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CAPITAL FEDERAL

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso l, da Constituição, e eu, Nelson
Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 60, DE 1989
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional entre a República Federativa do Brasil
e a República de Cuba, celebrado em Brasília, em 29 de abril de 1988.
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba, celebrado em Brasília, em 29 de abril de 1988.
Art. 2~ Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possa resultar revisão do
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares ao mesmo.
Art. 3~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de outubro de 1989. - Senador Nelson Carneiro, Presidente.

o texto deste Acordo acompanha publicação deste decreto legislativo no DCN (Seção rI), de
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MARINHO, Líder, em exercício. do PSDB. indi- .

cando a Deputada Dirce Tutu Quadros para compor, como suplente, a Comissão de Trabalho.
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VII - Ordem do Dia
(Págs. 11870 a 11876).
Apresentação de proposições: ARY VALADÃO, ROSÁRIO CONGRO NETO, CHICO
HUMBERTO, JOSÉ QUEIROZ, PAULO ZARZUR, ULDURICO PINTO, SAMIR ACHÓA,
MAURÍCIO FRUET, EUDARDO SIQUEIRA
CAMPOS, GEOVANI BORGES, LEOPOLDO
SOUZA, TADEU FRANÇA, MICHEL TEMER,
JONAS PINHEIRO, GILSON MACHADO, JO·
SÉ CARLOS MARTINEZ, LURDlNHA SAVIGNON, GENEBALDO CORREIA.
PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira) - Votação
e aprovação de requerimento para tramitação cm
urgência do Projeto de Lei n' 3.049, de 1989.
Comunicação, pelo Presidente da República, da
indicação do Deputado Luiz Roberto Ponte para
Líder do Governo na Casa. Discussão única do Projeto de Lei n' 3.362-B, de 1989.
LÉLIO SOUZA-Parecer, na condição de Relator designado pela Mesa em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, ao substitutivo
da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência
Social ao Projeto de Lei n' 3.362-B, de 1989.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aprovação de requerimento para o adiamento, por duas
sessões, da discussão do Projeto de Lei n' 3.362-B,
de 1989. Discussão única do Projeto de Lei n' 74,
de 1987. Encerramento da discussão, Votação e rejeição das emendas oferecidas pelo Relator designado pela Mesa errr substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e Redação.
JESUS TAJRA, ROB~ON MARINHO, JOSÉ
TAVARES (Pela ordem) - Declaração de voto
das Lideranças do PFL, PSDB e PMDB, respectivamente.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação
e rejeição do Projeto de Lein' 74, de 1987.

BALESTRA - Discussão do Projeto de Lei n'
3.477, de 1989.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação
e aprovação de subemenda da Comissão de Economia, Indústria e Comércio ao substitutivo do autor
ao Projeto de Lei n' 3.477, de 1989. Votação e aprovação do substitutivo do autor ao Projeto de Lei
n" 3.477, de 1989.
Prejudicialidade das demais proposições. Votação
e aprovação da redação final ao Projeto de Lei n'
3.477, de 1989.
Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo
n' 123, de 1989. Votação e aprovação de requcrimento para adiamento, por duas sessõcs, do Projeto
de Decreto Legislativo n' 123, de 1989.
Discussão única do Projeto de Lei n' 1.816, de
1989.
PRISCO VIANA (Pela ordem) - Situação processual do Projeto de Lei n' 1.816, de 1989, em
face da aprovação, por Comissão Mista do Congresso Nacional, de Medida Provisória regulamentadora da norma constitucional objeto da propositura em discussão.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Prisco Viana.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação
e aprovação de requerimento para adiamento, por
duas sessões, da discussão do Projeto deLei n' 1.816,
de 1989.
VIII - Comunicações Parlamentares
PAES LANDIM - Transcurso do 80' aniversário
de criação do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas.
ARNALDO FARIA DE SÁ - Debates desenvolvidos pelo orador com aposentados e pensionistas
em São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.

IX - Encerramento
Discussão única do Projeto de Lei n'4lO, de 1988.
NEY LOPES - Parecer, na condição de Relator
designado pela Mesa em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, ao Projeto
de Lei n" 410, de 1988.,
CARLOS MOSCONI - Parecer, na condição
de Relator designado pela Mesa em substituição à
Comissão de Saúde, Previdência e Assistência SO'
cial, ao Projeto de Lei n" 410, de 1988.
NEY LOPES (Pela ordem) - Inexistência de
conflito entre a propositura sob exame da Casa e
as regras constitucionais vigentes.
JOSÉ T AVARES (Pela ordem) - Conveniência
da retirada do Projeto de Lei n' 410, de 1989, da
Ordem do Dia.
.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Determinação de retirada de pauta do Projeto de Lei n'
410, de 1989, para publicação de emenda a ele oferecida.
Discussão única do Projeto de Lei n' 3.477, de
1989. Anúncio da.existência sobre a mesa de parecf'r
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio
pela aprovação do substitutivo do autor, com subemenda.
MUSSA DEMES - Parecer, na condição de Relator designado pela Mesa em substituição à Comissão de Finanças, ao Projeto de Lei n' 3.477, de
1989.
ALYSSON PAULINELLI, AGUSTO CARVALHO, JOSÉ TAVARES, JESUS TAJRA. AMAURY MüLLER, OSVALDO BENDER, ROBERTO

2-ATAS DAS COMISSÕES
(Pág. 11876 a 11882)
a) Comissão de Ciências e TecnologIa, Comunicação, e Informática; 10' reunião, em 27-10-89; 11'
reunião ordinária, em 4-10-89, 12' reunião ordinária,
em 11-10-89; 13' reunião ordinária, em 12-10.89;
b) Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. 20- reunião extraordinária, em 5-10-89; 21'
reunião ordinária, em 18-10-89;
c) Comissão de Fiscalização e Controle, 4' reunião ordinária, em 3-8-89; Audiência, em 10-8-89;
Audiência Pública, em 22-8-89; 5' reunião ordinária.
em 24-8-89; Audiência, em 29-8-89; 6' reunião ordinária, em 13-9-89; Audiência Pública, em 19-9-89:
7' reunião ordinária, em 20-9-89; Audiência, em
21-9-89; Audiência, em 27-10-89; Audiência, em
3-10·89; 8' reunião ordinária, em 4-10-89.
d) Comissão de Saúde, Previdência e Assistência
Social, 13- reunião ordinária. em 11-10-89;
e) Comissão de Transportes, 19' reunião ordinária, em 4-LO-89.

3 - MESA (relação dos membros)
4 - LÍDERES E VICE-LÍDERES (relação dos
membros)
5 - COMISSÕES TÉCNICAS (relação dos membros)
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Ata da

146~

Outubro de 1989

Sessão, em 19 de outubro de 1989

Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 19 Vice-Presidente; Carlos Cotta;
39 Secretário Arnaldo Faria de Sá, Suplente de Secretário, José Melo, Suplente
de Secretári~ Milton Reis, § 29 do artigo 18 do Regimento Interno.
ÀS 13:30 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

PRN; Lysâneas Maciel - PDT; Oswaldo Almeida PL; Paulo Ramos - PDT; Sandra Cavalcanti - PFL.
Minas Gerais

Inocêncio Oliveira
Wilson Campos
Edme Tavares
Carlos Cotta
Arnaldo Faria de Sá
José Melo

Aécio Neves - PSDB; Carlos Mosconi - PSDB;
Célio de Castro - PSDB; Humberto Souto - PFL;
Israel Pinheiro - PMDB; João Paulo - PT; Lael Varella - PFL; Maurício Campos - PFL; Mauro Campos
-PSDB; Mello Reis -PDS; Ronaro Corrêa -PFL;
Saulo Coelho - PFL; Ziza Valadares - PSDB.

Acre

São Paulo

João Maia - PMDB; Nosser Almeida - PFL.
Amazonas
José Fernandes - PDT.
Rondônia
• Arnaldo Martins - PSDB; Assis Canuto - PL; José
Viana-PMDB.
Pará
Amilcar Moreira - PMDB; Arnaldo Moraes ~
PMDB; Eliel Rodrigues -PMDB; Gabriel Guerreiro
-PSDB; Jorge Arbage -PDS.

Antonio de Jesus - PMDB; Délio Braz - PMDB;
João Natal- PMDB; Luiz Soyer - PMDB; Manoel
Mota - PMDB; Naphtali Alves de Souza - PMDB;
Roberto Balestra - PDC.
Distrito Federal
Augusto Carvalho - PCB; Francisco Carneiro PMDB; Maria de Lourdes Abadia - PSDB; Sigmaringa Seixas - PSDB; Valmir Campelo - PTB.

Tocantins
A1ziro Gomes - PFL; Ary Valadão - PDS.
Maranhão

Mato Grosso

Cid Carvalho -PMDB; Edivaldo Holanda-PCN;
Enoc Vieira - PFL; Wagner Lago.- PMDB.
Piaui
Jesualdo Cavalcanti - PFL; Jesus Tajra Mussa Demes - PFL; Paes Landim - PFL.

Aristides Cunha - PSC; Doreto Campanari PMDB; Florestan Fernandes - PT; Geraldo'Alckmin
Filho - PSDB; Irma Passoni - PT; José Genoíno
- PT; Koyu Iha - PSDB; Michel Temer - PMDB;
Paulo Zarzur - PMDB.
.Goiás

PFL;

Joaquim Sucena - PTB; Jonas Pinheiro - PFL.
Mato Grosso do Sul
GandiJamil-PFL; Ivo Cersósimo- PMDB; Juares
Marques Batista - PSDB; Rosário Congro Neto PMDB.

Ceará

Paraná

Bezerra de Melo - PMDB; Etevaldo Nogueira PFL; Furtado Leite - PFL; Gidel Dantas - PDC;
Iranilda Pereira - PMDB; Osmundo Rebouças PMDB; Ubiratan Aguiar - PMDB.

Alarico Abib - PMDB; Alceni Guerra - PFL:' Antõnio Ueno - PFL; Borges da Silveira - PDC; Darcy
Deitos - PSDB; Euclides Scalco - PSDB; Hélio Duque -PMDB: Jovanni Masini -PMDB; Nelton Friedrich - PSDB; Santinho Furtado - PMDB; Sérgio
Spada - P~DB; Tadeu França - PDT.

Rio Grande do Norte
Ismael Wanderley - PTR; Vingt Rosado - PMDB.
Paraíba
Adauto Pereira - PDS; Evaldo Gonçalves - PFL;
João da Mata - PSDB.
Pernambuco
Egídio Ferreira Lima - PSDB; Horácio Ferraz PSDB; Maun1io Ferreira Lima - PMDB; Nilson Gibson-PMDB.
Alagoas
Antonio Ferreira - PFL; Renan Calheiros - PRN.
Sergipe
Acival Gomes - PSD; Djenal Gonçalves - PMDB;
José Queiroz - PFL.

Santa Catarina
Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio Carlos Konder Reis - PDS; Cláudio Avila - PFL; Eduardo Moreira - PMDB; Geovah Amarante - PMDB; Henrique Córdova-PDS; Renato Vianna-PMDB; Victor Fontana - PFL.
Rio Grande do Sul
Amaury Müller - PDT; Arnaldo Marangon - PT;.
Arnaldo Prieto - PFL; Carlos Cardinal - PDT; Ibsen
Pinheiro - PMDB; Ivo Lech - PMDB; Júlio Costamilan - PMDB; Nelson Jobim - PMDB; Osvaldo
Bender - PDS; Rospide Netto - PMDB.
Amapá
Geovani Borges -PRN.

Bahia
Ângelo 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; Prisco Viana-PMDB; Raul Ferraz-PMDB;
Vasco Neto - PSC.
Espírito Santo
Jones Santos Neves - PL; Rose de Freitas - PSDB.
Rio de Janeiro
Carlos Alberto Caó - PDT: Daso Coimbra PMDB; Denisar Arneiro - PL; Jayme Campos -

Roraima
Alcides Lima - PFL; Ottomar Pinto - PMDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO
. O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - A
lista de presença registra o comparecimento de 141 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro
iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão
anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O SR. JOSÉ GENOÍNO, servindo como 2" Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual
é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Amando Faria de Sá) - Pas·
sa-se à leitura do expediente.
'
O SR. NILSON GmSOK. servindo como l' Seere·
tário, procede à leitura do seguinte.

m - EXPEDIENTE
Do Sr. Deputado Rohson Marinho, Líder, em exercício, do PSDB, nos seguintes termos:
OF. PSDBlIln' 574/89
Brasília, 19 de outubro de 1989.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente:
Nos termos da Resolução n' 05189, indico a Vossa
Excelência o Senhor Deputado SAULO QUEIROZ
para compor, como suplente, a Comissão de Agricultura e Política Rural, em substituição à Senhora Deputada Dirce Tutu Quadros.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações de elevada estima e distinto apreço. - Deputado Robson Marinbo, Líder em exercício.

Ofícios
Do Sr. Deputado Robson Marinho, Líder, em exercí·
cio. do PSDB, nos seguintes termos:
OF. PSDB!I!n'! 576/89
Brasília, 19 de outubro de 1989.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente:
Nos termos da Resolução n', 05/89. indico a Vossa
Excelência a Senhora Deputada DIRCE TUTU QUADROS para compor, como suplente. a partir desta data.
a Comissão de Trabalho, em substituição ao Sr. Depu·
tado Saulo Queiroz.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações de elevada estima e distinto apreço. - Depu·
tado Rohson Marinho, Líder em exercício.
Do Sr. Deputado Plínio Arruda Sampaio, Líder do
PT, nos seguintes tErmos:
OF. n' 154/89
Brasl1ia, 19 de outubro de 1989.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente:
Solicito a Vossa Excelência que o Projeto de Lei
n' 3.700/89 de autoria do Deputado Luiz Inácio Lula
da Silva, e do qual este signatário é também co-autor,
seja anexado ao Projeto de Lei n' 2.570/89 de autoria
do Poder Executivo. Tal providência se faz necessária
tendo em vista que o referido projeto foi anexado ao
Projeto n' 3. IOl/89 de autoria do Deputado Raimundo
Bezerra, que trata da organização da seguridade social
e não ao que dispõe sobre o plano de custeio e benefícios
da previdência social, qual seja o PL n' 2.570/89.
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Na certeza de sua atenção, solicito ainda que a anexação seja imediatamente deferida, para que o PL n' 3.700
seja remetido para o relator da matéria na Comissão
de Saúde e Previdência.
Atenciosamente. - Deputado Plínio Arruda Sampaio, Líder do PT.
Do Sr. Deputado Nelson ,Jobim, Presidente da Comissão de Constitnição e Justiça e Redação. I
OF. n' 173/89-CCJR
Brasília, 18 de outubro de 1989.
A Sua Excelência
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Em atendimento a requerimento do Deputado Adolfo Oliveira, Relator do Projeto de Lei Complementar
n' 4, de 1987 - de autoria do Deputado Sólon Borges
dos Reis - solicito a Vossa Excelência, na forma regimental, providências no sentido de autorizar a transfor.
mação do citado projeto de lei ordinária.
Na oportunidade, reitero-lhe protestos de elevada
estima e distinta consideração. - Deputado Nelson Jobim, Presidente.
Do Sr. Deputado Francisco Dornelles, Presidente da
Comissão de Finanças, nos seguintes termos:
0f..n'264/89

Brasília, 18 de outubro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Tendo em vista o disposto no art. 32, VIII, "d" do
Regimento Interno, solicito a V. Ex', as providências
necessárias para que esta Comissão se pronuncie sobre
o Projeto de Lei n' 851, de 1988, de autoria do Senhor
Antonio Salim Curiati, que "Disciplina o pagamento
de dividendos distribuídos pelas sociedades de capital
aberto".
Atenciosas Saudações - Deputado Francisco Dornelles, Presidente
Do Sr. Deputado Francisco Dornelles, Presidente da
Comissão de Finanças, nos seguintes termos:
Of. n' 265189
Brasília, 18 de outubro de 1989.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Diante do que dispõe o artigo 32, VIII, alínea "d,"
o Projeto de Lei n' 3.457, de 1989, que "Institui a
taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores
mobiliários e dá outras providências" , é de competência
exclusiva desta Comissão.
Ocorre que a proposição em referência foi distribuída
a Comissões alheias a essas atribuições.
Em vista dos exposto, solicito a V. Ex' rever a distribuição feita anteriormente, a fim de que a parte de
mérito seja examinada exclusivamente por esta Comissão.
Atenciosamente, - Deputado Francisco Dornelles,
Presidente.

REQUERIMENTO
Do Sr. Deputlldo Horácio Ferraz, nos seguintes ter·

mos:
Brasília, 17 de outubro de 1989
Exm'SI.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Senhor Presidente,
Tendo havido equívoco na distribuição do Projeto
de Lei n' 2.628/89, de minha autoria, para as Comissões
de Saúde e Previdência e Assistênciá Social, solicito
ao ilustre Presidente reformular o despacho inicial, distribuindo-o às Comissões de Constituição e Justiça e
Redação, Comissão de Serviço Público e de Finanças.
Antecipadamente agradeço as providências a respeito
e apresento meus protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, - Horácio Ferraz,Deputado Federal.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUI-

çÃO
N~

38, de 1989

(Do SI. Adhemar de Barros Filho)
I

Acrescenta parágrafo único ao art. 29 da Constituição Federal.
(Ã Comissão de Constituição e Justiça e Redação.)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federlll, nos termos do art. 60 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Artigõ único. O art. 29 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 29.

.

..

XII..
Parágrafo único. Na hipótese de a remuneração dos Vereadores prevista no inciso V ultrapassar
a taxa de variação acumulada do índice de inflação
oficial, a vigência dos novos valores dependerá de
aprovação popular mediante plebiscito."

Justificação
É inquestionável que as reformas e as mudanças que
verificamos na sociedade contemporânea, o progresso,
os métodos de governo, as exigências de enfrentar novos
e graves problemas, estão sugerindo uma nova postura
administrativa.
Cada Constituição é a imagem de um momento de
sua vida política constitucional.
A alteração, que ora propomos, traduz a consciência
dos tempos atuais e tem a finalidade de promover, inspirada nos mais genuínos sentimentos de justiça e eqüidade, a correção das distorções existentes no momento.
• Temos visto, e a imprensa tem divulgado amplamente, os abusos cometidos por Vereadores em seus reajustes autoconcedidos:
"O CongressÇ> Nacional mantém um salário mínimo
de fome, enquanto os Vereadores de Macaé (RJ) se
'desmandam em atos imorais, como o atual aumento",
conforme noticiou o Jornal do Brasil, de 12 de abril
de 1989 à página 3.
Exatamente para coibir abusos dessa natureza é que
pretendemos, nos termos desta emenda constitucional,
promover a reorientação dos critérios que norteiam os
aumentos dos vencimentos dos Vereadores.
Entendemos tratar-se de instrumento que, com patriotismo e objetividade, redefinirá a situação de anomalia em que se encontra a política salarial relativa
aos edis.
Temos consciência que os Vereadores, com a experiência da política cotidianamente vivida junto às bases
comunitárias, são, por excelência, os fiéis intérpretes
do pensamento, das aspirações e das necessidades da
população municipal e, exatamente por isso, haverão
de concordar que a comunidade diretamente envolvida
opine, através de plebiscito, sobre sua remuneração.
Por assim entender, acredito ser nosso dever estimular o estabelecimento de regras que abram espaço ao
engrandecimento do Poder Legislativo Municipal. ampliem os horizontes de sua ação e possibilitem o direito
de auferir rendimentos, como retribuição aos serviços
prestados à comunidade, porém sem agredi-la propiciando ao problema uma solução justa e racional.
Não temos dúvida que a medida proposta valorizará,
ainda mais, a importância da função que desempenham
os Vereadores.
A mudança preconizáda evidencia clara consciência
política e social, digna do País e à altura de nossas
convicções democráticas, razão pela qual solicito integral e indispensável apoio à matéria.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 1989. - Adhemar
de Barros Filho - Roberto Jefferson - Lysâneas Maciel- Samir Achôa - João Cunha - Roberto Augusto
- Milton Lima - Maria de Lourdes Abadia - Mauro
Miranda - Jonas Pinheiro - José Guedes - Valdir
Colatto - Sílvio Abreu - Lúcio Alcântara - José
Luiz Maia - José Maria Eymael - Messias Soares
- Doreto Campanari - João Maia - Harlan Gadelha
- José Carlos Màrtinez - Stélio Dias - Eduardo
Moreira - Orlando Bezerra - Aloysio Teixeira -
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Feres Nader - Luiz Salomão - Alércio Dias - Waldeck Omelas - Assis Canuto - Alcides Lima - Paulo
Roberto - Nelson Seixas - Dionísio Dal Prá - Arnaldo Prieto' - Nyder Barbosa - José Costa - Carlos
Benevides - Ubiratan Aguiar - Jorge Arbage - Rita
Furtado - Vicente Bogo - Cláudio Ávila - Arnaldo
Martins - Agassiz Almeida - Sérgio Spada - Alexandre Puzyna -José Tinoco - Ivo Cers6simo - Geraldo
Campos - Geovani Borges - Matheus Iensen - Nelson Sabrá - Ubiratan Spinelli - Gérson Peres - Nilso
Sguarezi - Paulo Sidnei - Renato Johnsson - Celso
Dourado - José da Conceição - Plínio Martins Renato Bernardi - Eduardo Siqueira Campos - Jesus
Tajra - Myriam Portella - Orlando Pacheco - Naphtali Alves de Souza - Rodrigues Palma - Sigmaringa
Seixas - Valmir Campelo - Érico Pegoraro - Geovah
Amarante - Jofran Frejat - Leonel Júlio - Juarez
Marques Batista - Jovanni Masini - Airton Cordeiro
- Roberto Brant - Tito Costa - Felipe Mendes Mauro Sampaio - Manuel Domingos - Cleonâncio
Fonseca - Antônio Carlos Mendes Thame - João
Agripino - Eraldo Trindade - Genésio Bernardino
- Paulo Zarzur - Gandi Jamil - Alceni GuerraJosé Moura-Ilegível-Ney Lopes -Arnaldo Moraes
-Jesualdo Cavalcanti - Ernesto Gradella - Aristides
Cunha - Saulo Coelho - Eliézer Moreira - Dalton
Canabrava - Tadeu França - Aécio de Borba - Luiz
Alberto Rodrigues - Francisco Küster - Djenal Gonçalves - Mário Martins - Annibal Barcellos - Amaury Müller - Cunha Bueno - Domingos Juvenil Denisar Arneiro - Antônio de Jesus - Geraldo Alckmin Filho -José Carlos Grecco - José Viana - Gidel
Dantas - Basílio VilIani - Santinho Furtado - Ernani
Boldrin - Francisco Coelho - Edivaldo Holanda Nosser Almeida - Neuto de Conto - Carrel Benevides
- Lauro Maia - Fernando Velasco - Chagas Neto
- Chico Humberto - Haroldo Sabóia - Maurílio
Ferreira Lima - Alziro Gomes - Henrique Eduardo
Alves - Maluly Neto - Álvaro Antônio - Nélson
Aguiar - Artenir Aguiar - Artenir Werner - Wagner
Lago - Milton Reis - Maurício Nasser - Lézio Satheler - Jacy Scanagatta - Amilcar Moreira - Afrísio
Vieira Lima - Carlos Mosconi - Paulo Ramos Gumercindo Milhomem - Antônio Gaspar - José
Tavares - Amoldo Fioravante - Telmo Kirst - Aluizio Campos - Marluce Pinto - Manoel Castro I1egível- Uldurico Pinto - Victor Faccioni - Nestor
Duarte - Salatiel Carvalho - José Melo - Ronaldo
Carvalho - Nilson Gibson - Costa Ferreira - Saulo
Queiroz - Mauro Campos - Renato Vianna - Francisco Sales - Mário de Oliveira - Ivo Mainardi Fábio Raunheitti - Ivo Lech - Darcy Deitas - Victor
Trovão - José Santana de Vasconcellos.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO UI
Da Organização do Estado
CAPÍTULO IV
Dos Municípios
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica,
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante pleito
direto e simultâneo realizado em todo o País:
U - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito até noventa dias antes do término do mandato dos que devam
suceder, aplicadas as regras do art. 77, no caso de municípios com mais de duzentos mil eleitores;
UI - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia
l' de janeiro do ano subseqüente ao da eleição;
IV -número de Vereadores proporcional à população do Município, observados os seguintes limites:
a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um milhão de habitantes;

11824 Sexta-feira 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

b) mínimo de trinta e três e máximo de quarehta
e um nos Municípios de mais de um milhão e menos
de cinco milhões de habitantes;
c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cinqüenta
e cinco nos Municípios de mais de cinco milhões de
habitantes.
V - remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura, para, a subseqüente, observado o que dispõc;m
os arts. 37, XI, 150,11, 153, m, e 153, § 2', I;
VI - inviolabilidade dos Vereadores por suas opi,
niões, palavras e votos no exercício do maudato e,na
circunscrição do Muuicípio;
VII - proibições e incompatibilidades no exercício
da vereança, similares, no que couber, ao disposto uesta
Constituição para os membros do Congresso Nacional
e, na Constituição do respectivo Estado, para os membros da Assembléia Legislativa;
VIII - julgamento do Prefeito perante o Tribuual
de Justiça;
IX - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal;
X - cooperação das associações representativas no
'.
planejamento municipal;
XI - inicaitiva popular de proj etos de lei de interesse
específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestaç~e, pelo menos, cinco por cento
do eleitorado;
XII - perda dó mandato do Prefeito, nos termos do
art. 28, parágrafo único.

.........................................................................
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTill-

.

çÁO

N~39.

de 19891

(Do Sr. Tidei de Lima)
Acrescenta parágrafo ao art. 14, altera os parágrafos 5', 6' e o 7' do mesmo artigo modifica o
art. 82, todos da Constituição Federal,
(À Comissão de Constituição e Justiça e Redação.)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do § 3' do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda Constitucional:
Art. l' Fica acrescentada ao art. 14 da Constituição
Federal, a vigorar a partir de I' de janeiro de 1995,
um parágrafo, que será o primeiro, renumerando-se
os demais, com a seguinte redação:
"Art. 14. .
.
As eleições para Presidente e Vice-Presidente da RcplÍblica, Govcrnadores e Vicc-Governadorcs de Estado c do Distrito Fcdcral. Senadores, Deputados Federais e Estaduais, serão simultâneas em todo o País."
§ l'

Art. 2' O § 5' do art. 14 da Constituição Federal
passa a vigorar, a partir de l' de janeiro de 1993, com
a seguinte redação:
"Art. 14. ..
.
O Presidente e Vice-Presidente da RcplÍblica, os Governadores e Vice-Govcrnadores de
Estado e do Distrito Federal c os Prefeitos e VicePrefeitos poderão ser reeleitos para os mesmos cargos para o período subseqüente, vedada a nova
'reeleição para o phíodo imediatamente poste§ 5'

rior."
Art. 3' O § 6' do art. 14 da Constituição Federal
passa a vigorar, a partir de l' de janeiro de 1993, com
a seguinte redação:
"Art. 14. .
.
São inelegíveis para os mesmos e para outros cargos o Presidente da República, os Governadores de Estado ou Territórios, do Distrito Federal
e os Prefeitos se, nã.o renunciarem aos seus respectivos mandatos, até seis meses antes do pleito, bem
como quem os houver sucedido, ou substituído,
nesse período."
§ 6'

