
Me..I... Góeo

Or~ani%:I.çáo

11

,ou

11:30
12:00

e

Pr...,rvaçAQ doc Documental do Aceno dOi l'resldent4.

da RepUbllc..
3 -

Aloisio Vasconcelos
Ary VIlI..dão
Ubiratan Spinelli

COl\lISSAO l\IISTA DESTINADA A ELABORAR O PROJETO DE
CODlGO DE DEFESA DO CONSmfiDOR
1Art, "8

di> Ato d... DÍBpOlllçõeo Conslltuclonala TrI'nsltórl....)

1~:3U

Composição

13:0\1

Deputados

13:30

TlTULARES

2,·.felra

3.',felra

25

"'-feira

15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

Geovah Amarante

14:30
15:00
15:30

Juarez Marques Batista
Rosário COllgTa Neto
Ernesto Gradella.

14:30
15:00

Ismael Wanderley
Paulo SIdnei
Marluce Pinto

15:30

.J""~

lPogaça
.JulAb7 Magalh1eto.
RU7 Bacelar
lram Saraiva

Joac! Góes

i\ntonto Brlt.to
Samir AchO.
Michel Temer

Nelwn Wedekln

Sanàra CavalCBDU

OdllClr 8<>lu:e.'I
Jooé Agripino
Dtrceu CarneIrO
Carloe Patroclnlo
Mauro Borges

EUezer Moreira
<l<!rll.ldo Alckmin l"ilho
Jorge Arbage

Raquel Cânclido
EUas Murad

GumerCindo Mllhomcm

Roberto CliJIll>Ol

SUPLENTEB

Ronan TIto

AntOnio Cll.mura
Valdir Coi..tto
Jofron P'rela;
Ann.. Me.rl.. Rattea
Pel1pe Mende..

Gerson CamAta
Jo&o L<>IJO

26

5.&-felra

6. a..felra.

14:30
15:00

João de Deus Antunes

15:30

Nosser Almeida
Am..ury Müller

11 :00

V.lm!r C"mpelo

Pompeu de 60lU&
OomeR C&n'alho

~

-

COMfSSAO MiSTA DE

U:30
12:00
12:30
13:00
l~:Sn

ORÇA~IE1'o"TO

COMPOSIÇlAÓ
Presidente: Di?putndo Cid Ca:rvnlho (PMDB/MA)

1.tI Vice-Presidente: :3ctlJ.dor João Lobo (PFL/PD
2."

VIC(!~Pl'esldente: .D.~pu.ta.do

Ziza Valadar-es (PSDB/MG)

11812
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3. Vic:e-Pr~~lden~: Deputado Jo~é Luiz Maia (PDS/PU
Relator-Geral para Orçamento/90: Deputado Eraldo Tinoco (PFL/BA
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---------------~'---------'I

PDS
Telmo Kirst

- CO

RS

Sérgio Carvalho

- CD

RJ

Fausto Rocho.

-CO

SP

Feres Nader

-CO

RJ

Denlsar Arnelro

- CD

RJ

.101\0 Paulo

-CO

MO

Mauro Borges

- SF

GO

pDT

TITULARES
PMDB
Aluízio Bezerra.
CId Carvalho
Domingos JuvenJl

-SP

-co

- CO
-CO
-SP
Genebaldo Correia
-CD
Henríquc Eduardo Alves -CD
Israel Pinheiro
-CD
Ivo Cers6slmo
-CO
-CD
João Agripino
10ão Colmon
-Sr
leão CarlQs Bacelar
- CD
José Carlos Vasconcellos - CD
José Dutra.
-CD
Josó Geraldo
-CD
JOIié Tavares
- CD

Finno de castro
Franolsco Rollemberg

AC
MA
PA
CE
SE
BA
RN
MG
MS
PB

Jutahy Magalhães
Leopoldo Peres
Lúcia Vânia

ES

Ronaldo Aragão
Rospide Neto
Ruy Bacell\r
Santinho Furtado
Tldel de Lima

Manoel Moreira
Mansueto de Lavor
Márcio Braei
Marcos Lírl1&
Nelson Wedekin'
Nyder Barbosa.

Renato Vianna

BA
PE
AM
MG

PBN
-SF
-SF
- CD
-CD
-SP
-CO
- CD
-SP
-CD
- CO
- SP
- CD
-SP
-CD
-- CD

BA
AM

ao
SP
PE

BJ
MG
SC
ES
SC
RO
RS
BA
PR
SP

Pl'B

PL
PT
PDC

Jamll Haddad

PRo

N." PL

PFL
Arnaldo Prlet?
Edison Lobão
Eraldo Tinoco

-CD
- SF

Francisco Dornelles

- CD
- CD
-CO
- SP
-SP

Humberto Souto
João Alves
João Lobo

João Menezes

-co

RS

José Jorge

MA

Lourival Baptista
Luiz Marques
Osvaldo CoêlhO
Paes Landim
SalaUel Carvalhó
simão sesslm
Victor FontQna.

BA
RJ

Ma
BA"
PI
PA

- CO
-SP
-CO
- CD
-CD

-co

-co
- CD

PE
SE
CE
FE
FI
PE
RJ
se

-CD

-SF
-CO
-SP
-CD

-CD

BA

- SF
Il.J
CRONOGRÂMA
CRlIDITOS ADICIONAIS EM TRAMITAQAO
Matéria

Mensagem-CN/Orlgem

Relator

48

174/578

CPRM -

49

173/577

Fundo M. Mercant.f'

50

175/579

Lixo atõmico/Abact1ània

Pesq. Cobre

CRONOGRAM&
.. 1.

2.

PSDB
Aécio Neves
Chagas ReX!rlgues
Darcy DeU""
Dirceu Carneiro
José Berra

Miraldo Gomes
PSB

Leitura. em Sessão Conjtmta ...•..•..•..•.....

~7/9

40 • • • • • • • • • • • • •

Distribuição de Avulsas

.

2/10

3.

ApreEentação de Emendas nA Comissão Mista de Orçamento.

3 a 10/10

4.

Parecer do Relator" .••••.••.••.•..••••.••...•••••..••.•. " 0 ' .

até 18/10

Dlscussão e Votação do, Parecer e das Emendas •.•...•..•.• 19 a 24/10
6. Encaminhamento do Parecer da Comi..:'>ão à Mesa. do CongreS&O
25/10
(.) I 2.", art. 166 d. Constituição FaderaI

&.

Maria de L. Abadia

MG
FI
FR
SC
SI'

Saulo Queiroz
TeotonIo Vilela FIlho
VirglldJislo de senna
Ziza VaIadareo

-CD
-CD
-SF
-CO

-co

DF'
MS
AL
BA
MG

CR\!:OITOS ADICIONAIS EM TRAMITAÇAO
No- PL l'tlensagem

:Matéria,

CN/origem

pDr

César Mala
Chico Humberto
Lflclo Alcl1ntara

-CO
- CD
-CD

RJ
MG
CE

Darcy pozza
Felipe Mendes
Jorga Arballe

-CD
- CO
-CD

RS
PI
PA

B..rno VillanI
G.",anl Borgea

-CD
-CO

PR

Mário Maia

-51'

AC

Miro Teixeira

-00

RJ

José LUIz Mala
Roberto Campoe

-CD
-SI'

MT

Nac. Telecomunlcações Seno Edison Lobão

51

178/592

Depto.

52·

179/593

MPAS

53

180/598

MInlst. da Cultura <coneIne) Dep. Irma PassonI

Dep. Genebaldo Correia
(Já votado)

PD8

FI

PRN
João Castelo
Renato Johnsson

AP

-81'
-CO

MA

Louremberg Nunes Rocha .:- SF
João de Dew.;
-- CO

MT

PR

Pl'B
Curei Benevlde.
Fábio Raunhelttl

-CD

AM

-co

RJ

Cronorrama
1. Leitura em sessão Conjunta
.
3/10
9/10
2. DistribuIção de Avulsos .. "
".•..•. "
"
"
".
3. Apresentação de Emendas Da. Comissão Misto. de Orçamento· lO " 17/10
até 25/10
4. Parecer do Relator
.
5. Discussão e Votação do Parecer e das Emendas ....•.........•. 26 a 31/10
8. Encaminhamento do Parecer da Comi.Q;ão à. Mesa. do Congresso.
1111
1°) I 2.', art. 166 da Constltulção Federal

ns

CR\!:DITOS ADICIONAJS EM TRAMITAÇAO

I'T
Irma PaMonl

-CO

BP

J~

-co

Il.J

-co

CE

-SI"

TO

N.· PL
Vlrgillo Gulmar"'"

-CO

Ma

MElJI: Rosenmann

-CD

PR

Roberto Bale.tra.

- CO

CIO

PDO
Oldel Dantas
MolJé. Abria

-CO

DA

Manuel D<>mlnllOOl

-CD

PI
PMDB
Ruy Nedel

RS

Severo Gomes

PR

Uhlrat"" AguIar

-8l"

MT

Vago

-CD

SC

Vago

- co

PE

AlUa Lyra
Jorran Frejat
JOIi: Quelr..

-CD
-00
.- CO

PI

ADna Maria Rattea

-CO
-00

-- CD
- SI'

-co

RS
SP
CE

LevY DIa!!
Odacir Soares

-CO
-SP

MS
RO

Pompeu de SOu!l&

-SI"

DF

SE

PSDB

PraDc1Ieo KIIIIer

50

AeronâuticB./Exérc1tol
MarInha

Dep. Paes Landim

Leitura em sessão Conjunta. .......•..............•..........•..•

PL

n."

51/B9-CN

Cronograma
1. Publ1cação dos Avulr,os ••••.•••
lIJ/IO
2. Apresentação de Emendas
: ••••• de 18/10 e. 6111
3. Apresentação das Indicações
até 20/10
4:. Apr.esentação do Relatório Preliminar .. ,..................
até 30J10
5. DIscussno e Votação do RelatórIo Preliminnr ..•..•..•• : ... de :UIlO a 6/11
6. Publicação das Emendas e Relatório PrelimInar ..•.••••.•••
8/11
7. Elaboraç1io e Apresl'.'nteçã.o dos Pareceres ParciaIs •.•...•.. de 0/11 a 17111
B. Divulgação doe. Pareceres Parciais (Prazo para o Relator Gera.i
tomar conhecimento dos Relatórios Parciais)
,.......
. até- 20/11
9. Diseu""ão e Votação dos Pareceres ParciaIs ....•••.... "
de 21/11 a 27/11
10. Apresentação do Pa.recer Final
até 3/12
11. Discussão e Votação do Parecer Final
_
de 4/12 a. 6112
A'

PFL

Il.J

PIN!Proterra

184/633

OnçAlIlENTO DA UNIAO/1990

BE

DF

183/610

11110
Distribuição de Avulsos .••...••......••"
..
16/10
3. Apresentação de Emendas na Comissão Mista. de Orçamento· .. 17 a 24/10
4. Pareter do Relator
A' •••••••••••••
até 31/10
li. Dlscussi\o e Votação do Parecer c das Emendas ••••••.••.••.••
I." o. 7/1I
6. Encaminhamento do Parecer da Comissão à Mesa do Congresso
S/lI
(0) I 2.0 • art. 166 da Constituição Federal

SUPLENTES
- CD
- SI'
-CO·

55

56

2.

1'0 do B

OJenal Oonçalna
José Fogaça
Jovannl MMIn1
Mi.rclo· Lacerda
Neuto de Conto
Nllaon Cllbson

Relator

Crono&Tama

1.

PSB
AblgaU FeltOG&

Matéria

CN/origem

PL
LUIz de Sá

Mtn~agem
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h.

Enéamliiliamento do Parecer da Ccmissão ao con.:;rc,"o Nacional ~
" .. • .. • . ••• •• .

lO

até 7!12
PROJETO DE LEI 1'1•• 45. DE 1989-CN

COMISSAO MISTA. DE ORÇAMENTO
Secretaria: CAmara doo Deputado. -

a.......orla

de Orçamento ICDI -

Anexo

rr -

s/16 -

AutOriza o Poder Executl.o a abrir ao Orçamento Fiscal da UnJao crédito
IUplementar no .alor de NCZ$ 50.000.000,00. em fa.or d", Mlnlstérlo. da Justiça
e dos TrAnsporteI. para os tlns que especifica. (Mensagem D.o 15B/89-CN _
007/1IP, na orlgem.)
.

311-6938/39

311-6682 e 811-6670

Subsecretaria de Orçamento (SF) -

811-3318 e 311-3319

-

Leilura' 12-9-39

11

B -

MATtRIAS
I -

E~I

PROJETO DE LEI 1'1.' 44. DE 1989-CN

TRAMITAÇAO

t

Ulorlza o Poder Execuuvo a abrir ao Orçamento Fl!cal da União créditos
~naLo até O limite de NCz$ 14UgO.813.ooo,00 para atend.r desp•••• com o
da dlYlda de dh....... 6rgioo. (Mensagem n." 15~/89-CN _ 50/89. na

PROJETOS DE LEI

adl

ortg":.J
PROJETO DE LE! 1'1." 17, DE 1989-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrIr ao Ministério do Desenvalvímento dB.
Indú.trla e do ComércIo o crédito especlal até o limite de NCz$ 152.150.00•• o
crédlto supl.m.ntar de NCz$ 13.038.714M. para .,. fins que ""peciflca. (M.n5agem n.O 129/89 CN - 417189, na origem),

11

M

-

dependendo de votação da redação lJnal.

PSOJETO DE LEI
-

LeUU1'&:

~~·8-69

Leitura: 12-9-89

N." 47, DE lpaV-CN

AutorIza o Poder ExecuUvo a. a.brir ao Orçamento F1scal da União crédito
.uplem.ntar ató o I1mJtc de NCzS ~1.60".OOO.OU, para O! fins que especifico. (Menn.· 160/89-CN - 617/89. na origem.)

_eu.

li

PROJETO DE LEI 1'1." 26, DE 196V-CN

-

Autoriza o poder Executivo a abrtr ao Ministério do DesenvolV1mento da.
rndÚitrla e do Comércio erédito .uplementar até o limIte de NCz$ 373.000.000.00.
para 0lJ fins. que eepecitlca.. lMensagem n.o 1:30/99~CN - 418/89. na origem.)

LeitUJ'a: 12-9-89

13

PROJETO DE LEI 1'1.' 48, DE 1989-CN

PARECER Bob n.o 80/B9-CN, favorável com emendas.
-

Leitura:

J2-8·g~

Autol'lza o poder Executivo a abrir ao Orçamento Flocal da União crédito
especial no valor de NCZ$ 2.866.400,00.
..., Leitura: 27-9-89
Prazo, na. Comissão Mista: 25-10-89

PROJETO DE LEI 1'1." 31, DIi: 1989-CN
AutoriZa o PO{1er Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da Un1ão. Lei n ~
7.715. de 3 d. jan.lro de 1989, créditos adicionais até o limite de NCz$ 512.530.000.'.111.
em favor de diversos órgãos, para. 05 finB Que especifica. (Mensagem n." 136/89·CN
-

14

"'2"'/89, na origem) I tendo

PROJETO DE LEI N.· 49, DE 1989-CN

. - depondendo de votação da redação final.
-

LeUura: 24-B-Bg

Autoriza. o Poder Executivo B. abrir ao Orçamento Fiscal da União o orédito
suplementar no valor de NCz$ 200.000.000.00.
• .,.
- LellU1'&: 27-9-89
Prazo: nQo Comissão Mista: ~-lO-B9

PROJETO DE LEI N." 33, DE 1989-CN
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da Unl.áo, Lrel n"
7.715. d. 3 de janeiro de 1989. crédito adicional no valor de NCt.$ 34.000.000.00. _n>
favor do Minjst.érlo da Cultura. para. 06 IJns Que especifica. (Mensagem D.o 138/89-CN
- 426/89, na origem).
•

-

15

PROJETO DE LEI 1'1.' 60. DE 1989-01'1
Autoriza. o Poder Executivo a brlr ao Orçamento Fiscal da UnJão crédito
supl.m.ntar até o limite de NCz$ 24.700.009,00, para OI; fins que up.c1!ica.

dependendo de votação da. redação flnal.

-

Leitur..: 27-9-89

Lellura: 24-8-88
1&

PROJETO DE Lm: 1'1." 87, DE la8g-CN

PROJETO DE LEI N.· 51, DE 1989-CN

Autoriza. o Poder Executivo & i.brlr ao Orçaniento do Min.i.6tério da Agricultura., crédlto<l adicionais, até o limite de NCZ$ 2ll8.004.016,OO, • dá. outras proY1denclas. <Mensagem n.. 146/B9-CN - 443/89, na orlgem.l

Autoriza. o poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito
.•upleme.ntar, até o limite de NCz$ 4.353.387.00. (Mensagem n.· 178/89-CN 692/89, na. origem.>
- Leitura: 3-10-89

-

L.U......: 5-0-89

halOS' para apresentação d. emendas: 17-10-89

na.

Com~o

Mista: l.·-11-89

.
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PROJETO DII: LEI 1'1 •• 38, DE 1939-CN
AutorIZa o poder Executivo a abrir cródltoa' adicionai. até o I~'nlte de NCZ$
34.001.80~.00. em f.vor de div.rsa. UnJdade. Orçamenloria. da Pre,ld~nela da
nepliblJca. (Mensagem n.- U7J8~-CN - ....4/8$t. na origem.)
- Lellura: 5-9-61

PROJETO DE LEI N." 53, DE 1989-CN
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da. União, Lei D.o
7.715, de 3 d. janeiro de 1989. créd:to suplementar no valor de NCz$ 3.560.000,00
.m favor do Ministério da. Cultura, para os fln. qu. upecJ!lca. (Mensagem n.·
180/89-CN - 698/89, "a origem.)
-

Lelt~:

3-10-89

l'r&Io!' para apresentação de emend...: 17-10-811

na COll1!&'1Ao MIsta:

1.·-11~

PROJETO DE LEI 1'1•• 39, DE 1989-CN

18

Autoriza o Poder Executl.o a abrir ao Orçamento 'Flllcal d.. União créditos
adlclonal& até o 11mlte de NCz$ 1.063.660.388.00. (Meru;agem n.· 148/89-CN "51119, na orlgem.)
-

•

PROJETO DE LEI N.· 54, DE 1989-CN

Leltm: 5-9-89
de

Estima a Receita • faa a Despesa da União par.. o ex.relclo financeiro
<MeUSllgem D." 181/89-CN - 694/89, na orli'em.)

1m.

-

PROJETO DE LEr 1'1." 010. DE 1989-CN

LeItura: (-lo-llQ

Praa": dJatrlbuiçlio de avulsos:

AUtoriza O POd.r Execuuvo a abr1r ao Orçam.nto F1scal da UnJão créditos
adJclonals até o 11mlte de NCzS 1.702.043.300,00. para at.nder despe,... com o
aervlçe lia dl.lda <I. dl••r_ 6rgAos. (M.nsagem n." 148/89-Cl( - 4i6/89, na
orlll'em.)
-

apresentação de em.nd...:
na COlllIssllo Mista:

19

Leitura: 5-9 '9'

PROJETO DE LEI 1'1.' 55, DE 1989-CN
PROJETO DE LEI

~."

42, DE 1931l-CN

AUtoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da. união crédito
especial até o limite de NCz$ 108.000.000,00, para "" fln.s que .'Pe.meu. (MonIIgem n.· 152/89-CN - 458/89, na Origem.)

-

Leu....., 6-9-89

Autoriza o Poder Executivo .. abrir ao Orçam.nto PIsca! da Unllio créditos
Inpl.m.ntares no valor de NCz$ 1.000.000.000,00. (M.nu.llem n.. 183/811-CN 610/89, na origem.)
I'ralOl: para apresentação àe .menda., 2(-10-89
na Comissão MIsta: 8-11-1IP
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.*

PROJETO DE LEI N.· 56. DE I989-CN

PROJETO DE RESOLUÇAO N.· I. DE 198B-CN

AutorlZOo O Poder Executivo a abrir aO OrOl1Jllento FIscal da Unllio crMJtos adlclona!lJ até o lImite de NCz.$ 635.016.522.00. para 06 fln. que especlllca. (Men.agem
0." 184/89-CN - 633/89. na origem.)

Prorroga o prll20 de vigência do Resolução n.() 1I87~CN. c dã outra!li provl~
denC:laJ. tendo parecer favnrável publ1cado no DCN de '1-10-88.
Zll

Prazoa: parlil a.presentação. de emendas: 24.10.. B9

PROJETO DE RESOLUÇAO N.... DE 1989-CN

na Comlsslio Mista: 8-11·89

Dl.3põe sobre o Regimento Comum do Congresso Nacional e altera

lução n.· I. de 1989. tendo:
II -

Reso-

PARECER favorável da Mesa da camua dos Deputados. sob n •• 36/illl-CN
(dependendo de parec:er da M.... do Senado Federal).

n

-

MEDIDA PROVISORlA N." 81. DE 22 DE SETEMBRO DE 1989

LeUara: 6-8-89

30

(Publicada no DO de 25-9·89)
Dispõe sobre a absorção. pela União. de obrlgaç6ea da extinta Nuclebrãa e de
ê da RFl'SA e dá outr... provld.ncl.... {Menn." 170/89-CN - 561/89. Da origem.)

aU&l aub51<IJIu'I... d.. Inf"". do BNCC
_

sUa

MEDIDAS PROVISóRIAS

PROJETO DE RESOLUÇAO N.· 5. DE 19B9-CN
Altera o Rei\mento Comum - Resolução n•• 1. de 1970.CN. alterad.. pel""
RuoluoOeo n.. 2. de 1972-CN. e n.. 2. de 19BO-CN.
- Leitura: 10.0-89
Y -VETO

Pr..ldente: senador Pompeu de

~~

31

Vlce-Pre51deDte: Deputado .Jalro Carneiro
Relator: Deputado .JaR

Veto ParcJaJ.

serra

PROJETO DE LEI DE CO..VERSIlO N.· 16. DE 1969
(Oriunclo da Medida. Provisória n.o 68)

PrOl.: no Coni"!"'" Nacional: 25-10-811

AI wra a legislação tributária federal e dá outras providlmeias. CMenlôngem
331180. na origem). tendo:

0." II4/S9-CN -

as
MEDIDA PROVISÓRIA N.· 88. DE 22 DE SETEMBRO DE 1986
(Publicada no DO dc 25-9-80)

- Leitura: 8-8-89

RELATORIO sob n.· 19/89-CN.
prazo: no Conll1"'sso Nacional: 20-10-89

Regula. a concessão do abono previsto no i 3.0 do art. 239 da Constituição
Federal. (Mensagem li.f) 171189-CN - 562/89. na origem,)

32

coll1issão Mista

Veto Parcial

Presidente: Deputado Francisco Amaral

PROJETO DE LEI N.· 6, DE 1980-CN

Vice-I'lesldente: SeDador Edison Lobão

Automa o Poder Executivo a abrir ao Orçnmento 1'JscaI da Unllio créditos
adlclODa!lJ até o limite de NCz.$ 129.922.059.300,00 e dá outras pravidêncl... (Men_
0.. 155/S9-CN 494/811. Da orIgem.)