Art. 4' § 7' do art. 14 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
"AI·t. 14
..
§ 7' São inelegíveis. no território de jurisdição
do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do
Presidente da República, de Governador de Estado
ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito, que
não hajam renunciado tempestivamente. ou de
quem os haja substituído dentro dos seis meses
anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato
eletivo e candidato à reeleição."
Art. 5' O art. 82 da Constituição Federal passa
a vigorar, a partir de l' de janeiro de 1995, com
a seguinte redação:
"Art. 82. O mandato do Presidente da
República é de quatro anos, admitida a reeleição
para o período subseqüente, nos termos dos § §
5' e 6' do art. 14 da Constituição Federal ti terá
iuício em l' de janeiro do auo seguinte ao de sua
eleição."
Justificação
A Democracia, é truísmo dizê-lo, alimenta-Se e nasce
da livre manifestação do pensame;to e das opiniôes
populares, as quais, embora divergentes, encontram linhas gerais em que se pacificam. Para isso, todavia,
impõe-se que, além da liberdade de expressão do pensamento e de crítica, possam os cidadãos conjugar suas
atividades em benefício de certos objetivos comuns,
através de associações políticas que lhe dêem homogeneidade e organicidade. Onde, pois, se vedem tais associações ou elas não se formem, não haverá Democracia.
Não há Democracia sem partidos políticos que correspondam à opinião pública, que ajudem a tecê-la e que
a expressem.
Tem-se, deste modo; os Partidos Políticos como a
exprcssão diversificada de uma sociedade pluralista, na
qual eles surgem como elementos que tendem a polarizar e conciliar as diferenças ideológicas c os conflitos
de interesses no quadro que caracteriza a Constituição
(Luiz Sanches Agesta). Em sentido semelhante, o ilustre autor da sempre discutida Teoria Pura do Direito,
Hans Kelsen, com evidente procedência. expõc que
a democracia só é possível quando os indivíduos, a fim
de lograr uma atuação sobre a vontade coletiva, reúnem-se em organizações definidas por determinados
fins políticos, de tal maneira que se interponham, na
relação indivíduo-estado, sob forma de partidos políticos, as vontades políticas individuais coincidentes. E
conclui: SÓ por erro ou por dolo é possível sustentar
a possibilidade da democracia sem partidos políticos.
A democracia requer, necessária e inevitavelmente, um
Estado de partidos. São eles, em verdade. os órgãos
da democracia, no seu insubstituível papel de instrumento em busca de mais liberdade e mais igualdade,
sob a inspiração maior da justiça social. Assim. quanto
mais fortes, mais autênticos e fiéis os partidos, maior
e melhor será a democracia. Ao reverso, a fraqueza
dos partidos será a debilitação ou, até mesmo. a impossibilitação da Democracia. Tudo o que enfraquece os
partidos debilita' a Democracia e, com ela, a sofrida
e milenar caminhada humana no sentido de harmonizar,
com justiça, a igualdade genérica de todos os homens
com suas desigualdades específicas, sem sacrifício ou
com o menor sacrifício da liberdade.
Ao que se crê, com reta convicção, a eleição isolada
para Presidente da República, como hoje está vigorando, personaliza o sufrágio, fazendo com que a pessoa
do candidato esmaeça a presença e o' significado dos
partidos políticos. A ação político-eleitoral passa irresisitivelmente a girar em tomo de nomes. As virtudes
e as desvirtudes da pessoa do candidato, sua retórica
pessoal e seus maneirismos serão o que mais contará
e não o programa ou as propostas do partido político
a que pertence. Posto diretamente sob a luz da tribuna
eleitoral. vê-se, muitas vezes, obrigado a comportar-se
como se estivesse em uma ribalta. Estiliza-se, maquia-se
e sente-se levado a conceder o que não poderia conceder
para não diminuir a estatura que pretende ocupar e
que o povo dele cobra para se deixar seduzir. Colocado
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no centro dc toda a ação eleitoral, nele polarizada,
vencido, quase sempre, pela tentação populista ou, com
freqüência, subjugado pelo poder econômico, cuja ação
é extremamente facilitada pela cleição separada, o Presidente, desde logo vem sacrificado e comprometido
pelo candidato, já distanciado da ideologia partidária
uturam-se os Partidos Políticos, alguns dos quais são
levados a coalizões espúrias e de mera conveniência
eleitoral. Não raro, apostam-se ou se nivelam, perdendo
suas características e assim, enfraquecendo a democracia e, o que é pior, a própria crença democrática.
Com tais preocupações é que se propõe, no art. l'
da emenda ao art. 14 da Constituição Federal, a simultaneidade das eleições para Presidente e vice Presidente
da República, para os Governadores, para os Senadores
e para os Deputados Federais e Estaduais, envolvendo
todos no mesmo comprometimento e permitindo que
a vontade popular, ao invés de fragmentariamente, se
manifeste de modo global e abrangente sobre o poder
político que. de acordo com aquele comprometimento,
deverá dirigir c govcrnar a Nação. Excluída, apenas,
as eleições para Prefeitos Municipais e Vereadores, às
quais passarão a desempenhar a relevante função de
preparar a formação da opinião pública e de indicar
as tendências da vontade popular que deverão informar
a formulação do Poder Político Nacional.
A simultaneidade das eleições, que se propõe, projeta, embora com valor próprio, a questão da duração
dos mandatos, impondo. como conseqüência lógica, a
simetria deles.
Na história das Constituições Brasileiras, a duração
do período dos mandatos governamentais tem variado
de quatro a s,'is anos. Até a Constituição de 1937, a
duração do mandato do Presidente da República era
de quatro anos. Com a Constituição de 1937, que não
se cumpriu, o mandato teria seis anos. A Constituição
de 1946 fixou o mandato em cinco anos. A Constituição
de 1968 fcz rctornar a duração de quatro anos, que
a Emenda n' 01, de 1969, elevou para cinco. A atual
Constituição, contra o voto de 40,7% dos Constituintes,
ausentes seis deles, manteve os cinco anos fixados pela
Emenda n' 01, ditada pelo Comando das Forças Armadas, então imperante.
Na fixação da duração dos mandatos governamentais,
mais curtos ou mais longos. duas são, preponderantemente, as posições assumidas: a dos que pretendem
evitar o que Pontes de Miranda chamou de "monarquia
temporária" e dos que se preocupam com a descontinuidade da ação governamental na conclusão de seus
planos e programas, tendo sido regra, no direito constitucional brasileiro, a proibição da reeleição dos mandatários para o período subseqüente.
As razõcs de ambas as posições eram relevantes e
apresentavam aspectos de inegável procedência. Com
efeit", ,)s períodos longos poderiam propiciar a "monarquização" do regime e estimular a tendência latina ao
caudilhismo; os períodos mais curtos, sem possibilidade
de reeleição, como tem sido da mais longa tradição
brasileira, possibilitariam, cada vez mais. na medida
em que as necessidades sociais e econômicas crescem
e multiplicam-se, que a vida do governo se torne scmpre
muito menor do que a de seus programas e de suas
obras, ensejando a descontinuidade de suas ações e
desastrosas mudanças de rumo.
Na realidade, todavia, ambas as posições e as razões
que apresentavam, e que ainda apresentam, devem ser
apreciadas em face de um certo contexto, onde, de
um lado, tinha-se um presidencialismo exarcebado e,
de outro, uma menor complexidade da vida nacional.
Atualmente, com a Constituição de 1988, houve, senão radical, profunda alteração nas relações entre os
Poderes e na organização deles, readquirindo, ou adquirido, o Poder Legislativo a posição que lhe cabia e
que, assumida. com seus meritórios laivos parlamentaristas, afasta o temor de uma indesejável preponderância presidencialista. Nesse mesmo sentido conspira
também a própria simultaneidade das eleições que a
presente emenda constitucional propõe. fazendo com
que o candidato, eventual Presidente !la ReplÍblica, deixe de se tornar o dou·) do partido pühl1CO para continuar
sendo um dos seus integrant.;s na disputa eleitoral. que
se dará mais em torno de iJeias e menos de pessoa,
isto é, que será cada vez maÍ'~ particl,iria e menos pes·
soaI.
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Tais fatos, se afastam ou esmaecem a preocupação
dos que temem os mandatos mais longos, permitem
que assuma importância maior a dos que temem a descontinuidade da ação governamental numa sociedade
cujos problemas, necessidades, aspirações e desejos exigem uma ação constante, duradoura e coerente na realiazação de serviços e de obras de extraordinária magnitude e de concretização prolongada, ou seja, um governo que tenha tempo suficiente para, senão concluir seus
programas, colocá-los em fases que obriguem a sua continuação e conclusão, sem embargo da alteração subjetiva que venha a ocorrer no comando administrativo
e governamental.
Assim buscando, quanto possível, conciliar as duas
posições e respeitando-se o mandato que se inicia em
1990, propõc-se, com a alteração do art. 82 da Constituição Federal, reduzir o mandato governamental aos
tradicionais quatro anos, adimitindo-se, porém, com
a alteração do § 5' do art. 14, a reeleição condicionada
para o período subseqüente. Atende-se, deste modo,
a preocupação dos que temem a duração mais prolongada dos mandatos, a qual poderia permitir a permanência por longo tempo de maus governantes e, ao
mesmo tempo, a dos que temem a descontinnidade da
ação governamental, admitindo-se que, julgado pelo
povo, afastado dos instrumentos que poderiam exercer
indevida influência eleitoral e contido, de uma certa
forma, pela possibilidade de sua reeleição, o mandatário
se torne, novamente, candidato.
O assunto é da mais alta relevância política e, pois,
merecedor da atenção dos ilustres Deputados e Senadores, a cujo exame se submete a presente emenda constitucional que, tem-se a convicção, aperfeiçoará o sistema
. político, fortalecerá os partidos e dará maior eficácia
ao governo, sem os riscos de se permitir sua hipertrofia.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1989. - Tidei
de Lima - Alexandre Puzyna - Roberto Vital- Lézio
Sathler - Aristides Cunha - Alcides Lima - Bezerra
de Melo - Uldorico Pinto - Cláudio ÁvlJa - Costa
Ferreira - Antõnio Britto - Messias G~is - Max
Rosenmann - Mauro Campos - Benitd. Gama Moema São Thiago - José Carlos Coutinho Genésio
de Barros - Salatiel Carvalho - AntôniO. de Jesus
- Paulo Sidnei - Paulo Marques - Paulo Paim José Jorge - Célio de Castro - José Lins - Rodrigues
Palma - Enoc Vieira - Gandi Jamil - Átila Lira
- Ney Lopes - Francisco Küster - Chico Humberto
- Jayme Paliarin - Joaquim Sucena - Ubiratan
Aguiar - César Cals Neto - Carlos Alberto Ca6 Percival Muniz - Ivo Mainardi - Naphtali Alves de
Souza - Saulo Queiroz - Oswaldo Sobrinho - Carlos
Mosconi - Alziro Gomes - Dálton Canabrava - Eraldo Trindade - Ibrahim Abi-Ackel - Lael Varella Lúcio Alcântara - Nelton Friedrich - Waldir Pugliesi
- Antônio Perosa - Del Bosco Amaral - Gumercindo Milhomem - Osvaldo Bender - Arnaldo Moraes - Jairo Azi - Saulo Coelho - Antônio Mariz
- Firmo de Castro - Mussa Demes - Raimundo
Bezerra - Aécio de Borba - Renato Vianna - Ivo
Cersósimo - Alceni Guerra - Luiz Marques - Plínio
Martins - Leonel Júlio - Gonzaga Patriota - Mello
Reis - Nasser Almeida - Márcio Braga - Tito Costa
- Hélio Manhães - Sílvio Abreu - Agripino de Oliveira Lima - Sigmaringa Seixas - Marcos Queiroz
- Telmo Kirst - Victor Fontana - Ervim Bonkoski
- Marcos Lima - Marcelo Cordeiro - João de Deus
Antunes - Rospide Nctto - Osmundo Rebouças Gérson Marcondes - Geovah Amarante - Delfim
Netto - Geraldo Campos - José Luiz Maia - Eduardo Moreira - Fernando Santana - Cristina Tavares
- Francisco Rolim - Délio Braz - Fausto Fernandes
-José Egre ja - Orlando Pacheco - Christóvam Chiaradia - Darcy Pozza - Paes Landim - Airton Cordeiro - Valmir Campelo - Tadeu França - Renato
Bernardi - Michel Temer - Afrísio Vieira Lima Jorge Arbage - Dionísio Hage - Harlan Gadelha
- Rita Camata - Francisco Amaral - Gabriel Guerreiro - Hélio Rosas -..:. Màurício Campos - Luiz Alberto Rodrigues - José Santana de Vasconcellos Marcos Formiga - Maguito Vilela - Humberto Souto
- Francisco Carneiro - Júlio Campos - Érico Pegoraro - Arnaldo Prieto - Alércio Dias - Ralph J3iasi
- Lauro Maia - Fernando Bezerra Coelho - Ângelo
~alhães - Leur Lomanto - José Dutra - Dionísio

Dal Prá - José Thomáz Nonô - Celso Dourado Amaury Müller - Rubem Branquinho - Agassiz Almeida - José Geraldo - Paulo Roberto - Milton
Lima - Acival Gomes - Eurico Ribeiro - Elias Murad - Gérson Peres - Sérgio Spada - Theodoro Mendes - Wagner Lago - José Tavares - Fernando Gasparian - Lysâneas Maciel - Nilson Gibson - Lúcia
Vânia - Airton Sandoval - João Herrmann Neto Domingos Leonelli - Edmilson Valentim - Lídice
da Mata - Raquel Capiberibe - Manuel Domingos
- Oswaldo Lima Filho - Nelson Aguiar - José da
Conceição - Denisar Arneiro - José Guedes - Adhemar de Barros Filho - Jorge Hage - Manoel Mota
- Florestan Fernandes - José Genoíno - Irajá Rodrigues - Lurdinha Savignon - Jorge Leite - Rosário
Cougro Neto - Aécio Neves - Euclides Scalco Juarez Marques Batista -'- Koyu Iha - Amilcar Moreira - Domingos Juvenil- Fernando Velasco - Pedro Ceolin - Asdrúbal Bentes - Ivo Lech - Doreto
Campanari - Manoel Moreira - Robson Marinho Nilso Sguarezi - Maurício Fruet - Santinho Furtado
- Adroaldo Streck - Antônio Ferreira - Paulo Borges - Gastone Righi - Ronaro Corrêa - Maurício
Pádua.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÁO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULon
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

..

"'cAP1TuLO'ÍV'

+-

..

Dos Direitos Políticos

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

,

.................................
§

.
5' São inelegíveis para os mesmos cargos, no pe-

ríodo subseqüente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos
e quem os houver sucedido, ou substituído nos seis
meses anteriores ao pleito.
§ 6' Para concorrerem a outros cargos, o Presidente
da República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos
mandatos até seis meses antes do pleito.
§ 7' São inelegíveis, no território de jurisdição do
titular o cônjuge e os parentes consagüineos ou afins,
até o segundo grau ou por adoção do Presidente da t
República, de Governador de Estado ou território, do
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído, dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo
se já titular de mandato eletivo e candidato a reeleição.

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

..········..··· ..·········cúiTüLÓ·ii·....···..·....··..··
Do Poder Executivo
SEçAo I
Do Presidente e do Vice-Presidente da República
Art. 82. O mandato do Presidente da República
é de cinco anos, vedada a reeleição para o período
subseqüente, e terá início em l' de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.
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PROJETO DE LEI
Nº 410·B, de ~988
,t- (Do Poder Executivo)
MENSAGEM N' 124/88
Dispõe sobre atividades hemoterápicas; define a
responsabilidade dos órgãos e agentes que as execu-'
larnj institui estímulos à doação de sangue; concede
isenção do imposto de importação e dá outr~s providências; tendo pareceres: da Comissão de Finanças,
pela aprovação; e, dos Relatores designados pela'
Mesa, em suhstituição: à Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela constitncionalidade, juridicidade e técnica legislativa, l!om emendaj e, a Comissão de Saúde, Previdência e As~istência Social4
pelo arquivamento.
(Projeto de Lei n' 410-A, de 1988, a que se referem os pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O exercício de atividades hemoterápicas,
no território nacional, por órgãos e entidades públicas,
por pessoas de direito privado ou por profissionais habilitados na forma da lei, sujeita-se, obrigatoriamente,
a autorização concedida pelas Secretarias de Saúde dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, observados os requisitos fixados em ato do Ministério da
Saúde.
§ I' A satisfação dos requisitos a quc se refere o
caput não assegura ao interessado direito à autorização.
§ 2' Os Estados, o Distrito Federal e os Territórios
poderão, complementarmente, estipular outros requisitos além dos estabelecidos pelo Ministério da Saúde,
para os efeitos deste artigo.
Art. 2' Será exclusiva dos órgãos, entidades e profissionais, que executam atividade hemoterápica, independentemente de culpa, a responsabilidade civil pela
reparação dos danos causados pela utilização de sangue,
componentes e derivados impróprios ou contaminados.
Parágrafo único. Observar-se-á, nas causas instaurada.s com fundatnento neste artigo, o rito sumaríssimo.
Art. 3' A execução de atividade hemoterápica com
inobservância das normas desta lei ou de outras disposições legais e regulamenta'l'es sujeitará o infrator às
seguintes sanções administrativas:
I - multa, em valor não inferior a 500 (quinhentas)
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN;
II - suspensão das atividades, por um período míniI"
mo de 30 (trinta) dias;
IH - cancelamento da autórização e registro para
funcionamento, na hipótese de reincidência ou nos casos específicos de não realização dos testes hematológicos impostos pela Lei n' 7.649, de 25 de janeiro
de 1988, ou de condenação penal por infração ao disposto no artigo 4' desta lei.
Art. 4' Constituem crimes contra a saúde pública:
I - exercer atividade hemoterápica sem autorização
da autoridade competente ou com inobservância das
exigências legais c regulamentares;
II - deixar de proceder, no sangue coletado, às provas de laboratório exigidas em lei ou ato regulamentar,
que se destinem a detectar ou a prevenir a propagação'
de doenças transmissíveis por sua utilização, ou executá-Ias de modo incompleto ou· parcial;
HI - vender, utilizar ou, de qualquer forma, distribuir, mesmo a título gratuito, sangue, componentes e
hemoderivados, em condições impróprias ao uso ou
aplicação a fins terapêuticos, mC9icinais, profiláticos
ou diagnósticos;
IV - exportar, salvo nos casos expressamente autorizados nesta lei, sangue humano, seus componentes e
derivados, e material placentário;
V -recrutar, aceitar ou admitir à coleta candidato
sem prévia inscrição identificadora e triagem clínica e
hematológica;
VI - retirar sangue de doador, que não esteja apto
no momento da doação, em fa.ce dos exames clínicos
e hematofógicos realizados e a ele referentes;
VII - manter, conservar ou armazenar sangue, componentes ou hemoderivados em condições inadequadas
à prevenção das características específicas de seus elementos ou com inobservância de exigências legais ou
regulamentares;
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VIII - realizar transfusão sangüínea:
a) sem a escolha, mediante provas laboratoriais adequadas, de sangue compatível com a tipagem do receptor; QU
b) com a utilização de sangue, componentes ou hemoderivados fora de seu prazo de validade;
IX - doar ou ceder o próprio sangue, que sabe estar
contaminado com agentes patogênicos causadores de
moléstia infecto contagiosa, para emprego em transfusão ou para transformação em plasma ou outro hemoderivado.
Pena -reclusão, de dois a seis anos.
§ l' Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de um a três anos.
§ 2' Se o crime é praticado com intuito de obter
vantagem econômica, para si ou para outrem, a pena
de reclusão é aplicada em dobro.
§ 3' A pena é aumentada de um terço, se.o agente
é servidor de órgão ou entidade da saúde pública ou
exerce a profissão na área médica, biomédica ou paramédica.
§ 4' Se do fato resulta morte, a pena é aplicada
em triplo, sem prejuízo da sanção cominada ao hOlllicídio.
Art. 5' A exportação de sangue, seus componentes
e derivados, bem como do material placentário, só será·
permitida quando prevista em tratados ou acordos internacionais, com a cláusula de reciprocidade de tratamento, ou quando indicada por motivo de solidariedade
h!1mana, bem como para fins de pesquisa de interesse
nacional, competindo em qualquer hipótese ao Ministério da Saúde estabelecer as condições em que se efetuará.
§ l' O órgão competente do Ministério da Saúde
poderá autorizar a exportação de produtos acabados,
excedentes das necessidades nacionais.
§ 2' A saída de derivados de sangue do território
nacional somente será permitida pelos portos, marítimo
e aéreo, da Cidade do Rio de Janeiro.
§ 3' Em casos excepcionais, devidamente justificados, o Ministério da Saúde poderá autorizar a saída
de sangue ou soro por outros portos.
Art. 6' A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida/AIDS é considerada, para os fins legais, causa que
justifica:
.
I - a concessão de:
a) licença para tratamento de saúde ou aposentadoria, a reforma militar e a pensão espeéial (Lei n'
1.711152, artigos 104, 105 e 178, I, b; Lei n' 6.880/80,
artigo 108, V; Lei n' 3.738/60, artigol');
b) auxílio-doença, independentemente do período
de carência, para o segurado que, após filiação à previdência social, vier a manifestá-Ia;
II - o levantamento dos valores correspondentes ao
FGTS,
mdependentemente da rescisão do contrato individuaÍ
de trabalho ou de qualquer outro tipo de pecúlio a
que o paciente tenha direito.
Parágrafo único. O exame pericial, para os fins deste artigo, será realizado no local em que se enCC'lltre
o segurado portador de AIDS, desde que impossibilitado de se locomover.
. Art. 7' Ficam isentos do imposto de importação,
meXIstente ou insuficiente similar nacional, os medicamentos destinados ao tratamento de pacientes com Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS e os
equipamentos ("Kits") para verificação de sua ocor~undo de Garantia por Tempo de Serviço -

rência.

Art. 8'.' O Poder Público submeterá a teste hematológico, destinado a detectar a existência de Síndrome
de Imonodeficiência Adquirida - AIDS, todos os que
forem submetidos, mediante ordem legal, a prisão, detenção ou custódia, mesmo em caráter provisório, nos
estabelecimentos prisionais ou de internação coletiva.
P~rágraf~ único. O teste a que se refere este artigo
reahzar-se-a no momento em que ocorrer o ingresso
no estabelecimento.
Art. 9' São introduzidas, nos diplomas legais referidos neste artigo, as seguintes alterações:
I-no Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal):
".Art. 296. Deixar o médico, ou qualquer profiSSIonal que atue na área de saúde, de denunciar
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à autoridade pública doença cuja notificação é com-

pulsória:
Pena: detenção, de um a três anos, e multa";
II -no Decreto-lei n' 5.452, de l' de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho):
"Art. 473. O empregado poderá deixar de
comparacer ao serviço sem prejuízo do salário:
IV -por um dia, em cada 3 (três) meses de
trabalho, em caso de doação voluntária de sangue
devidamente comprovada;
lU -na Lei n' 7.649, de 25 de janeiro de 1988:

"Art. 3' As provas de laboratório referidas no
art. I" desta Lei incluirão, obrigatoriamente, aquelas destinadas a detectar as seguintes moléstias ou
estado patológicos: Hepatite B, Sífilis, Doença de
Chagas e Síndrome de Imonodeficiência Adquirida
-AIDS).
Art. 5' O sangue coletado, que apresentar pelo menos uma prova laboratorial de contaminação,
não poderá ser aplicado, no seu todo ou em suas
frações, devendo ser inutilizado, salvo se destinado
a fins de pesquisa científica."
Árt. 10. O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua publicação.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em
de
de 1989.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' 5.452,
DE l' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho
O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:
I - Até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascedente, descendente, irmão ou
pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho
e PrevidêncÍa Social, viva. sob sua dependênCia econômica.
II - Até 3 (três) dias consecutivos. em virtude de
casamento.
III - Por um dia, em caso de nascimento de filho,
no decorrer da primeira semana.
IV - Por nm dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprováda.
V -Até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o
fim de se ali~tar eleitor, nos termos da lei respectiva.
- Redação do artigo e incisos dada pelo Decreto-lei
n° 229, de 28-2-1967 (DO 28-2-1967).
VI - No período de tempo em que tiver de cumprir
as exigências do Serviço Militar referidas na letra "c"
do art. 65 da Lei n' 4.375. de 17 de agosto de 1964
(Lei do Serviço Militar).
,Este inciso foi acrescido pelo Decreto-Lei n ' 757,
de 12 de agosto de 1969 (DO 13-8-1969).
A alínea referida tem a seguinte redação:
c)apresentar-se anualmente no local e data que forem
fixados para fins de exercícios de apresentação das reservas ou cerimônia cívica do "Dia do Reservista".
- V. Lei n' 605, de 5 de janeiro de 1949 (DO
14-1-1949) e seu regulamento, aprovado pelo Decreto
n' 27.048. de 12 de agosto de 1949 (DO 14-1-1949),
que dispõe sobre o repouso semanal remunerado.
- V. Lei n' 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. art.
3', IV, que manda pagar salários integrais ao empregado
que vai servir como testemunho (00 13-2-1980) mandada republiear pelo art. 20 da lei n' 6.014 de 27 dezembro de 1973, republicação feita no DO 8-4-1974.
- O art 473 teve nova redação dada pelo Decreto-Lei
n' 229 de 28-2-1967.

LEI N" 7.649.
DE 25 DE JANEIRÓDE 1988
Eslabelece a obrigatoriedade do cadastramento
dos doadores de sangue bem como a realização de
exames laboratoriais no sangue coletado, visando
a prevenir a propagação de doenças, e dá outras
providências,
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. l' Os bancos de sangue, os serviços de hemoterapia e outras entidades afins ficam obrigados a proceder ao cadastramento dos doadores e a realizar provas
de laboratório, visando a prevenir a propagação de
doenças transmissíveis através do sangue ou de suas
frações.
Art. 2' O cadastramento referido no artigo anterior
deverá conter o nome do doador, sexo, idade. local
de trabalho, tipo e número de documento de identidade,
histórico patológico, data da coleta e os resultados dos
exames de laboratório realizados no sangue coletado.
Parágrafo único. Será recusado o doador que não
fornecer corretamente os dados solicitados.
Art. 3' As provas de laboratório referidas no art.
l' desta lei incluirão, obrigatoriamente, aquelas destinadas a detectar as seguintes infecções: Hepatite B,
Sífilis, Doença de Chagas, Malária e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). ,
Parágrafo único. O Ministério da Saúde, através
de portarias, determinará a inclusão de testes laboratoriais para outras doenças transmissíveis, sempre que
houver necessidade de proteger a saúde das pessoas
e os testes foram disponíveis.
Art. 4' Os tipos de provas laboratoriais a serem
executadas bem como os reagentes e as' técnicas utilizadas serão definidos através de ponarias do Ministério
da Saúde.
Art. 5' O sangue coletado que apresentar pelo menos uma prova laboratorial de contaminação não poderá
ser utilizado, no seu todo ou em suas frações, devendo
ser desprezado.
Art. 6' A autoridade sanitária e o receptor da transfusão de sangue ou, na sua impossibilidade, seus familiares ou responsáveis terão acesso aos dados constantes
do cadastramento do doador ou doadores do sangue
transfundido ou a transfundir.
Art. 7' Compete às Secretarias de Saúde das unidades federadas fiscalizar a execução das medidas previstas nesta Lei, em conformidade com as normas do
Ministério da Saúde.
Art. 8' A inobservância das normas desta Lei acarretará a suspensão do funcionamento da entidade infra.'
tora por um período de 30 (trinta) dias e, no caso de
reincidência, o cancelamento da autorização de funcionamento da mesma, sem prejuízo da responsabilidade
penal dos seus diretores e/ou responsáveis.
Art. 9' A inobservância das normas desta Lei configurará o delito previsto no arl. 268 do Código Penal.
Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua
publicação.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1988; 167" da Independência
e 100" da República. - JOSÉ SARNEY - Francisco
Xavier Beduschi.
DECRETO-LEI N' 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição decreta a
seguinte lei:
Art. 299. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória:
Pena - detenção de seis meses a dois anos e multa,
de quinhentos mil réis a três contos de réis.
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LEI N'! 6.880,

DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre o Estatuto dos Militares
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir
em conseqüência de:
I - ferimento recebido em campanha ou na manuntenção da ordem pública
II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa
eficiente decorra de uma dessas situações;
III - acidente em serviço;
IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em
tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições
inerentes ao serviço;
V - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia
maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e ineapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões
da medicina especializada; e
VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade,
sem relação de causa e efeito com o serviço.
§ l' Os casos de que tratam os itens I, H, IH e
IV serão provados por atestado de origem, inquérito
sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os
termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de
baixa utilizados eomo meios subsidiários para esclarecer
a· situação,
§ 2' Os militares julgados incapazes por um dos
motivos constantes do item V deste art. somente poderão ser reformados após a homologação, por junta superior de saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela
incapacidade definitiva, obedecida a regulamentação
específica de cada força singular.
LEI No 1.771.
DE 28 DE OUTUBRO DE 1952
Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públi·
cos Civis da União
O Presidente da República:
Faço saber quc o Congresso Nacional decrcta e eu
sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO IV

SEÇÃO H
Da Licença para Tratamento de Saúde
Art. 104. A Iieença a funcionário atacado de tuherculose ativa alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia ou cardiopatia grave será concedida quando a inspeção médica não concluir pela necessidade imediata da aposentadoria.
Parágrafo único. A inspeção será feita obrigatoriamente por uma junta de três médicos.
.
Art. 105. Será integral o vencimento ou a remuneração do funcionário licenciado parta tratamento de
saúde, acidentado em serviço atacado de doença profissional ou das moléstias indicadas no art. anterior.
CAPÍTULO X
Da Aposentadoria
. Art. 176. O funcionário será aposentado com vencimento ou remuneração integral:
I - quando contar trinta anos de serviço ou menos
em casos que a lei determinar, atenta a natureza do
serviço;
H - quando invalidado em conseqüência de aciqente
no exercício de suas atribuições ou em virtude de doença
profissional;
HI - quando asometido de tuberculosc ativa, aliena~ã? ment~l, n~oplasia maligna, cegueira, lepra, paralISIa, cardIOpatia grave e outras moléstias que a lei indicar, na base de concensões da medicina especializada.

Acidente é o evento danoso que tiver como causa
imediata ou mediata o exercício das atribuições inerentes ao cargo.
.
§ 2' equipara-se a acidente a agressão sofrida e não
provocada pelo funcionário no exercício de suas atlibui. ções.
§ 3' A prova do acidente será feita em processo
especial no prazo de oito dias, prorrogável, quando
as circunstâncias o exigirem, sob pena de suspensão.
§ 4' Entende-se por doença profissional a que decorrer das condições do serviço ou de fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa
caracterização.
§ 5' Ao funcionário interino aplicar-se-á o disposto
neste art. quando invalidado nos termos dos itens II
e HI.
MENSAGEM N' 124,
DE 1989, DO PODER EXECUTIVO
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:
Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada delibcração, de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos dos Senhores Ministros de Estlldo da Saúdc
e Consultor-Geral da República, o anexo projcto de
lei que "dispõe sobre atividades hemoterápicas; define
a responsabilidade dos órgãos e agcntes que as executam; institui estímulos à doação de sangue; concedc
isenção do imposto de importação e dá outras providências".
B'r,asília, 9 de março de 1989.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 017, DE 29 DE
FEVEREIRO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE E DO SENHOR CONSULTOR-GERAL DA REPÚBLICA.
Excelentíssimo Scnhor Prcsidente da República.
Temos a honra de submcter a Vossa Excelência anteprojeto de lei que dá continuidade às medidas legislativas indispensáveis ao saneamento das atividades hemoterápicas no País.
O alcance de tal objetivo sc viabilizará pela conjunção
d~ mcdidas apenas aparentemente antagÓDicas, na medida em que, ao mesmo tempo, dev,jO-se csthnular a
atividade referida e rcprimir o abuso nela verificado.
Com o preciso equilíbrio entre o incentivo à prática
correta e a punição exemplar do ilícito porventura verificado, evitar-se-ão quedas quantitativas e se garatirá
aprimoramento qualitativo na coleta e mo de sangue
humano, seus componentes e derivados.
Neste projeto, estipula-se a necessidade de autorização, e a revisão daquelas já concedidas, para os serviços hemoterápicos, tipificam-se, e apen'l-,se.:.adequadamcnte, as dIversas infrações que prejudicam o Estado
c ameaçam os indivídios. definem-se as sanções administrativas aplicáveis, institui-se a responsabilidade civil
objetiva pela utilização de sangue inadequado ou contaminado; e procedem-se, na legislaçãe'Vigente. às alterações necessárias para que a Síndrone de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) seja nela abrangida da mesma forma que outras doenças graves.
Dentre as medidas assinaladas merece destaque o
fato de o anteprojeto definir a responsabilidade civil
objetiva dos órgãos, entidades e profissionais que executam atividades hemoterápicas, atribuindo-lhes, independentemente de verificação da culpa, o dever jurídico
de reparar os danos causados pela utilização de sangue,
componentes ou frações e hemoderivados, que estejam
contaminados ou sejam impróprios ou inadcquados aos
fins medicinais e terapêuticos a que se destinam.
Entendel110s que, desta forma, estarão cumpridas as
determmaçoes de Vossa Excelência para que se dotasse
o Estado ~e instrumental eficaz para ação correspondente às dlmenções e '<::omplexidade do esforço a scr
desenvolvido nessa área, de forma coerente com o trabalho meritório já executado pelo Governo de Vossa
Excelência.
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~á'l?ois, ~o texto sublTletido à apre~ação de Vossa
Excelencla, eVldcnte adesao a um dos pólos em que
se desenvolve, modernamentc, a teoria da responsabilidade civil.
O fundamento teórico dessa colocação, prescindindo
da noção clássica de culpa, assenta-se na idéia do risco
ou do dano objetivo (v. Luiz da Cunha Gonçalves, "Tratado de Direito Civil," vol. XH, p. 363, item n' 1872,
1937, Coimbra Editora Ltda.; Washington de Barros
Monteiro, "Direito das Obrigaçõe, 2' parte", p. 389,
12' ed" 1977, Saraiva; Sílvio Rodrigues, "Direito Civil"
vaI. 4, p, 153, item n' 55, 1975, Saraiva).