Relator: Senador Wilson Martins
!'ruo: no Congr<JllSO Nacional: 25-10-89

-

Leitura: 19.0-80

ComIosio 1I11stl..
%3

MEDIDA PROVISóRrA N.· 92. DE 3 DE OUTuBRO DE 1989
(Publlcada no DO d. 4-10-89)
DIspÕe sobre a titulação para PeJqujs~ e lavra mineral de áreas liberadas
em decorrêDcla do disposto no art. O od6 Ato das Disposições Constltuclonals
'I'ransltórlas.
Prazo.s: para apresentação de ~mend~: 13"10-89
na Comissão Mista: 19-10-89
no CODgresso Nacional: 3-11-89

III -

PROJETO DE DECRETO LEGlSI.ATIVO

M
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 64, DE 1988

PresldeDte: Senador Chagas Rodrigues
Vlce-PresldeDte: senador Lourival B ..ptlsta
&lator: Deputado .José Carlos Vasconcelos

rr-:

DO COIliftUO Nacional:

1~.1008ll

U

Ye\o TotaJ

PROJETO DE LEI DA CAM.\RA N.· 6'1. DE 1986
(PL D.· • .329/84. Da Casa de origeml
Autoriza o MInl&térlo d.. AllrIeultura a doar ao Ll:unIclpl0 de Vlço<.. do
Ceará ... lmóvelJ; 'lUO Incllca. (MeDSaiem D." 181/8lI-CN - W5/8II. na ~ )
tendo:
- Leitura: 19-9-811
RELATóRIO sob D," 20/89-CN.
Prazo: no Congresso NacIODal: 19-10-B9

DÚlp6e liobre os vencimentos dos MinIstros de Esta.do.
-

Leitura: H-12-8B

3i

Teto Total
IV -

PROJETOS DE RESOLI1ÇAO

25

PROJETO DE RESOLUÇAO N." 1. DE 1934-CN

Altera. o art. 146 do Regimento Comum do Congresso Naclonal, tendo Pareceres
sob n." 83/84-CN. publlcado no DCN de 6-11-84. da Mesa da Cámara. favoriwej.
com as Emendas n.(I1 1. 2 e 3 que oferece; • l/56-eN, publlcado no DCN de

:iI-4-Bti, da.

M~

do senado, fa.vorável ao projeto. com as emendas apl'esentadas

PROJETO DE LEI DA CALl:ARA N.· 42. DE 1988
(PL 0.. 243/87. Da ClIS& de origem)
C11a cargos de Especialista em P.olftica.s PúbUca3 e GestAo Governamental,
lixa o vB.1or de seu venoimento, e dá outras prOTid!ncll&. (Mensagem n... lM/89-CN
- 613/89. na origem), tendo
RELATóRIO sob

n.· 17/89-CN.

PraIO: DO CODgresso NacloDal: 19-10-89

-

pela Me"" d<L C1Io1arn.

Lellva: 10-;-811

3Ii

28

Teto Total

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.· 2. DE 1984-CN

fflOJETO DE LEI DA CAM.\RA N.· 24. DE 1089
(PIo D.· 2.123/89. na C...... de orliem)

Substitui o parágrafo único da art. 72 do Regimento Comum, tendo Pareceres
sob n.~ 65/B+-CN publicado no DCN de 21-9-84:. da Mesa do Senado, contrário;
8 87/&4. publicado no DCN de 6-11-84:. da Mesa. da Cf1.mara, tavorAvel n06 termos

do substitutivo que Oferece.

Dl.6]>l5e IlObre ... Gratl1lcao/lO ExtraordJnár1.. doi un:Idor.. do TrIbunal de
CODtas da União e d& outr... proVld6DCI.... <Mensagem
163/80-CN - ~21/89.
Da origem). tendo

n.·

RELATóRIO sob n.· 18/89-CN.
Z1

PROJETO DE RESOLUÇAO N.· 1, DE 1985-cN
D1spõo sobra .. abertura das

sessõ".

Pru:o: no Congr<J1lBO NacloDal: 10-10-89

- LeUura: 111-0-89

Encerra-se a Sessão às 18 horas e 31 minutos.

,Outubro de

1989

ATOS DA MESA
a) Nomeações
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que Ihc confere o artigo 1', itcm I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 dc março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea b, da
Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, JOSÉ JACONIAS DE ARAÚJO, para exercer, no Gabinentc do
Líder do Partido da Social Democracia Brasileira, o
cargo de Oficial de Gabinete, CD-DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformado pelo Ato da Mesa n' 88, de 8 de agosto de 1988.
Câmara dos Deputados, 17 de outubro de 1989, Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea b, da
Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, RAIMUNDO
NONATO GUEDES DE AQUINO, para exercer, no
Gabinente do Segundo Secretário, o cargo de Assessor
Técnico, CD-DAS-102.3, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo l'
da Resolução n' 43, de 30 de junho de 1973.
Câmara dos Deputados, 17 de outubro de 1989, Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea b, da
Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, SANDOVAL
RIBEIRO SILVA, Técnico Legislativo, Classe Especial, ponto n' 191, para exercer, na Secretaria Geral
da Mesa, o cargo de Assistente de Gabinete, CDDAS-102.1, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo artigo I' do Ato da Mesa
n' 158, de 13 de setembro de 1989.
Câmara dos Deputados, 17 de outubro de 1989, Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a. do Ato da Mesa n' 119; de 30 de março de 1989,
resolve nomear, na forma do artigo 103, alínea b, da
Resoluçãon'67, de 9de maio de 1962. TAJRAMARIA
VIANA SOBREIRA BEZERRA, Assistente Admimstrativo, Classe "A", ponto n' 4331, para exercer,
no Gabinete do Líder do Partido Liberal, o cargo de
Assistente de Gabinete, CD-DAS-102.1, do Quadro
Pernamente da Câmara dos Deputados, criado pelo
artigo 2' do Ato da Mesa n' 152, de 5 de setembro
de 1989.
Câmara dos Deputados, 17 de outubro de 1989, Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
e observado o disposto no artigo 4' da Lei n' 5.901,
de 9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma do
artigo 103, alínea b, da Resolução n' 67, de 9 de maio
de 1962, WALMIR BENIGNO VASCONCELLOS,
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Democracia Cristão, o cargo de Assessor Técnico, CDDAS-I023, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo Ato da Mesa n' 82, de
28 de junho de 1988.
Câmara dos Deputados, 17 de outubro de 1989. Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.
b) Designações
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea

DIÁRIO DO ÇONGRESSO NACIONAL (Seção I)

a, do Ato da Mesa n' J.19, de 30 de março de 1989,
e observado o disposto no § 2' do artigo 136 da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, com a refitl'i;ão dada
pelo artigo I' da Resolução n' 14, de l' de dezembro
de 1975, resolve designar ANTÓNIO BONIFÁCIO,
T6cllico Legislativo, Classe Especial, ponto n" 846, l'
substituto do Chefe do Serviço de Relações Públicas,
CD-DAS-101.3, da Assessoria de Divulgação e Relações Públicas, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 29 de setembro do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 17 de outubro de 1989. Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mesa n' 119, de 30 de março de 1989,
e observado o disposto no § 2' do artigo 136 da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, com a redação dada
pelo artigo l' da Resolução n" 14, de J.' de dezembro
de 1975, resolve designar MYRNA LOPES PEREIRA
DE OLIVEIRA, Técnico Legislativo Adjunto, Classe
"A", ponto n' 4108, e LADISLENE APARECIDA
DE ALMEIDA, Assistente Administrativo, Classe
"A", ponto n' 4321, para substituírem, sucessivamente,
na Comissão Mista de Orçamento. o Secretário de Comissão Permanente, CD-DAS-I01.2, em seus impedimentos eventuais, a partir de 11 de setembro do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 17 de outubro de 1989. Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 1', item I, alínea
a, do Ato da Mda n' 119, de 30 de março de 1989,
e observado o disposto no § 2' do artigo 136 da Resolução n"67, de 9 de maio de 1962, com a redação dada
pelo artigo l' da Resolução n' 14, de l' de dezembro
de 1975, resolve designar STEFÂNIO ANTONIO DA
SILVA, Técnico Legislativo Adjunto, Classe "B". ponto n' 3732, 2' substituto do Chefe da Seção Administrativa, CD-DAS-I01.1, da Coordenação de Segurança
Legislativa, da Diretoria Geral, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 3 de outubro do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 17 de outubro de 1989. Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos
Deputados.
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À revelia do controle do prazo de validade alguns
produtos, de fato, podem ocasionar sérias conseqüências e prejudicar tanto a saúde dos usuários. Outro
fator imperativo e preocupante é o dos proprietários
dos institutos de beleza, pois tem que zelar pela mantença da freguesia bem como da qualidade do produto
empregado e da competência do profissional, que objetiva oferecer aos fregueses que surtam resultados satisfatórios e, não venham causar problemas na pele, no
couro cabeludo e até mesmo da vista.
Há infinidades de cosméticos chamados de "perigosos" por serem nocivos à saúde tais como: assaduras
e irritações na pele, manchas escuras na face, queda
de cabelos etc.
Deve haver o cuidado e o respeito dos fabricantes
para com os consumidores do produto de beleza.
Não 6 admissível que qualquer cosméticos venha a
ser comercializado sem a prévia fiscalização pelo órgão
de Saúde do Governo, que deve constar obrigatoriamente no rótulo ou no selo, a data de fabricação e
a data de validade do produto.
Sala das Sessões,
de março de 1989. - Ubiratan
Spinelli, Deputado Federal- PFLlMT.

Leia·se:
O SR. UBIRATAN SPINELLI (PFL - MT. Pronuncia o seguinte discurso.) -

PROPOS1ÇÁO A QUE SE REFERE O ORADOR:

PROJETO DE LEI N'
Dispõe sobre a obrigatoriedade de assistência policial militar diária nos estabelecimentos escolares
e dá outras providências.
O CO\lgresso Nacional decreta:
Art. l' Fica instituído, em todo o território nacional, o Grupo ou Guarnição Especial de Polícia Militar
que vise a proteger e resguardar a vida, honra e dignidade dos professores e seus alunos nos estabelecimentos
escolares.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3' Revogam-se disposições em contrário.
Justificação

ERRATAS
NO DCN de 9-3-89, página 754, colunas 1 e 2, republica-se por ter saído com incorreção. (DCN n' 15).
Onde se lê:
O SR. UBIRATAN SPINELLI (PFL - MT. Pronuncia o seguinte discurso.) '

PROPOS1ÇÃO A QUE SE REFERE O ORADOR:

PROJETO DE LEI N'
Expressa a obrigatoriedade de se fazer constar
em qualquer cosmético a data da fabricação e a
data da validade ou produto.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ficam os fabricantes de cosméticos do País
obrigados a inserir nos produtos de beleza, a data de
fabricação e a data de validade do produto.
Parágrafo único. O não cumprimento desta lei lei
ocasionará sanções penais ao fabricante, bem como aos
representantes revendedores dos produtos ilegais.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data da sua publicação e revogam-se disposições em contrário.
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De há muito vimos assistindo e acompanhando pelos
veículos de comunicação as mais estarrecedoras notícias, cujas conseqüências estão traumatizando muitas
famílias brasileiras.
Como se não bastassem, hoje em dia, as inúmeras
dificuldades para o cidadão da classe assalariada e mesmo da classe média. manter seus filhos nas escolas.
devido as altas taxas escolares cobradas, os preços exorbitantes de material escolar, das tarifas dos transportes
coletivos (muito dependem do ônibus para chegarem
até sua escola), e até mesmo das precárias qualidades
de ensino, ainda se vê às voltas com as muitas invasões
de marginais adentrando nas escolas e atacando indefesas professoras e alunos. A exemplo, casos de assassinatos e de estupros já aconteceram.
Por esses fatos é que proponho, seja viabilizado com
a máxima urgência. dispositivo constitucional que vise
à obrigatoriedade de assistência policial militar diária
nos estabelecimentos escolares.
Maiores comentários atinentes ao assunto. tenho certeza, todos sabem. Assim, pelo apoio imprescindível
dos nobres colegas para a necessária e urgente aprovação deste projeto.
Sala das Sessões,
de março de 1989. - Ubiratan
Spine!L, Deputado Federal-PFLlMT.

Justificação

No DCN de 17-6-89, página 5433, coluna 1, republíca-se por ter saído com incorreção (DCN N' 82).

A observação e a posição deste projeto tem por objetivo uma preocupação evidentemente lógica e alarmante. Muitos produtos de beleza não portam a data de
fabricação e nem a data da validade no recipiente.

1- Ata da 83' Sessão Legislativa da 48' Legislatura
em 26 de junho de 1989.

Onde se lê:

11816

Quinta-feira 19

Leia-se:
l-ATA DA 83' SESSÃO DA 3' SESSÃO LEGISLATIVADA48'LEGISLATURAEM 26 DE JUNHO
DE 1989.
No DCN 2-7-89, página 6549, coluna 2, republica-se
por ter saído com inversão (DCN N° 86).
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Leia-se:
A SRA. DIRCE TUTU QUADROS (PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. SI'''
e Srs. Deputados, tenho especial admiração pelos aeroclubes de todo o Brasil, especialmente os do interior
de nossa País. de onde saem os futuros comandantes
de nossa aviação civil, da aviação executiva e os pilotos
de nossa gloriosa Força Aérea Brasileira.

"considera penosa, para efeito de concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço, a atividade profissional de telefonista".
Of. SM/n' 622, de 3-10-89, do SF, comunicando a
remessa à sanção do PLS 38/89 (PL. 1.666/89-CD), que
"fixa o efetivo da Polícia Militar do DF c dá outras
providências" .
Of. SM/n" 623, de 3-10-R9. do SF, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n' 52/89 (PDC
45/89-CD e PDS 14/89-SF). que "aprova o texto do
Tratado de Assistência Regional para Emergências Alimentares - TAREA, concluído eom os Governos da
Argentina, Bolívia, Colômbia, Cuba. Equador, Costa
Rica, Chile, Honduras, México, Panamá. Peru, Uruguai, Nicarágua, Paraguai e Venezuela, em Caracas,
em 8 de abril de 1988", promulgado.
Of. SM/n' 627, de 4-10-89, do SF, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n" 53/89 (PDC
54/89-CD e PDS 11/89-SF), que "aprova o texto do
Acordo de Criação da Comissão Mista, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e a República da Guiné, assinado em Washington-DC, em
4-4-88", promulgado.
Of. SM/n" 629, de 4-10-89. do SF. encaminhando
189 (PDC
autógrafo do Decreto Legislativo n"
41189-CD e PDS 13, de 1989-SF) que "aprova o texto
do Acordo para o Estabelecimento de uma Zona NonAedifieandi ao longo da fronteira entre o Brasil e a
Venezuela, celebrado em Brasília, em l7-5-88", promulgado.
Of. SM/631, de 4-10-89, do SF. comunicando a prejudicialidade do PL. 3.332/84-CD (PLS 59186-SF), que
"altera dispositivos da Lei n' 5.811, de 11.10.72; para
estender aos empregados da indústria petroquímica e
de refinação de petróleo, sujeito ao regime de escala
de revezamento, direito à jornada de trabalho de 6
(seis) horas".
Of. SMln' 632, de 4-10-89, do SF, comunicando a
prejudicialidade do PL. 1.934/83-CD (PLS 72/86-SF),
que "garante a todo contribuinte da Previdência Social
com 10 (dez) ou mais anos de contribuição, e a seus
dependentes, assistência médica integral".
Of. SMln' 633, de 4-10-89, do SF, comunicando a
prejudicialidade do PL. 3.363/84-CD (PLS 74/86-SF),
que "acrescenta parágrafo ao art. 643 da CLT".
Of. SMin' 634, de 4-10-89, do SF, comunicando a
prejudicialidade do PL 4.251184-CD (PLS 75/86-SF),
que "dá nova redação ao inciso III do art. 530 da CLT,
aprovada pelo DeCreto-Lei n' 5.452, de 1'-5-43".
Of. SMl635 , de 4-10-89, do SF, comunicando aprejudicialidade do PL. 4.799/84-CD (PLS 84/86-SF), que
"reduz o prazo para o pagamento de salários".
Of. SM/n' 636, de 4-10-89, do SF, comunicando retificação nos autógrafos do PI. 2.277/89-CD (PLS
23/89-Sf), que "altera o Decreto-Lei n' 227, de 28-2-67,
cria o regime de permissão de lavra garimpeira, extingue
o regime de matrícula, e dá outras providências."

Onde se lê:
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) -Informo ao nobre Deputado Nelson Sabrá que essa questão
não está decidida. Hoje à tarde haverá uma reunião
da Mesa da Câmara dos Deputados com todas as Lideranças de Partidos, para decidirmos qual será o procedimento a ser tomado em relação ao processo da sucessão
presidencial, que não é um simples processo eleitoral,
pois, depois de quase trinta anos, o País tem a oportunidade de participar de uma nova eleição presidenciaL
Ainda não existe nenhuma questão decidida. O assunto será discutido pela Mesa da Câmara dos Deputados e por todas as Lideranças e trazido, depois ao
Plenário, para ser referendada a decisão, qualquer que
seja.
Durante o discurso do Sr. Nelson Sabrá. o Sr.
Inocêncio Oliveira, I" Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Arnaldo Faria de Sá, Suplente de Secretário.

Leia-se:
Durante o discurso do Sr. Nelson Sabrá, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1" Vice-presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Amaldo
Faria de Sá, S[lplente de Secretário.

O SR, PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Informo ao nobre Deputado Nelson Sabrá que essa questão
não está decidida. Hoje à tarde haverá uma reunião
da Mesa da Câmara dos Deputados com todas as Lideranças de Partidos, para decidirmos qual será o procedimento a ser tomado em relação ao processo da sucessão
presidencial, que não é um simples processo eI,eitoral,
pois, depois de quase trinta anos, o País tem a oportunidade de participar de uma nova eleição presidenciaL
Ainda não existe nenhuma questão decidida. O assunto será discutido pela Mesa da Câmara dos Deputados e por todas as Lideranças. e trazido, depois ao
Plenário, para ser referendada a decisão, qualquer que
seja.
No DCN de 3-8-89, página 6794, coluna 2, republica-se por ter saído com incorreção. (DCN N' 87)
Onde se lê:
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PJ - SP)

No DCN de 8-8-89, página 7268, coluna 2 (in line),
republica-se por ter saído com incorreção. (DCN N'!
90)
Onde se lê:
PROJETO DE LEI N' 2.974/89
Dispõe sobre a organização e o funcionamento
do Conselho da República.
4" dia.
Têrmino: 9-8-89.
Ellcerra-se a Sessão às IS horas e 31 minutos.

Leia-se:
PROJETO DE LEI N' 2.974/89
Dispõe sobre a organização e o funcionamento
do Conselho da República.
Termino: 9-8-89.
Encerra-se a sessão às IS horas e 1S minutos.

No DCN de 28-8-89, página 5516, coluna 2, republica-se por ter saído com incorreção. DCN N' 83):
Onde se lê:
ANTÔNIO SALIM CURIATI - Transcurso do l6'
aniversário de fundação do jornal Edição Especial, de
São Paulo, Estado de São Paulo. Cl'ág. 5662)

Leia-se:
ANTÔNIO SALIM CURIATI - Transcurso do 16'
aniversário de fundação do Jornal Edição Policial, de
São Paulo, Estado de São Paulo (Pág. 5662).

MMS, o qual pinça algumas declarações que, foram
do contexto, certamente colocam o nosso candidato
em posição de confronto com as mulheres.
Leia-se:
O SR, ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN - SP)

MMS, O qual pinça algumas declarações que. fora
do contexto, certamente colocam o nosso candidato
em posição de confronto com as mulheres.

No DCN de 3-8-89. página 6806, coluna 3, republica-se por ter saído com incorreção. (DCN N' 87)
Onde se lê:
A SRA. DIRCE TUTU QUADROS (P-SDB -SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr';
e Srs. Deputados, tenho especial admiração pelos aeroclubes de todo o Brasil, especialmente os do interior
de nosso País, de onde saem os futuros comandantes
de nossa aviação civil, da aviação executiva e os pilotos
de nossa gloriosa Força Aérea Brasileira.

RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA
RECEBIDA
Or. SMln' 599, de 28-9-89, do SF. comunicando a
remessa à sanção do PLS 13/89 (PL.772/88-CD), que
"cria o Quadro Complementar de Oficiais do Exércico
(QCO), e dá outras providências".
Of. SMln' 606, de 29-9-89, do SF, comunicando a
remessa à sanção do PLS 27/89 (PL 1.455/89-CD) que
"altera a composição e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho da 12' Região, cria cargos
e dá outras providências".
Of. SMln t' 618, de 2-10-89, do SF, comunicando a
remessa à sanção do PLS 58/88- COMPLEMENTAR
(PLP 18/88-CD) que "possibilita afastamento de magistrados dirigentes de classe".
Or. SMln' 621, de 3-10-89, do SF, comunicando a
remessa à sanção do PLS 33/88 (PL. 5.775/85-CD) que

Of. SM/n' 638, de 4-10-89, do SF, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n' 55/89 (PDC
125/86-CD e PDS 5/89-SF), que "aprova o texto da
Convenção Internacional de Telecomunicações, assinado em Nairóbi, Quênia, em 1982", promulgado.
Of. SM/n' 640, de 4-10-89, do SF, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n' 56/89 (PDC
52/89-CD e PDS 15/89-SF), que "aprova o texto do
Acordo entre o Governo da República Argentina, o
Governo da República Oriental do Uruguai para o Serviço Público da Telefonia Rural, na Faixa de 164.600
a 173.355 MHz, firmado em Brasília, em 23-2-87, pro- .
mulgado.
Of. SMln' 642, de 4-10-89, do SF, comunicando a
prejudicialidade do PL. 4.048/84-CD (PLS 63/86-SF),
que "acrescenta parágrafo ao art. 8' da Lei n' 5.107,
de 13-9-66, que cria o FGTS e dá outras providências. "
Of. SMln' 643, de 4-10-89, do SF, comunicando fi.
prejudicialidade do PL. 4.818/84-CD (PLS 81/86-SF).
que "introduz dois parágrafos ao art. 626 da CLT, fixando a competência dos sindicatos para exercer a fiscalização das normas de proteção ao trabalho".
Of. SMl644, de 4-10-89, do SF, comunicando a prejudicialidade do PL. 2.388!83-CD (PLS 86186-SF), que
"altera dispositivos da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
n' 5.452, de 1'-5-43, para assegurar maior autonomia

Outubro de 1989
- .

1"

de trabalhos aos membros das' Comissões Iriternas' da
Prevenção de Acidcntes - CIPAs".
Of. SMln' 645, de 4-10-89, do SF, encaminhando autógrafo do PLS. 13/89-SF (PL. 772/88-CD), que "cria
o Quadr1\ Complemcntar dc Oficiais do Exército
(QCO), e dá outras providências", sancionado.
Of. SM/n' 646, dc 5-10-89, do SF, comunicando a
rcmcssa à sanção do PLS 40/89-SF (PL. 919/88-CD),
quc "dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de
dcficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora
de Deficiência (CORDE), institui a tutela jurisdicional
de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes,
e dá outras providências".
Of. SM/n' 647, de 5-10-89, do SF, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n' 57/89 (PDC
'72/89-CD e PLS 17/89-SF), que "aprova o texto do
Acordo de Co-Produção Cinematográfica. celcbrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Venezuela, cm Brasília,
em 17-5-88", promulgado.
Of. SMln' 649, de 5-10-89, do SF, comunicando a
remessa à sançáo do PLS 31189-SF (PL. 1.110/88-CD),
que "disciplina o inciso LXXVI do art. 5' da Constituição' da República Federativa do Brasil, alterando
a redação do art. 30 da Lei n' 6.015, de 31-12-73".
Of. SMln' 652, dt:! 11-10-89, do SF, comunicando a
prejudicialidade do PL. 4.099/84-CD (PLS. 90/86-SF),
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'quc "modifica a redação do art. 71 da CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1'-5-43".