Trata-se de construção jurídica, que estabelece, em
caráter de excepcionalidade, a obrigação ex legc de rcparar o prejuízo causadô, bastando à vítima a só comprovação do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o evento lesivo (v. Caio Mário
da Silva Pereira, "Instituições de Direito Civil", vol.
UI, p. 507, item n' 282, 5' ed., 1981, Forense).
O anteprojeto estipula, ainda, que, nas causas instauradas com fundamento na responsabilidade civil objetiva dos profissionais, entidades e órgãos executivos
de atividades hemoterápicas, observa-se-á o rito sumaríssimo, propiciando, dessa maneira, uma rápida administração de justiça.
Outro aspecto que se mostra relevante e inovador
no texto em questão concerne à definição da responsabilidade penal.
Ressalta-se, pof"necessário, quc, nesse domínio, não
se prescinde da idéia de elcmento subjetivo posto que
o moderno Direito Penal fundamcnta-se na teoria da
culpa. Daí a justa observação de Giuseppe Bettiol, para
quem a culpabilidade é elemento indispensável à noção
do crime. Mullum crimen sine culpa: esta frase latina
sintetiza perfeitamente aquela exigência do Direito Penai moderno em virtude do qual não pode haver crime
se um fato lesivo não foi também ocasionado voluntariamente (v. "Direito Penal", vol. II, p. 6, trad. Paulo
José da Costa Jr. e Alberto Silva Franco, 1971.; RT).
Co~~ já salientado, o anteprojeto tipifica, no plano
?as ~tl:Vldades hemoterápicas, novas figuras delituosas,
mcnmmando-as como entidades autônomas e cominando-lhes sanções penais compatíveis com a gravidade
objetiva de que se revestem.
O objetivo do texto é dispensar' efetiva tutela estatal
à saúde pública, que constitui o bem jurídico penalmente protegido.
. Desse modo, sanciona-se com penas privativas da
hberdade, de dois a seis anos'de reclusão, dentre outras,
conduta caracterizadora (a) do exercício não autorizado
de atividade hemoterápica, (b) de omissãô de testes
sorológicos obrigatórias ou de sua execução incompleta
ou parcial, (~) distribuição de sangue, seus componentes
ou hemodenvados, em condições inadequadas ou impróp~~s, (d) seleção de doadores sem prévia inscrição
Identlficadora ou realIzação de triagem clínica e hematológica, (c) aceitação de doador desvestido de condições c1ínieas ou hematológicas.
Finalmente, cabe frisar que o anteprojeto, sem deixar
de reconhecer que um dos postulados fundamentais da
Política Nacional do Sangue consiste no primado da
doação voluntária. estabelece, em benefício do doador
habitual, mecanismos de indução, que se destinam a
estimular, com vantagens e benefícios concretos, a mobilização da sociedade em favor de uma causa de relevante interesse coletivo.
Renovamos nossos protestos de profundo respeito.
- Saulo Ramos, Consultor-Geral da República - Luiz
Carlos Borges da Silveira, Ministro da Saúde.
Aviso n' 198-SAP.
Em 9 de março de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos D'eputados
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 dos
Senhores Ministro de Estado da Saúde e do Consultor-GeraI da República, relativa a projeto de lei que
"Dispõe sobre atividades hemoterápicas; define a res-
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ponsãbilidade dos órgãos e agentes' que as executam:
institui estímulos à doação de sangue; concede isenção
do imposto de importação e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro Chefe do Gabinete
Civil.
Senhor Presidente.
Requeremos, nos termos regimentais, urgência para
tamitação do Projeto de Lei n' 4\0/88 (Mensagem n"
124, do Poder Executivo). que "dispóe sobre atividades
hemoterápicas; define a responsabilidade dos órgãos
e agentes que as executam; iustitui estímulos à doação
de sangue; concede isenção do imposto de importação
e dá outras providências".
Sala das~õ~~..Jk março de ~ 988. .
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RESOLUÇÃO N" 6.
DE 4 DE ABRIL DE 1989
Determina o arquivamento das proposições que
menciona.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Das proposições que se econtravam em tramitação no dia 4 de outubro de 1989, ficam arquivadas
as seguintes, tenham ou não parecer:
a) as de iniciativa de Deputados ou de Comissão Permanente; e,
b) as que, iniciadas na forina da alínea a, foram
emendadas no Senado Federal.
Parágrafo único. Não estão sujeitos ao arquivamento os projetos que, embora na situação prevista no caput
deste artigo, sofreram anexação de outros apresentados
a partir de 5 de outubro de 1988.
Art. 2' Fica facultado ao autor, no prazo de 30 (rinta) dias da promulgação desta resolução, requerer o
desarquivamento das proposições referidas no art. l'
caso em que se fará nova distribuição, mantendo-se,
porém, o número original e sua procedência para todos
os efeitos regimentais.
Art. 3' As proposições da iniciativa de outros poderes ou do Senado FederaL que se cncontravam em tramitação no dia 4 de outubro de 1988, serão remeditas
à Mesa para efeito de redistribuição, considerando-se
não escritos os pareceres emitidos até aquela data.
Art. 4' Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, em 4 de abril de 1989
Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.
PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS.
I - Relatório
Este projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo
tem por objetivo estabelecer rrormas e responsabilidade
no tocante ao exercício de atividades homoterápicas
em todo o território nacional. Assim, encontra-se especificado que tal exercício fica sujeito a autorização das
Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal
c dos Territórios, obedecidos parâmetros fixados pelo
Ministério da Saúde. As entidades políticas mencionadas poderão, legislar supletivamente, para que se garanta a eficácia do pretendido.
A responsabilidade civil pela reparação dos danos
causados pela utilização de sangue, componentes e derivados impróprios ou contaminados, de 'acordo com a
proposta, será exclusiva dos órgãos, entidades e profissionais quc executam tais atividades, tendo rito suma.ríssimo os eventuais conflitos embasados no parágrafo
2' da norma que se pretende editar.
Nos termos do art. 3", a inobservância do que aqui
se prcscreve sujeitará o inferior a sanções representadas
por multa, suspensão das atividades, por período não
inferior a 30 dias, ou cancelamento da autorizaçâo e
registro para funcionamento da entidade. Esta última
sanção efetivar-se-á na hipótese de reincidência ou em
casos específicos que a prevê, ou de condenação penal

por infrâçã? tipificada como crime contra a saúde pública. Estes cnmês encontram -se elencados nas disposições
do art. 4" da proposição.
Mais adiante, a proposta procura impor condicionante~ para a exportação de sangue. seus componentes
e denvados, o quc somente será possível na hipótese
de tratados ou acordo internacionais com cláusula de
reciprocidade de tratamento, ou quando indicada por
motivo de solidariedade humana, bem assim para fins
de pesquisa de nacional.
Evocando aspectos previdenciários, a proposta classifica a Síndrome da Imunodcficiência Adquirida (AIDS)
como causa justificadora para concessão de auxíliodoença, licença para tratamento de saúde óu aposentadoria e reforma militar, pensão especial, levantamento dos valores da conta individual do Fundo dc Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), independentemente,
neste último caso, da rescisão do contrato dc trabalho
ou de qualquer outro tipo de pecúlio que eventualmente
tenha direito o paciente. Ainda na mesma linha de
idéias, procura isentar do imposto de importação os
m'edicamentos importados sem similar nacional ou
quando os produzidos internamente sejam suficientes
para o atendimento da demanda interna dos portadores
da AIDS, bem como equipamento ("Kits") para verificação de ocorrência da doença.
Finalmente, a proposta contempla alteração do dispositivo do Código Penal (Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de
dezembro de 1940), da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-Lei n" 2.452, de 1" de maio de
1943) e da Lei n' 7.649, de 25 de janeiro de 1988,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de cadastramento
de doadores de sangue bem como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado, visando prevenir
a propagação de doenças e dá outras providências.
No primeiro caso, a alteração diz respeito ao art.
269 (Capítulo IH, que cuida dos crimes contra a saúde
pública), para responsabilizar, além do médico, outros
profissionais que labutam na área de saúde pela omissão
da notificação à autoridade pública competente de
doença de que tenha conhecimento, cuja notificação
é compulsória. Também aqui ficam agravadas as penas
pela omissão.
No segundo caso (art. 473 da CLT), o que se tem
em vista é editar inciso com o objetivo dc premiar o
empregado com um dia de descanso, a cada trimestre,
em caso de doação voluntária de sangue, devidamente
comprovada.
No terceiro e último caso, exclui-se da obrigatoriedade de realização de prova de laboratório, pelos bancos de sangue, para detecção da Malária, permanecendo
a obrigatoriedade somente para a Hepatite B, Sífilis,
Doença de Chagas e Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) - art. 3" da lei citada. Altera-se também a redação do art. 5' da lei sob referência para
permitir a utilização do sangue analisado e que apresente pelo menos uma prova laboratorial de contaminação somente para fins de pesquisa. Em caso contrário
deverá ser inutilizado,
Na Exposição de·Motivos firmada pelo ConsultorGeral da República e do Ministro da Saúde onde ficou
ressalvada a trajetória rumo ao saneamento das atividades hemoterápicas do País, cujos abusos nelas verificados cumpre reprimir, é acentuado:
"Neste projeto de lei, estipula-se a necessidade
de autorização, e a revisão daquelas já concedidas,
para os serviços hemoterápicos; tipificam-se, e apenam-se, adequadamente, as diversas infrações que
prejudicam o Estado e ameaçam os indivíduos: definem-se as sanções administrativas aplicáveis: institui-se a responsabilidade civil objetiva pela utilização de sangue inadequado ou contaminado; e
procedem-se, na legislação vigente as alterações
necessárias para que a Sfndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) seja nela abrangida da
mesma forma que outras doenças graves" .
A requerimento de líderes de diversos partidos, o
projeto tramita em regime de urgência, pelo que fora
distribuído simultaneamente às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação, de Saúde, Previdência
e Assistência Social e de Finanças, sendo que nesta
última tive a honra de ser desil(nado relator.
H - Voto do Relator
. A teor das normas regimentais do art. 32, inciso VIII,
alínea b, cabe a esta Comissão opinar sobre a matéria

quanto à sua compatibilização ou adequação com o
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e
o orçamento anual.
Quanto a esses aspcetos não vemos óbices à regular
tramitação da matéria nesta Casa do Congresso Nacion~l. Com efeito, apenas no que se relaciona com a
dIspensa do Imposto de importação dos produtos importados para uso dos aidéticos (medicamentos e "Kits"
para verificação de ocorrência da doença) traz conseqüência de ordem financeira para os cofres públic05.
Entretanto, o vazamento pode ser classificado como
infinitesimal comprometendo assim a fiel execução dos
programas de governo.
Além do mais,só o aspecto filantrópico já seria o
suficiente para justificar a adoção da medida que aqui
se pleiteia.
Diante dessas considerações, o nosso VOTO é, no
mérito, pela APROVAÇÃO do projeto dc Lei n" 410.
de 1988.
Sala da Comissão,
de
de 1989. Deputado Mussa Demes Relator.
UI - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou por unanimidade o parecer do relator, favorável ao projeto de Lei n" 410/88.
Compareceram os Senhores Deputados:
Francisco Dornelles, Presidente; Mussa Demes, Arnaldo Prieto, Gandi Iamil, Nyder Barbosa, Osmundo
Rebouças, Horácio Ferraz, Manoel Castro, Felipe Mendes, Fernando Bezerra Coelho. Lúcia Vânia, Benito
Gama, Delfim Netto, Cleonâncio Fonseca, Roberto
Brant, Levy Dias, Jonival Lucas, Arnaldo Martins, José
Serra, Francisco Küster e Francisco Sales.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 1989. - Deputado Francisco Dornelles; Presidente - Deputado Mussa Demes, Relator.
PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO
.DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÃO
I - Relatório
O Poder Executivo, atráves da Mensagem n' 124(88,
encaminhou ao Congresso Nacional o anexo Projeto
de Lei n' 410, de 1988, que subordina o exercício de
atvidades hemoterápicas à prévia autorização do órgão
sanitário competente dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios, atendidos os rcquisitos que seriam
fixados em ato do Ministério da Saúde, os quais seriam
necessários, mas não suficientes para a autorização, podendo, inclusive, os Estados, o Distrito Federal e os
Territórios estabelecer outros de natureza complementar.
Nos termos do Projeto, ficaria estabelecida a responsabilidade sem culpa para efeitos de reparação dos danos pf(~venientes do exercício de tais atividades, observando-se, nestes casos, o rito processual sumaríssmo.
O Projeto, em seguida, estabelece sanções administrativas e penais às pessoas ou entidades que infrigirem
as disposições pertinentes e restringe a exportação de
sangue, placenta e seus derivados aos casos de acordos
internacionais com claúsula de reciprocidade, solidariedade humana e pesquisa de interesse nacional, mas,
ainda assim, nas condições que o Ministério da Saúde
vier a estabelecer.
A AIDS - Síndrome de Imunodeficiéncia Adquirida
mereceu atenção especial no Projcto, passando a justificar a concessão de favores especiais relativos a licenças' aposentadoria, auxIlio-doença. FGTS e isenção de
impostos na importação de medicamentos.
Nos termos do art. 8' do Projeto, o Poder Público
obriga-se à deteção da AIDS, através de testes hemato-lógicos, em todos os que fossem recolhidos, ainda que
em caráter provisório, nos estal'elecimentos prisionais
ou de internação coletiva.
Finalmente., introduz o Projeto algumas modificações
específicas em certos diplomas legais, punindo quem
deixar de denunciar à autoridade a ocorrência de doença
de notificação compulsória; permitindo que o doador
voluntário de sangue falte ao trabalho por 1 dia, em
caso de doação a cada 3 meses; incluindo a AIDS entre
as provas obrigatórias a que se refere o art. 1" da Lei
n" 7.649/88; e vedando o aproveitamento de sangue
com pelo menos uma prova laboratorial positiva de
contaminação.
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A matéria objeto da proposição encontra respaldo
no art, 24, XII, da Constituição Federal, que dá competência à União, aos Estados e ao Distrito Federal para
legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da
·Ilaúde. Esta competência para legislar decorre da re~ra
geral estatuída no art. 197 da mesma Carta Magna,
que alça à condição de relevância pública as ações e
serviços de saúdc e atribui ao Poder Público a incumbência de dispor, nos termos da lei, sobre s~a regul~
mentação, fiscalização e controle. De.modo amda mais
específico, estatuiu o § 4' do subsegumte art. 199, que
a lei disporá sobre as condições e. os requisito? que
faeilitem a rcmoção de órgãos, tecidos e substanclas
humanas para fins de transplante, pesquisa e trata_menta, bem como a coleta, proccssamento e transfu;,ao de
sangue e seus derivados, scndo vedado todo tipo de
comercialização.
. E posto que contenha a proposição dispositivos pertinentes ao direito civil e penal, cumpre a esta Comissão
analisá-los também sob o ponto de vista do mérito,
na conformidade do que preceitua o art. 32, inciso III,
letra "e", do novo Rcgimento Interno da Câmara dos
Deputados.
Com etelto, Já no art. l', mserc-se a proposlçao no
campo do direito civil, instituindo a responsabilida?e
civil objetiva dos órgãos, entidades e pessoas pela utilIzação de sangue, componentes e derivados impróprios
ou contaminados, pela qual atribui-se-Ihes, independentemente de verificação da culpa, o dever jurídico
de reparar os danos causados. Efetivamente, trata-se,
como disposto na Exposição de Motivos, de construção
, jurídica que estabelece, em caráter de excepcionalidade, obrigação ex lege de reparar o prejuízo causado,
bastando à vítima a só comprovação do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
evento lesivô.
.
Na verqade, o direito brasileiro já admitiu, em certos
casos excepcionais, a aplicação da tcoria objetiva do
dano, baseado no risco, e não na culpa, a exemplo
da responsabilidade que se atribui às ferrovias e aerovias
pela perda, furto ou avaria dos objetos por elas transferidos; ou a responsabilidade patronal pela ocorrência
de acidentes do trabalho; ou ainda, mais rccentemente,
o dispositivo constitucional constante do art. 21, 'inciso
XXIII, letra "c", estabelecendo que a responsabilidade
civil por danos nuclearcs independe da existência de
culpa.
Neste último caso, é compreensível e até necessário
que se atribua ao Estado a responsabilidade, independentemente de culpa, por danos provenientes de uma
atividade sui generis; potencialmente perigosa e mantida sob rigoroso controle do Estado. Em relação às
anteriores, trata-se de um conjunto de riscos inerentes
mesmo àquelas atividades, previsíveis mesmo quando
são adotadas todas as cautelas tendentes a minimizar
os riscos de furto ou avaria dc cargas ou a reduzir a
níveis accitávcis os acidentes do trabalho. Ainda assim,
tais riscos são cobertos por seguro obrigatório que permite à instituição reparar os danos causados, sem grandes desequilíbrios financeiros, por atividades em relação às quais assumiram o risco com objetivos de lucro.
. Não é o caso, porém, das atividades hemoterápicas,
que não obstante sejam exercidas por instituições públic~s podem, também, estar a cago de instituições
privadas de pequeno c médio porte e até, individualmente, por profissionais da saúde que se dedicam à
hemoterapia. Ainda mais, as atividades hemoterápicas
exibem situações especialíssimas, qu~ inviabilizam a responsabilização objetiva do agentc. E o caso, por exemplo, da incompatibilidade que certo;, i.ndivíduos exib~~
em relação às substâncias hemoteraplCas; ou a pOSSibilidade de uma substância ter sido contaminada na fonte,
sem qualquer responsabilidade do terapeuta; ou, ainda,
a possibilidade de falsos positivos ou negativos, tão comuns em testes laboratoriais.
Na verdade, as atividadeS médicas implicam em riscos
a que também os pacientes devem se sujeitar, dependendo, inclusive, das próprias condições do paciente:
sua idade, higidez, natureza e estágio da doença, dentre

a

outras.
d
.. I d
t d
Quanto à responsa b'l'd
I I a e cnmma, ecorren e e
dolo que se caracteriza pela vontade do agente na consecução do resultado delituoso, esta sim deve justamente ser penalizada, destarde admitindo-se as cominações propostas no Projeto, ainda que porventura demasiado rigorosas.
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II - Voto do Relator
Opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do Projeto sob análise, restrição
feita, quanto ao mérito, ao disposto no seu art. 2',
a que se propõe seja revogado nos termos da Emenda
em anexo.
Sala da Comissão.
de 1989. -Deputado Ney Lo·
.jIes, Relator.
EMENDA AO PROJETO DE LEI
N' 410, DE 1988
Dispõe sobre atividades bemoterápicas; define a
responsabilidade dos tlrgãos e agentes que os executem; institui estímulos à doação de sangue; concede
isenção do imposto de importação e dá outras provi.
dências.
Suprima-se o art. 2' do projeto .
Sala da Comissão.
1989, - Deputado Ney J~opes
Relator.
PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO
DE SAÚDE. PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB - MG. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Deputados há alguns dias recebi
para análise.
Tão logo comecei o exame da proposição, observei
que a mesma o prC!jeto enviado pelo Presidente da Comissão de Saúde. E de março de 1988, elaborada muito
antes da promulg~ão da atual Constituição. Portanto,
um projeto feito à luz da Constituição, antiga, que não
dizia a respeito da doação de sangue ou de hemoderivados.
A nova Carta Magna, no que se refere ao mérito
da qucstão, estabelcce no § 4' do seu art. 199:
§ 4'

A lei disporá sObre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos
e substâncias humanas para fins de transplante,
pesquisa e tratamento, bem como a coleta, " este é o ponto mais importante - "processamento
e transfusão de sangue e teus derivados, sendo
vedado todo tipo de comercialização".
Ora, Sr. Presidente, u projeto em questão aborda
de maneira superficial e incompleta o problema de processamento e de coleta de sangue e nada diz sobre
sua comercialização, o ponto mais importante, constante da nova Constituição.
Desta maneira, de forma sucinta e sumária, proponho
a V. Ex' e à Casa o arquivamento da Constituição Federal, projeto. que fere frontalmente a Constituição Federal.

PROJETO DE LEI
N" 3.362·D, de 1989
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N' 434/89
Concede compensação pecuniária, a título de benefício, ao militar da reserva não remunerada, con·
vocado como militar temporário do Exército, por
ocasião do seu licenciamento; tendo parecer, da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, dos Relatores designados pela Mesa, em
substituição às Comissões: de Saúde, Previdência
e Assistência Social, pela aprovação, com Substitutivo; e, de Finanças, pela aprovação. Pareceres
ao Substitutivo da Comissão de Saúde, Previdência
e Assistência Social: da Comissão de Finanças, pela
rejeição e do Relator designado pela Mesa em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa.
(Projeto de Lei n' 3.362-C, de 1989, a que se
refere o. parecer.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O oficial ou praça com mais de 5 (cinco)
anos de efetivo serviço militar e que venha a ser licen-
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ciado ex oficio na vigência da presente lei, por término
da prorrogação de tempo de serviço, fará jus a uma
compensação pecuniária, a título de pecúlio, pelo tempo
de serviço prestado ao Exército.
Parágrafo único. Para efeito da apuração dos anos
de efetivo serviço, a fração de tempo igualou superior
a 180 (cento e oitenta) dias será considerada 1 (um)
ano .
Art. 2' O pecúlio de que trata o art. l' desta lei
terá o valor de 5 (cinco) vencimentos brutos. tomando-se como referência o valor do vencimento percebido '
pelo militar à época do licenciamento, e será pago,
após 30 (trinta) dias da data do licenciamento. de uma
única vez ou parceladamente. mediante opção manifestada por escrito, em 6 (seis) meses, nas seguintes condições:
-4 (quatro) parcelas no valor de um vencimento
bruto;
- 2 (duas) parcelas no valor de meio vencimento
bruto.
§ l' O valor do pecúlio estará sujeito aos reajustes
previstos para os servidores militares federais.
§ 2' Não se inclui no cálculo do valor do pecúlio
a remuneração recebida a título de 13' salãrio e férias.
Art. 3' O oficial ou praça que for licenciado ex omcio a bem da disciplina ou por condenação tramitada
em julgado não fará jus ao benefício que trata esta
lei.
Art. 4' As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações incluídas nos "Encargos Previdenciários da União", do Orçamento Fiscal díj União.
Art. 5' O Poder Executivo baixará os atos necessários à execução desta lei.
Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, de
de 1989.
MENSAGEM N' 434, DE 1989.
DO PODER EXECUTIVO
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:
Nos termos do § l'do art. 64 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos dos Senhores Ministros de Estado do Exército
e da Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República, o anexo projeto de lei que "concede compensação pecuniária, a título de benefício, ao
militar de reserva não remunerada, convocado como
militar temporário do Exército. por ocasião do seu licenciamento".
Brasília, 23 de agosto de 1989. - José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVO N' 62, DE 14 DE AGOSTO DE 1989, DOS SENHORES MINISTROS DE
ESTADO DO EXÉRCITO E DA SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Os militares temporários, permanecendo na caserna
por cinco ou mais anos, distanciam-se de suas raízes
no meio civil, o que dificulta sua readaptação ao ambiente de onde procederam, após terem sido licenciado.
Estes homens, enquanto servidores públicos militares
federais, não podem receber a assistência previdenciária
destinada aos servidores regidos pelos regimes cstatutãrio ou celetista. Os planos desenvolvidos para amparo
pelo FGTS oU PISIPasep, conforme a destinação em
lei dcstes instrumentos, não podem ser estendidos aos
militares temporários.
Visando a amparar pecuniariamente esses militares,
ao retornarem à vida civil, cnquanto disputam uma
oportunidade no mercado de trabalho, propõe-se a criação de um pecúlio indenizatório, a ser-lhes concedido
por ocasião do licenciamento, após 5 (cinco) anos de
prestação de efetivo serviço militar.
Tal medida, de caráter eminentemente social, darIhe-á condições de vencer, sem traumas, o período de
transição e de ajustarem-se a uma nova forma de vida,
garantindo a subsistência de suas famJ1ias por tempo
razoável.
Este pecúlio representará uma despesa adicional, estimada em NCz$ 63.300.000.00 anuais (valores de julho
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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 n' 4.968, de
1985, que altera dispositivo da Lei n' 6.389, de
9 de dezembro de 1976, que 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 .

Vou

PROJETO DE LEI N' 4.968-A DE 1985

o Congresso Nacional decreta:
Art. l' A alínea a do parágrafo único do art. 50,
da Lei n' 6.389, de 9 de dezembro de 1976, passa a
viger 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, 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 D' 6.389, de 9 de dezembro de 1976, que fixa as referêDcias de salário dos
empregados do Grupo-ProcessameDto de Dados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' A alínea ado parágrafo único do art. 5' da
Lei n' 6.389, de 9 de dezembro 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' 1.3J8, 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, pela aprovação. (Do Poder Executivo.) Relatores: 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 (Inocéncio Oliveira) submeter a votos o

Vou

PROJETO DE LEI N' 1.318-A DE 1988
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' 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:
1 - 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 con'1ecimento 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;
IH - omissão de informação relevante por parte de
quem estava obrigado a divulgá-la, bem como sua prestação de 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 aJude o parágrafo
anterior, devendo a quantia correspondente ser recolhida como receita da União.
Art. 3' A ação de '1ue 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 comcfestão. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so·
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte redação
final:
PROJETO DE LEI N' 1.318-B, DE 1988
Dispõe sobre a ação civil pública de respoDsa·

bllidade por danos causados aos Investidores no
mercado de valores Imobillárlos.
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
merclldo, especialmente quando deoorrerem 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-
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nha em razão de sua profissão ou função, ou por quem.
quer que a tenha obtido por intermédio dessas pessoas;
III - omissão de informação relevante por parte de
quem estava obrigado a divulgá-Ia, 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.
§ I' 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 de 2 (dois) anos, contado
da data da publicação do edital a que alude o parágrafo
anterior, devendo a quantia correspondente ser recolhida corno 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 Nalal,Vice-Presidente no
exercício da Presidência - Sérgio SplIda,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 dispõe 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 CODStitucionalidade, 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' 1.076-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 t(tulo~,
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 e empregos públicos que poderão ser
preenchidos na forma do art. I'
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 corno 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,
3.032/89,3.122189,3.204189,3.437189,3.689/89,
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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PARECER DO RELATOR DESIGN'ADO PELA
MESA EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO
DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
I - Relatório
~ste pr?jeto estabelece que o oficial ou praça. com

maIS de CinCO anos de efetivo exercício militar e que
ven~a a ser li.c,e~ciado ex oflicio, fará jus a uma compensaça? pecumana, a título de pecúlio, pelo tempo de
serVIço prestado ao Exército. Esse pecúlio terá o valor
de cinco vencimentos brutos, tomando-se como base
o v~lor d? vencimento percebido pelo militar à época
do 1.lcenclamento, sendo pago após trinta dias da data
do licencIamento, de uma única vez ou parceladamente.
O valor desse pecúlio estará sujeito aos reajustes previstos para os servidores militares fcderais nele não se
incluindo nem o décimo terceiro nem as férias.
O oficial ou praça que for licenciado ex office a bem
da disciplina ou por condenação transitada em julgado
não fará jus ao pecúlio. As despcsas correrão à conta
de dotações incluídas em "Encargos Previdenciários da
União", do Orçamento Fiscal da União.
A douta Comissão de Constituição e Justiça e Redação, ao deliberar sobre esta proposição, julgou-se a
constitucional jurídica e dc boa técnica legislativa acolhendo Parecer exarado pelo nobre Deputado Lélio
Souza.
É o Relatório.

2" o acrécill10 proposto tem em vista que, quanto
maior for o tempo de serviço prestado. maiores serão
as dificuldades de readaptaçâo ao meio civil;
3' ao invés de adotar uma fórmula fixa de parcelamento, entendq ser mais salutar que se proceda mediante acordo <lireto entre as partes. o que me parece
bem mais adequado para se atender às peculiaridades
de cada situação;
4" não existe o menor sentido em se retirar do valor
do pecúlio as p'arcelas referentes a 13" salário e férias
pois se trata de direito, líquido e certo. do beneficiário;
5' .é uma rrledida do melhor alcance social e que
deve merecer toda a nossa atenção. Salicntc-se que
ela é opcional;
6" trata-se de um significativo número de oficiais
e de praças que, durante muito tempo, se dedicou à
atividade militar e que, se mantidos os termos do projeto, estariam alijados desse benefício. A bem da verdade,
devc ser dito quc csse pecúlio resultou, em grande parte,
das gestões deschvolvidas por esses militares que foram
licenciados a partir de janeiro de 1987;

7" Essa exclusão é necessária exatamente por se tratar de serviço militar obrigatório, sem maiores dificuldades para a readaptação na vida civiL
Diante do acima exposto, voto pela aprovação deste
Projeto de Lei n' 3.362, de 1989, na forma do anexo
Substitutivo.
Sala das Reuniões,
- Deputado Roberto Jefferson, Relator.

II - Voto do Relator
Entendo que a medida proposta por este projeto é,
em sua linha mestra, salutar e deve merecer ao nossa
aprovação. Para um perfeito entendimento do tema,
transcrevo parte da Exposição de Motivos do Ministro
do Exército e da Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República, que acompanhou
a mensagem presidencial:
"Os militares temporários, permanecendo na caserna por Cinco ou mais anos, distanciam-se de
suas raízes no meio civil, o que dificulta sua readaptação ao ambiente de onde vieram, após terem
sido licenciados.
Tal medida, de caráter eminentemente social,
dar-Ihes-á dondições de vencer, sem traumas, o
período de transição e de ajustarem-se a uma nova
forma de vida, garantindo a subsistência dc suas
famílias pot um tempo razoável".
Ao relatar o projeto na Comissão de Justiça, o nobre
Deputado Lélio. Souza ofereceu diversas emendas que
aperfeiçoavam à proposição. Todavia, por envolverem
matéria de mérito, foram as mesmas rejeitadas. Por
entendê-Ias justas e adequadas ao tema em debate, pretendo trazê-las, hovamente, à consideração dos nobres
pares.E o faço através de um Substitutivo que apresenta
os seguintes pontos básicos:
l' Amplia para duas remunerações mensais, por
ano de efetivo exercício, o valor do pecúlio;
2' concede qcrécimo de 40% a quem tenha prestado
scrviços por mais de oito anos;
3' estabelece que o parcelamento se dará mediante
acordo com o interessado;
4' não .exclui desse pecúlio a remuneração recebida
a título de 13' salário e férias;
5' faculta a quem tenha mais de oito anos d!, serviço
continuar contribuindo para o Fundo de Saúde do Exército;
6' estende os benefícios àqueles que foram dispensados ex officio a partir de janeiro de 1987 e que tenha
prestado mais de oito anos de efetivo exercício: .
7" exclui do penefício as praças que estejam prestando o serviço militar obrigatório.
Passo a justificar cada um do's pontos acima mencionados:
1\' Se o intuito é permitir a readaptação ao meio
civil, é importante que isso ocorra sem grande~ traumas.
Deve-se pensar que o licenciado tentará ou equipara
o seu local de trabalho ou dispor de condições para
abrir a sua própria microempresa, por exemplo. Daí
a importância de se elevar para duas remunerações,
por ano de serviço, o valor do pecúlio;

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N' 3.362, DE 1989
Concede compensação pecuniária, a título de be~
nefício, ao llÚlitar temporário do Exército, por ocasião de seu licenciamento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O oficial ou a praça, licenciado ex officio
por término de prorrogação do tempo de serviço, fará
jus à compensação pecuniária equivalente a duas remunerações mensais por ano de efetivo serviço militar prestado, tomando-se como base de cálculo o valor da remuneraçáo correspondente ao posto ou à graduação, na
data de pagamento da referida compensação.
§ l' Para efeito de apuração dos anos de efetivo
serviço, a fração de tempo igualou superior a cento
e oitenta dias será considerada um ano.
§ 2' Ao oficial ou à praça que tivcr prestado mais
de oito anos de efetivo serviço, será atribuído o benefício com acréscimo de quarenta por cento.
§ 3' O benefício dcsta lei não se aplica à praça que
esteja prestando o serviço militar obrigatório.
Art. 2' O pecúlio será pago dentro de trinta dias
do licenciamento, de uma só vez ou parceladamente,
mediante acordo com o interessado.
Parágrafo único. O valor do pecúlio estará sujeito
aos reajustes previstos para os servidores militares federais.
Art. 3' O oficial ou a praça que for licenciado ex
olficio a bem da disciplina ou por condenação transitada
em julgado não fará jus ao benefício de que trata esta
lei.
Art. 4' É facultado ao oficial ou à praça, que tenha
prestado mais de oito anos de serviço militar, continuar
contribuirldo para o Fundo de Saúde do Exército (Fusex) , fazendo jus à assistência médico-hospitalar assegurada aos militares .da ativa.
Art. 5' As disposições desta lei são extensivas ao
militar licenciado ex oflicio a partir de janeiro de 1987
que haja prestado mais de oito anos de efetivo serviço
militar.
Art. 6" As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações incluídas nos "Encargos Previdenciários da União", do Orçamento Fiscal da União.
Art. 7" O Podcr Executivo baixará os atos necessários à execução desta lei.
Art. 8" Esta lei entra em vigor na data de sua publicnção.
Ali. 9' Revogam-se as disposições em contrário,
Sala de Reuniões,
- Deputado RUi.9Ul<l
Jeffer,~!ll1. Relator.
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
I - Relatório
Cuida a prescnte proposta legislativa, oriunda do Poder Executivo, da criação de uma compensação pecuniária, a título de pecúlio, para o militar com mais de
cinco anos de efetivo serviço, que venha a ser licenciado
ex officio das fileiras do Exército brasileiro.
Nos termos da proposta, o pecúlio terá valor equivalcnte a cinco vezes o vencimento bruto do militar à
época do licenciamento, valor este, reajustável por ocasião da decretação dos reajustes dos servidores militares
federais. Para receber o pecúlio, o interessado deverá
requerer dentro dos seis meses subse"qüentes à data
do licenciamento, optando pelo recebimento integral,
de I uma única vez, ou em seis parcelas, sendo quatro
de 'valores equivalentes a um vencimento cada uma e
duas de valores equivalentes a meio vencimento cada
uma.
Ressalte-se, por oportuno, que, nos tennos do art.
3' da proposta, o militar licenciado "ex officio", a bem
da disciplina, não fará jus ao benefício que a lei editanda
procura estabelecer.
Finalmente, ficou expresso que as despesas decorrentes da aplicação da norma correrão à conta de dotações referentes a "Encargos Previdenciários da União",
alocados no orçamento fiscal.
A fundamentação da proposta, firmada pelos Ministros do Exército e do Planejamento e Coordenação,
ressalta que a mesma tem propósitos eminentemente
sociais, eis que, permanecendo por vários anos na caserna, os militares temporários distanciam-se de suas raizes
no ~e~o civil, ~ quc dificulta sobremaneira sua readaptaçao a nova VIda, quando do seu licenciamento. Não
s.endo eles alcan.çados pelos mecanismos de amparo destmados aos servidores celetistas ou estatutários, a exemplo do FGTS e do PIS/Pasep, urge seja criada forma
de subsistência, enquanto disputam uma oportunidade
de emprego no mercado de trabalho.
O projeto, por tramitar em regime de urgência, nos
termos do art. 62, da Constituição Federal, foi distribuído simultaneamente às Comissões de Constituição
e Justiça e Redação, de Saúde, Previdência e Assistência Social e de Finanças. e nesta tive a honra de
ser designado Relator da matéria.
E o relatório.

fi -

Voto do Relator

A teor das disposições regimentais do art. 32, inciso
VIII, alínea b, compete a esta Comissão opinar sobre
a matéria quanto aos aspectos financeiros e orçamentários.
Primeiro que tudo, deve ser ressaltado que a proposta
procura instituir uma espécie de seguro-desemprego para os militares de que se cuida, tendo em vista as naturais
dificuldades de readaptação ao meio civil, particularmante no que diz respeito à éonsecução de um novo
emprego. A medida, portanto, afigura-se-nos de justiça, até por uma questão de isonomia com os empregados
da empreesa privada, que são protegidos com o segurodesemprego.
As despesas decorrentes da aplicação da lei editanda,
conforme encontra-se expresso na Exposição de Motivos, montarão a NCz$ 63.000.000,00 (sessenta e três
milhões de cruzados novos), a preços de julho/89, perfeitamente absorvíveis pelas dotações orçamentárias
alocadas ao Ministério do Exército, na atividade referente a Encargos com Inativos e Pensionistas.
Como nenhum trauma será causado às finanças públicas, nem se tem notícia da incompatibilidade com a
execução orçamcntãria ou de que venha a perturbar
a tenaz políticade combate ao déficit público, implementada pelo governo, o nosso voto é, 110 mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei 11' 3.362, de 1989.
Sala da Comissão,
de
de 1899. - Deputado f;.Alu5sn fiJ'eme5, Relator.
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PARECER DE COMISSÃO D_E FINANÇAS
SUBSTITUTIVO DA COMISSAO DE SAUDE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
"Concede compensação pecuniária, a título de
benefício, ao militar da reserva não remunerada,
convocado como militar temporário do Exército,
por ocasião de seu licenciamento."
Autor do Substitutivo: Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social.
Relator: Deputado Mussa Demes.
I - Relatório
Propõe, o Poder Executivo, pelo presente projeto,
. o pagamento de uma compensação pecuniária, a título
de pecúlio, pelo tempo de serviço prestado ao Exército,
aos oficiais e praças com mais de cinco anos de efetivo
exercício militar e que venham a ser licenciados ex offi.cio por término da prorrogação de tempo de serviço.
O pecúlio corresponderia a cinco vencimentos brutos
percebidos pelo militar à época do licenciamento, com
os reajustes previstos para os servidores militares federais, pagável de uma só vez ou parceladamente. No
cálculo do pecúlio, não se 'inclui o valor da remuneração
percebida a título de 13' salário e férias.
Prevê, ainda, o projcto, que as despesas dele decorrentes, se aprovado, corram por conta de dotações in. cluídas em "Encargos Previdenciários da União" do
Orçamento Fiseal da União.
A Exposição de Motivos n' 62, de 1989, que acompanha a Mensagem Presidencial n' 434, de 1989, ressalta
que os militares temporários, permanecendo na caserna
por cinco anos ou mais, distanciam-se de suas raízes
no meio civil, o que dificulta sua readaptação ao ambiente de oude procederam, após terem sido licenciados. Acrescenta, ainda, que:
"Estes homens, enquanto scrvidores públicos
militares federais, uão podem reccber a assistência
previdenciária destinada aos servidores rcgidos pelos regimes estatutário ou celetista. Os planos de·
senvolvidos para amparo pelo FGTS ou PIS/Pasep,
conforme a destinação em lei destes instrumentos,
não podem ser estendidos aos militares temporários. "
Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, o Projeto reccbcu parecer pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, não se tomando conhecimento outrossim, de quatro emendas do Relator, por envolverem questões de mérito' da competência de outra Comissão.
Na presentc Comissão, a Proposição por nós relatada,
antes de sua apreciação pelo Orgão, voltou às nossas
mãos para reexame, tendo em vista que a Comissão
de Saúde, Previdência e Assistência Social aprovou o
substitutivo do Relator, Deputado Roberto Jefferson
cujo teor deverá ser apreciado por esta Comissão, conforme despacho da Mesa.
O substitutivo ora submetido ao nosso exame amplia
o pecúlio, previsto no texto original, para duas remunerações mensais por ano de efetivo serviço militar prestado, acrescido de quarenta por cento no caso de tempo
efetivo superior a oito anos além de incluir, no cálculo,
a remuneração percebida a título de 13' salário e férias.
Determina, ainda, que, na apuração dos anos de efetivo
serviço, a fração de tempo igualou superior a cento
e oitenta dias seja computada como um ano. Prevê,
enfim, que os benefícios concedidos sejam aplicados
a partir de janeiro de 1987, aos militares licenciados
ex officio que hajam prestado mais de oito al10s de
efetivo serviço militar.
É o rclatório.
II - Voto do Relator
Na apreciação do texto original, consideramos que
a proposta procura instituir uma espécie de seguro-desemprego para os militares beneficiados, tendo em vista
as naturais dificuldades de readaptação ao meio civil.
A medida afigurava-se-nos de justiça, até por uma questão de isonomia. com os empregados de empresa privada, que são protegidos com o seguro-desemprego.
A ampliação proposta no Substitutivo, entretanto,
ultrapassou largamente os benefícios que a lei concede
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aos civis desempregados, que percebem um salário-desemprego que varia de setenta por cento do saláriomínimo a um salário mínimo e meio, além de ter duração máxima de quatro meses.
As dcspesas decorrcntes da aplicação do texto originário do Projcto, conforme a Exposição de Motivos,
montariam a NCz$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cruzados novos), a preços de julho/89, absorvíveis pelas dotações orçamentárias alocadas ao Ministério do Exército, na atividade referente a Encargos
com Inativos e Pensionistas. As alterações introduzidas
pelo Substitutivo, porém, não têm avaliação do seu
custo adicional, sendo previsível que tragam um aumento em torno de quatrocentos por cento acima dos valores
inicialmente previstos. O orçamento do Ministério interessado não terá, certamente disponibilidade de verba
para absorver tal acréscimo de custos.
As incompatibilidades do Substitutivo, com relação
à vedação estabelecida no art. 63, inciso I. da Lei Maior,
por outro lado serão, seguramente, levantadas no reexame a ser feito pela Comissão de Constituição e Justiça
e Redação.
Pelo exposto, manifestamo-nos pela rejeição do Substitutivo da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social.
Sala da Comissão, - Deputado Mussá Demes, Relator.

.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou por unanimidade o parecer do relator, contrário ao Projeto de Lei n' 3.362-B/89.
Compareceram os SeI)hores Deputados: Francisco
Dornelles, Presidente; Mussa Demes, Arnaldo Prieto,
Gandi Jamil, Nyder Barbosa, Osmundo Rebouças, Horácio Ferraz, Manoel Castro, Felipe Mendes, Fernando
Bezerra Coelho, Lúcia Vânia, Benito Gama, Delfim
Netto, Cleonâncio Fonseca, Roberto Brant, Levy Dias,
Jonival Lucas, Arnaldo Martins, José Serra, Francisco
Küster e Francisco Sales.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 1989. - Deputado Francisco Dornelles, Presidente - Deputado Mussa Demes, Relator.
PARECER AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO
DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL; DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÃO.
O SR. LÉLIO SOUZA (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
por ocasião da primeira apreciação na Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, coube-me a tarefa
de relatar, o Projeto de Lei n' 3.362/89, que propõe
a ·concessão de uma compensação pecuniária a título
de be'nefício ao militar da reserva não remunerada. convocado como militar temporário do Exército, por ocasião do seu licenciamento. Apresentei um parecer onde
analisei amplamente todos os aspectos da proposição
legislativa, relacionados com a competência regimental
daquela Comissão. Na ocasião, ao verificar a sua compatibilização com as disposições constitucionais vigentes, a sua juridicidade e a inexistência de qualquer objeção quanto à técnica racional empregada na sua confecção ofereci um parecer favorável. No entanto, tendo
em vista certas inadequações de mérito contidas nessa
proposição, achei, na ocasião, cinco observações que
faço questão de referi-Ias nesta oportunidade, porque
estão intimamente vinculadas ao projeto substitutivo
oferecido na Comissão de Saúde e nela aprovado. por
unanimidade, de autoria do nobre Deputado Roberto
Jefferson.
A primeira observação feita: há de se denunciar a
inclusão dos oficiais e praças já 'despedidos, ou, como
é usual no jargão militar, licenciados. O sistema protetor instituído sob a forma de pecúlio proporcional ao
tempo de serviço produzirá efeito ex nunc, a descoQerto
ficarão inclusive, aqueles que, arrostando compn,ensíveis dissabores, mobilizaram-se para produzir a maturação da tese que o projeto consãgra. Com efeito aqui enfrenta-se uma das questões cruciais
desta proposição legislativa. Não é segredo para ninguém que esta pretensão vem sendo sustentada desde
a Assembléia Nacional Constituinte por um grupo de

oficiais da reserva remunerada do Exército, constituídos
na Associação Brasileira de Oficiais da Reserva - Abore - os quais não obtiveram êxito na sua empreitada
perante a Assembléia Nacional Constituinte. Prosseguindo a sua campanha conseguiram sensibilizar o Ministério do Exército, que. reconhecendo a existência
de uma tlagrante injustiça, resolve enviar ao Congresso
Nacional esta proposição. Todavia. a proposição. ao
invés de oferecer um reparo integral, justo, atendendo
inclusive ao princípio da eqüidade em' maneira como
está proposto, exclui, desde logo, aqueles exatamente
em razão de cujo trabalho acabou o Ministério do Exército rcndcndo-se à necessidade de el aborar uma fórmula
mediante a qual se pudesse oferecer uma compensação
financeira a esse contingente de militares. Pois bem.
a segunda eqüidade que devem presidir toda e qualquer
formalidade jurídica. No seio daquela Comissão, facc
às estistas determinações regimentais, foi entendida que
essas proposições, implicando no mérito, não podiam
ser ali examinadas e deveriam ser propostas ulteriormente na oportunidade própria perante a Comissão que
examinasse o seu mérito.
Daí, Sr. Presidente, Srs. Deputados. a ocorrência
do substitutivo que me cabe relatar. Na Comissão de
Saúde. Previdência e Assistência Social o projeto foi
distribuído ao nobre Deputado Roberto Jefferson. que,
examinando e ponderando devidamente aquelas observações, acabou não s6 incorporando muitas delas. como
também aduzindo contribuições suas de modo a oferecer ao projeto um aperfeiçoamento, dando-lhe uma feição mais condizente com os objetivos finalísticos imaginados pelo Poder Executivo. Ao fazer esta proposição
o projeto do nobre Deputado Roberto Jefferson aperfeiçoa " proposição oliginal de autoria do Poder Executivo com algumas modificações. Por exemplo, aquela
que exclui da possibilidade de gozar desse benefício
as praças que estejam prestando serviço militar obrigatório. Dentre outras modificações. esta é a mais relevante e que a rigor, faz com que a proposta adquira
uma versão mais jurídica e mais de acordo com os princípios da eqüidade.
Por fim. vindo à Comissão de Justiça, novamente
em face do requerimento formulado pela liderança d~
~~DB, para apreciá-lo do ponto de vista da sua compatIbIlização com as disposições constitucionais vigentes.
ar juridicidade e a técnica legislativa. cabe-me, j:1 que
não houve inovação de monta. desde o primeiio momento em que tive a oportunidade de examinar n matéria, apenas, reafirmar o parecer anteriormente exarado
no seio da Comissão de Constituição e Justiça. Com
a vénia devida às observações da douta Comissão de
Finanças, cujo parecer é contrário à aprovação desse
substitutivo.
Sustenta o Relator que não há qualquer inconstitucionalidade, se examinarmos o disposto no art. 6" do Substitutivo, que reproduz a mesma redação dada pelo Poder Executivo a sua proposta original. Verificamos. no
art. 4' do Projeto, que as despesas com a execução
dessa lei ocorrerão à conta de dotações incluídas nos
encargos previdenciários e no Orçamento da União.
Não há qualquer discrepância entre o art. 6" do susbstitutivo e o art. 4' da projeto original. A menção genérica à fonte de onde provirão os recursos para sustentar
as despesas decorrentes da concessão deste ressarcimento pecuniário favorece o entendimento de que inexiste qualquer inconstitucionalidade. A menção à fonte
é de natureza global e inexiste qualquer cálculo especificando com exatidão o montante do dispêndio. Tanto
faz que a elaboração do projeto evolua para mais ou
para menos, porque mesmo assim. em qualquer situação, ficará sempre atendida a exigência constitucional
da previsão de meios para socorrer as despesas previstas
com a instituição desse benefício. Posto da maneira
como foi, em caráter genérico, dentro da rubrica Encargos Previdenciários da União. está plenamente atendida
a exigência constitucional. Em face disso, e sendo esta
a objeção maior argüída no seio da Douta Comissão
de Finanças. o Relator da Comissão de Constituição
e Justiça, e Redação nesta oportunidade, ratifica o entendimento anteriormente exarado e realça a oportuna
contribuição da Comissão de Saúde, acolhendo o substitutivo do Relator. nobre Deputado Roberto Jefferson.
que confere a essa proposição dimensões capazes de
dar uma determinação final. compatível com as justa§
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expectativas desse contingente dê oficiais que está à
mercê de um amparo legal e que hoje, pode-se dizer,
a rigor, são tais quais párias no mundo jurídico, sem
quaisquer reparos, sem quaisquer compensações por
ocasião das dispensas normalmente ocorridas no curso
de uma prestação de serviços profissionalizados ao longo de vários anos, dificultando cada vez mais a sua
reinserção na vida civil.
Esta é a posição do Relator, favorável, portanto,
à aprovação do substitutivo do Deputado Roberto Jefferson, por não encontrar nele nenhum obstáculo de
natureza constitucional, tampouco nenhum defeito
quanto à juridicidade, e nenhuma objeção a ser alegada
no que concerne com sua técnica redacional. (Palmas.)

PROJETO DE LEI
N" 3.529-A, de 1989
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N' 495/89
Dispõe sobre o -refinanciamento pela União da
divida externa de responsabilidade dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, inclusive suas
entidades da administração indireta, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, pela
aprovação, com substitutivo; e, da Comissão de Finanças, pela aprovação. Pareceres à emenda de plenário: da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa; e, das Comissões de Economia, Indústria
e Comércio e de Financas, pela rejeicão.
(Projeto de Lei n' 3.529, de 1989, a que se referem os pareceres.)
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação;
de Economia, Indústria e Comércio; e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' Fica o Poder Executivo autorizado à refinanciar, no prazo máximo de vinte anos, as dívidas
de entidades da administração direta e indireta, estadual
e municipal, derivadas de empréstimos que lhes tenham
sido concedidos pela União, com a finalidade de honrar
compromissos financeiros decorrentes de operações de
crédito externo, garantidas pelo Tesouro Nacional.
Parágrafo único. Em relação à cada entidade, o Valor do refinanciamento de que trata o "caput" deste
artigo será limitado ao montante correspondente ao
saldo da dívida existente em l' de janeiro de 1990.
Art. 2' Observados os limites fixados nos respectivos Orçamentos da União, será objeto da financimento, a partir de 1990, nas condições previstas nesta lei,
o montante da dívida externa, vencível em cada exercício civil, das entidades referidas no artigo anterior,
contratada até 31 de dezembro de 1988, com a garantia
do Tesouro Nacional e prazo superior a 360 dias.
Parágrafo único. O prazo máximo de vigência dos
contratos a serem celebrados com base nas disposições
deste artigo não poderá ser superior ao prazo verificado
entre a data da respectiva assinatura e o termo final
de vigência dos contratos de que trata o art. l'
Art. 3' Os contratos de financiamento e refinanciamento de que trata esta lei serão firmados pelo Banco
do Brasil S/A, nas qualidade de agente do Tesouro
Nacional, e conterão, necessariamente, cláusulas estipulando:
I - correção monetária e taxa de juros idênticas às
utilizadas na colocação no mercado dos títulos da dívida
pública federal, conforme estabelecido e divlugado pelo
Ministério da Fazenda;
11 - vinculação de garantias efetivas;
II1 - pagamento integral dos juros, inclusive, nos períodos de carência;
IV - demais cláusulas e condições usualmente pactuadas em negócios jurídicos da espécie; e
V -o pagamento semestral, pelo mutuário, ao Banco do Brasil S/A, de uma comissão de administração.
correspondente a 0,20% ao ano, calculacJa sobre o saldo
devedor existente no último dia civil dos meses de junho
e dezembro de cada ano, no vencimento e na liquidação
do contrato.
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Art. 4' Os contratos de refinanciamento de que trata o arl. l' desta lei estabelecerão o pagamento, no
exercício de 1990, de, pelo menos 5% (cinco por cento)
do valor do principal monetariamente corrigido conforme previsto no art. 3' e, a partir de 1995, o restante.
Art. 5' Os contratos de financiamento de que trata
o art. 2' desta lei estabelecerão prazo máximo de carên.
cia para o pagamento de principal até o último dia
civil do exercício de 1994.
Arl. 6' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Ar!. 7' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília,
MENSAGEM N' 495,
DE 1989, DO PODER EXECUTIVO
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso
Nacional:
Nos termos do parágrafo 1" do art. 64 da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado
do Planejamento e da Fazenda, o anexo projeto de
lei que "dispõe sobre o refinanciamneto pela União
da dívida externa de responsabilidade dos Estados do
Distrito Federal e dos Municípios, inclusive suas entidades da administração indireta, e dá outras providêocias" .
Brasília, 5 de setembro de 1989. - José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 172, DE 5 DE SETEMBRO DE 1989, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E
DA FAZENDA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Com a crise do mercado financeiro internacional
ocorrida em 1983 e as dificuldades adicionais supervenientes até mesmo para a realização de operações de
refinanciamento de dívidas externas do País, o Governo
instituiu mecanismo de financiamento interno com suprimentos do Banco Central do Brasil, lastreado' em
recursos em moeda estrangeira ali depositados e, posteriormente, a partir do processo de unificação orçamentária, com recursos do Tesouro Nacional, a fim de permitir a rolagem de tais compromissos de responsabilidade do setor público.
2. O referido instrumento, denominado "empréstimo-ponte", que objetivava propiciar o pagamento tempestivo dos compromissos externos garantidos pela
União, à medida que se vepciam, até a normalização
do fluxo de recursos externos que se destinariam à sua
liquidação, tinha como prazo inicial o período de um
ano.
3. Diante, porém, do fato de que o ingresso desses
recursos não se normalizou e considerando ainda o agravamento da situação de Iiquidez do setor público, o
prazo dessas operações vem sendo sistematicamente
prorogado, por um ano, dando-lhes a falsa conotação
de empréstimo de curto prazo, o que, dado o volume
expre~sivo dos valores em causa, vem atribuindo perfil
inadequado para o passivo d.essas entidades.
4. A questão, no entanto, não se resume ao "estoque" de compromissos já financiados pela União, na
qualidade de garantidor. Ela se estende também ao
serviço da dívida externa que, a cada. ano, vem sendo
financiada pelo Tesouro Nacional quase que integralmente, provocando sérios reflexos para a administração
orçamentária federal, principalmen.le a partir da promulgação da nova Constituição Federal, que elevou
o nível de transferências aos Estados e Municípios, ao
que veio somar-se a decisão de restringir a emissão
de títulos públicos federais.
5. Fica evidente, assim, a necessidade de se implementar instrumento financeiro que vinha a alongar o
pagamento de tais compromissos honrados pela União,
de modo a permitir ao Governo Federal e aos próprios
devedmes que, a partir da montagem de cronograma
de retorno dessas operações, possam ajustar, de melhor
modo, seus fluxos de caixa ao contexto de suas propostas orçamentárias.
6. O projeto de lei, que ora temos a honra de submeter à superior apreóação de Vossa Excelência, contempla a institucionalização de mecanismos de longo prazo
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de 20 (vinte) anos; bem assim estabelece que, eml990,
deverá ser exigido dos mutuários a parcela de, pelo
menos, 5%.
Aproveito a oportunidade paa renovar a Vossa Excelência protestos de nosso mais profundo respeito. João Batista de Abreu, Ministro do Planejamento - '
Mallson Ferreira da Nóbrega, Ministro da Fazenda.
Aviso n' 553-SAP.
Em 5 de setembro de 1980.
A Sua Excelência o Senhor Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados.
Brasília-DF
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a
Mensagem do Exoelentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de Exposição de Motivos dos
Senhores Ministros de Estado do Planejamento e da
Fazenda, relativa a projeto de lei que "dispõe sobre
refinanciamento pelá União, da dívida externa de, responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, inclusive suas entidades da administração
indireta, e dá outras providências" .
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
Vem a exame desta Comissão o projeto de lei em
epígrafe, originário do Poder Executivo, dispondo sobre o refinanciamento, pela União, da dívida externa
de responsabilidade de Estados e Municípios, inclusive
de suas entidades da administração indireta.
Segundo os termos da proposição, fica o Poder Executivo autorizado a refinanciar a mencionada dfvida
no prazo máximo de 20 (vinte) anos, observados os
seguintes requisitos:
a) limitação do valor do refinanciamento ao saldo
existente em I" de janeiro de 1990, em relação a cada
entidade devedora;
b) obedecidos os limites fixados em cada exercfcio
nos orçâmentos da União, a partir de 1990 será objeto
de financiamento o montante da dívida externa vencfvel
em cada exercício, contratada até 31 de dezembro de
1988, com a garantia do Tesouro Nacional, e com prazo
superior a 360 dias;
c) os contratos serão firmados pelo Banco do Brasil
S.A., na qualidade de agente do Tesouro Nacional,
e conterão necessariamente cláusula de correção monetária e taxas de juros idênticas às contratadas na negociação em mercado dos títulos da dívida pública federal;
vínculo de garantias efetivas; pagamento integral de
juros independentemente de período de carência; demais cláusulas usuais; e pagamento de comissão de administração ao Banco do Brasil.
Em exposição de motivos anexa ao projeto, subscrito
pelos Senhores Ministros do Planejamento e da Fazenda, ·argumenta-se que o Governo Federal instituiu mecanismos de financiamento interno a fim de permitir
a rolagem de compromissos externos de responsabilidade de Estados, Municípios e de seus órgãos de administração indireta, garantidos pela União, em face de
crise provocada pela interrupção do fluxo de recursos
externos. Tal instrumento, conhecido como "empréstimo-ponte", foi utilizado para oontornar situação que
se supunha temporária. Contudo, em face da continuidade no tempo da cessação do ingresso de novos recursos, o vencimento dessas operações tem sido repetidamente prorrogado, acumulando no curto prazo um volumoso passivo com sérios reflexos sobre a administração
orçamentária federal. Faz-se, pois, indispensável alongar o perfil do vencimento desses compromissos de modo que tanto o Governo Federal como as entidades
devedoras possam ajustar seus fluxos de caixa às respectivas programações orçamentárias.
Foi apresentada emenda de plenário, de autoria do
Deputado Prisco Viana, que altera o caput do art. l'
do projeto, para incluir no refinanciamento pretendido
as operações de crédito interno realizadas com base
no disposto nos votos n" 340, de 30 de julho de 1987,
e 548, de 14 de dezembro de 1987, do Conselho Monetário Nacional.
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Nos tennos do art. 32, inciso TIL do Regimento Interno, compete a esta Comissão manifestar-se sobre as
preliminares de conhecimento da presente proposição.
11 - Voto do Relator

Estão obedecidas as normas da Constituição Federal
relativamente,
- à competência legislativa da União (art. 22);
- às atribuições do Congresso (art. 48. caput);
-às legitimidades da iniciativa (art. 61, caput);
- à elaboração de lei ordinária (art.· 59, inciso lI)
em regime de tramitação preferencial (art. 64, § 1").
A técnica legislativa não merece reparos.
Também a emenda oferecida em Plenário atende às
normas regimentais e está moldada em técnica legislativa adequada.
Diante do exposto, acolhemos a emenda anexa e votamos pela constitucionalidade, juridicidade e apropriada técnica legislativa do Projeto de Lei n" 3.529. de
1989, de autoria do Poder Executivo.
Sala da Comissão, 4 de outubro de 1989. - Deputado
Tito Costa, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e Redação,
em reunião ordinãria' plenária, realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei n" 3.529/89 e da
emenda oferecida em Plenário, nos termos do parecer
do relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelson
J06im - Presidente. Mendes Ribeiro, Nilson Gibson,
Michel Temer, Renato Vianna. Eliézer Moreira, Jairo
Carneiro, Francisco Benjamim, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Jorge Hage, Juarez Marques Batista, Sigmaringa
Seixas, Francisco Sales, Vilson Sousa. Ibrahim Abi-Ackel, Silvio Abreu, Gastone Righi, Lurdinha Savignon.
Roberto Torres. Marcos Formiga, Jovani Masini, Lélio
Sousa, Maurício Nasser, Raimundo Bezerra. Ubiratan
Aguiar~ Alcides Lima. Enoc Vieira. Adylson Motta.
Roberto Jefferson. Eduardo Bonfim e Tito Costa.
Sala da Comissão. 5 de outubro de 1989. - Deputado
Nelson Jobim, Presidente - Deputado Tito Costa, Relator.
PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA E COMÉRCIO
I - Relatório
Através da Mensagem n" 495/89 o Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional
projeto de lei objetivando a institucionalização de mecanismo de longo prazo para os compromissos honrados
pela União mas de responsabilidade dos Estados. do
Distrito Federal e dos Municípios. de modo a permitir
ao Governo Federal e aos próprios devedores melhor
ajuste dos fluxos de caixa ao contexto das propostas
orçamentárias.
2. Assim. a proposta autoriza o Poder Executivo
a financiar, no prazo máximo de 20 (vinte) anos. as
dívidas de entidades da administração direta e indireta,
estadual e municipal, derivadas de empréstimos que
lhes tenham sido concedidos pela União com a finalidade de honrar compromissos financeiros decorrentes
de operações de crédito externo. garantidas pelo Tesouro Nacional. limitado ao montante correspondente ao
saldo da dívida' de cada entidade em l' de janeiro de

1990.
3. O montante da dívida externa daquelas entidades
contratado até 31 de dezembro de 1988 com a garantia
do Tesouro Nacional e prazo superior a 360 dias, observados os limites fixados nos respectivos orçamentos da
União, será objeto de financiamento. a partir de 1990.
com prazo máximo que não poderá ser superior ao
verificado entre a data da assinatura e o termo final
de vigência dos contratos de refinanciamento.
4. O Banco do Brasil S.A.• na qualidade de agente
do Tesouro Nacional. firmará tanto os contratos de
refinanciamento quanto os de financiamento. que deverão conter cláusulas e condições usualmente pactuadas
em negócios jurídicos da espécie, além das seguintes:
I - correção monetária e taxa de juros idênticas às
utilizadas na colocação no mercado de títulos da dívida
pública federal, conforme estabelecido e divulgado pelo
Ministério da Fazenda;
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II - vinculação de garantias efetivas;
III - pagamento integral dos juros, inclusive nos períodos de carência;
.
. IV - o pagamento semestral. pelo mutuário, ao Banco do Brasil S.A. de uma comissão de administração
correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) ao
ano. calculada sobre o saldo devedor existente no último
dia civil dos messes de junho c dezembro de cada ano.
no vencimento e na liquidação do contrato.
4. A proposta determina. ainda, que os contratos
de refinanciamento devem estabelecer o pagamento.
no exercíco de 1990, de pelo menos 5% (cinco por
cento) do valor do principal monetariamente corrigido
conforme previsto no seu art. 3", e. a partir de 1995.
o restante; e. ainda, que os contratos de financiamento
devem estabelecer prazo máximo de carência para o
pagamento do principal até o último dia civil do exercíco
de 1994.
.
5. Foi apresentada emenda pelo Deputado Prisco
Viana. que altera a redação do ar!. l° do projeto propondo:
a) fixação do prazo de refinanciamento em 20 (vinte)
anos, extirpando o condicionante "prazo máximo de
vinte anos";
b) extensão dos benefícios pretendidos às operações
de crédito interno realizados com base no disposto nos
votos n'" 340, de 30 de julho e 548. de 14 de dezembro
de 1987, do Conselho Monetário Nacional.
6. Rcfcridos votos decorreram do disposto na Lei
n" 7.614/87. que autorizou a realização. em caráter extraordinário, de operações de crédito à conta e risco
do Tesouro Nacional, como. reconhecimento do grave
desequilíbrio financeiro com que se defrontam Estados
e Municípios. Foi então autorizada a criação de duas
linhas de crédito: a de refinanciamento, para atender
o serviço da dívida interna contratada até 30-4-87. e
de obrigações autorizadas por aquele Conselho. até
15-7-87. junto ao Sistema Financeiro Nacional. compreendendo principal veucido e vincendo até 31-12-87
e encargos devidos até a data da contratação do crédito;
e a de custeio, para atender déficit relativo a despesas
correntes de exercícios financeiros anteriores e de 1987.

que seu cumprimento representa um peso muito grande
na despesa dos Estados e dos Municípios. visto quc
parte substancial dessa dívida teria prazo de 48 meses.
incluídos os 18 meses de carência. criando forte concentração de pagamentos nos exercícios de 1990 e 1991,
com graves reflexos na administração das finanças estaduais e municipais.
11- Voto do Relator

Essas operações de crédito foram contratadas com
prazo de 4 (quatro) anos, incluídos 18 (dezoito) meses
de carência. conforme o Voto CMN 340/87.
Já o Voto CMN 548/87, considerando o estreito relacionamento entre os tesouros estaduais e suas instituições financeiras. manifestado especialmente pela concentração de crédito dessas instituições junto a seus
acionistas majoritários. ou órgãos a eles vinculados,
dispensou tratamento diferenciado no que dizia respeito
aos débitos dos Estados acionistas controladores e aos
provenientes dos órgãos e. entidades a eles vinculados,
desde que contassem com garantia dos respectivos governos estaduais.
Essas operações de crédito foram contratadas com
prazo de 15 (quinze) anos. incluídos 18 (dezoito) meses
de carência.
7. O projeto de lei é justificado com a crise do
mercado finaneiro internacional ocorrida em 1983, que
gerou dificuldades adicionais para a realização de operações de refinanciamento de dívidas externas do País.
Esta crise, 13m' sua vez, gerou mecanismos de financiamento interno com suprimentos do Banco Central do
Brasil, lastreado em recursos em moeda estrangeira ali
depositadas e, a partir do processo de unificação orçamentária, com recursos do Tesouro Nacional, a fim
de permitir a rolagem dos compromissos de responsabilidade do Setor Público, Estes "empréstimos-ponte"
tinham como prazo inicial um ano mas, diante do agravamento da liquidez do setor público, o prazo dessas
operações vem sendo sistematicamente prorrogado por
mais um ano, dando-lhes a falsa conotação de empréstimos de curto prazo.
8. A emenda do Deputado Prisco Viana apresenta
duas justificativas: ao propor que o prazo para refinanciamento da dívida das entidades da administração direta e indireta. derivada de empréstimos concedidos pela
União para honrar compromissos externos seja de vinte
anos, em lugar de "no máximo vinte anos", entende
que assim procedendo, escoimaria da lei a sujeição a
critérios variáveis, podendo ser dt< um dia até vinte
anos; e, ao incluir na lei projetada os contratos firmados
sob a égide dos Votos CMN n'" 340 e 548/87, entende

No que concerne ao endividamento externo. é fato
que o Brasil enfrentou grave crise de balanço de pagamentos que nos levou. entre 1983 e 1985, a negociar
em bloco com bancos comerciais e instituições oficiais
e, ainda, celebrar acordo com o Fundo Monetário Internacional para o estabelecimento de um programa de
ajuste. Apesar disso, e até hoje. não conseguimos gerar
receitas em montante igualou superior aos juros devidos, de forma a manter ou reduzir nossa dívida externa,
desestabilizando todo o nosso processo de endividamento.
Um dos efeitos perversos dessa desestabilização é
o desequilíbrio dos fluxos de caixa, qucr a nível federaL
estadual ou municipal. O mecanismo de financiamento
e refinanciamento da dívida externa contraída pela
União ou por ela avalizada foi inevitável e seu tratamento deve ter componentes de longo prazo para viabilizar seu planejamento e controle. Planejamento c controle globais sempre requerem ajustes periódicos, vez
que fatores internos e externos. de natureza fiscal ou
monetária, sempre influenciam o comportamento das
entradas c das saídas de recursos do caixa do Setor
Governo. Parece-nos, portanto. que a redação do projeto é mais adequada ao fixar prazo máximo para o refinanciamento das dívidas das entidades' da Administração direta e indireta. por tornar o planejamento global
da eeonomia mais flexível.
10. Não menos importante será o endividamento
interno de Estados e Municípios brasileiros, carente
de ajuda federal e de alongamento do perfil de pagamentos. Este alogamento foi atendido pelo Voto CMN
548/87 em relação às dívidas contraídas com os bancos
estaduais, cujo prazo passou de 4 (quatro) para 15 (quinze) anos.
A nosso ver. a emenda não está suficientemente justificada para que sobre ela nos pronunciemos favoravelmente.
Somos. pois, pela aprovação do Projeto de Lei n°
3.529, de 1989, e pela rejeição da Emenda.
de
de 1989. Sala da Comissão,
Deputado Fábio Raunheitti, Relator.