01. SMln' 666, de 13-10-89, do SF, comunicando a
prejudicialidade do PL n' 390/83-CD (PLS 102/86-SF)
que "manda computar no cálculo do descanso semanal
remunerado as horas extras habitualmente prestadas".
01. SMln' 667, de 13-10-89, do SF, comunicando a
prejudicialidade do PL n' 1.797/83-CD (PLS
104/86-SF), que "fixa em 60 (scssenta) anos a idade
para aposentadoria por velhice de ex-combatente".
ar. SMln' 669, dc 16-10-89, do SF, comunicando a
prcjudlcialidade do PLP n' 60/83 (PLS n' 109/86-Complcmentar), quc acrcscenta parágrafo ao art. 4' da Lei
Complcmentarn'26, de 11-9-75, permitindo a liberação
dos saldos dos depósitos que menciona para pagamento
das prestações da casa própria".
Of. SMlno 670, de 16-10-89, do SF, comunicando a'
prejudicialidade do PLP 171/80 (PLS no 11I86-Comple-.
mentar), que "institui a co-gestão dos trabalhadores
e funcionários públicos no Fundo PIS/Pasep".
Of. SMln' 671, de 16-10-89, do SF, comunicando a
prejudicialidade do PL n' 3.850/84 (PLS 112/86-SF),
que "substitui a abreugrafia pelos hemogramas periódicos, como exigência para a obtenção da carteira de
saúde pelos que lidam com radiações ionizantes no trabalho cotidiano".
Of. SMln' 653, de 11-10-89, do SF, comunicando a
prejudicialidade do PL n' 2.213179-CD (PLS

100/86-SF), que "dispõe sobre a revisão do cálculo do
benefício aos segurados da Previdência Social que se
aposentaram durante a vigência do árt. 3' da Lei n'
5.890, de 1973, cm sua redação original".
Of. SMin' 654; de 11-10-89, do SF. comunicando a
prejudicialidade do PL n' 344/83-CD (PLS 101!86-SF),
que "acrescenta parágrafo ao art. 195 da CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1'-5-43, transferindo ao
empregador o ônus de provar a inocorrência ou atenuação de periculosidade ou insalubridade".
Of. SMln" 656, de 11-10-89, do SF, encaminhando
autógrafo do PLS n' 58/198~-Complementar (PLP n'
18/88-CD), que "possibilita afastamento de magistrados
dirigentes de classe", sancionado.
Of. SM/n' 662, de 13-10-89, do SF, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n' 58/89 (PDC n'
141186-CD e PDS n' 23/89, SF), que "aprova o texto
do Acordo sobre Transportes Marítimos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Argentina, assinado em Buenos Aires,
em 15 de agosto de 1985", promulgado.
Of. SMln' 664, de 13-10-89, do SF. encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n' 59/89 (PDC n'
158186-CD e PDS n' 25189, SF), que "aprova o texto
do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino da Dinamarca, firmado em Brasília, em 9-6-86", promulgado.
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Genésio Bernardino
Geraldo Bulhões
Geraldo Fleming
João Maia
João Rezek
José Amando
José Freire

COMISSÃO DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Gilson Machado
Humberto Souto
Luiz Marques
Maurício Campos
Narciso Mendes
PSDB 1 Vaga"

Cristina Tavares
Juarez Marques Batista

Saulo Queiroz
Ziza Valadares
PDS

Eurico Ribeiro
Mello Rei~

Telmo Kirst

2 Vagas

Titulares
PMDB
Áloísio Vasconcelos
Manoel Mola
Antonio Britto
Maurício Fruet
Antonio Gaspar
Maurílio Ferreira Lima
Bete Mendes
Matheus Iensen
Domingos Juvenil
Nilso Sguarezi
Eliel Rodrigue~
Onofre Corrêa
Ronaldo Carvalho
Henrique Eduardo Alves
Ivo Cersósimo
Rosário S::ongro Neto
Tidei de Lima
José Carlos Martinez'
José Costa
José Ulísses de Oliveira
'Luiz Leal
.
PFL
José Camargo
Ângelo Magalhães
José Jorge
Arolde de Oliveira
Paulo Marques
Átila Lira
Paulo Pimentel
Eliézer Moreira
Pedro Ceolin
Eraldo Trindade
Francisco Coelho
PSDB
Robson Marinho
Cristina Tavares
Vilson Souza
Koyo Iha

Lídice da Mata

Gersofl

Fernando Lyra
PTB

FéJes Nader
PT

PL
Flávio Rocha
PC do B
PSB

1 Vaga
Secretária: Delzuíte M, A, do Vale
, Ramal: 6906

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTJ,ÇA E REDAÇÃO
Presidente: Nelson Jobim - PMDB - RS
Vice-PresidenteS': João Natal - PMDB - GO
Jorge MedauaI'- PMDB - BA
Bonifácio de Andrada - PDS
MG
Titulares
PMDB
•
Michel Temer
Arnaldo Moraes
Nelson Jobim
Bernardo Cabral
Nilson Gibson
Carlos Vinagre
Osvaldo Macedo
Harlan Gadelha
Plínio Martins
Hélio Manhães
Renato Vianna
João Natal
Rosãrio Congro Neto
Jorge Medauar
Sérgio Spada
José Dutra
Theodoro Mendes
José Tavares
Tito Costa
Leopoldo Souza
Mendes Ribeiro

fer~s,

PDT

Carlos Cardinal
PTB

PDC
Sotero Cunha

PF~

Francisco.Benjamim

Aloysio Chaves
Costa F ~rreira
Dionísio Hage
Eliézer Moreira
Evaldo Gonçalves

.I airo Carneiro

Messias Góis
Ney Lopes.
'Oscar Corrêa
Paes LancHin

Roberto Jefferson

Ervin Bonkoski
Jçsé,Elias

PSDB
PT

Gumercindo Milhomem

Florestan Fernandes
PDC
Eduardo Siqueira Campos

Juarez Marques Batista
Sigmaringa Seixas

Horácio Ferraz
Jorge Hage
PDS
Bonifácio dc Andrada
Gerson Pcres

Álvaro Valle
PC doB

Brandão Montciro
Doutel de Andrade

PSB

Benedicto Monteiro
Gastone Righi

Eduardo Bonfim

Ibrahim Abi-Ackel
PDT
Silvio Abreu
PTB

José Carlos Sabóia
Suplentes
PMDB
Airton Sandoval
Antcro dc Barros
Francisco Amaral
Joaci Góes

I Vaga

Carrel Benevides
Gastone Righi

Presidente: Ántonio Gaspar - PMDB - MA
Vice-Presidentes: José Costa -'- PMDE - AL
Álvaro Valle - PL - RJ
Arolde de Oliveira - PFL - RJ

PL

PFL
Antônio Ueno
Assis Canuto
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Dionísio Dal Prá

Carlos Alberto Caó
Miro Teixeira

Secretário: Mariza da Silva Mata
RamaiS: -6902 - 6903

Lysâneas Maciel
Luiz Salomão

PDS,
PDT

Raquel Capiberibe

Antônió Salim Curiati.
Ár!1old Fioravim\e -

Moema São Thiago
I Vaga

José Carlos Grecco
Nelton Friedrich

PL

PDS

Suplentes
PMDB
José Tavares
José Viana
Maguito Vilela
Moisés Avelino
Onofre Corrêa
Percival Muniz
Raul Ferraz
Renato Bernardi
Ruy Nedel
Sérgio Spada

Júlio Campos
Narciso Mendes
Rita 'Furtado
Sadie Hauache
Sérgio Brito

Alysson Paulinelli
Christóvam Chiaradia
Erico Pegoraro
Eunice Michiles
Jalles Fontoura
Jesualdo Cavalcanti

João da Mata

PSB
José Carlos Sabóia

Jones Santos Neves
10 Vagas

Renato Johnsson
Rita Camata '

Roberto Torres
PT
Virgílio Guimarães

José Genoíno
Jorge Leite
Márcia Kubitschek
Osmundo RebouÇàs
Ralph'Bi,asi --

PDC
José Maria Eyrr!ael
Marcos Formiga

PL

PTB

PC do B
PSB

Afrisio Vieira Lima
Aluisio Campos
Antonio Mariz
Asdrubal Ben tes
Francisco Sales
Genebaldo Correia
José Melo
Jovanni Masini

Suplentes
PMDB
Lélio Souza
Manoel Mota
Mauricio Nasser
Nestor Duarte
Raimundo Bezerra
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago
6 Vagas
Jesus Tajra
Jesualdo Cavalcanti
Narciso Mendes
Sarney Filho
2 Vagas

Airton Cordeiro
Alcides Lima
Benito Gama
Enoe Vieira
José Thomaz Nonô

PDC
Miraldo Gomes

Francisco Pinto
HarÚm Gadelha
Hélio Manháes
Ivo Lech
Jorge Uequed
Alysson Paulinelli
Alziro Gomes
Eliézer Moreira
Lúcio Alcântara

Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

Artenir Werner

José Luiz Maia

Nelson Aguiar

Cunha Bueno
I Vaga

Paulo Delgado
PDe
Paulo Mourão

PT
Antônio Marangon

Ernesto Gradella
PDC
Eduardo Siqueira Campos

Secretário: Jarbas Leal Viana
Ramais: 6930 - 6931

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

PL
Adolfo Oliveira
PCdo B
Eduardo Bonfim
PSB
José Carlos Sabóia
Secretário: Ruy Ornar Prudência da Silva
Ramais: 6920 - 6921

COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR E
DO MEIO AMBIENTE
Presidente: Joaci Góes - PMDB - BA
Vice-Presidentes: Antonio Câmara - PMDB - RN
'Fábio- Feldmann' - PSDB - SP
Raquel Cândido - PDT - RO
Titulares
PMDB
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
Samir Achôa
Valdir Colatto

Presidcnte: Furtado Leite - 'PFL - CE
Vice-Prcsidentes: Dionísio Dal Prá - PFL - PR
Almibal Barcellos ...:..- PFL - AP
Ottomar Pinto - PMDB - RR
Titulares
PMDB
Antônio Câmara
Manoel Moreira
Nyder Barbosa
Edivaldo Motta
Ottomar Pinto
Expedito Machado
Paulo Sidnei
Francisco Pinto
Renato Vianna
Geraldo FÍeming
2 Vagas
Haroldo Sanford
Anníbal Barcellos
Dionísio Dal Prá
Furtado Leite
Orlando Bezerra

Fábio Feldmann
Geraldo Alckmin Filho

Juarez Marques Batista

Sotero Cunha

Paulo Ramos

PFL

Leonel Júlio
PT

José Genoíno

Domingos Juvenil
Fernando Velasco
Gilson Machado
Hélio Rosas

Orlando Bezerra
Ricardo Izar ,
Waldeck Ornelas

Antônio Ferreira
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Mario Assad
PSDB

Paulo Silva

Anna Maria Rattes
José Carlos Grecco
PDS

Myriam Portella

José Luiz Maia

Chico Humberto

Chagas Duarte
PTB

Roberto Augusto
PT

Lurdinha Savignon
Jairo Azi

Sérgio Carvalho

PDC

PDT

Presidente: Mário Assad - PFL - MG
Vice-Presidentes: Etevaldo Nogueira - PFL - MG
Raul Ferraz - PMDB - BA
Jairo Azi - PDe - BA
Titulares
PMDB
José Marauhão
Álvaro Antonio
Luis Roberto Ponte
Antônio Britto
'Prisco Viana'
Asdrubal Bentes
Raul Ferraz
Chagas Neto
Ruy Nedel
Fernando Velasco
Vingt Rosado
Firmo de Castro
José Carlos Vasconcelos