PROJETO DE LEI
N' 3.529. DE 1989
(Mensagem n" 495/89)
Dispõe sobre o refinanciamento, pela União, da·
dívida externa de responsahilidade dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, inclusive suas
entidades da administração indireta, e dá outras
providências.
I - Relatório
Designado Relator do Projeto de Lei n' 3.529, de
autoria do Poder Executivo, que "dispõe sobre o refinanciamento pela União da dívida externa de responsabilidade dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive suas entidades da administração indireta.
e dá outras providências", após acurado exame da matélia, emitimos parecer favorável, rejeitando a emenda
apresentada pelo Senhor Deputado Prisco Viana.
Incluída a matéria para apreciação no plenálio da
Comissão de Economia. Indústria e Comércio. estabeleceu-se ampla e profícua discussáo. buscando o seu
melhor e mais adequado encaminhamento, tendo havido diversas sugestões nesse sentido, entre outras as dos
nobres Deputados Ralph Biasi, Roberto Brant e José
Geraldo.
O entendimento predominante nos debates desta proposição, com as alterações sugeridas. propiciou a este
Deputado o entendimento no sentido de reformular
a posição inicialmente assumida, com relação à matéria
em exame, pennanecendo, no entanto, nossa posição
favorável e acatando a emenda do Senhor Deputado
Prisco Viana.
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11 - Voto do Relator

Isto posto, diante das sugestões oferecidas na discussão do Projeto de Lei n' 3.529, de 1989, com as quais
concordei plenamente, somos favoráveis à sua aprovação, ,nos termos do substitutivo anexo.
Sala da Comissão,
de outubro de 1989. - Deputado Fábio Raunheitti, Relator.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em
reunião ordinária, realizada em 18 de outubro de 1989,
aprovou o parecer do Relator, Deputado Fábio Raunheitti, favorável com substitutivo, na forma da redação
do vencido, ao Projeto de Lei n' 3.529/89, contra os
votos dos Senhores Deputados Oswaldo Lima Filho
e Ernesto Gradella.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ai}:ton
Cordeiro, Presidente; Osmundo Rebouças, Vice-Presidente; Moysés Pimentel, Geovah Amarante, Artur
Lima Cavalcanti, Cunha Bueno, Roberto Brant, Fernando Gasparian, Francisco Carneiro, Ralph Biasi,
Saulo Coelho, Christóvam Chiaradia, Ernesto Gradelia, Oswaldo Lima Filho, Hélio Duque, Cláudio Ávila,
Fernando Bezerra Coelho, Ronaro Corrêa, Vinícius
Cansanção, José Geraldo, Luís Roberto Pónte, José
Mendonça Bezerra, Francisco Rolim, Flávio Rocha,
Luís Salomão, Oscar Corrêa, Fábio Raunheitti, Delfim
Netto, Virgildásio de Senna, José Serra, Ernani Boldrim, Vladimir Palmeira.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 1989. - Deputado Airton Cordeiro, Presidente - Deputado Fábio
Raunbeitti, Relator.
PROJETO DE LEI
N' 3.529, DE 1989 '
(Mensagem n' 495/89)
SUBSTITUTIVO
Dispõe sobre o refinanciamento, pela União, da
dívida externa de responsabilidade dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, inclusive suas
entidades da administração indireta, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O Poder Executivo refinanciará, no prazo
de vinte anos, em prestações semestrais, as dívidas de
entidades da administração direta e indireta, estadual
e municipal, derivadas de empréstimos que lhes tenham
sido concedidos pela União, com a finalidade de honrar
compromissos financeiros decorrentes de operações de
crédito externo, garantidas pelo Tesouro Nacional.
Parágrafo único. Em relação a cada entidade, o valor do refinanciamento de que trata o caput deste artigo
será limitado ao montante correspondente ao saldo da
dívida existente em l' de janeiro de 1990.
Art. 2' Observados os limites fixados nos respectivos Orçamentos da União, será objeto de financiamento, a partir de 1990, nas condições previstas nesta
lei, o montante da dívida externa, vencível em cada
exercício civil, das entidades referidas no artigo anterior, contratada até 31 de dezembro de 1988, com a
garantia do Tesouro Nàcional e prazo superior a 360
dias.
Parágrafo único. O prazo máximo dc vigência dos
contratos a sercm celebrados com basc nas disposiçõcs
deste artigo não poderá scr supcrior ao prazo vcrificado
entre a data da rcspectiva assinatura c o tcrmo final
de vigência dos contratos de que trata o art, l'
Art. 3' Os contratos de financiamento e refinanciamento de que trata csta lei serão firmados pelo Banco
do Brasil S.A., na qualidade de agentc do Tesouro.
Nacional, e conterão necessariamente, cláusulas estipulando:
I - correção monetária e juros equivalentes àqueles
pagos pelo Governo Federa) nos respectivos contratos
externos;
•
II - vinculação das quotas ou parcelas referidas no
art. 159 da Constituição Federal, em garan~a;
IH - pagamento integral dos juros, inclusive nos períodos de carência;
IV - den;tais cláusulas e condições usualmente pactuadas em neg6cios jurídicos da espécie; e
. V....,. o pagamento semestral, pelo mutuário, ao Banco do Brasil S.A. de uma comissão _de administração,
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correspondente aO,10% ao ano, calculada sobre o saldo
devedor existente no último dia civil dos meses de junho
e dezembro de cada ano, no vencimento e na liquidação
do contrato.
Art. 4' Todos os eventuais l;Jenefícios que a União
vier a obter em futuras renegociações com credores
externos, referentes aos débitos financiados e refinanciados nos ternos desta lei, serão automaticamente repassados às entidades referidas no art. l'
Art. 5' Os contratos de refinanciamento e de financiamento de que tratam os arts'. l' e 2' desta lei estabele"
cerão prazo de carência para o pagamento do principal
até o último dia civil do exercício de 1994.
Art. 6' Serão refinanciadas, nos prazos desta lei,
as operações de crédito interno realizadas com base
no disposto nos Votos n' 340, de 30 de julho de 1987,
e n' 548, de 14 de dezembro de 1987, do Conselho
Monetário Nacional.
Art. 7' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 8' Revogam-se as disposições em contrário. '
- Deputado Airton Cordeiro, Presidente -,Deputado
Fábio Raunbeitli, Relator.
PARECER DA COMISSÃO'DE FINANÇAS
I - Relatório
A presente mensagem presidencial determina o refinanciamento de dívidas de entidades da administração
direta e indireta, estadual e municipal contraídas com
a União através de empréstimos, no intuito de cumprir
compromissos financeiros decorrentes de operações de
crédito externo, garantidos pelo Tesouro Nacional, e
limitando o valor do refinanciamento ao montante correspondente ao saldo da dívida existente em l' de janeiro de 1990.
Prevê, também, financiamentos a partir de 1990, do
total da dívida externa, pelas entidades referidas no
parágrafo anterior, contratada até 31 de dezembro de
1988, com prazo máximo de vigência de até vinte anos.
Os contratos serão firmados pelo Banco do Brasil
e obedecerão a cláusulas estipuladas no projeto, quanto
a prazos e obrigações de pagamento.
.
11 - Voto'do Itelàtor

A proposição, por estar em retime de urgência, teve
distribuição simultânea às comissões competentes designadas ao seu estudo,
Como se trata de forma de pagamento de emprés"!imos contraído para cobrir compromissos financeiros
decorrentes de operações de crédito externo, avalizados
pela União, cabe à Comissão de Finanças se pronunciar
quanto ao mérito da matéria em pauta.
Os "empréstimos-pontes", como são chamados, foram criados pela União para rolagemde compromissos
de responsabilidade dos Estados e'Municípios decorrentes de operações de crédito externo, garantidos pelo
Tesouro Nacional, com suprimentos do Banco Central,
em face, da crise do mercado financeiro internacional
ocorrida em 1983, que refletiu lleglltivamente na economia dos países do terceiro mundo que lutam contra
uma dívida externa avassaladora e gigantescos déficits
públicos. Daí a necessidade de se alongar o pagamento
de compromissos externos, através de longos prazos.
Nosso voto é pela aprovação do presente projeto
de lei.
Sala das Sessões, - Deputado César Maia, Relator.
EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO
AO PROJETO DE LEI N' 3.529/89
Altera a redação do caput do art. l' para a seguinte:
"Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a
refinanciar, no prazo de vinte anos, as dívidas de
entidades da administração direta e indireta, estadual e municipal, derivadas de empréstimos que
lhes tenham sido concedidos pela União, com a
finalidade de honrar compromissos financeiros de'correntes de operações de crédito externo garantidos pelo Tesouro Nacional e operações de crédito
interno realizadas com bas~ no disposto nos Votos
n' 340, de 30 de julho de 1987 e n' 548, de 14
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de dezembro de 1987, do
cional."

Co~selho
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Monetário Na-

Autor: Deputado Prisco Viana - Relator: Deputado
César Maia.
Relatório
A emenda de plenário do Deputado Prisco Viana
visa, em primeiro lugar, proporcionar às entidades dos
Estados e Municípios, especificadas no projeto, um prazo único para todos os empréstimos contratados com
a União, suprimindo o termo "máximo", que passaria
a " ... refinanciar, no prazo dc vinte anos, ..." e não
" ...refinan,ciar, no prazo máximo de vinte anos... " como está inscrido no texto original.
Por outro lado, a emenda estende aos Estados e Municípios o refinanciamento a operações de crédito interno realizadas com base no disposto nos Votos n' 340,
de 30 de julho de 1987 e n' 548, de 14 de dezembro
de 1987, do Conselho Monetário Nacional.
Os votos em questão são contratos firmados com o
Conselho Monetário Nacional com prazo de 48 meses,
incluindo 18 meses de carência, criando, como diz o
próprio autor da emenda, uma forte- concentração de
pagamentos nos exercícios de 1990 e 1991.
Voto
O grau de maior generalidade do projeto original
nos parece !Dais adequado, na medida que o leque de
, situações é suficientemente amplo para ter tratamento
específico, conforme a situação.
Votamos assim pela rejeição da emenda.
Sala das Comissões, 3 de outubro 'de 1989. - Depu, tado César Maia, Relator.

m - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou por unanimidade, o parecer favo- '
rável do relator ao Projeto de Lei n' 3.529/89 e contrário
à emenda apresentada em Plenário.
Compareceram os Senhores Deputados: - Francl~coi
Dornelles, Presidente; Arnaldo Prieto, Fernando Bezerra Coelho e José Serra, Vice-Presidentes; Mussa Demes, Moysés Pimentel, João Natal, Felipe Mendes, Ar-,
naldo Martins, Horácio Ferraz, César Maia, Manoel
Castro, Luiz Alberto Rodrigues, Roberto Brant, Jonival Lucas, Osmundo Rebouças, Gonzaga Patriota, LúciaVânia, Basilio Villani,. Miraldo Gomes e Benito
Gama.
Sala'da Comissão, 4 de outubro de 1989. - Deputado
Francisco Dornelles, Presidente - Deputado César
Maia, Relator.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 168, de 1989
(Do Sr, Fernando Bezerra Coelho)
Dispõe sobre a entrega das parcel/ls 1\0 produto
da arrecadação de impostos de competência dos estados e de transferências por estes recebidas, pertencentes a(lS municípios, e dá outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei Complementar n'
78, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As parcelas pertencentes aos municípios,
do produto da arreeadação de impostos de competência
dos estados e de transferências por estes recebidas, conforme disposto nos arts. 158, incisos III e IV, e 159,
inciso H e § 3' da Constituição Federal, serão creditadas
nos termos previstos nesta lei complementar.
Art. 2' Cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedadc de veículos automotores licenciados no territ6rio de cada município serão imediatamente creditados a este, através do documento de arrecadação do imposto, no momento em
.
que esta se realizar.
Art. 3' Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de serviços.
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação serão creditados, pelos estados, aos respectivos municípios, conforme os seguintes critérios:
I -três quartos, no mínimo, na proporção do valor
adicionado nas operações relativas à circulação de mer-
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cadorias e nas prcstações de serviços, realizados em
. seus territórios;
II -até um quarto, de acordo com o que dispuser
lei estadual ou, no caso dos territórios, lei federal.
Art. 4" Do produto da arrecadação do imposto de
que trata o artigo anterior vinte e cinco por cento serão
depositados ou remetidos, no momento em que a arrecadação estiver sendo realizada, à "Conta de Participação dos Municípios no Imposto sobre Operaçôes relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação", aberta em estabelecimento
oficial de crédito, sendo seus titulares conjuntos todos
os municípios do estado ou território.
§ 1" Na hipótese de ser o crédito relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação extinto por compensação ou transação, a repartição estadual
deverá, no mesmo ato, efetuar o depósito ou a remessa
lios vinte e cinco por cento pertencentes aos municípios
na conta de que trata este artigo.
Art. 5" Até o terceiro dia útil contado a partir do
primeiro e do décimo sexto dia de cada mês, o estabelecimento oficial de crédito entregará, a cada município,
mediante crédito em conta individual ou pagamento
em dinheiro, à conveniência do beneficiário, a parcela
que a este pertencer, no valor dos depósitos ou remessas
feitos na conta a que se refere o art. 4", respectivamente,
entre o décimo sexto e o último dia do mês anterior
e entre o primeiro e o décimo quinto dia do mês em
curso.
Art. 6" Dos recursos recebidos na forma do art.
159, inciso II, da Constituição Federal, os estados entregarão vinte c cinco por cento aos respectivos municípios,
observados os critérios estabelccidos nos incisos I e II
do art. 3" desta lei complementar.
Parágrafo tínico. As parcelas de cada município serão creditadas em contas individuais ou pagas em dinheiro, à conveniência do beneficiário, até o terceiro
dia útil contado a partir da data do efetivo recebimento,
pelo estado, da transferênia de que trata o art. 159,
ineiso II, da Constituição Federal.
Art. 7" Os agentes arrecadadores farão os depósitos ou as remessas a que alude esta lei complementar,
independentemente de ordem das autoridades superiores, sob pena de responsabilidade pessoal.
Art. 8' O estabelecimento oficial de crédito que
não entregar, na forma e nos prazos desta lei comple, mentar, a qualquer município, as importâncias que lhe
pertencem, ficará sujeito às sançôes aplicáveis aos estabelecimentos bancários que deixam de cumprir ordens
de saque de clientes.
§ l' Sem prejuízo do disposto neste artigo, o estabelecimetno oficial de crédito poderá, em qualquer hipótese, ser proibido de receber as remessas e os depósitos mencionados no art. 4', por determinação do Banco Central do Brasil, a requerimento do município.
§ 2' A proibição vigorará por prazo não inferior
a dois nem superior a cinco anos, a critério do Banco
Central do Brasil.
§ 3' Enquanto durar a proibição, os depósitos e
as remessas serão obrigatoriamente feitos ao Banco do
Brasil S/A, ou, se inexistir, no local, agência deste esta·
. belecimento, à Caixa Econômica Federal, devendo ser
imediatamente transferido ao referido estabelecimento
bancário o saldo em poder do estabelecimento infrator.
§ 4' O estabelecimento bancário a que se refere
o parágrafo anterior observará as disposições constantes
desta lei complementar, sob pena de responsabilidade
de seus dirigentes.
§ 5' Findo o prazo da proibição, o estabelecimento
infrator poderá tornar a receber o~ depósitos e remessas, se assim determinar o Poder Executivo estadual,
ao qual será facultado eleger qualquer outro estabelecimento oficial de crédito.
Art. 9' A falta de entrega, total ou parcial, aos municípios, dos recursos que lhes pertencem na forma c
nos prazos previstos nesta lei complementar, sujeita
o estado faltoso à intervenção da União, nos termos
do disposto no art. 34, inciso V, alínea b, da Constituição Federal.
Parágrafo único. Independentemente da aplicação
do disposto neste artigo, o pagamento dos recursos per-
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tencentes aos municípios, fora dos prazos estabelecidos
nesta lei complementar, ficará sujeito à atualização monetária do seu valor, segundo a variação da BTN fiscal,
a juros de mora de um por cento por mês ou fração,
e a multa moratória de seis por cento por mês de atraso.
Art. 10. Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

···..···........··..····..··.:riTüLü·iii'···..····..··....·..,..·..·
Da Organização do Estado

Justificação

É de todos sabida a condição de wofunda pentíria
financeira que se debatia a ampla maioria das municipalidades brasileiras, à luz do sistema tributário em vigor
até a promulgação da Constituição de 1988.
A atual discriminação de rendas veio rcdimir a desigualdade de tratamento dado, em matéria de finanças
ptíblicas, aos municípios brasileiros, através de uma nova reforma tributária que, ao mesmo tempo em que
buscou a descentralizaçiío do poder de tributar, assegurou - o que é ainda mais importante - a desconcentração das receitas ptíblicas, ao destinar às municipalidades um volume de transferências financeiras que
possa efetivamente suprir as necessidades mais premen·
tes das esferas menores de governo.
Por outro lado, há que ser enfrentada outra grave
questão, se se quer dar efetividade e eficácia à discrinlinação das rendas contemplada no texto constitucional.
Isto porque todo o ingente esforço realizado pela Constituinte no sentido de equilibrar, doravante, o quadro
das finanças municipais, pode ser irremediavelmente
comprometido em funç~ do desmesurado atraso com
que, freqüentemente, táis recursos são repassados pelos
estados aos seus municípios.
Tal prática, a par de redundar em ganhos especulativos na ciranda financeira, por parte das instituições
bancárias que realizam a intermediação desses recursos,
em detrimento da sua destinação eminentemente social,
reduz e avilta o valor real do montante que chega aos
cofres das edilidades, profundamente prejudicado pela
erosão monetária provocada por uma taxa inflacionária
que beira os 35% ao mês. Perdem, assim, as prefeituras,
nas protelações que caracterizam o processo de transferência do numerário, mais da metade dos recursos que
lhes são destinados, num flagrante desrespeito às disposições constitucionais, já que casos há em que medeia
lapso de tempo superior a noventa dias entre o ingresso
do numerário e a efetivação do recebimento, pelo município, da parcela que lhe é devida.
Visa portanto, a presente proposição, a pôr cobro
a tal situação, assegurando às municipalidades deste
país o efetivo recebimento dos montantes que a Constituição Federal lhes assegura,
Para tanto, além do recurso extremo da intervenção
federal, previsto na Carta, prevê a atualização monetária do montante a ser repassado, acrescido de multa
e juros de mora.
Finalmente, cumpre lembrar que a presente proposição, ao pretender submeter os estados à obrigatoriedade de efetivar as transferências tributárias devidas
aos municípios, nos prazos que especifica, deve necessariamente valer-se do instrumento jurídico da lei complementar, razão por que adotamos esta forma de proposição como a adequada a dar suporte à matéria supravertida, conforme prescrito nos arts. 163, 1, e no art.
161, III, que se reporta à liberaçiío das parcitipaçóes
dos municípios na receita tributária estaduaL Aliás registre-se que a Carta comete à lei complementar, inclusive, as normas de entrega dos recursos dos fundos
de participação que, como é sabido - contrariamente
ao caso vertente, em que se disciplinam, majoritariamente, impostos estaduais - compõem-se exclusivamente de receitas federais. Nesse sentido, fica claro
referir-se o art. 34, V, b, a lei estadual que, necessariamente, deverá lastrear seu ordenamento jurídico nas
normas gerais da lei complementar. Esse o entendimento, inclusive. o de Wolgran Jnnqueira Ferreira. ao
comentar este dispositivo constitucional, na sua obra
'Comentários à Constituição de 1.988", vol. I, pág. 443.
Face ao exposto, certos estamos de contar com o
irrestrito apoío dos nobres pares para a acolhida da
proposição que OTa subscrevemos.
Sala das Sessões. 4 de outubro de 1989. - Deputado
Fernando Bezerra Coelho.

..·..···....··..··....·..·cAPtTuLO·vI·....··..···....··..···..·
Da Intervenção
Art. 34. A União não intervirá nos estados nem
no Distrito Federal, exceto para:
V - reorganizar as finanças da unidade da Federação
que:
bl deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;

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

·.:riTüLü'\~i·

..·.._

_

..

Da Tributação e do Orçamento
CAPÍTULO!
Do Sistema Tributário Nacional

········..·············..···SEçAo·V'i..··..····..···..·· ..····...
Da Repartição das Receitas Tributárias
Art. 158.

Pertencem aos municípios:

III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação
do imposto do estado sobre a propriedade de veículos
automotores licenciados em seus territórios;
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do estado sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestações de servi-'
ços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação.
Art. 159.

A União entregará:

II - do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados, dez por cento aos estados
e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializados.
§ 3',' Os estados entregarão aos respectivos municípios vinte e cinco por cento dos recursos que recebe~
rem nos tcrmos do inciso 11, observados os critérios
estabelecidos no art. 1.58. parágrafo lÍnico, r e 11.

Art. 161.

Cabe à lei complementar:

III -dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159.

··..····..··..···........·CÚfTÜLOÚ·......·..·....··..,···..·
Das Finanças Ptíblicas
SEÇÃO I
Normas Gerais
Art. 163. Lei complemcntar disporá sobre:
finanças públicas;

r-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N! 173, de 1989
(Do Sr. Ibsen Pinheiro e outros 11 Líderes)
Estabelece normas ge""ls llplrclÍveLs ao Imposto
sobre Venda lJ Varejo [j", CombusHveis Líquidos
e Gasosos, excdo o ólea diesel - IVVC, de competência dos Municípios.
(Às Comissões de Cun,tituição c Justiça e Reda~
ção (ADM): e de Fina,::as.)

.

o Congresso Nacional decreta:
Art. I' Constitui fato gerador do imposto sobre
vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos a
venda, efetuada a varejo, de combustíveis líquidos e
gasosos, exceto o óleo diesel.
Parágrafo único. Para fins de incidência do imposto
consideram-se a varejo as vendas efetuadas, em qual'quer 9uantidade, para consumo.
Art. 2' A base de cálculo do imposto é o valor da
venda dos combustíveis, incluídos o montante pago a
título de outros tributos e as despesas adicionais debitadas pelo vendedor ao comprador.
Parágrafo único. O montante do imposto é considerado parte integrante e indissociável do valor referido
no caput deste artigo, constituindo, o respectivo destaque nos documentos fiscais, mera indicação de controle.
Art. 3' A alíquota máxima do imposto é de 6%.
Art. 4' Contribuinte do imposto é o vendedor, no
varejo, de combustíveis líquidos ougasosos.
Parágrafo único. A lei poderá atribuir a condição
'de contribuinte substituto ao distribuidor e ao atacadista.
Art. 5' Para fins de incidência do imposto, considera-se local da venda:
1- o da entrega, quando se tratar de venda domi·
ciliar;
lI-o do estabelecimento vendedor, nos demais casos.
Art. 6' Esta lei entrará em vigor na data de sua
pul?licação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Na esteira do ordenamento constitucional, o projeto
visa a definir, com o caráter de norma geral de natureza
tributária, o fato gerador do imposto sobre as vendas,
no varejo, de combustíveis líquidos e gasosos, exceto
o óleo diesel.
Assim é que o seu art. I', em seguida à transcrição,
no caput, do inciso IH do art. 156 da Constituição,
assenta, no parágrafo único, o conceito de venda a varejo.
Ainda à luz das disposições da Lei Maior, o art. 2'
fixa a base de cálculo do imposto identificando-a com
o montante integral pago pelo consumidor do combustível, acrescido, obviamente, do valor da respectiva carga fiscal.
Quanto à alíquota máxima do tributo, é estatuída
em 6%, cabendo aos Municípios, ao formularem suas
próprias políticas fiscais, criarem, eventualmente, faixas
de tributação diversas para cada tipo de combustíveL
Já o art. 4' se vôlta à sujeição passiva, indicando
os contribuintes do imposto e admitindo a substituição
tributlria.
Por fim, obstando o conflito de competência entre
os Municípios, o artigo 5' se atém à conceituação do
local da venda, para os fins da incidência do tributo,
- Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB - Euclides Scalco,
Líder do PSDB - José Carlos Sabóia - PSB - Aldo
Arantes, Vice-Líder do pç do B - Arnaldo Faria de'
Sá, Vice-Líder do PRN - Plínio Arruda Sampaio, Líder
do PT - Gidel Dantas, Vice-Líder do PDC - Gene·
baldo Correia, Vice-Líder do PMDB - Ismael Wanderley, Líder do PTR - Fernando Santana, Vice-Líder
do PCB - Marcos Formiga, Vice-Líder do PMDB .Gerson Peres, Vice-Líder do PDS.

LEGISLAÇÃO CITADA, j1NEXADA
PELO AUTOR
,
CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.........:;A~·t.·· úií·..·· 'C;~p~t~' .~.~~. 'M~~i~ipi~~' '~~tit~k
impostos sobre:

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

IH - vendas a varejo de combustÍVeis líquidos
e gasosos, exceto o óleo diesel;

...§" 4;"

Sexta-feira 20 11837

DIÁRIO DO CONG~~ESSONACIONAL (Seção I)

Outubro de 1989

à

....

C~b~' 'i~i '~~~pi~~~~i~;:"'"''''''''''''
I - fixar as alíquotas máximas dos impostos pre.
vistos nos incisos IH e IV;"

,

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 174, de 1989
(Do Sr. Ibsen Pinheiro e outros 11 Líderes)
Estabelece normas gerais aplicáveis ao Imposto
sobre transmissão, inter vivos, a qualquer título,
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exce·
to os de garantia, bem como cessão de direitos à
sua aquisição - ITBI·IV.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação
(ADM); e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Arl. l' O imposto, de competência dos Municípios,
sobre transmissão inter vivos, de bens imóveis e de
direitos reais sobre eles, tem como fato gerador:
I - a transmissão iuter vivos, a qualquer título, por
ato oneroso:
a) de bens imóveis, por natureza ou acessão física;
b) de direitos reais sobre bens im6veis, exceto os
de garantia;
H - a cessão, por ato oneroso:,
a) de direitos relativos à aquisição de bens imóveis;
b) do direito à sucessão do enfiteuta.
Parágrafo único. A arrecadação do imposto compete ao Município da situação do bem.
Art. 2' O imposto não incide:
I - sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização
de capital;
11 - sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.
§ l' O disposto nos Incisos I e II deste artigo não
se aplica às hipóteses em que a atividade preponderante
do adquirente consista na compra e venda desses bens
ou direitos, bem como na sua locação ou arrendamento
mercantil.
§ 2' Considera-se caracterizada a atividade prepQllderante, quando mais de 50% (cinqüenta por cento)
da receita operacional da pessoa jurídica adquirente
consistir nas transações mencionadas no parágrafo anterior.
Art. 3' São contribuintes do imposto, conforme
dispuser a lei municipal, quaisquer das pai'tes envolvidas
nos atos ou contrat-os que se constitd'am em seu fato
gerador.
Art. 4' A base de cálculo do imposto é o valor de
mercado dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos.
Art. 5' Esta lei entrárá em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
O Constituinte' de 1988 deixou pouco espaço para
o legislador complementar, enquanto voltado à tarefa
. de dispor acerca do imposto, de comp~tênciamunicipal,
sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem cOiÍlo cessão de direitos à sua aquisição.
De fato, o próprio nomem juris do tributo, consignado pelo inciso 11, do artigo 156 da Constituição, já
delineia, precisamente, o seu fato gerador.
Em seguida, o parágrafo segundo do mesmo citado
artigo prevê as hip6teses de não incidência do imposto,
fixando, ainda, a competência para arrecadá-lo; como
seudo do Município de situação do imóvel.
O projeto repete, destarte, em seu art. 1'. o texto
constitucional, apenas especificando as hipÓteses de
transmissão de imóveis e cessão de direitos sobre imóveis, a título oneroso, agasalhadas pela lei civil.
Igualmente uma transcrição das normas da Lei Maior,
o art. 2' se atém à não-incidência do imposto, assentando, porém, no seu parágrafo segundo, critério para
identificar quando seria preponderante a atividade do
adquirente, para o fim de autorizar a carga fiscal, mesmo se a transmissão ocorre em realização de capital,
ou por força de cisão, fusão, incorporação ou extinção
de pessoa jurídica.
Quanto aos contribuintes do tributo, a sua definição
fica remetida para a lei ordinária que, para tal, escolherá
quaisquer das partes envolvidas na transação (art. 3').
Por fim, o projeto indica, no art. 4', a base de cálculo
do imposto, elegendo, para esse fim, o "valor de mercac

do" dos bens ou-direitos transmitidos ou cedidos e abandonando, por conseguinte, a expressão "valor v.enal",
desgastada, deformada mesmo, enquanto relacionada
com a tributação pelo imposto predial e territorial urbano. - Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB - Euclides
Scalco, Líder do PSDB - José Carlos Sabóia, Líder
do PSB - Aldo Arantes, Vice-líder do PC do B Gidel Dantas, Vice-líder do PDC - Arnaldo Faria de
Sá, Vice-líder do PRN - Plínio Arruda Sampaio, Líder
do PT - Genebaldo Correia, Vice-líder do PMDBIsmal Wanderley, Líder do PTR - Fernando Santana
Vice-líder do PCB - Marcos Formiga, Vice-líder d~
PMDB - Gerson Peres, Vice-líder do PDS.
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Dos Impostos dos Municípios
Art. 156.
tos sobre:

Compete aos Municípios instituir impos-
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ato Oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os' de
garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição;
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I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou
direitos decorrcnte de fusão. incorporação. cisão ou
extinção de pessoa jurídica, salvo se. nesses casos a
atividade preponderante do adquirente for a compra
e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis
ou arrendamento mercantil.
II - Compete ao Município d~ situação do bem:

...

~

,

.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 175, de 1989
(Do Sr. Ibjcn Pinheiro e outros 11 Líderes)
Altera disposição da Lei n' 5.172, de)5 de outubro
de 1966 - Código Tributário Naeioual.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação; e de Finanças (ADM.)
O Congresso Nacional de;::reta:
Art. l' Os arts. 14, 29, 32 a 34, 81 e 82, 97, §
2?, mantidos os incisos I a VI e o § 1", 142, mantido
o parágrafo único, 150, mantidos o caput e os §§ l'
a 3', acrescentado um § 5' e o 156, inciso V, mantidos
o caput, os demais incisos e o parágrafo único. todos
da Lei n' 5.712, de 25 de outubro de 1966, passam
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14. O disposto no inciso VI, c, do art. 150
da Constituição Federal é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participaçáo no seu resultado;
H - aplicarem integralmente, no País, o seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão.
§ I' Além dos requisitos fixados nos incisos I a 111 .
deste artigo ficam, ainda, as instituições de educação
e assistência social obrigadas a colocar o percentual
de 20% (vinte por cento) dos serviços que prestam à
disposição do Município onde estabelecidas que os distribuirá, gratuitamente e segundo seus prÓprios critérios, à população em geral.
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§ 2' Para os fins do disposto no parágrafo anterior,
lei municipal definirá os tipos de serviços a serem eJ>igidos das entidades, bem como a forma e os critérios
pelos quais serão administrados e dis- tribuídos.
§ 3' Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, a autoridade competentc suspenderá a aplicação
da imunidade.
§ 4' Só se consideram abrangidos pela imunidade,
para os fins de incidência de impostos que tenham como
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse
de bens imóveis, os imóveis efetivamente ocupados pelas entidades referidas neste artigo, para as suas finalidades institucionais, previstas nos respectivos estatutos
ou atos constitutivos."
"Art. 29. O imposto dc competência da
União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de bem imóvel, por natureza, como
definido na lei civil, localizado fora da zona urbana
do Município, excetuadas as hipoteses previstas no
§ 2' do art. 32."
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre apropriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza
ou por acessão físicia, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município.
§ l' Para os efeitos deste imposto, entende-se
como zona urbana a definida em lei municipal,
observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos
incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento;
II - abastecimento de água;
UI - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem
posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola de f' Grau ou' Posto de Saúde a uma
distância máxima de 3(três) quilômetros do imóvel
considerado.
§ 2" O imposto incide, ainda, sobre loteamentos e imóveis que, mesmo localizados fora da zona
urbana definida nos termos do parágrafo anterior,
se destinem à habitação, comodidade e recreação,
e ao exercício de atividades comerciais, industriais
e de serviços.
Art. 33. A base de cálculo do imposto é o valor
venal do imóvel.
Parágrafo único. Compete ao Executivo apurar e fixar, anualmente, o valor venal do imóvel,
em função de critérios estabelecidos em lei municipal.
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou
o seu possuidor a qualquer título."
"Art. 81. A contribuição de mell}oria, decorrente de obras, públicas, será cobrada pela União,
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuiçôes.
Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria
observará os seguintes requisitos mínimos:
I - publicação de edital contendo:
a) memorial descritivo do projeto;
b) orçamento do custo da obra;
c) definição dos contribuintes;
II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta)
dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;
111 - regulamentação do processo administrativo dc instrução e julgamento da impugnação a que
se referc o inciso anterior.
Parágrafo único. Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado
do montante da contribuição, da forma e dos prazos
de seu pagamento e dos elementos que integraram
o respectivo cáleulo."
"Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

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

§ 2' Não constitui majoração de tributo, para
os fins do disposto no inciso 11 deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de
cálculo ou a apuração anual, pelo Executivo, da
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base de cálculo dos impostos sobre a propriedade
predial e territorial.
Art. 142, Compete privativamente à autoridade administrativa declarar o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o ato administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente. determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor
a aplicação da penalidade cabível.
"Art. 150. ..
..
§ 4' O prazo para a homologação será de 5
(cinco) ~nos, contados da ocorrência do fato gerador; expuado esse prazo sem que a Fazenda Pública
se tenha pronunciado, considera-se homologado
o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
§ 5' Inocorrendo a antecipação do pagamento
bem como se comprovados dolo, fraude ou simulação, ao prazo de que trata o parágrafo anterior
sc aplicam as disposições do art. 175 desta lei.
Art. 156. ..
.
V - a prescrição;"
A~t. 2' O título do ~apítulo 11, do Título m,
do LIVro Segundo da Lei n' 5.172, de 25 de outubro
de 1966, passa a ser "Declaração do Crédito Tributário. "
Ar!. 3' Renumerado como ar!. 173, o art. 174
da .Lei n' 5:172, de 25 de outubro de 1966, passa
a VIgorar com a seguinte redação:
.Art; ,173. A ação para a cobrança do crédito
tnbutano prescreve em 5 (cinco) anos, contados
da data da notificação do lançamento.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pelo despacho do juiz, que ordcnar a citação;.
II - pelo protesto judicial;
111 - por qualquer ato judicial que constitua em
mora o devedor;
IV.- P?r qualq~er ato inequívoco. ainda que
extraJudICial, que Importe em reconhecimento do
débito, pelo devedor.
Art. 4" O Capítulo V, do Título m, do Livro
Segundo da Lei n' 5.172, de 2S de outubro de 1966
"Exclusão do Crédito Tributário", passa a se~ divi:
dido em quatro seções.
§ l' Os art. 174, mantido o parágrafo único
~ 175, da lei rcfcrida no caput deste artigo, ficam
Integrando, respectivamente, as Seções I e 11 do
também referido Capítulo V e passam a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 174. Excluem o crédito tributário:
I - a decadência;
11 - a isenção;
m - a anistia."
Art. 175. O direito de a Fazenda Pública declarar o crédito tributário, pelo lançamento, extingue-se após 6 (seis) anos, contados da data de ocorrência do fato gerador do tributo.
Parágrafo único, No caso de comprovados dolo, fraude ou simulação e enquanto não dccorrido
o prazo fixado no caput deste artigo, se a Fazenda
~ública, conhecendo o fato, notificar o sujeit,o pasSIVO de qualquer medida preparatória, indispensável à feitura ou à revisão do lançamento, da data
da .notificação se contará o referido prazo."
§ 2" Mantidas as suas redações. os arts. 176
a 179 e 180 a 182, passam a integrar, respectivamente. as Seções 111 e IV do Capítulo V. mencionado no parágrafo anterior e no caput deste artigo."
Art. 4' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Em vigência há mais de vinte anos, a Lei 5.172 de
25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
vem cumprindo o importante papel de oferecer parâme:
tros para a legislação ordinária, dc natureza tributáda,
norteando os, desta, intérpretes e aplicadores.
Embora não esteja, a maioria de suas normas, a merecer alteração, reclamam, algumas delas, a necessária
adaptação ao Texto Constitucional de 1988.

Outubro
de . 1989
,

Paralelamente, mostra-se oportuna a correção de defeitos e omissõe,s imputados a várias disposições do .
CTN, pela doutnna, com o aval da jurisprudência.
. No dizer dos tributaristas, talvez a mais gravc das
Incorrcções do Código consistiria em atribuir, em seu
artigo 142, ao lançamento, de caráter constitutivo do
crédito tributário, concentuando-se acertadamente, nas
demais disposições, como ato declaratório de tal crédito.
Acolhendo a citada tese, o projeto indica. como sen~o "Declaração do Crédito Tributário", a matéria contIda n? .Capítulo lI, do Título UI, do Livro Segundo,
do Codlgo, alterando, no mesmo sentido, a redação
do mencionado artigo 142, inclusive para definir o lançamento como ato e não procedimento administrativo
(arts. l' e 2').
Outra falha, que se pretende sanar, do estatuto em
questã?, concretizando-se nos requisitos impostos, pelo
~eu artlgo 14, par~ o enquadramento, na categoria de
Imunes, das associações educacionais e assistenciais.
. De natm;eza meramente contábil, os aludidos requisllos permItem que empresas, travestidas de imunes,
furtem-se às.cargas fiscais, competindo, portanto, deslealmente, com a demais do mercado.
Ora, ninguém se arriscaria a negar que a norma constitucional imuniza as instituições cujas finalidades vêm
em socorro do interesse público, por exercerem atividades constitutivas de deveres do próprio Estado.
Não basta, portanto, a ausência de finalidade lucrativa, para erigir. em entidades imunes, as associações
mencionadas pelo artigo 150, inciso VI, alínea c, da
Lei Maior, urgindo obrigar, a quem se pretende tal,
o efeti.vo cumprimemto das finalidades públicas, para
as qUaIS se proclamem constituídas.
Este, destarte, o alvo perseguido pelas regras da nova
redação proposta para o artigo 14 do CTN.
Visam, igualmente, a preencher lacuna do diploma
em pauta, as modificaçôes preconizadas no tocante ao
seu artigo 150 que, regrando o chamado lançamento
por homologação, não fixa o prazo para o ato da Fazenda Pública, quando inexistente a antecipação do pagamento ou comprovada fraude do contribuinte.
Buscando, também neste passo, alicerces nos ensinamento~ d~ renomados autores, o anteprojeto inclui a
decadencla entre as formas de exclusão do crédito tributário para tanto conferindo novas redações ao inciso
V do artigo 156 e aos artigos 174 e 175, bem como
dividindo, em quatro seções, o Capítulo V, do Título
111, do Livro Segundo, do CTN.
Renu:nerado como 173, ao referido artigo 174 é dada
a redaçao que tende a estatuir, com precisão, o termo
inicial do prazo de prescrição da ação para a cobrança
do crédito tributário.
Já o artigo 175 do projeto. correspondente ao 173 .
do CTN, inspirado na boa técnica, traz o dies a quo
do prazo de decadência para o momento do fato gcrador
do tributo, exatamente o do nascimento, para a Fazcnda
Pública, do direito à realização do lançamento. ExcluÍ~o o ~eu.i~ciso U, se con~gurativo,.ao arrepio da dogmátlca jundlca, de causa Interrruptlva da dccadência o
pa:ág~af? único do artigo 173, ora reformado, se propõc
a mstItulr, expressamente, o prazo para a feitura do
lançamento, quando provada a fraude do contribuinte.
O tratamento dispensado à contribuição de melhoria,
através da formulação proposta para as normas dos
artigos 81 e 8~. consubstancia-se em mera adaptação
do CTN ao vIgente sistema constitucional tributário
que, divergindo da Emenda Constitucional 23. de
~ -12-1983: não mais condiciona a exigência do tributo
a conclusao da obra nem lhe estabelece, como limite,
o total da despesa realizada.
Por fim, com as novas redações dos artigos 29, 32
a ~~ e 97, § 2', do CTN, a lei preconizada se volta,
lll1Clalmente, a delinear, combinados os critérios da localização e da destinação, os fatos geradores do ITR
e ?o IPTU. ~m seguida, até para evitar as distorções
madas, pela jurisprudência, relativamente à expressão
"valor venal" indicativa da base de cálculo do IPTU.
o texto do parágrafo único do artigo 33 do projeto
a traduz, claramente, como significativa de "valor de
venda", enquanto remete, ao Executivo, a tarefa de.
anualmente, apurar qual seja, na realidade, este valor.
- Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB - Arnaldo Faria
de Sá, Vice-Líder do PRN - Euclides Sacalco. Líder
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do PSDB - José Carlos Sabóia, PSB -Aldo Arantes,
Vice Líder do PC do B - Gidel Dantas, Vice-Líder
do PDC - Plínio Arruda Sampaio, Líder do PT Genebaldo Correia, Vice-Líder do PMDB - Ismael
Wanderley, Líder do PTR - Fernando Santana, ViceLíder do PCB - Marcos Formiga, Vice-Líder do PL
-Gerson Peres, Vice-Líder do PDS.

SEÇÃO I
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Art. 29. O imposto, de competência da União,
sobre a propriedade territorial rural tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse
de Imóvel por natureza, como definido na lei civil
'
localizado fora da zona urbana do município.

LEGJSLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS

,
CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TíTULO VI
Da tributação e do Orçamento
CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

·········..··....·....·....··i;ÍiçÃ'O·ii·....···..··....·..··· .... ···
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e vedada à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios.
VI - instituir iJ.!lpostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços uns dos outros;
b) templos dc qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais
dos trabalhadores, das instituições de educação ~ de
assistência social, sem fins lucrativos atcndidos os requisitos da lei.
LEI N' 5.172,
DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Código Tributário Nacional e Instui normas gerais de Direito Tributário aplicáveis
à União, Estados e Municípios
LIVRO PRIMEIRO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

..·..·..···....···..···..:rtTüi.:6'ú·....··..····..·····..·..
Competência Tributária
CAPÍTULO 11
Limitações da Competência Tributária

Art. 32. O imposto, de competência dos Muniçípios, sobre a propriedade predial é territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza
ou por acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município.
§ l' Para os efeitos deste imposto, entende-se
como zona urbana a definida em lei municipal,
observado o requisito mínimo da existência de
melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois)
dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo
Poder Público:
I -meio-fio ou calçamento, com canalização de
águas pluvias;
11 - abastecimento de água;
IH - sistema de esgoto sanitários;
IV -rede de iluminação pública, com ou sem
posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma
distância máxima de 3 (três) quilómetros do imóvel
considerado.
§ 2' A lei municipal pode considerar urbana
as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana,
constantes de loteamento aprovados pelos órgãos
competentes, destinados à habitação, à indústria
ou ao comércio, mesmo que localizados fora das
zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.
Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor
venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de
cálculo, não se considera o valor dos bens móveis
mantidos, em caráter permanente ou temporário,
ao imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.
Art. 34. Contribuinte do imposto é aproprietálio do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou
o seu possuidor a qualquer título.
TÍTULO V
Contribuição de Melhoriá

SEÇÃO II
Disposições Especiais

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV
do art. 9" é subordinado à obsevância dos seguintes
requisitos pelas entidades nele referidas:
I -não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou
participação no seu resultado;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutençâo dos seus objetivos instituicionais;
IH - manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ l' Na falta de cumprimento do disp,osto neste
artigo, ou no § l' do art. 9', a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2" Os serviços a que se refere a alíneacdo
inciso IV do art. 9' são exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais
das entidades de que trata este artigo, previstos
nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

·....·....··..·..·..··..·-riTÜL'O·iii··.... ··..··......·..·..·
Impostos

Impostos Sobre o Patrinônio e a Renda

,

.

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal
ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas
atribuições, é instituída para fazer face ao custo
de obras públ~cas de que decorra valorizaçáo imobiliária, tendo limite total a despesa realizada e como
limite individual o acréscimo de valor que da obra
resultar para cada imóvel beneficiado.
Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:
I - publicação prévia dos seguintes elementos;
a) memorial descritivo do projeto;
b) orçamento do custo da obra;
c) determinação da parcela do custo da obra a
ser financiada pela contribuição;
d) delimitação da zona beneficiada;
«!) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada
,um,a das áreas diferenciada~, nela contidas.
II - fixação do prazo não inferior ~ 30 (trinta)
dias, para impugnação, pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;
IH - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que
se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua
apreciação judicial.
§ l' A contribuição relativa a cada imóvel será
determinada pelo rateio da parcela do custo da
obra a que se refere a alínea c do inciso I pelos
imóveis situados na zona beneficiada, em função
dos rçspectivos fatores individuais de valorização.
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§ 2' Por Qcasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante
da contribuição, da forma e dos prazos de scu pagamento e dos elementos que integraram o respectivo
cálculo.

LIVRO SEGUNDO
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

SEÇÃO 11
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana

COMISSÓES PERMANENTES

....··..····..·· ·..CAPfTuLo·iii..·····
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TÍTULO I
Legislação Tributária
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

···....··..···.... ··..··..SEÇÃ'O·Ú·..··....··..····..·..····
Leis, Tratados e Convenções Internacionais e Decretos
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou sua extinção;
11 - a majoração de tributos, ou sua redução,
ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e
6~

1n - a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, ressalvado o disposto no inciso
I do § 3' do art. 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação da alíquota do tributo e da sua
base de cálculo, ressalvado o disposto nos arts.
21,26,39.57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações
ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para
outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou
rcdução de penalidades.
§ l' Equipara-se ã majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe eJll
torná-lo mais oneroso.
.
§ 2' Não constitui majoração de tributo, para
os fins do disposto no inciso 11 deste artigo, a atualizaçãlJ do valor monetário da respectiva base de
cálculo.
...........................................
TÍTULO lU
Crédito Tributário

. CAP"{iüi:o 'ii'

.

Constituição do Crédito Tributário
SEÇÃO I
Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. assim enteudido o procedimento
administrativo ten dcntc a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável. calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujcito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da pcnalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada c obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.

···············..····..CAPtTÚLO·ÍV· ....·············..··
Extinção do Crédito Tributário
SEÇÃO IV
Demais Modalidade de Extinção
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (Cinco)
anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
U -da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado..
Parágrafo único. O direito a que se refere este
artigo extiugue-se definitivamente com o decurso
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do prazo nele previsto, contado da data ef\l' que
tenha sido iniciada a constituição do crédito .tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito
tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados
da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
11 - pelo protesto judicial;
111 - por qualquer ato judicial que constitua' em
mora o devedor;
,
IV - por qualquer ato inequívoco ainda qUe extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

······················CA"PfWLÓ·y·······················
Exclusão do Crédito 'Tributário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
l-a ise~ç~o;
tI - a amst13.
Parágrafo único. A exclusão do crétido tributário não dispensa o cumprimento das obrigações
acessórias dependentes da obrigação principal cujo
crédito seja excluído, ou dela conseqüentes.
SEÇÃO 11
Isenção
Art. 176. A isenção a:ipda quando prevista' em
contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua
concessão, os tributos a que se aplica e sendo, caso,
o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita
a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário,
a insenção não é extensiva:
I - às taxas e às contribuições de melhoria;
11 - aos tributos instituídos posteriormente à
sua concessão.
Art. 178. A isenção, salvo se concedida por
prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei,
a qualquer tempo, observado o disposto no inciso
III do art. 104.
Art. 179. A isenção, quando não concedida
em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por
despacho de autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do
preechimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para sua
concessão.
§ l' Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste artigo
será renovado antes da expiração de cada período,
cessam\o automaticamente os seus efeitos a partir
do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.
§ 2' O despacho referido neste artigo não gem
direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o
disposto no art. 155.
SEÇÃO III
Anistia
Art. 180. A anistia abrange exclusivamente, as
infrações cometidas anteriormente à vigência da
lei a concede, não se aplicando:
I - aos atos qualific.ados em lei como crimes ou
contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude e simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele;
11 - salvo disposição em contrário, às infraçõeb
resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas.
Art. 181. A anistia pode ser concedida:
I-em caráter geral;
11 -limitadamente;
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a) àb infrações da legislação relativa a de terminardo tributo;
b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante conjugadas ou
não com penalidades de outra natureza;
c) a determinada região do território da entidade
tributante, em função de condições a cla peculiares;
d) sob condição do pagamento do tributo no prazo fixado pela lei que o conceder, ou cuja fixação
seja atribuída pcla mesma lei à autoridade administrativa.
182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho
da autoridade administrativa, em requerimento
com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão.
Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no art. 155.

pecialmente os Decretos-Leis n'" 406, de 31 de dezembro de 1968 e 834, de 8 de setembro de 1969 e a Lei
Complementar n' 56, de 15 de dezembro de 1987.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 176, de 1989
(Do Sr. Ibsen Pinheiro e qutros 11 Líderes)
Estabelece normas gerais aplicáveis ao Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
(Apense-se ao Projeto de Lei Complementar n'
155, de 1989.)
O COl,lgresso Nacional decreta:
Art. l' O imposto, de competência dos Municípios,
sobre serviços de qualquer natureza, tem como fato
gerador a prestação, por pessoa física ou juríaica, com
ou sem estabelecimento fixo, de serviços não compreendidos na competência tributária dos Estados, inclusive
os consignados pelo anexo único da presente lei.
Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput
deste artigo ficam sujeitos apenas ao Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza, ainda que a sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.
Art. 2' A base de cálculo do imposto é o preço
do serviço, sem nunhuma dedução, inclusive de materiais empregados na sua prestação, observadas as exceções constantes do anexo referido no artigo anterior.
Art. 3' Contribuinte do imposto é o prestador do
serviço.
Parágrafo único. Não são contribuintes os que prestam serviço quando em relação de emprego, e os diretores e membros de conselhos consultivos ou fiscais de
sociedades.
Art. 4' Considera-se local da prestação do serviço,
panr efeitos de incidência do imposto;
I - o do estabelecimento prestador ou, na falta deste
o do domicílio do prestador;
11 - o local da respectiva prestação, nas hipóteses
de execução de construção civil, enumeradas pelo item
1 do anexo único;
111 - o local onde for estabelecido' ou domiciliado
o tomador dos serviços, nos casos de arrendamento
mercantil, limpeza e higienização de imóveis e vigilãncia
de pessoíls e bens.
Art. 5'· Para os fins do disposto no artigo anterior,
considera-se estabelecimento prestador o local onde são
exercidas as atividades de prestação de serviços, sendo
irrelevantes para a sua caracterização as denominações
de sede, filial, agência, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a
ser utilizadas.
§ l' A circunstância de serviço, por sua natureza,
ser executado, habitual ou eventualmente, fora do estabelecimento, não o descaracteriza como estabelecimento prestador.
,.
§ 2' São tambêm considerados estabelecimentos
prestadores os locais onde forem exercidas as ativ1dades
de prestação de serviços de diversões públicas de 'natureza itinerante.
Art. 6' A alíquota máxima do imposto é de 10%
(dez por cento).
Art. 7' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, es-

ANEXO ÚNICO DA LEI
COMPLEMENTAR N'
1. Execução. por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil, abrangendo:
1.1. obras de edificação, tais como prédios, estradas, logradouros, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos; obras de arte, tais como pontes, túneis, viadutos
e outras; obras de pavimentação e terraplenagem; obras
hidráulicas, tais como barragens, diques, sistemas de
abastecimento de água e saneamento, drenagem, irrigação, canais, reguralização de leitos ou perfis de cursos
de água e outras (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pclo prcstador de serviços, fora do local'
da prestação dos serviços, quando sujeito ao ICMS);
1.2. ampliação, demolição e reforma de edifícios,
estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
serviços fora do local da prestação dos serviços, quando
sujeito ao ICMS);
1.3. escoramento e contenção de encostas e serviços
congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da
prestação dos serviços, quando sujeito ao ICMS);
1.4. serviços auxiliares e complementares, diretamente relacionados e integrados com as obras descritas
nos subitens anteriores (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora
do local da prestação dos serviços, quando sujeito ao
ICMS);
2. CCJnservação, reparação, limpeza, imunização,
desinfecção e serviços assemelhados, de bens móveis
e imóveis, bem como de logradouros públicos, abrangendo, inclusive:
2.1. limpeza de chaminés;
2.2. varrição, coleta, remoção, incineração c destinação final, de lixo de quaisquer resíduos;
2.3. controle e tratamento de efluentes de qualquer
natureza, bem como de agentes físicos e biológicos;
2.4. raspagem, calafetação, polimento,lustração de
pisos, paredes e divisórias;
2.5. distribuição de água e esgotamento sanitário.
3. Decoração de interiores e exteriores, compreendidos logradouros públicos, abrangendo, inclusive:
3.1. paisagismo, jardinagem e decoração;
3.2. colocação de tapetes e cortinas.
4. Técnico-científicos, abrangendo, inclusive;
4.1. engenharia de qualquer ramo ou especialidade;
4.2. elaboração de projetos, cálculos, desenhos e
plantas, de qualquer natureza;
4.3. pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem,
pescaria, estimulação e outros serviços relacionados
com a .exploração e explotação de petróleo, gás natural
e outros recursos minerais;
4.4. avalbção, perícia, análises técnicas e científi·
cas;

4.5. arquitetura e urbanismo;
4.6. assistência técnica e científica:
4.7. geologia, topografia, cartografia, agrimensura;
4.8. aerofotogrametria;
4.9. florestamento'e reflorestamento;
4.10. controle ecológico e saneamento ambiental;
4.11. preparo e tratamento do solo para quaisqucr
finalidades, inclusive aterros, desmontes e assemelhados.
5. Transporte municipal, por qualquer meio, de
pessoas, animais, bens ou valores, abrangendo, inclusive, os serviços de colcta, remessa ou entrega.
6. Marcadologia, inclusive publicidade, e relações
públicas em todas as suas fases e por todos os meios,
abrangendo. inclusive:
6.1. pesquisa de mercado;
6.2. propaganda e publicidade. inclusive promoção
de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas
de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais
materiais publicitários;
6.3. veiculação e divulgação de textos, desenhoS' e
outros materiais de p.ublicidade, por qualquer meio.
6.4. planejamento, organização e administração de
feiras, exposições, congressos e congêneres.
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19.1. Lubrificação, Iimpcza, lustração, reVlsao,
conserto, recondicionamento, restauração, manutenção c conservação de bens móveis, inclusive recauchutagem e regeneração de pneus;
19.2. Acondicionamento, pintura, beneficiamento,
lavagem, secagem, tingimento, gravação, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, modelagem, polimento,
plastificação e congêneres;
19.3. Afaiataria e costura.
20. Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários e ferroviários, em todas as suas modalidades.
21. Rebocadores.
22. Guarda, vigilância e locação, abrangendo, inclusive:
22.1. Armazenamento, depósito, carga, descarga,
arrumação, movimentação c guarda de bens de qualquer espécie;
22.2. Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil;
22.3. Guarda e estacionamento de veículos;
22.4. Vigilância ou segurança de pessoas e bens.
23. Diversões Públicas, abrangendo, inclusive:
23.1 Cinemas;
23.2. Corridas de animais;
23.3. Exposições, com cobrança de ingressos;
23.4. Baíles, "shows", festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos que sejam também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto, pela
televisão ou pelo rádio;
23.5. Jogos de qualquer natureza;
23.6. Competições csportivas ou de destreza física
ou intelectual, com ou sem a participação do espectador, inclnsive a venda de direitos à transmissão pelo
rádio ou pela televisão;
23.7. Execução de música, individualmente ou por
conjuntos;
23.8. Distribuição e venda de bilhetes de loteria,
cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios ou prêmios.
23.9. Demais serviços de diversões.
24. Higiene, estética, apresentação e cuidados pessoais.
25. Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres relativos a animais.
26. Funerais e demais serviços póstumos.
27. Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-de-obra, inclusive tempQrária.
28. Fornecimento de tr?balho qualificado ou não,
de qualquer nível, não especificado nos itens anteriores,
e a exploração de qualquer atividade que represente
prestação de serviço não compreendido na competência
tributária da União ou dos Estados.