PDT
PTB

Eurico Ribeiro

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO,
INTERIOR E ÍNDIO

PDC
Osvaldo Bender

Paulo Ramos

PDS
Victor Faccioni

Secretária: Marci Ferreira Lopes
Ramais: 6998 - 7001

PDS

José Guedes

PDC

João da Mata (PDC)

Carlos Virgflio

PSDB

Mendes Botelho

PDT
Paes Landim
Ricardo Izar
Sadie Hauache

Arnaldo Martins
José Guedes

Farabulini Júnior

César Maia

Marluce Pinto

PSDB

Lúcia Braga
Sandra Cavalcanti
Waldeck Ornélas

Mello Reis
POT
PTB

PFL

PFL

Cláudio Á vila
Gandi Jamil
Jofran Frejat
Júlio Campos

Roberto Augusto
PT

Rodrigues Palma

Brandão Monteiro

1 Vaga

Joaquim Sucena

PTB

Ervin Bonkoski
Roberto Jefferson

Val~dão

Florestan Fernandes

PDT

1 Vaga

José Serra
PDS

Ary

Octávio Elisio

PTB

Lysâneas Maciel
Gonzaga Patriota

PSDB
Antonio Perosa
Geraldo Campos

PT

PDS

Vicente Bogo
Vilson Souza

PDT

Raquel Cândido

PFL Narciso Mendes
Pedro Canedo
Sarney Filho
PSDB

PDS
Adylson Motta
Jorge Arbage

Suplentes
PMDB
Manoel Moreira
M~ria Lúcia
,Uldurico Pinto
5 Vagas

Anna Mana Rattes
Carlos Mosconi

PSDB

Gilson Machado
Osmar Le'itão
Sérgio Brito

Aloysio Cha'{es
Antônio Ferreira
Enoe Vieira
Etevaldo Nogueira

Gumercindo Milhomem

PFL

Aécio Neve,
Antônio Câmara
Geraldo Bulhões
Joaci Goes
João Maia
José Melo
Paulo Sidnei

PFL

PT

João Herrmann Neto

Sérgio Naya
3 Vagas

Paulo Zarzur
Valmir Campelo

Elias Murad

Aldo Arafltes

Suplentes
PMDB
Joaquim Haickel
Mário de Oliveira
Milton Lima
Paulo Almada

Agassiz Almeida
Antônio de Jesus
Francisco Carneiro
Gabriel Guerreiro
Gerson Marcondes
José Dutra

Suplentes
PMDB
Paulo Sidnei
Ronaldo Can'alh{]
Valdir Colatto
Waldir Pugliesi
3 Vagas
PFL

Cleonâncio Fonseca
Leur Lomanto
Luiz Marques
Manoel Castro

Rita Camata
Simão Sessim
Ubiratan Spinelli
PSDB

Caio Pompeu
Fábio Feldman

Lézio Sathler

PDS
Eurico Ribeiro

Carlos Virgílio
PDT

I Vaga

Raquel Cândido
PTB

Valmir Campelo

Milton Barbosa (PDC)
PT

Arolde de Oliveira
Christovam Chiaradia
Cláudio Ávila
Iberê Ferreira

Koyu Iha
Vilson Souza
PDS

José Luiz Maia
Adauto Pereira

PDC
Gidel Dantas
Secretário: Benício Mendes Teixeira
Ramais: 6971 - 6072

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E _COMÉRCIO
Presidente: Airton Cordeiro - PFL - PE
Vice-Presidentes: Ézio Ferreira - PFL - PR
Osmundo Rebouças - PMDB CE
César Maia - PDT - RJ
Titulares
PMDB
Albérico Filho
Jorge Leite
Amilcar Moreira
José Geraido
-Emani Bodrim
Lúcia Vânia
Fernando Bezerra Coelho
Luís Roberto Ponte
-Fernando-Gasparian
Marcelo Cordeiro
Francisco Carneiro
Milton Reis
Ge_nel:)aldo Correia
Osmundo Rebouças
Geovah Amarante
Oswaldo Lima Filho
Hélio Duque
Ralph Biasi
Israel Pinheiro
-Roberto Brant
João Agr!pino
Airton Cordeiro
Ézio Ferreira
Gilson Machado
José Mendonça Bezerra
José Moura
José Thomaz Nonô
José Serra
Ronaldo Cesar Coelho

PfL

Luiz Eduardo
Ronaro Corrêa
Saulo Coelho
Vinicius Cansanção
1 Vaga

PSDB
.
Virgildásio de Senna
Ziza Valadares
PDS

Cunha Bueno
Delfim Netto

Felipe Mendes
PDT

Artur Lima Cavalcanti
César Maia

Márcia Cibilis Viana
PTB
Gastone Righi

Basílio Villani
Jayme Paliarin

Osvaldo Bender
PDT
Bocayuva Cunha

Amaurv Müller
Luiz Salomão

Vladimir Palmeira
PDC

José Maria Eymael
PL
Flávio Rocha

PT
Virgílio Guimarães

1 Vaga
PDC

José Gomes

Suplentes
PMDB.
Marcos QueIroz
Max Rosenmann
Nelson Jobim
Paulo Mincarone
Rosa Prata
10V'agas -

PFL

PC do B

PDS
Adylson Motta
Aécio de Borba

PSB

J Vaga
Secretária: Maria Laura Coutinho
Ramais: 7016 - 7019

COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO,CULTURA,
ESPORTE E TURISMO
Presidente: Ubiratan Aguiar - PMDB - CE
Vice-Presidentes: Celso Dourado - PMDB - BA
Jorge Hage - PSDB - BA
Florestan Fernandes - PT - SI'
Titulares
PMDB
Afrísio Vieira Lima
José Freire
Agassiz Almeida
José Maranhão
Maguito Vilela
Bete Mendes
Celso Dourado
Márcia Kubitschek
Chagas Neto
Márcio Braga
Fausto Fernandes
Mauro Sampaio
Flávio Palmier da Veiga
Renato Bernardi
Rita Camata
Gerson Vilas Boas
Hélio Rosas
Sérgio Spada
Iranildo Pereira
Ubiratan Aguiar
Joaquim Haickel

PFL
A.gripino de Oliveira Lima
Atila Lira
Cleonàncio Fonseca
Costa Ferreira
Eraldo Tinoco
Evaldo Gonçalves

Jesualdo Cavalcanti
José Queiroz
Luiz Marques
Osvaldo Coelho
Pedro Canedo

PSDB
Jorge Hage
Octávio Elísio

PDT
Fernando Lyra
Floriceno Paixão
PTB

PDT
Márcia Cibilis Viana
Nelson Aguiar

Tadeu França

PT

Jofran Frejat
José Jorge

PDC
PL
José Carlos Coutinho
PC do B
Edmilson Valentim
PSB

I Vaga

Secretária: Tasmània Maria de Brito Guerra
Ramais: 6980 - 6977

COMISSÁO DE FINANÇAS
Presidente: Francisco Dornelles - PFL - RJ
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL - RS
Fernando Bezerra Coelho - PMD B
-PE
José Serra - PSDB - SI'
Titulares
PMDB
José Freire
Arnaldo Martins
Luiz Alberto Rodrigues
Cid Carvalho
Osmundo Rebouças
Fernando Bezerra Coelho
Roberto Brant
Francisco Sàles
Gonzaga Patriota
Sérgio Naya
Iraj fi Rodrigues
1 Vaga
João Carlos Bacelar
PFL
Arnaldo Prieto
Benito Gama
Francisco Dornelles
Levy Dias

Manoel Castro
Mu~sa D.- _nes
Rita Furtado
PSDB

Sólon Borgcs dos Reis'

Francisco Küster
José Carlos Grecco

Paulo Delgado

Aécio de Borba

José Serra
PDS
Felipe Mendes
PDT

PDC
Milton Barbosa

I Vaga

Jonival Lucas

PTB
Fábio Raunheitti
Osvaldo Sobrinho

Gastone Righi

Gumercindo Milhomem

Eurico Ribeiro

Arnold Fioravante
Artenir Werner

Nelson Seixas

Benedicto Monteiro
Elias Murad

PT

Antônio Ueno
Arnaldo Prieto

Paulo Silva
Robson Marinho

Antur da Távola
Moema São Thiago

Lídice da Mata

Florestan Fernandes

PFL

Ney Lopes
Orlando Pacheco
Rita Furtado
Sandra Cavalcanti
Sarney Filho

Alceni Guerra
Alysson Paulinelli
Ângelo Magalhães
Erico Pegoraro
Lauro Maia
Manoel Castro
PSDB

PDS

Ademir Andrade

Suplentes
PMDB
Mário Martins
Amilcar Moreira
Mauro Miranda
Daso Coimbra
Djenal Gonçalves
Messias Soares
Plínio Martins
Henrique Eduardo Alves
Roberto Vital
José da Coneeiç(lo
II Vagas

PL
José Luiz de Sá

Caio Pompeu
Hermes Zaneti

PSB

PSB
João Herrmann Neto

Horácio Ferraz

PC doB
Manuel Domingos

PCdoB

PTB

Fábio Raunheitti
Feres Nader

PT
Ernesto Gradella

PL
Álvaro Valle
Lídice da Mata

PSDB

Antoniocarlos Mendes
Thame_
Dirce Tutu Quadros

Irma Passoni

Bosco França
Darcy Deitas
Firmo de Castro
José Costa
Luiz Soyer
Luiz Vianna Neto

Orlando Bezerra
Oscar Corréa
Ricardo Izar

CêsarMaia

José Fernandes

Suplentes
PMDB
Bonifácio de Andrada
João Agripino
José Carlos Vasconcelos
Samir Achôa
Bocayuva Cunha
Tidei de Lima
4 Vagas
Benedicto Monteiro
PFL
Leur Lomanto
Mussa Demes
Antônio Marangon
Stélio Dias

PTB
Basl1io Villani

Horácio Ferraz
PT

Luiz Gushiken
PDC

Carlos Vinagre
Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Arneiro
Haroldo Sabóia

Jonival Lucas
Suplentes
PMDB
Expedito Machado
Nyder Barbosa
Fernando Gaspanan
Oswaldo Lima Filho
João Natal
Sérgio Werneck
Iranildo Pereira
4 Vagas
Lúcia Vânia
Milton Reis
PFL
Orlando Bezerra
Rubem Medina
Sérgio Brito

Alceni Guerra
Cleonâncio Fonseca
Gandi Jamil
José Lins

Alércio Dias
Enoc Vieira
José Lins
Furtado Leite
Francisco Küster
Geraldo Campos

PDS
Felipe Mendes

I Vaga

PDC
Tarzan de Castro
Secretário: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7025 - 7026

PTB
Leonel Júlio

COMISSÃO DE
Valmir Campelo

PT
Vladimir Palmeira
PDC
Miraldo Gomes
Secretária: Maria Julia Ra,liello dc Moura
Ramais: 6955 - 6959

COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Presidente: Fernando Gasparian PMDB-SP
Vice-Presidentes: Irajá Rodrigues
-PMDB-RS
Benito Gama - PFL - BA
Fernando Santana - PCB - BA

Airtcin"fiandoval
Aluízio 'Campos
.Fernando Gasparian
Firmo de Castro
Fernando Santana
Gerson Marcondes

Titulares
PMDB
Irajá Rodrigues
José Geraldo
Maria Lúcia
Mário Lima
Nilso Sguarezi
Ottomar Pinto
Percival Muniz
PFL