Se o Município, como a União e os Estados, recebe
plena, ou limitada só pelo próprio texto constitucional,
a competência para instituir impostos, nenhuma norma
infraconstitucional, no caso a lei complementar, estaria
autorizada a opor outros parâmetros à sua competência
para instituir o ISS.
Destarte, a idéia de caracterizar, em termos amplos,
o campo de incidência do ISS, por via da norma complementar, longe de ser pioneira, sui generis, acha-se embasada em vasto e sólido apoio doutrinário.
O projeto a esposa e traduz no seu artigo 1', integrado
e complementado pelo anexo único.
Nesse sentido, depois de assentar, no artigo 1', que
os Municípios tributarão serviços de qualquer natureza,
não inseridos na competência dos Estados, a lei proposta enumera, através dos itens do anexo único, gêneros de tais serviços, indicando, quando necessário, em
subitens, _O~ll'"S dás respectivas espécies.
.
Patenteado o caráter genérico das ativiâades relâcionadas, a expressão "abrangendo inclusive" aparece em
vários itens do anexo único.
A aludida expressão é suprimida quando não especificadas as atividades do itcm, ou quando, no caso do
item I, intenta-se prevenir o conflito entre Municípios.
Atendo-se à execução de construção civil, o item 1 deixa
claro que apenas aos serviços por ele abrangidos se
aplica a regra, contida no inciso I! do artigo 4', da
tributação no local da obra.
Perseguindo a idéia de uma indicação genérica de
atividades e ensejando, aos Municípios, a identificação
concreta das hipóteses de incidência do ISS, o projeto
revive, com o item 28, a primitiva redação do artigo
71 do CTN, enquanto se reportava às "demais fomias
de fornecimento de trabalho, com ou sem utílízação
de máquinas, ferramentas e veículos". (art. 71, inciso
VI, do CTN, com as alterações dos Atos Complementares 34/67, 35/67 e 36/67).
Já o artigo 4' do projeto, antes mencionado, fixa
normas concernentes ao local da prestação dos serviços,
para os fins de sua taxação. Nesse particular, à regra
geral da tributação pelo local do estabelecimento prestador, já esposada pelo ainda vigente artigo 12 do Decreto-Lei n' 406/68, a proposta em exame oferece três exccções, contidas nos incisos I! e lI! do artigo em pauta.
Assim, no local da respectiva prestação serão tributados
os serviços de construção civil e, onde for estabelecido
ou domiciliado o respectivo tomador, o arrendamento
mercantil, a limpeza de imóveis e a vigilância de pessoas
e bens.
No tocante aos contribuintes do imposto, foram substituídas as expressões "empresa ou profissional autônomo", usadas, para identificá-los, pelo artigo 8' do Decreto-Lei n' 406/68, falando-se, agora, em pessoa física'
ou jurídicas, prestadoras dos serviços onerados pelo
ISS.
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7. Jurídicos, econômicos, contábeis e técnico-administrativos, abrangendo, inclusive:
7.1. advocacia;
7.2. economia e finanças;
7.3. contabilidade e auditoria;
7.4. administração de qualquer natureza, inclusive
de bens, negócios e consórcios;
7.5. administração de fundos mútuos;
7.6. planejamento, organização, coordenação, consultoria e assessoria, de qualquer natureza;
7.7. informática em todas as suas etapas;
7.8. pesquisa, coleta, análise, tratamento e fornecimento de informações, inclusive cadastro;
7.9. despacbantes, inclusive aduaneiros;
7.10. datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral;
7.11. tradução, versão e intcrpretação;
7.12. cobranças c recebimentos por conta de terceiros, inclusivc dc dircitos autorais, protcstos de títulos,
sustação de protcstos, devolução de títulos não pagos,
manutenção de títulos vencidos, fornecimentos dc posi7
ção de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos' da cobrança ou rccebimento (estc itcm abrange
também os serviços prestados por instituiçõcs financeiras e assemelhados);
7.13. regulação de sinistros cobertos por contratos
de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos dc seguros; prevenção e gerência de
riscos seguráveis prestados por quem não seja o próprio
segurado ou companhia de seguros.
8. Serviços de saúde humana e animal, abrangendo,
inclusive:
8.1. bancos de sangue, leite, pele, olhos, sêmem
c congênercs;
8.2. Planos de saúde em geral, inclusive os quc prevêem o reembolso, pelo prestador dos serviços, das
despesas efetuadas pelo beneficiário.
9. Educação, abrangendo, inclusive, ensino, treinamento e avaliação de conhecimentos, de qualquer grau
ou natureza.
10. Bancários e financeiros, abrangendo, inclusive:
10.1. fornecimento de talão de cheques; emissão
de cheques; transferência de fundos; devolução de cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de
pagamento e de crédito, por qualquer meio; emissão
e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros;
inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração
de ficha cadastral; alngnel de cofres; fornecimento de
.2' via de avisos de lançamentos e de extratos de contas;
emissão de carnês, fiança, custódia;.
10.2. serviços técnico-administrativos correlatos à
atividade das instituições financeiras;
10.3. demais serviços prestados por instituições
bancárias, financeiras e assemelhadas que não se constituam em fato gerador de impostos federais e/ou estaduais.
11. Representação e distribuição de qualquer natureza.
12. Agenciamento, corretagem e intermediação de
qualquer natureza, abrangendo, inclusive,. a consolidação e a transitagem de cargas.
13. Incorporação imobílíária.
14. Fotográficos, cinematográficos, fonográficos,
reprográficos, gráficos, tipográficos e afins, abrangen!lo, inclusive:
14.1 Artes gráficas, em todas as suas fases e por
qualquer processo;
14.2 cinematografia, fotografia, fonografia c gravação em suas diversas fases c formas, inclusive produção;
14.3. cópia ou reprodução:por qualquer processo,
de documentos, papéis, plantas ou desenhos.
15. Turismo, hospedagem e assemelhados, abrangendo, inclusive, "apart-hotel".
16. Fornecimento de alimentação e bebidas em hotéis, restaurantes, bares, boates e estabelecimentos simílares.
17. Cerimonial, recepções, organização de festas,
bufê e assemelhados.
18. Instalação, colocação e montagem de bens,
abrangendo, inclusivc, montagem industrial.
19. Conservação, beneficiamento, limpeza e reparação de bens móveis, abrangendo, inclusive:

Justificação

As normas complemedt~res, ora propostas, concernentes ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
- ISS, inovam, relativamente â legislação, ainda em
vigor; sobre a matéria, a partir mesmo da fórmula adotada para, em consonância com o inciso IV, do artigo
~56 da Constituição, "definir" serviços tributáveis pelo
Imposto.
Abandonando o caminho esdrúxulo, porque inconstitucional, de exaurir, num rol taxati:vo; os serviços inseridos na competênci~tributária dos Municípios, o projeto
se volta ao c~mpnmento da exata e única tarefa para
a qual autonzado pela Lei Maior, verbi gratia, a de
aclarar a zona cinzenta existente entre o ISS e os demais
impostos do sistema, mormente o ICMS.
Com efeito, a expressão "definidos em Ici complementar", consignada pelo inciso IV do artigo 156 da
Constituição, há de ser lida e interpretada cm confronto
como artigo 146, incíso lI!, do mesmo diploma.
Por outras palavras, a lei complementar atinente ao
ISS há de ter o mesmo caráter das demais do sistema
constitucional tributário, atende-se, por conseguinte,
ao estabelecimento das "normas gerais em matéria de
legislação tributária", a que alude o citado artigo 146,
inciso lU, da Constituição.
E nem poderia ser diferente, quando se está diante
de uma Constituição rígida, dentre cujos princípios se
estampa o da autonomia municipal e cujas disposições
esgotam a discriminação das receitas tributárais.

A medida pretende sanar a evasão fiscal, ensejado,
pela citada redação do Decreto-Lei n' 406/68, a associa:çõc;s ou sociedades que, não se revestindo do caráter
de empresas ou profissionais autônomos, mas agindo
como tais, prestam serviços e se colocam à ilharga da
tributação municipal.
Cuida o projeto, também, de, integrando a norma
do artigo 4', conceituar, através do artigo 5', o que
seja estabelecimento prestador de serviços.
Quanto às alíquotas do impo~to, ainda voltado à preservação da autonomia das comunas, para as quais se
advoga a liberdade do estabelecimento de suas próprias
políticas fiscais, o anteprojeto se restringe a lhes estatuir
um limite máximo.
Para a solução dos conflitos com u ICMS, o projeto
opta, a rigor, por uma volta ao regime do Decreto-Lei
n' 406, de 31 de dezembro de 1968.
Com simílar objetivo, o parágrafo úníco do artigo
l' considera sujeitos apenas ao ISS os serviços descritos
no anexo único, ainda que a respectiva prestação envolva fornecimento de mercadorias.
Versando, ao depois, sobre a base de cálculo do imposto, o artigo 2' considera a ela agregados os valores
dos materiais empregados na execução dos serviços.
Como única exceção à regra, surgem as atividades
do item 1 do anexo único, relativamente às quais as
mercadorias prodnzida~ pelo executor do serviço, fora
do local de sua prestação, não são consideradas para
o cálculo do ISS devido, sujeitando-se ao ICMS.
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Similar posicionamento busca alicerce na própria prática da tributação pelo ISS, bem como na teoria das
obrigações, cujos subsídios bastam para demarcar, satisfatoriamente, os campos de incidência dos impostos
em questão.
Com' efeito, decorridos, já, vinte anos da introdução
do ISS no sistema tributário brasileiro, sedimentados.
quase inteiramente, enco~tram-s~ os cont~r~o~ t~óric~s
da sua base imponível, seja ao pnsma doutnnano, seja
à luz das decisões judiciais.
.
E nem poderia acontecer diversamente, quando se
sabe que o ISS toma, por fato gerador, uma obrigação
de fazer, enquanto o ICMS, quando recai sobre a circulação de mercadorias, visa à taxação de obrigações de
dar.
Conseqüentemente, se o objetivo de um contrato reside, prevalentemente, numa obrigação de fazer, não
há cogitar-se do ICMS, ainda que, para o cumprimento
de similar obrigação, se torne necessário o fornecimento
de mercadorias.
Em contrapartida, se preponderante, numa contratação, uma obrigação de dar, a taxação se fará pelo
ICMS, mesmo quando.houver simultânea prestação de
serviço.
Resumindo, ou o material dado pejo prestador é insumo do serviço ou o serviço agregado à circulação da
mercadoria é insumo desta operação, impondo-se, na
primeira hipótese, o ônus do ISS e, na última, a incidência do ICMS.
Nenhum fundamento de ordem técnica, portando,
justifica a fórmula adotada pelo Decreto-Lei n' 834,
de 8 de setembro de 1969, nesse ponto repetido pela
Lei Complementar n" 56, de 15 de dezembro de 1987,
para, supostamente dirimindo conflitos entre os impostos em questão, excluir, da base de cálculo do ISS,
no tocante a alguns serviços, os materiais empregados
na sua prestação.
Assim se procede, em consonância com os aludidos
estatutos, ao serem ttibutados os serviços de bufê, de
jardinagem, decoração e outros, quando inegável que,
ao contratar uma festa, a formação de um jardim ou
a composição de um ambiente, ninguém pretende adquirir mercadoria, mas, sim, tomar s~rviço., por ct;'e
distinguir um serviço de outro, para fins de inbutaçao,
vale dizer, qual a razão de facultar, ao decorador, a
dedução do material empregado, não permitindo o mesmo, por exemplo, ao fotógrafo?
Em suma, as deduções de material empregado na
prestação de serviços, inauguradas pelo Decreto-Lei
n' 834/69 e endossadas pela Lei Complementar n' 56/87,
por desvalidas do alicerce da dogmática jurídica, resultam arbitrárias e, longe de dirimir conflitos entre o
ICMS c o ISS, acabam por amesquinhar a receita concernente a este último, propiciando, ao Estado, a taxação de fato econômico, gerador de tributo municipal.
" Neste passo e seguindo a mesma linha de raciocínio,
urge ressaltar que o item 16 do anexo único resgata
a inteireza da competência municipal para a tributação
de serviços, declarando expressamente, como tais, os
fornecimentos de alimentação e bebidas em restaurantes, bares e estabelecimentos do ramo.
Finalmente, o projeto extingue a tributação düerenciada do trabalho pessoal e das sociedades de profissionais.
."
Transplantada do Imposto de Renda para o ISS, a
regra do tratamento fiscal mais benéfico para os rendi.mentos do trabalho do que o conferido aos rendimentos
do capital se concretiza, no âmbito do ISS, enquanto
'vedada a tributação, com base na receita, do trabalho
chamado pessoal e das sociedades ditas de profissionais.
Todavia, desde quando implantada, a partir mesmo
do CTN, a sistemática da taxação do trabalho pessoal
e das sociedades de profissionais, dissociada da receita
de tais contribuintes, consubstanciou-se em flagrante
injustiça fiscal.
Conceito inexato, o de trabalho pessoal acaba autorizando o tratamento fiscal mais benéfico, por exemplo,
para um engenheiro, cujas tarefas são desempenhadas
com a ajuda de computadores, sofisticado instrumental,
além de empregados qualificados, do que para um pobre
mecânico, dotado de um ou dois ajudantes não-qualificados e umas poucas ferramentas, excecutor, também ele, de um serviço técnico. Sim, porque à luz dos
critérios legais vigentes, prestando serviços o engenhei-

r:

ro auferiria rendimentos puros do trabalho e o mecânico
receitas originárias da combinação de capital e trabalho.
Por outro lado. transformadas em verdadeiras indústrias, as sociedades prestadoras de serviços evoluíram
em complexidade, demandando equipamento apropriado e quadros de pessoal mais amplos. Para tanto, carecem, hoje, tais empresas, de largos recursos financeiros,
não se podendo mais enxergá-las gerando suas receitas
a partir da mera conjugação dos esforços de seus. sócios.
De fato, no mercai:Io atual de serviços, os resultados
das sociedades, ditas de profissionais, originam-se da
conjugação de capital e trabalho.
Em suma, já bem poucas seriam, dentre similares
sociedades. as que estariam a merecer o abrandamento
da carga fiscal do ISS, ao menos sob os fundamento$
antes noticiados.
Observe-se, agora, que outros e melhores meios existem para estabelecer, em nome da justiça fiscal, faixas
de tributação pelo ISS.
Buscando inspiração na capacidade contributiva do
sujeito passivo, hoje até inserida, como princípio, no
corpo da Lei Maior, poderão os Municípios fixar Iíquotas menores para determinados prestadores de serviços,
ou até isentá-los. - Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB
- Euclides Scalco, Líder do PSDB - Arnaldo Fada
de Sã, Líder do PRN - José Carlos Sabóia, PSB Aldo ATantes, Vice-Líder do PC do B - Gidel Dantas,
Vice-Líder do PDC - Plínio Arruda Sampaio, Líder
do PT - Genebaldo Correia, Vice-Líder do PMDB
-Ismael Wanderley, Líder do PTR - Fernando Santana, Vice-Líder do PCB - Marcos Fonniga, Vice-Líder
do PL - Gerson Peres, Vice-Líder do PDS.

LEGISLAÇÃO CITADA E ANEXADA
PELO AUTOR
DECRETO-LEI N' 406...
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1968
Estabelece nonnas gerais de direito financeiro,
aplicáveis aos impostos sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre serviços de qual.
quer natureza, e dá outras providências.
Art. l' O imposto sobre operações relativas ã circulação de mercadorias tem como fato gerador:
"I - a saída de mercadorias de estabelecimento comercial, industrial ou produtor;
H - a entrada, em estabelecimento comercial, indus-trial ou produtor, de mercadoria importada do exterior
pelo titular do estabelecimento;
IH -o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em restautantes, bares, cafés e estabelecimentos similares.
§ l' Equipara-se à saída a transmissão da propriedade de mercadoria, quando esta não transitar pelo
estabelecimento do trasmitentc.
§ 2' Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para depósito fechado do próprio contribuinte, no mesmo Estado, a saída considera-se ocorrida
no lugar do estabelecimento remetente:
I - no momento da saída da mercadoria do armazém
geral ou do depósito fecha~o, salvo se para retornar
ao estabelecimento de origem;'
H - no momento da transmissão de propriedade da
mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado.
§ 3' O imposto não incide:
I - sobre a saída de produtos industrializados destinados ao exterior;
II - sobre a alienação fiduciária em garantia;
IH - sobre a saída, de estabelecimento prestador dos
serviços a que se refpre o artigo 8', de mercadorias
a serem ou que tenham sido utilizadas na prestação
de tais serviços;
IV - a saída, de estabelecimento de empresa de
transporte ou de depósito por conta e ordem desta,
de mercadodas de terceiros.
§ 4' São isentas do imposto:
I - as saídas de vasilhame, recipientes e embalagens,
inclusive sacaria, quando não cobrados do destinatário
alI não computados no valor das merCadorias que acondicionam e desde que devam retornar ao estabelecimento remetente ou a outro do mesmo titular;
H - as saídas do vasilhame, recipientes e embalagens, inclusive sacaria, em retorno ao estabelecimento
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remetente ou a outro do mesmo titular ou a depósito
em seu nome;
III - a saída de mercadorias destinadas "ao merc~d?
interno e produzidas em estabelecimentos industnals
como resultado de concorrência internacional, com participação de indústrias ?~ país, contr~ p.agament<;> com
recursos oriundos de diVisas converSlvelS provementes
de financiamento a longo prazo de instituições financeiras internacionais ou entidades governamentais estrangeiras;
IV - as entradas de mercadorias em estabelecimento
do importador, quando import~da~ do exterior e destinadas à fabricação de peças, maqumas e eqUipamentos
para o mercado interno ~o.mo t;,esulta~o d; c~ncorrênc}a
internacional com partlclpaçao da mdustna do PaIS,
contra pagamento com recursos provenientes de divisas
conversíveis provenientes de financiamento a longo prazo de instituições financeiras internacionais ou entidades governamentais estrangeiras;
V - a entrada de mercadorias importadas no exterior
quando destinadas ã utilização como matéri~-prima em
processos de industrialização, em cstabelecl~ento ?o
importador, desde que a saída dos prod~t~s mdustnalizados resultantes fique efetivamente sUjeita ao pagamento do imposto;
.
.
VI - a entrada de mercadorias cuja importação estiver isenta do imposto, de competência da União, sobre
a importação de produtos estrangeiros;
VII - a entrada, em estabelecimento do importador,
de mercadorias importadas do exterio~ sob o regime
de draw back;
. .
VIII - a saída. de estabelecimento de empreltelIo
de obras hidráulicas ou de construção civil, de mercadorias adquiridas de terceiros e destinadas à obra a
cargo do remetente:
IX - as saídas de mercadorias de estabelecimento
de produtor para estabelecimento de cooperativa de
que faça parte, situado no mesmo estado; .
X - as saídas de mercadorias de estabeleCimento de
cooperativa de produto~cs para c~tabelecimento~.no
mesmo estado, da própna cooperativa, de cooperativa
central ou de fcderação de cooperativas de que a cooperativa remetente faça parte.
§ 5' O disposto no § 3", inciso I, aplica-s.e tamb.é~
à saída de mercadorias de estabelecimentos mdustna!s
ou de seus depósitos com destino:
I - a empresas comerciais que operem exclusivamente no comércio de exportação;
H - a armazéns alfaudegados e entrepostos aduaneiros.
§ 6' No casd\do § 5', a reintrodução da mercdoria
no mesmo estado tornará exigível o imposto devido
pela saída com destino aos estabelecimentos ali referidos.
§ 7' Os estados isentarão do imposto de circulação
de mercadorias a venda a varejo, diretamente ao consumidor dos gêneros de primeira necessidade que especificare~, não podendo estabelecer diferença em função·
dos que participam da operação tributada.
Art. 2' A base de cálculo do imposto é:
I - o valor da operação de que decorrer a saída da
mercadoria;
H -na falta do valor a que se refere o inciso anterior,
o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente;
IH - na falta do valor e na impossibilidade de determinar o preço aludido no inciso anterior:
a) se o remetente for industrial, o preço FOB estabelecimento industrial, à vista;
b) se o remetente for comerciante, o preço FOB estabelecimento comercial, à vista, em vendas a outros comerciantes ou industriais;
IV - no caso do inciso H do artigo 1', a base de
cálculo é o valor constante dos documentos de importação, convertido em cruzeiros à taxa cambial efetivamente aplicada em cada caso e acrescido d~ valor .do.s
impostos de importação e sobre produtos mdustnabzados e demais despesas aduaneiras efetivamente pagos.
.
§ l' Nas saídas de mercadorias para estabeleCimento em outro estado, pertencente ao mesmo titular ou
seu representante, quando as mercadorias não devam
sofrer. no estabelecimento de destino, alteração de
qualquer espécie, salvo recondicionamento e quando
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a remessa for feita por preço de venda a não contribuinte, uniforme em todo o país, a base de cálculo
será equivalente a 75% deste preço.
§ 2' Na hipótese do inciso IIl, ub", deste artigo,
se o estabelecimento comercial remetente não efetuar
vendas a outros comerciantes ou a industriais, a base
de Cálculo será equivalente a 75% do preço de vcnda
no estabelecimento remetente, observado o disposto
no § 3'
§ 3' Para aplicação do inciso III do caput deste artigo, adotar-se-á a média ponderada dos preços efetivamcnte cobrados pelo estabelecimcnto remetente, no
segundo mês anterior ao da remessa.
§ 4' Nas opcrações interestaduais entre estabelecimentos de contribuintes diferentes, quando houverreajuste do valor da operação depois da remessa, a diferença ficará sujeita ao imposto no estabelecimento de
origem.
§ 5' O montante do imposto sobre produtos industrializados não integra a base de cálculo definida neste
artigo:
I - quando a operação constitua fato gerador de ambos os tributos;
II - em relação a mercadorias sujeitas ao imposto
sobre produtos industrializados com base de cálculo
relacionada com o preço máximo de venda no varejo
marcado pclo fabricante.
§ 6' Nas saídas de mercadorias decorrentes de operações de venda aos encarregados da execução da política de preços mínimos, a base de cálculo é o preço
mínimo fixado pela autoridade federal competente.
§ 7' O montante do imposto de circulação de mercadorias integra a base de cálculo a que se refere este
artigo, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle.
§ 8' Na saída de mercadorias para o exterior ou
para os estabelecimentos a que se refere o § 5' do art.
1', a base de cálculo será o valor líquido faturado, a
ele não se adicionando frete auferido por terceiro, seguro, ou despesas decorrentes do serviço de embarque
por via aérea ou marítima.
.
Art. 3' O imposto sobre circulação de mercadorias
é não cumulativo, abatendo-se, em cada operação, o
IÍlontante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou outro
.estado.
§ l'

A lei estadual disporá de forma que o montante
devido resulte da diferença a maior, em determinado
período, entre o imposto referente às mercadorias saídas do estabelecimento e o pago relativamente às mercadorias nêle entradas. O saldo verificado em determinado período a favor do contribuinte transfere-se para
o período ou períodos seguintes.
§ 2' Os Estados poderão facultar aos produtores
a opção pelo abatimento de uma percentagem fixa, a
título do mOiltante do imposto pago relativamente às
mercadorias entradas no respectivo estabelecimento.
§ 3' Não se exigirá o estôrno do imposto relativo
às mercadorias entradas para utilização, como metériaprima ou material secundário, na fabricaçã? e. embalagem dos produtos de que tratam o § 3', mClso I e §
4', inciso m, do artigo 1'. O disposto neste parágrafo
não se aplica, salvo disposição da legislação estatual
em contrário, às matérias-primas de origem animal ou
vegetal que representem, individualmente, mais de 50%
do valor do produto resultante de sua industrialização.
§ 4' As empresas produtoras de discos fonográficos
e de outros materiais de gravação de som poderão abater, do montante do imposto de circulação de mercadorias, o valor dos direitos autorais, artísticos e conexos,
comprovadamente pagos pela empresa, no mesmo período, aos artistas, naCionais ou domiciliados no país,
assim como aos seus herdeiros e sucessores, mesmo
através de entidades que os representem.
§ 5' Para efeito d~ cálculo a que se refere o § 1"
deste artigo, os Estados podem determinar a exclusão
de imposto referente a mercadorias entradas no estabelecimento quando este imposto tiver sido devolvido .
no todo ou em parte ao próprio ou a outros contribuintes, por qualquer entidade tributante, mesmo sob
forma,.de prémi<J ou estímulo.
Art. 4' Em substituição ao sitema de que trata o'
artigo anterior, os Estados poderão dispor que o imposto devido resulte da diferença a maior entre o montante
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'do imposto relativo à operação a tributar e o pago na
incidência anterior sobre a mesma mercadoria, nas seguintes hipóteses:
I - saída, de estabelecimento comerciais atacadistas
ou de cooperativas de benefic\:;tmento e venda em comum, de produtos agrícolas "in natura" ou simpHsmente beneficiados;
.
II - operação de vendedores ambulantes e de estabelecimentos de existência transitória.
Art. 5" A alíquota do imposto de circulação de mercadorias será uniforme para todas as mercadorias; .0
Senado Federal, através de resolução adotada por iniciativa do Presidente da República, fixará as alíquotas
máximas para as operações de exportação para o estrangeiro.
Parágrafo único. O limite a que se refere este artigo
subistituirá a alíquota fixada em lei estadual, quando
esta for snperior.

Art. 10. Contribuinte é o Ilestador do serviço.
Parágrafo único. Não são contribuintes os que prestem serviços em relação de emprego, os trabalhadores
avulsos, os diretores e membros de conselhos consultivos ou fiscal de sociedades..
Art. 11. Fica isento do imposto a execução, por
administração ou empreitada de obras hidráulicas ou
de construção civil contratadas com a União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, autarquias e empresas
concessionárias de serviços públicos, assim como as res·
pectivas subempreitadas.
Art. 12. Considera-se local da prestação do servi·

Art. 6' - Contribuinte do imposto é o comerciante,
industrial ou. produtor que promove a saída da mercadoria, o que a importa do exterior ou o que arremata
em leilão ou adquire, em concorrência promovida pelo
Poder Público, mercadoria importada e apreendida.
§ l' Consideram-se também contribuintes:
I ~ as sociedadcs civis de fins econômicos, inclusive
cooperativas que pratiquem com (habitualidade operações relativas à circulação de mercadorias;
II - as sociedades civis de fins não econômicos que
explorem estabelecimentos industrias ou que pratiquem, com habitualidade, venda de mercadorias que
para esse fim adquirerem; .
IH - os órgãos da administração pública direta, as
autarquias e empresas públicas, federais, estaduais ou
municipais~que vendam, ainda que apenas a compradores de determinada categoria profissional ou funcionaI, mercadorias que, para esse fim, adquirirem ou produzirem.
§ 2' Os Estados poderão considerar como contribuinte autônomo cada estabelecimento comercial, industrial ou produtor, permanente ou temporário, do
contribuinte, inclusive veículos utilizados por êste no'
comércio ambulante.
§ 3' O disposto no § I', inciso III não se aplica
à Superintendência Nacional do Abas!ecim,ent.o-,Art. 7' Nas remessas de mercadorias para fora do
Estado será obrigat6ria a emissão de documento fiscal,
sengundo modelo estabelecida em decreto do Poder
Executivo Federal.
Art. 8' O imposto, de competência dos Municípios,
sobre serviços de qualquer natureza, tem como fator
gerador a prestação, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelcxitriento fixo, de serviço
.
constante da lista anexa.
§ l' Os serviços incluídos na lista ficam sujeitos apenas ao imposto previsto neste artigo, ainda que sua
prestação envolva fornecimento de mercadorias.
§ 2' Os serviços não especificados na lista e cuja
prestação envolva o fomecimentodeÍnercadorias ficam
sujeitos ao imposto de circulação de mercadorias.
Art. 9" A' base de cálculo do imposto é o preço
do serviço.
§ l' Quando sc tratar de p=tação dc serviços sob
a forma de trabalho pessoal do próprio contribuintc,
o imposto será calculado,.por meio de alíquotas fixas
ou variáveis, em função da naturéza do serviço ou de
outros fatores pertinentes, nestes não compreendida
a importância paga a título de remuneração do próprio
trabalho.
§ 2' Na execução de obras hidráulicas ou de construção civil o imposto será calculado sobre o deduzido
das parcelas correspondentes:
a) no valor dos materiais adquiridos de terceiros,
quando fornecidos pelo prestador de serviços;
b) ao valor das subempreitadas já tributadas pelo
imposto.
§ 3' Quando os serviços a que se referem o" itens
I, IH, V (apenas os agentes da propriedade industrial)
V e VII da lista anexa, forem ~restados por sociedade.
estas íicarão no imposto na forma do § l' cakm1Bcdo
enl relação a caá~<i. piofi~;skrrwi habilitado. s6cio, empregado ou não, que preste serviços em llome da sociedade,
embora asslJmindo responsabilid!).de 1Pessoa]~ nas ~~e['~
fl10;;

da lei s.piicáveL

ço'