Benito Gama
João Alves
José Moura
José Tinoco

MINAS E ENERGIA
Presidente: Octávio Elisio - PSD~ - MG
Vice-Presidentes: Antônio Perosa - PSDB - SP
Mário Lima - PSDB - BA
Aécio de Borba - PDS - CE
Titulares
PMDB
Eduardo Moreira
Mário Lima
Gabriel Guerreiro
Maurício Pádua
Genésio de Barros
Osvaldo Macêdo
João Resek
Paulo Almada
José Amando
Prisco Viana
Luiz Alberto Rodrigues
I Vaga
Marcos Lima
PFL
Alcides Lima
José Santana de
Assis Canuto
Vasconcellos
Ézio Ferreira
José Tinoco·
Geovani Borges
Maurício Campos
PSDB
Antonio Perosa
Mauro Campos

Maluly Neto
Simão Sessim
Victor Fontana

COMISSÃO DE
Presidente: Bernardo Cabral - PMDB - AM
Vice-Presidentes: Márcia Kubitschek - PMDB' - DF
Aloysio Chaves - PFL - PA
Adolfo_ Oliveira - PL - RJ
Titulares
PMDB
Afrísio Vieira Lima
Luiz Viana Neto
Antônio Mariz
Marcelo Cordeiro
Airton Sandoval
Márcia Kubitschek
Bernardo Cabral
Mattos Leão
Bosco França
Maun1io Ferreira Lima
Daso Coimbra
Maurício Fruet
Délio Braz
Melo Freire
Djenal Gonçalves
Naphtali Alves de Souza
Haroldo Sabóia
Ulysses Guimarães
José Ulisses de Oliveira
Leopoldo Bessone
Luiz Soyer
PFL
Aloysio Chaves
Oscar Corrêa
Antônio Ueno
Osvaldo Coelho
Paulo Pimentel
Enoc Vieira
Rubem Medina
Francisco Benjamim
Sarney Filho
Jesus Tajra
Leur Lomanto
PSDB
Artur da Távola
Jaime Santana
Moema São Thiago
Egídio Ferreira Lima
PDS

PDT

Victor Faccioni

PTB

José Maurício

Carrel Benevides
Ervin Bonkoski

Marluce Pinto

Benedita da Silva

PDT
Raquel Cândido

Tarzan de Castro
PL

Telmo Kirst
PDT

Chagas Duarte

Sérgio Carvalho
PTB

Marluce Pinto

Valmir Campelo
PT

Paulo Delgado
PDC

Adolfo de Oliveira

José Gomes

PDS
Ary Valadão

Aloísio Vasconcelos
Arnaldo Martins
Carlos Benevides
Hilário Braun
Israel Pircheiro
Maguito Vilela

Aloysio Chaves
Annibal Barcellos
Antônio Ferreira
Eraldo Tinoco

Virgílio Guimarães
PDC

PT
Vladimir Palmeira

Rose de Freitas

J0:10 de Deus Antunes
PT

PTB

PDC

Anna Maria Rattes
Dirce Tutu Quadros

José Maurício

Amaury Müller
Bocayuva Cunha

PDS
Aécio de Borba

Mello Reis

Adylson Motta
Francisco Diógenes

Octávio E lisio

Leonel Júlio

PSDB

, Sotero Cunha

Farabulini Júnior

Luiz Gushiken

PDT

PT

José Fernandes

Basílio Villani

Victor Faccioni

Márcia Cibilis Viana

José Elias

RELAÇÕES EXTERIORES

PT

Arnold Fioravante

Luiz Salomão
PTB

Secretária: ÁlIia Felício Tobias
Ramais: 6945 - 6947

Gerson Peres
PDT
PTB

PDS

PDT

José Maria Eymael
José Gut{des

Brandão Monteiro
Rose de Freitas

,Francisco Diógenes

PDC
PSDB

PSDB
Euclides Scalco
Ronaldo Cezar Coelho

PDS

Suplentes
PMDB
Neuto de Conto
Ottomar Pinto
Paulo Roberto
Walmor de Luca
4 \;agas
PFL
Jonas Pinheiro
Ronaro Corrêa
I vaga

PSDB
Jayme Santana
Virgildásio de Senna
Maria de Lourdes Abadia

PC do B
Eduardo Bonfim
PSB
Domingos Leonelli

Antônio Gaspar
Bete Mendes
Genésio de Barros
Geovah Amarantc
Hélio Duque
Hélio Rosas
Jorge Medauar

Suplentes
PMDB
Marcos Lima
Matheus Iensen
Mauro Sampaio
Michel Temer
Raul Belém
Rosário Cougro Neto
Jorge Vianna

Santinho Furtado
Theodoro Mendes
3 Vagas

Leopoldo Souza
Luiz Alberto Rodrigues
Rubem Branquinho

PSDB
Sigmaringa Seixas
Hermes Zaneti
Virgildásio de Senna
Maria de Lourdes Abadia

PL

2 Vagas

PC do B

Sólon Borges dos Reis
PT
1 Vaga

José Genoíno

PDe
Roberto Balestra

Antônio Britto
Bernardo Cabral
Celso Dourado
Dalton Canabrava

Suplentes
PMDB
Ivo Mainardi
Márcio Braga
Mattos Leão
Tidei de Lima
PFL 13 Vagas

Anml1al Barcellos
Arolde de Oliveira
Júlio Campos
Lúcia Bra~a
Maurício C'ampos
Osmar Leitão

Paulo Marques
Rubem Medina
Saulo Coelho
Simão Sessim
1 Vaga

Aldo Arantes
PSB
João Herrmann Neto
Secretária: Regina Beatriz Ribas Mariz
Ramais: 6992 - 6994

COMISSÃO DE SAÚDE,
PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PreSidente: Raimundo Bezerra - PMDB - CE
Vice-Presidentes: Ivo Lech - PMDB - RS
Arnaldo Faria de Sá - PJ - SP

Octávi) Elísio
Vicente Bogo

Advlson Motta
Gerson Peres

Osvaldo Bender

PDT
Adhemar de Barros Filho
2 Vagas
PTB
José Egreja
Farabulini Júnior
. João de Déus Antunes
PT

Alarico Abib
Arnaldo Faria de Sá
Djenal Gonçalves
Doreto Campanari
Eduardo Moreira
Francisco Amar~1
Genésio Bernardino
.Ivo Lech
Jorge Uequed
José Viana

PFL
Alceni Guerra
Erico Pegoraro
Eunice Michiles
Gandi Jamil
Jesualdo Cavalcanti
Jofran Frejat

José Queiroz
Lauro Maia
Orlàndo Pacheco
Pedro Canêdo
Sandra Cavalcanti

PSDB
AntonioCarlos Mendes Thame Célio de Castro
Jorge Uequed
Carlos Mosconi
PDS
Antonio Salim Curiati
Ary Valadão

Carlos VirgI1io

Joaquim Sucena

PDS

Aécio de Borba

Geraldo Alckmin Filho
1 Vaga
Jorge Arbage

PDT
Chagas Duarte

1 Vaga
PTB

Roberto Augusto

PT
Lurdinha Savignon
PDC
1 Vaga
Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Ramais: 7011-7012

COMISSÃO DE TRABALHO
Presidente: Carlos Alberto Caó - PDT - RJ
Vice-Presidentes~ Paulo Paim - PT - RS
Júlio Costamilarl - PMDB - RS
Edmilson Valentim - PC do B -

RI

Titulares

PMDB

1 Vaga

PL
PCdo B
Manuel Domingos
PSB
Francisco Rolim
Secretária: Maria Inêz Lins
Ramal: 6914

COMISSÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: Irma Passoni - PT - SP
Vice-Presidentes: Miro Teixeira - PDT - RJ
Carlos Vinagre - PMDB - PA
Aristides Cunha - PSC - SP

Aloysio Tcixeira
Aristides Cunha
.Carlos Vinagre
Hélio Rosas
João Natal
José Freire
Leopoldo Bessone

Titulares
PMDB
Mário de Oliveira
Naphtali Alves de Souza
Paulo Zarzur
Theodoro Mendes
Wagner Lago
1 Vaga

Mussa Demes
Sadie Hauache
2 Vagas
PSDB

Francisco Küster
Geraldo Campos
Artenir Werner

Osmar Leitão
Victor Trovão
1 Vaga
PSDB

Célio de Castro
Geraldo Campos

Nelton F;iedrich
PDS
Myriam Portella

Mello Reis
PDT

Lysâneas Maciel

Carlos Alberto Caó
PTB

Roberto Augusto

Mendes Botelho
PT
Paulo Paim
PDC
Farabulini Júnior(PTB)
Suplentes
PMDB

Mário LIma
Nilson Gibson
7 Vagas

Aloysio Teixeira
Edivaldo Motta
Haroldo Sanford
Luís Roberto Ponte
PFL
Átila LiraEnoc Vieira

Nasser Almeida

PFL

Humberto Souto
Lúcia Braga
Lúcio Alcântara
Narciso Mendes

Paulo Silva
PDS

Roberto Jefferson

Jorge Uequed
Jones Santos Neves
José da Conceição
José Tavares
Júlio Costamilan
1 Vaga

Alexandre Puzyna
Antero de Barros
Antônio Mariz
Edmilson Valentim
Francisco Amaral
Geraldo Fleming
Haroldo Sabóia

PFL
Humberto Souto
Jalles Fontoura
Luiz Marques

Nelson Seixas
PTB

PSDB 1 Vaga
Célio de Castro

PDC

PDT
Chico Humberto
Floriceno Paixão

Antônio Ueno
Átila Lira
Eraldo Tinoco

Antônio Marangon

Paulo Paim

Oswaldo Almeida
Titulares
PMDB
Júlio Costamilan
Mauro Sampaio
Messias Soares
Moisés Avelino
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Ruv Nedel
Ulclurico Pinto
Vingt Rosado
2 Vagas

Suplentes
PMDB
Osvaldo Macêdo
Renato Vianna
9 Vagas
PFL
Iberê Ferreira
Jofran Frejat
2 Vagas

Fábio Raunheitti

PSDB

PDS

Marcos Formiga
PC do B

rDe

Alarico Abib
Álvaro Antônio

PSB
Abigail Feitosa

Anna Maria Rattes
Geraldo Alckmin Filho

PL

Irma Passoni
Jairo Carneiro

Edmilson Valentim

PTB
José Egreja
Osvaldo Sobrinho

PT

José Carlos Coutinho

Cunha Bueno
PDT

Sólon Borges dos Reis

Feres Nader

PDS

Doutel de Andrade

Miro Teixeira

Floriceno Paixão
PTB

Jairo Azi
Messias Góis
N~y Lopes
Paes Landim
Ricardo Izar
I Vaga

Artenir Werner
Ary Valadâo

PDT
João Paulo

PDC

PFL
Arnaldo Prieto
Airton Cordeiro
Eraldo Tinoco
Fausto Rocha
José Camargo
Levy Dias

PT
Benedita da Silva

Eunice Michiles
Waldeck Ornélas
3 Vagas

PSDB
Antoniocarlos Mendes
Thame
Dirce Tutu Quadros

Felipe Mendes

Telmo Kirst

PDS
Ary Valadão
PDT
Tadeu França

José Maurício

1 Vaga

Carrel Benevides

Marluce Pinto
FT

PTB
João de Deús Antunes

Osvaldo Sobrinho

Benedita da Silva
PDC

PT

Jairo Carneiro
Secretária: Tole Lazzarini
Ramais: 7005 - 7006

João Paulo
PDC
Jayme Paliarin (PTB)

Reunião: 4,5 e 5,5 feiras
Secretário: Agassis Nylandeir Brito
Ramais: 6989 - 6990

Presidente: Darcv Pozza - PDS - RS
Vice-Presidente: Jorge Arbage - PDS - PA
Sérgio Wernec)c.=-]MDB - MO
José_Santana de Vasconcelos - PFL
-MG
Titulares
PMDB
Max Rosenmann
Paulo Roberto
Paulo MÍncarone
Roberto Vital
Rubem Branquinho
Sérgio Werneck
1 Vaga

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO

Senadores
João Calmon
Leopoldo Peres
Mendes Canale
Ronaldo Aragão
Ruy Bacelar
Severo Gomes
Vago

Mauro Campos
PDS
João Lobo
Lourival Batista

PTB
Mendes Botelho
PT
Ernesto Gradella
PDC
Suplentes
PMDB
José Geraldo
José Ulisses de Oliveira
Luiz Leal
Naphtali Alves de Souza
Roberto Brant
Rospide Netto

Antônio Ferreira
Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
Francisco Dornelles
João Alves
José Jorge
Levy Dias
Osvaldo Coelho
Paes Landim
Simão Sessim

Chagas Rodrigues
Teotonio Vilela Filho

João Castelo

José Serra
Maria de Lourdes Abadia
Saulo Queiroz
Ziza Valadares
PDS
Darcy Pozza
Felipe Mendes
Jorge Arbage
PTB

PFL
Airton Cordeiro
Costa Ferreira
Ézio Ferreira.
Geovani Borges

Manoel Castro
Maurício Campos
Saulo Coelho

Louremberg Nunes Rocha Fãbio Raunheitti
Féres Nader
PDT
César Maia
Luiz Salomão
PT

PSDB
José Carlos Grecco
Saulo Queiroz

Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Arneiro
Genebaldo Correia
Israel Pinheiro
João Agripino
João Carlos Bacelar
José Carlos Vaconcellos
José Maranhão
Manoel Moreira
Marcos Queiroz
Mauro Sampaio
Max Rosenmann
Nilson Gibson
Nyder Barbosa
Rospide Neto
Santinho Furtado
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago

Anna Maria Rattes

Pompeu de Souza

PDS
José Luiz Maia
PTB
Carrel Benevides
PDT
Artur Lima Cavalcanti
PT
João Paulo
PDC
Mauro Borges
Secretária: Hilda de Sena C. Wiederhecker
Ramais: 6938 - 6939

2 - COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITORIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS).
Composição

MEMBROS DO CONGRESSO

PSDB

Gidel Dantas

Arnaldo Moraes
Chagas Neto
Del Bosco Amaral
Eliel Rodrigues
Ernani Boldrim
Gustavo de Faria
ÍturivalNascimento

Titulares
PMDB
Deputados

PFL

Jorge Arbage

Joaquim Sucena

Ézio Ferreira
Jofran Frejat
José Camargo
Luis Marques
PSDB

Presidente: Deputado Cid Carvalho - PMDB - MA
Vice- Presidente. Deputado César Maia - PDT RJ

PSDB

José Fernandes

Odacir Soares

Composição

Alziro Gomes
Luiz Marq ues
José Santana de Vasconcellos Simão Sessim
Júlio Camnos
Stélio Dias
Lael Varella

Brandão Monteiro

Haroldo Sabóia
Irajá Rodrigues
Lélio Souza
Luiz Vianna Neto
Raul Belém
Renato Vianna
PFL

1.

PFL

PDT

PMDB
Meira Filho
Nelson Wedekin

COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO .QE TRANSPORTES

Darcy Pozza

Roberto Balestra
PL
José Luiz de Sá
PSB
Abigail Feitosa
PC do B
Manuel Domingos
Suplentes

PTB

Sérgio Carvalho

Antônio Perosa
Lézio Sathler

Moisés Abrão

PDT

Arnold Fioravante

Alexandre Puzyna
Carlos Benevides
Dalton Canabrava
Denisar Àrneiro
Mário Martins
Mauro Miranda

PDC

PDS
Edmundo Galdino
Saulo Queiroz

Sigmaringa Seixas

Irma Passoni
Virgílio Guimarãe::~

Senadores
Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes
Nabor Júnior

Deputados
Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos
José Guedes
Renato Bernardi

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO

Almir Laversveilcr

José Carlos Mello

Cesar Vieira de:: Re::zende

Pe::dro José Xa~fer
Mattoso

Charles Curt Mucllcr

,DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

~~rtl~!ttréll .••••••••..•••••••••..••••••••••••

'Exemplar avulso

..

NCz$ 9,32
NCz$ 0,06

SEÇÃO 11 (Senado Federal)

~~rt1~~tréll

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Exemplar avulso

.

NCz$ 9,32
NCz$ 0,06

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável
em ~rasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela
Caixa Econômica Federal - Agência - P~-CEGRAF, conta corrente nf? 920001-2, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes -

Caixa Postal 1.203 CEP: 70160.

Brasília -

DF

Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 224-5615,
na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de Publicações - Coordenação
de Atendimento ao Usuário.

REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N9 96
(outubro a dezembro de 1987)
Está circulando o n9 96 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de
pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
Este número, com 352 pági~as, contém as seguintes matérias:
Os dilemas institucionais no Brasil - Ronaldo Poletti
A ordem estatal e legalisfc3. A política como Estado e o
direito como lei - Nelson Saldanha
Compromisso Constituinte - Carlos Roberto Pellegrino
Mas ql,Jal Constituição? - Torquato Jardim
Hermenêutica constitucional - Celso Bastos
Considerações sobre os rumos do federalismo nos 'Estados Unidos e no Brasil - Fernanda Dias Menezes
de Almeida
Rui Barbosa, Constituinte - Rubem Nogueira
Relaciones y convenios de las Provincias con sus Municipios, con el Estado Federal y con Estados extranjeros
- Jesús Luis Abad Hernando
Constituição sintética ou analítica? - Fernando Herren
Fernandes Aguillar
Constituição americana: moderna aos 200 anos - Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza
A Constituição dos Estados Unidos - Kenneth L. Penegar
A evolução constitucional portuguesa e suas relações com
a brasileira - Fernando Whitaker da Cunha
Uma análise slstêmlca do conceito de ordem econômica
e social - Diogo de Figueiredo Moreira Neto e
Ney Prado
A Intervenção do Estado na economia - seu processo
e ocorrência históricos , - A. B. Cotrim Neto
O processo de apuração do abuso do poder econômico
na atual legislação do CADE -José Inácio Gonzaga
Franceschini
Unidade e dualidade da magistratura - Raul Machado
Horta

À venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas
Senado Federal.
Anexo I, 22 9 andar
Praça dos Três Poderes,
CEP 70160 - Brasília, DF
Telefones: ~< 11-3578 e
211-3579

Judiciário e minorias -

Geraldo Ataliba

Dívida externa do Brasil e a argüição de sua inconstitucIonalidade - Nailê Russomano
O Ministério Público e a Advocacia de 'Estado - Pinto
Ferreira
Responsabilidade civil do Estado -Carlos Mário da Silva
Velloso
Esquemas privatísticos no direito administrativo - J. Cretella Júnior
A sindi'Cância administrativa e a punição disciplinar mir Netto de Araújo

Ed-

A vinculação constitucional, a recorribilidade e a acumulação de empregos no Direito do Trabalho - Paulo
Emflio Ribeiro de Vilhena
Os aspectos jurídicos da inseminação artificial e a disciplina
jurídica dos bancos de esperma - Senador Nelson
Carneiro
Casamento e família na futura Constituição brasileira: a
contribuição alemã - João Baptista Villela
A evolução social da mulher - Joaquim Lustosa Sobrinho
Os seres monstruosos em face do direito romano e do
civil moderno - Sflvio Meira
Os direitos intelectuais na Constituição - Carlos Alberto
Bittar
O direito autoral do ilustrador na literatura infantil - Hildebrando Pontes Neto
Reflexões s.obre os rumos da reforma agrária no Brasil
- Luiz,Edson Fachin

Assinatura
para 1988
(noS 97 a 10Q):

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA 470775.
Atende-se, também, ,pelo sistema d~ reembolsopostáL' ,

REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISLATIVA N9 97
(janeiro a março de 1988)
Está circulando o nQ 97 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral :e
pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
Este número, com 342 páginas, contém as seguintes matérias:

Os cànones do direito administrativo -

J. Cretelll Jú.

nior
A Constituição e a administraçãõpública na Itália - Um·

Deformalização do processo e deformalização das controvérsias - Ada Pellegrlr'li Grinover
Os meios moralmente legítimos de prova -Luís Alberto

berto Alegretti

Thompson Flores Lenz

Constituição portuguesa - Celso Blstos
Perspectivas da organização judiciária na futura Constituição FedE1ral - José Guilherme Villell
Ministério Pwblico do Trabalho - José Edulrdci Duarte

Provas ilícitas no processo penal - Maril da Glória
Lins da Silva Colucci e Maril Regina Caffaro Silva

Slad
A renegociação da dívida externa e o respeito à soberania
nacional - Arnaldo Wald
Recurso em matéria tributária - Geraldo Ataliba
Revisão doutrinária dos conceitos de ordem pública e
segurança pública - uma análise sistêmica - Diogo de Fi.

gueiredo Moreira Neto
O acidente de Goiânia e a responsabilidade civil nuclear

- Carlos Alberto Bittar
O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão
de futuro - Clóvis V. do Couto e Silva
O nascituro' no Código Civil e no direito constituendo
do Brasil- SUmarl J. A. Chinelato e Almeida

À venda na Subsecretaria
de Edições TécnicasSenado Federal, Anexo I,
22 Q andarPraça dos Três Poderes,
ÇEP 70160 - Brasília, DF -

Decreto-Lei n' 201/67: jurísdicionalização do processo
ou liberdade procedimental? -JoSé Nilo de Castro
Pontes de Miranda. teórico do direito -

Clovis Raml.

Ihoto
Espaço e tempo na concepção do direito de Pontes de
Miranda - Nelson Saldanha
Norberto Bobbio e o positivismo jurídico - Aliar Bar-

bosl
Direito Educacional na formação do administrador - Edi.

valdo M. Boaventura
Os direitos conexos e as situações nacionais -

José

de Oliveira Ascenslio
O contrato de edição gráfica de obras escritas e musicais

- Antônio Chaves

Assinatura
para 1988
(n,?s 97 a 100):

Telefones: 311-3578 e 311-3579

Os pedidos deverão ser acompanhados ~e cheque nominal à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA
470775.
Atende·se, também. pelo sistema de reembolso postal.

REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISlATNA N9 98
(abril a junho de 1988)
Está circulando o n 9 98 da Revista de Informação Legislativa, p<;riódico
trimestral de pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal.
Este ,número, com 466 páginas, contém as seguintes matérias:

EDIToRiAL

Centenário da Abolição da Escravatura
SESSÃO SOLENE DO CONGRESSO NACIONAL
Comemoração do centenário da Abolição

.COLABORAÇÃO
Aspectos econômicos do processo abolicionista -Mircea Buescu
A família na Constituição - Senador Nelson Carneiro
Fonte de legitimidade da Constituinte - Geraldo Ataliba
A Constituição e o caso brasileiro - Eduardo Silva Costa
A vocação do Estado unitário no Brasil - Orlando Soares
Da arbitragem e seu conceito categorial-J. CretellaJúnior
O juízo arbitral no direito brasileiro - Clóvis V. do Couto e Silva
Grupo econômico e direito do trabalho - Paulo Emílio R de Vilhena
Hacia el abolicionismo de la sanción capital en Espana - Antonio
Beristain

As cláusulas contratuais gerais, a proteção ao conSumidor e a lei portuguesa sobre a matéria - Francisco dos Santos Amaral Neto
Delineamentos históricos do processo civil romano - Sílvio Meira
O destinatário do sistema brasileiro de patentes - Nuno Tomaz Pires
de Carvalho
A política de informática e a Lei n 9 7.646, de 18-12-87 - Antônio
Chaves

A lei do software -

Carlos Alberto Bittar

~QUIVO

Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e Lei Áurea trilogia abolicionista - Branca Borges Góes Bakaj

A grande

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 01/1203
Brasília - DF

EDIÇÃO DE HOJE: 88 PÁGINAS

PREÇO DESTE EXEMPLAR: NCz$ 0,11