~) no caso de construção civil o local onde se efetuar
a prestação.
LISTA DE SERVIÇOS
Lista de Serviços a que se refere o art. 8' do
Decreto-Lei n' 406 de 31 de dezembro de 1968
I - Médicos, dentistas, veterinários, enfermeiros,
protéticos, ortopedistas, fisioterapeutas e congêneres;
laboratórios de análises, de radiografia ou radioscopia,
de eletricidade médica e congêneres:
II - Hospitais, sanatórios, ambulatórios, pronto socorros, casas de saúde, recuperação ou repouso, asilos
e congêneres:
III - Advogados, solicitadores e provisionados;
IV - Agentes da propriedade industrial, artista ou
literária, despachantes, peritos c avaliadores particulares, tradutores e intérpretes juramentados e congêneres;
V - Engenheiros; arquitetos, urbanistas, projetistas,
calculistas, desenhistas técnicos, decoradores, paisagistas e congêneres:
VI - Serviços por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil, terraplenagem,. de. molição, conservação e reparação de edifícios, estradas,
pontes e outras obras de engenharia; inclusive obras
hidráulicas, serviços auxiliares e congêneres;
VII - Contadores, auditores economistas, guarda-livros, técnicos em contabilidade;
VIII - Barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures e congêneres; institntos de beleza e congêneres;
estabelecimentos de duchas, massagens; ginásticas, banhos e seus congêneres;
IX ~ Serviços de transportes urbano ou rural, de cargas ou dc passageiros, estritamente de natureza municipal;
X - Serviços dc díversões públicas:
a) teatros, cinemas, circos, auditórios, parques de
diversões, exposições com cobrança' de ingressos, e,
congêneres de natureza permanente ou temporária;
b) bilhares, boliches e outros jogos permitidos, exceia o fornecimento, no recinto, de bebidas, alimentos
e outras mercadorias, que fica sujeito ao imposto de
circulação de mercadorias;
c) cabarés, clubes noturnos, dancings, boltes e cQngêneres; o fornecimento, no recinto, de bebidas, alimentos e outras 'mercadorias, que fica sujeito ao Impôsto
.de Circulação de Mercadorias;
d) bailes e outras reuniões públicas, com ou sem cobrança de ingresso;
e) competições esportivas ou destreza física ou intelectual, com ou sem cobrança de ingresso ou participação do espectador, inclusive as realizadas em audit6~ios de estações radiofônicas, ou de televisão e congêneres:
f) éxecução de música, por executantes individuais
ou em conjunto, ou transmitida por processo mecânico,
,elétrico ou eletrônico; .
.
XI - Agências de túrismo, passeios e excurções;
guias turísticos e intérpretes;
XII - Agenciamento, corretagem ou intermediação
de seguros, de c:imbio, da compra e-venda de bens
móveis ou imóveis, de serviços pessoais de q~lalquer
nlllureza, e quaisql1er atividades I:emgéneres ou siooi!al",::~

exceto liJ:

agcnciamento~
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de análises técnicas; processamento de dados, serviços
congêneres e atividades congêneres ou similares;
XIV - Organização de feiras de amostras, de congressos e reuniões similares;
XV -Propaganda e publicidade, inclusive planejamento de campanhas ou sistemas regulares de publicidade, a elaboração de desenhos, textos e demais material publicitário (exceto sua impressão, reprodução ou
fabricação) e a divulgação de tais desenhos, textos ou
outros materiais publicitários por qualquer meio apto
a torná-los acessíveis ao público, inclusive por meio
de transmissão telefônica, radiofônica ou televisionada,
e sua inserção em jornais, periódicos ou livros;
XVI - Dactilografia, estenografia, secretaria e congêneres;
XVII - Elaboração, cópia ou reprodução de plantas,
desenhos e documentos;
XVIII - Locação de bens móveis;
XIX - Locação de espaço em bens imóveis, a títulos
de hospedagem;
XX - Armazéns gerais, armazéns frigoríficos, sílos, .
.. depósitos de qualquer natureza, guarda-móveis e serviços correlatos; serviços de carga, descarga, arrumação
e guarda dos bens depositados;
XXI - Hospedagem em hotéis, pensões e congêneres, exceto o fornecimento de alimentação, bebidas e
outras mercadorias quando não incluídas no preço da
diária ou mensalidade;
XXII - Administração de bens ou de negócios;
XXIII - Lubrificação, conservação c manutenção;
XXIV - Empresas limpadoras;
XXV - Ensino de qualquer grau ou natureza;
XXVI - Alfaiates, costureiras ou congêneres, quando o material, salvo aviamentos, seja fornecido pelo
usuário do serviço;
XXVII - Tinturarias e lavanderias;
XXVIII - Estúdios fotográficos e cinematográficos,
inclusive revelação, ampliação, cópias fotográficas e fotolitografla;
XXIX - Venda de bilhetes de loteria.
Art, 13. Revogam-se os artigos 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 71, 72 e 73 da Lei n' 5.172 de 25 de outnbro
de 1966, com suas modificações posteriores, bem como
todas as demais disposições em contrário.
Art. 14. Este Decreto-Lei entrará em vigor em l'
de janeiro de 1969. A. Costa e Silva - Presidente
da República.
DECRETO-LEI N' 834,
DE 8 DE SETEMBRO DE 1969
Dispõe sôbre a entrega das parcelas, pertencentes
aos Municípios, do produto da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, estabelece
normas gerais sobre conflito de competência tribu·
tária, sobre o imposto de serviços, e dá outras provi.
dências.
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército
e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que
lhes confere o artigo I' do Ato Institucional n' 12(*)
de 31 de agosto de 1969, combinado com § l' do artigo
2' do Ato Institucional n' 5(*), de 13 de dezembro de
1969, decretam:
Art. l' Para a distribuição, no exercício de 1970,
das parcelas pertencentes aos Municípios, do produto
da arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias, de que trata o Decreto-Lei n' 380 ('), de 23
de dezembro de 1968, os Estados poderão adotar os
índices percentuais correspondentes à relação entre a
arrecadação efetiva do Imposto em seu território e no
de cada Município no ano de 1968, em substituição
ao valor das operações tributáveis previstas no artigo
2' do mesmo decreto-lei.
Art. 2' Não será aplicada penalldade por diferença
de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias devido
nas transferências para estabelecimento do mesmo titular em outro Estado, desde que o contribuinte remetente, ou seu representante, tenha pago o tributo a
um dos Estados, quer o de origem. quer o de destino.
§ l' O disposto neste artigo não prejudica o direito
de qualque.r Estado de exigir o Imposto que entenda
ser-lhe devido.
§ 2' Se o contribuinte houver pago o Imposto a
um Estado quando devido a outro, terá direito à restituição do que houver recolhido indevidamente, feita
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a prova do pagamento ou do início deste ao Estado
onde 'efetivamente devido.
§ 3' O disposto neste artigo aplica-se às operações
realizadas a partir de l' de janeiro de 1967, não se
restituindo, porém. as multas já pagas.
Art. 3' O Decreto-Lei n' 406 (*), de 31 de dezembro de 1968, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I - o artigo 1', § 3'. inciso UI passa a ter a seguinte
redação:
"III - sobre a saída, de estabelecimento prestador dos serviços a que se refere o artigo 8", de
mercadorias a serem ou que tengarn sido utilizadas
na prestação de tais serviços, ressalvados os casos
de incidência previstos na lista de serviços tributados."
II - o artigo, 1', § 4'. inciso VIII, passa a ter
a seguinte redação:
VIII - a saída, de estabelecimento de empreiteiro de construção civil, obras hidráulicas e outras
obras semelhantes, inclusive serviços auxiliares ou
complementares, de marcadorias adquiridos de terceiros e destinadas às construções. obras ou serviços referidos a cargo do remetente.
IH - o artigo 8", § 2', passa a ter a seguinte
redação:
"§ 2' O fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não especificados na lista fica sujeito ao Imposto Sobre circulação de mercadorias".
IV -o artigo 9', § 2", passa a vigorar com a
seguinte redação:
§ 2' Na prestação dos serviços a que se referem
os itens 19 e 20. da lista anexa, o imposto será
calculado sobre o 'preço deduzido das parcelas correspondentes:
a) ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços;
b) ao valor das subempreitadas já tributadas peloimpôsto."
V - o artigo 9", § 3'. passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 3' Quando os serviços a que se referem os
itens 1, 2. 3. 5. 6, ll, 12 e 1.7 da lista anexa forem
prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao
imposto na forma do § 1', calculado em relação
a cada profissional habilitado, sócio, empregado
ou não, que preste serviço em nome da sociedade,
embora assumindo responsabilidade pessoal, nos
termos da lei aplicáveL"
VI - fica revogado o § 3' do artigo 6";
VII - a lista de serviços de qualquer natureza a qne
se refere o artigo 8' passa a vigorar com a seguinte
redação:
LISTA DE SERVIÇOS
Serviço de:
1. Médicos, dentistas e veterinários.
2. Enfermeiros, protéticos (prótese dentária), obstetras, ortópticos.. fonoaudiólogos, psicólogos.
3. LaboratÓrIOs de análise clínicas e eletricidade
médica.
4. Hospitais, sanatórios, ambulatórios. prontos-socorros. bancos de sangue. casas de saúde, casas de recuperação ou repouso sob orientação ·médica.
.
5. Advogados ou provisionados.
6. Agentes da propriedade industrial.
7. Agentes da propriedade artística ou literária.
8. Peritos e avaliadores.
9. Tradutores e intérpretes.
10. Despachantes.
11. Economistas.
12. Contadores. auditores, guarda-livros e técnicos
em contabilidade.
.- 13. Organização, programas. planejamento, assessoria, processamento de dados, consultorios técnica.
financeiros ou administrativa (exceto os serviços de assistência técnica prestados a terceiros e concernentes
a ramos de indústria ou comércio explorados pelo prestador do serviço).
14. Datilografia, estenografia, secretaria e expediente.
15. Administração de bens ou negócios, inclusive
consórcios ou fundos mútuos para aquisição de bens
(não abrangidos os serviços executados por Instuições
financeiros).
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16. Recrutamento, colocação ou fornecimento de
mão-de-obra. inclusive por empregados do prestador
de serviços ou por trabalhadores avulsos por ele contratado
17. Engenheiros, arquitetos. urbanistas.
18. Projetistas, calculistas, desenhistas técnicos.
19. Execução, por administração. empreitada ou
subempreitada. de construção civil, de obras hidráulicas
e outras obras semelhantes, inclusive serviços auxiliares
ou complementares (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do
local da prestação dos serviços, que ficam sujeitas ao
ICM).
.
20. Demolição, conservação e reparação de edifícios (inclusive elevadores neles instalados), estradas,
pontes e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do
local da prestação dos serviços, que ficam sujeitas ao
IeM).
21. Limpeza de imóveis.
22. Raspagem e lustração de assoalhos.
23. Desinfecção e higienização.
24. Lustração de bens móveis (quando o serviço
for prestado a usuário final do objeto lustrado).
. 25. Barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures.
tratamento de pele e outros serviços de salões de beleza.
26. Banho, duchas, massagens, ginástica e congêneres.
27. Transporte e comuuicações, de natureza estritamente municipal.
28. Diversões públicas:
a) teatros, cinemas, circos, auditórios, parques de
diverses, taxi-dancings e congêneres;
b) exposições com cobrança de ingresso;
c) bilhares. boliches e outros jogos permitidos;
d) bailes, "shows", festivais, recitais e congêneres;
e) competições espotivas ou de destreza física ou intelectual. com ou sem participação do espectador, inclusive as realizada em auditórios de estações de rádio
ou de televisão;
f) execução de música, individualmente ou por COIljuntos;
g) fornecimento de música mediante transmissão,
por qualquer processo.
29. Orgauização de festas; "buffet" (exceto o fornecimento de alimentos e bebidas, que ficam sujeitos ao
IeM).
30. Agências de turismo passeios e excursões, guias
de turismo.
31. Intermediação, inclusive corretagem, de bens
móveis c imóveis, exceto os serviços mencionários nos
itens 58 e 59.
32. Agenciamento e representação de qualquer natureza, não incluídos no item anterior e nos itens 58
e 59.
33. Análises técnicos.
34. Organização de feiras de amostras, congressos
e congêneres.
35. Propaganda e publicidade, inclusive planejamentos ou sistemas de publicidade; elaboração de desenhos. textos e demais materiais publicitários; divulgação
de textos, desenhos c outros materiais de publicidade,
por qualquer meio.
36. Armazéns gerais, armazéns frigoríficos e silos;
cargas, descargas, arrumação e guarda de bens, inclusive guarda-móveis e serviços correlatos.
37. Depósitos de qualquer natureza (exceto depósitos feitos em bancas ou outras instituições financeiras).
38. Guarda e estacionamento de veículos.
39. Hospedagem em hotéis, pensões e congêneres
(o valor da alimeutação, quando incluído no preço da
diária ou mensalidade, fica sujeito ao imposto sobre
serviços).
40. Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas,
aparelhos e equipamentos (quando a revislÍo implicar
em conserto ou substituição de peças, aplica-se o disposto o item 41).
41. Conserto e restauração de quaisquer objeto (exc1usive. em qualquer cago, o fornecimento de peças
e partes de máquinas e aparelhos, cujo valor fica sujeiro
ao imposto de circulação de mercadorias).
42. Recondicionamento de motores (o valor das pc.ças fornecidas pelo prestador do serviço fiea sujeito
. ao imposto de circulação de mercadorias).
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43. Pintura (exceto os serviços relacionados com
imóveis) de objetos não destinados a comercilização
ou industrialização.
44. Ensino de qualquer grau ,ou natureza.
45. Alfaiates, modistas, costureiros prestados ao
usuário final, quando o material, salvo o de aviamento,
seja fornecido pelo usuário.
46. Tinturaria e lavandeira.
47. Beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, acondicionamento e operações similares, de objetos não destinados à comercialização ou
industrialização.
48. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas
e equipamentos prestados ao usuário final do serviço,
exdusivamente com material por ele fornecido (excetua-se a prestação do serviço ou poder público, a autarquias, a empresas concessionárias de produção de energia elétrica).
49. Colocação de tapetes e cortinas com material
fornecidos pelo usuário final do serviço.
50. Estúdios fotográficos e cinematográficos, inclusive revelação, ampliação, cópia e reprodução; estúdios
de gravação de "video:tapes" para televisão; estúdios
fonográficos e de gravação de sons ou ruídos de sons
ou ruídos, inclusive dublagem e "mixagem" sonora.
51.· Cópia de documentos e outros papéis, plantas
e desenhos, por qualquer processo não incluído no item
anterior.
52. Locação de bíms móveis.
53. Composição gráfica, c1icheria, zincografia, litografia e foto1Ítografia.
54. Guarda, tratamento e amestramento de animais.
55. Florestamentô' e reflorestamento.
56. Paisagismo.e decoração (exceto o material fornecido para execução, que fica sujeito ao rCM).
57. Recauchutagem ou regeneração de pneumáticos.
58. Agenciamento, corretagem ou intermediação
de câmbio e de seguros.
59. Agenciamento, corretagem ou intermediação
de títulos quaisquer (exceto os serviços executados por
instituições financeiras, sociedades distribuidoras de títulos e valores e sociedades de corretores, regularmente
autorizadas a funcionar).
60. Encadernação de livros e revistas.
61. Aerofotogrametria.
62. Cobranças, inclusive de direitos autorais.
63. Distribuição dc filmes, cinematográficos e de
"video-tapes" .
64. Distribuição e venda de bilhetes de loteria.
65. Empresas funerárias.
66. Taxidermista.

Art. 4' É concedida à SlIperintendência Nacional
do Abastecimento remissão de quaisquer débitos do
imposto sobre circulação de mercadorias anteriores à
data deste decreto-lei.
§ l' Considera-se regularmente cobrado, para os
fins do art. 3' do Decreto-lei n' 406, de 31 de dezembro
de 1986 o imposto referente às mercadorias saídas de
estabelecimentos da Sunab ou de seus representantes
mercantis devidamente autorizados, cujo valor será
abatido do montante devido pelo contribuinte titular
do estabelecimento destinatário.
§ 2' Ficam canceladas as penalidades relativas aos
débitos e créditos do imposto sobre circulação de mercadorias a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 5' Fica acrescentado ao ar!. 3' do Decreto-lei
n'406, de 31 de dezembro de 1968, o seguinte parágrafo:
"§ 6' O disposto no parágrafo anterior não se
aplica a mercadorias, cuja industrialização for objeto de incentivo físcal, prêmio ou estímulo, resultante de reconhecimento ou concessão por ato administrativo anterior a 31 de dezembro de 1968
e baseada em Lei Estadual promulgada até a mesma data."

Art. 6' Este Decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. - Augusto Hamann Rademaker Grünewald - Aurélio de Lyra Tavares - Márdo de Souza e Mello.
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LEr COMPLEMENTAR N' 56,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1987
Dá nova redação à Lista de Serviços a que se
refere o artigo 8' do Decreto-lei n' 406('), de 31
de dezembro de 1968, e dá outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. l' A Lista dé Serviços anexa ao Decreto-lei
n' 406, de 31 de dezembro de 1968, com a redação
determinada pelo Decreto-lei n' 834('), de 8 de setembro de 1969, passa a ter a redação da lista anexa a
esta Lei Complementar.
Art. 2' O § 3', do art. 9', do Decreto-lei n" 406,
de 31 de dezembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei
n' 834, de 8 de dezembro de 1969, passa a ter a seguinte
redação:
"§ 3' Quando os serviços a que se referem os
itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da Lista
anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão
sujeitas ao imposto na forma do § 1', calculado
em relação a cada profissional habilitado, sócio,
empregado ou não, que preste serviços em nome
da sociedade, embora assumido responsabilidade
pessoal, nos lermos da lei aplicável."

Art. 3' As informações individualizadas sobre serviços prestados a terceiros, necessários à comprovação
dos fatos geradores citados nos itens 95 e 96, serão
prestadas pelas instituições financeiras na forma prescrita pelo inciso lI, do art. 197, da Lei n' 5.172('),
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
Art. 4' (Vetado).
Art. 5' (Vetado).
Art. 6' Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.
jOSÉ SARNEY - Presidente da República.
Luiz Carlos Bresser Pereira.
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEr
COMPLEMENTAR N' 56
PE 15 DE DEZEMBRO DE 1987
Serviços de:
1 - Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade
médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia c congêneres.
2 - Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratórios de
análise, ambulatórios, prontos-socorros, manicômios,
casas de saúde, de repouso e de recuperação e congêneres.
3 - Bancos de sangue, leite. pele, oihos, sêmen e
.
congêneres.
4 - Enfermeiros, obstetras ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária).
5 - Assistência médica e congêneres previstos nos
itens 1, 2 e 3 desta Lista, prestados através de planos
de medicina de grupo, convênios, inclusive com empresas para para assistência a empregados.
6 - Planos de saúde, prestados por empresas que
não esteja incluída no item 5 desta lista e que se cumpram através de serviços prestados por terceiros, contratados pela empresa ou apenas pagos por esta, mediante
indicação do beneficiário do plano.
7-(Vetado).
8 - Médicos veterinários.
9 - Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e
congêneres.
10 - Guarda, tratamento, amestramento, adestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animais.
11- Barbeiros, cabelereiros, manicuros, pedicuros,
tratamento de pele, depilação e congêneres.
12 - Banhos, duchas, sauna, massagens, ginásticas
e congêneres.
13 - Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo.
14 - Limpesa e dragagem de portes, rios e canais.
15 - Limpesa, manutenção e conservação de imóveis
vias públicas, parques e jardins.
16 - Desinfecção. imunização. higienização, desIa{Ízação e· congêneres.
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17 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer
natureza e de agentes físicos e biológicos.
18 - Incineração de resíduos quaisquer.
19 - Limpesa de chaminés.
20 - Saneamento ambiental e congêneres.
21- Assistência técnica (vetado).
22 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza,
não contida em outros itens desta lista, organização,
programação, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa (vetado).
23 - Planejamento, coordenação, programação ou
organização técnica, financeira ou administrativa (vetado).
24 - Análise, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e processamento de dados
de qualquer natureza.
25- Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres.
26 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
27 - Traduções e interpretações.
28-Avaliação de bens.
29 - Datilografia, estenografia, expediente. secretaria em geral e congêneres.
30 - Projetos, cãlculos e desenhos técnicos de qualquer natureza.
31-Aerofotogrametria (inclusive interpretação),
mapeamento e topografia.
32 - Execução, por administração, empreitada ou
subempreitada, de construção civil, de obras hidráulicas
e outras semelhantes e respectiva engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo
prestador de serviços, fora do local da prestação dos
serviços, que fica sujeito ao ICM).
33 - Demolição.
34 - Reparação, conservação e reforma de edifícios,
estradas, pontes, porles e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos
serviços fora do local da prestação dos serviços, que
fica sujeito ao rCM).
35 - Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem,
(vetado), estimulação e outros serviços relacionados
com a,.exploração e explotação de pe.tróleo e gás natural.
36 - F1orestamento e reflorestamento ..
37 -Escoamento e contenção de'escostas e serviços
congêneres.
38 - Paisagem, jardinagem e decoração (exceto o
fornecimento de mercadorias, que fica sujeito ao ICM).
39 - Raspagem, 'calafetação, polimento. lustração
de pisos, paredes e divisórias.
40-Ensino, instrução, treinamento, avaliação de
conhecimentos, de qualquer grau ou natureza.
41- Planejamento, organização e administração de
feiras, exposições, congressos e congêneres.
42 - Organização de festas e recepções: "buffet"
(exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que
fica sujeito ao rCM).
43 - Administração de bens e negócios de terceiros
e de cons~rcios (vetado).
44 - Administração de fundos mútuos (exceto a realizada por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central).
45 -Agenciamento, corretagem ou intermediação
de câmbio, de seguros e de planos de previdência privada.
46 -Agenciamento, corretagem ou intermediação
de títulos quaisquer (exceto os serviços executados por
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco CentraI).
47 - Agenciamento, corretagem ou intermediação
de direitos da propriedade industrial, artística ou literária.
48 - Agenciamento, corretagem ou intermediação
de contratos de franquia ("franchise") e de faturação
("factoring") excetuam-se os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central.
49 -Agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, excursões,
guias de turismo e congêneres.
50 -Agenciamento, corretagem 011 intermediação
de bens ~nóveis e imóveis não abnmgidos nos hem; 45,
"~-G, 1..!·7 ~ 48.
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51- Despachantes.
52 - Agentes da propriedade industrial.
53 - Agentes da propriedade artística ou literária.
54-Leilão.
55 - Regulação de sinistros cobertos por contratos
e seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura
de contratos de seguros; prevenção e'gerência de riscos
seguráveis, prestados por quem não seja o próprio segurado ou companhia de seguro.
56 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie (exceto
depósitos feitos em instituições financeiras autorizadas
a funcionar pelo Banco Central),
57 - Guarda e estacionamento de veículos automotores terrestres.
58 - Vigilância ou segurança de pessoas e bens.
59 - Transporte, coleta, remessa ou entrega de bens
ou valores, dentro do território do município.
60 - Diversões públicas:
a) (vetado), cinemas, (vetado), "taxi-dancings" e
congêneres;
b) bilhares, bolicbes, corridas de animais e outros
jogos;
c) exposições, com cobrança de ingresso;
d) bailes, "shows", festivais, recitais e congêneres,
inclusive espetáculos que sejam também transmitidos,
mediante compra de direitos para tanto, pela televisão
ou pelo rádio;
e) jogos eletrônicos;
f) competições esportivas ou de destreza física ou
intelectual, com ou sem a participação do espectador,
inclusive a venda de direitos à transmissão pelo rádio
ou pela televisão;
g) execução de música, individualmente ou por conjuntos. (Vetado.)
61 - Distribuição e venda de bilhete de loteria, cartões, pules ou cupom de apostas, sorteios ou prêmios.
62 - Fornecimento de música, mediante transmissão
por qualquer processo para vias públicas ou ambientes
fechados (exceto transmissões rediofônicas ou de televisão).
63 - Gravação e distribuição de filmes e videoteipes.
64 - Fonografia ou gravação de sons ou ruídos, inclusive trucagem, dublagem e mixagem sonora.
65 - Fotografia e einemô,trografia, inclusive revelaÇão, ampliação, cópia, reprodução e trucagem.
66 - Produção, para terceiros, mediante ou sem encomenda prévia, de espetáculos, entrevistas e congêneres.
67 - Colocação de tapetes e cortinas, com material
fornecido pelo usuário final do serviço.
68 - Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas,
veículos, aparelho e equipamentos (exceto o fornecimento de peças e partes, que fica sujeito ao ICM).
69 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, motores, elevadores ou
de qualquer objeto (exceto o fornecimento dc peças
e partes, que fica sujeitos ao ICM).
70 - Recondicionamento de motores (o valor das peças fornecidas pelo prestador do serviço fica sujeito
ao ICM).

71- Recauchutagem ou regeneração dc pneus para
o usuários final.
72 - Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvonoplastia, anodização, corte, recorte, polimento plastificação e congêneres de objetos não destinados à industrialização ou comercialização.
73 - Lustração de bens móveis quando o serviço for
prestado para usuário final do objeto lustrado.
74 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas
e equipamentos, prestados ao usuário final do serviço,
exclusivamente com material por elc fornecido.
75 -Montagem industrial, prestada ao usuário final
do serviço, exclusivamente com material por ele fornecido.
76 - Cópia ou reprodução, por quaisquer processos,
dc documentos e outros papéis, plantas ou desenhos.
77 - Composição gráfica, fotocomposição, c1icheria,
zincografia, litografia e fotolitografia.
78-Colocação de molduras e afins, encardenação,
gravação e douração de livros, revistas e congêneres.
79 - Locação de bens móveis, inclusive arrendamento mercantil.
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80 - Funerais.
81 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.
82 - Tinturaria e lavanderia.
83 - Taxidermia.
84 - Recrutamento, agenciamento, seleção, colocação ou fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive por empregados do prestador
do serviço ou por trabalhadores avulsos por ele controlados.
85 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção
de vendas planejamento de campanhas ou sistemas de
publicidade, elaboração de desenhos textos e demais
materias publicitários (exceto sua impressão. reprodução ou fabricação).
86 - Veiculação e divulgação de textos. desenhos c
outros materiais de publicidade, por qualquer meio (exceto em jornais, periódicos, rádios e televisão),
87 - Serviços portuários e aeroportuários; utilização
de porto ou aeroporto; atracação; capatazia; armazenagem interna, externa ,e especial; suprimcnto de água,
serviços acessórios; movimentação de mercadoria fora
do cais.
88 - Advogados.
89 - Engenheiros, arquitetos. urbanistas, agrônomos.
90 - Dentistas.
91 - Economistas.
92 - Psicólogos.
93 - Assistentes sociais.
94 - Relações públicas.
95 - Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, dcvolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição
de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos
da cobrança ou recebimento (este item abrange também
os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central).
96 -Instituições financeiras autorizadas a funcionar
pelo Banco Central: fornecimento de talão de cheques;
emissão de cheques administrativos; transferência de
fundos; devolução de cheques; sustação de pagamento
de cheques; ordens de pagamento e de créditos, por
qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamentos
por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de
cofres; fornecimento de 2" via de avisos de lançamento
de extrato de contas; emissão de camês (neste item
não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com porte do Correio, telegramas,
telex e teleprocessamento, necessários à prestação dos
serviços).
97 - Transporte de natureza estritamente municipal.
98 - Comunicações telefônicas de um para outro
aparelho dentro do mesmo município.
99 - Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congêneres ( o valor da alimentação, quaudo incluído no
preço da diária, fica sujeito ao Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza).
100 - Distribuição de bens de terceiras em represen'
tação de qualquer natureza.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA
PEL/l COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

..···..···....·..···..··..··TfTüi'o·vi·..··..··..··
Da Tributação e do Orçamento
CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional
SEÇÃO I
Dos Priucípios Gerais

Art. 146.

Cabe à lei complementar
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lI! -estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como
em re lação aos impostos discriminados nesta Constituição a dos respectivos fatos geradores bases de cálculo
e contlibuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescriçáo c decadência tributários.
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

SEÇÃQV
Dos Impostos dos Municípios
Art. 156.
tos sobre:

Compete aos Municípios instituir impos-

IV - serviços de qualquer natureza não compreendidos no art. 155. I, b, definidos em lei complementar:

LEI N' 5_172,
DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Código Tributário Nacional e instl·
tui normas gerais de direito tributário aplicáveis
à União, Estados e Municípios.

ATO COMPLEMENTAR N" 35,
DE 28-2-1967
Altera a Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966,
e legislação posterior sobre o Sistema Tributário
Nacional
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 30 do Ato Institucional U" 2, de 27
de outubro de 1965, resolve baixar o seguinte Ato COlllplementar:
Art. 1" O art. 91 da Lei n' 5.172, de 25 de outubro
de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2' O disposto no artigo I" aplica-se aos totais
creditados no Fundo de Participação dos Municípios
a partir do mês de fevereiro inclusive.
Parágrafo único. Até 10 (dez) de março, o Tribunal
de Contas comunicará ao Banco do Brasil S.A os novos
coeficientes a vigorarem na distribuição das quotas d~vi
das aos Municípios na forma desse Ato.
Art. 3'·' A Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966,
alterada pelo Decreto-Lei n" 28. de 14 dt' novembro
de 1966, e pelos Atos Complementares n' 27, 31 e 34,
passa a vigorar com as seguintes alterações

Art. 4" O Ato Complementar n' 34 passa a vigorar
com as seguintes alterações.
Art. 5' (Revogado)
Art. 6" Os Estados, o Distrito Federal e os Territórios Federais, na eventualidade de queda da arrecadação não compensável pelas quotas do Fundo de Participação dos Estados, ficam autorizados a reajustar, durante o exercício de 1967, a alíquota do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias até o limite máximo de 18%
(dezoito por cento), mediante convênio celebrado entre
as unidades federativas pertencentes a uma ou mais
regiões geoeconômicas.
§ l' O limite fixado neste artigo engloba a quota
de 20% (vinte por cento) devida aos Municípios na
forma do § 7' do art. 24 da Constituição de 24 de janeiro
de 1967.
§ 2" Os reajustamentos de alíquotas efetuados de
conformidade com o disposto neste artigo entrarão em
vigor na quinzena seguinte à data de publicação do
convênio no "Diário Oficial" de cada unidade participante.
§ 3' No prazo de trinta dias de sua publicação e
sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, os convênios de que trata este artigo serão submetidos à ratificação da Assembléia Legislativa e, no caso daqueles
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de que participem o Distrito Federal ou os Territ6rios
Federais, também do Congresso Nacional.
§ 4' A não ratificação do convênio por parte do
Poder Legislativo de uma unidade não prejudica sua
vigência em relação às demais.
Art. 7, Nos termos do § 5' do art. 24 da Constituição de 24 de janeiro de 1967, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias não incide sobre os Produtos Industrializados, quando destinados ao exterior.
§ l' O disposto ncstc artigo aplica-sc às mercadorias sujeitas ao Imposto sobre Produtos Industrializados, segundo as especificações constantes da tabela anexa à Lei n' 4.502, de 30 de novembro de 1964, alterada
pelo Decreto-Lei n' 34, de 18 de novembro de 1966.
§ 2' .Para os efeitos de aplicação neste artigo, além
da mercadoria objeto de operação de exportação, considera-se destinada ao exterior a remetida:
I - às empresas comerciais que operam exclusivamente no ramo da exportação;
11 - aos armazéns gerais alfandegados, entrepostos
aduaneiros e zonas francas;
111 - aos entrepostos industriais de que trata o Decreto-Lei n' 37, de 18 de novembro de 1966.
§ 3' No caso dos incisos I, II e 111, do parágrafo
anterior, fica assegurado ao sujeito ativo da obrigação
tributária o direito de cobrança do imposto devido por
motivo da remessa, em relação à mercadoria que for
reintroduzida ao mercado interno do país.
§ 4' Não se exigirá o estorno do crédito fiscal correspondente às matérias-primas e outros bens utilizados
na fabricação e cmbalagem dos produtos de que trata
este artigo.
§ 5' O disposto no parágrafo anterior não se apli~a
às matérias-primas dc origem animal ou vegetal que
representem, individualmente, mais de 50% (cinqüenta
por cento) do valor do produto resultante de sua industrialização.
Art. 8' Poderão ser cobrados no exercício de 1967
os tributos municipais cujas leis tenham sido publicadas
até 14 de março do corrente ano, desde que guardem
conformidade com o disposto na Lei n' 5.172, de 25
de outubro de 1966, e no Decreto-Lei n' 28, de 14
de novembro de 1966, assim como neste Ato Complementar e nos de números 27, 31 e 34.
Art. 9' As dúvidas surgidas em decorrência da classificação ou reclassificação de produtos pelo Ministério
da Agricultura na forma do § 3' do art. 2' da Lei n'
4.784, de 28 de setembro de 1965, pata efeito de determinar a competência na cobrança do Imposto sobre
Vendas e Consignações e nos casos de trans(erê.ncia
de mercadorias de um Estado para outro, não darão
lugar a processos fiscais desde que o contribuinte haja
pago o imposto com base na referida classificação ou
reclassificação. Também não haverá processo fiscal se
inexistido classificação ou reclassificação, o contribuinte
houver recolhido uma vez o imposto a um dos Estados
da Federação.
Parágrafo único. Os processos instaurados na esfera
administrativa ou Jurídica serão arquivados a requerimento do contribuinte qualquer que seja a instância
ou fase de tramita!(ão.
Art. 10. O presente ato complementar entra em
vigor já na data de sua publicação, ficando rcvogados
o § 2' do art. 4', do Ato Complementar n' 27, os arts.
7' e 11 do Ato Complementar n' 34, o parágrafo único
do art. 95 da Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966.
e as demais.disposições em contrário.
ATO COMPLEMENTAR N' 34
DE 10-3-1967
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 30 do Ato Institucional n' 2,
de 27 de outubro de 1965, resolve baixar o seguinte
Ato Complementar.
Art. l' Nas saídas de bens de capital de origem
estrangeira, promovidas pelo estabelecimento que houver realizado a importação, a base de cálculo do imposto
sobrc circulação dc mercadorias será a difercnça entre
o valor da operação de que decorrer a saída e o custo
de aquisição dos referidos bens, nele compreendidos
os tributos pagos por ocasião de seu desenvolvimento
aduaneiro
§ l' Em substituição à diferença apurada na forma
deste artigo poderão os importadores optar por uma
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base de cálculo fixa, equivalente a 20% (vinte por cento)
do valor da operação.
.§ 2' Para efeitos deste artigo consideram-se bens
de capital as máquinas e aparelhos, bem como suas
peças acessórios e sobressalentes, classificados nos capítulos 84 (oitenta e quatro) e 90 (noventa) da Tabela
anexa ao Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados quando, pela sua natureza se destinem
a emprego direto na produção agrícola ou industrial
e na prestação de serviços.
Art. 2' As emrpesas produtoras de discos fonográficos e optros materiais de gravação de som poderão
abater do montante do Imposto sobre circulação de
Mercadorias o valor dos direitos autorais artísticos e
conexos comprovadamente pagos pela empresa no mesmo período aos autores e artistas, nacionais e domiciliares no Brasil assim como aos seus herdeiros e sucessores, ou às entidades que os representem.
Art. 3' As saídas dos produtos a que se refere o
art. 5' do Decreto-Lei n' 104, de 13 de janeiro de 1967,
promovidas, entre l' de fevereiro e 31 de maio do corrente ano, por estabelecimento de firma que os houver
industrializado, darão aos respectivos adquirentes o direito a um crédito fiscal em importância equivalente
à que resultaria da aplicação de alíquota integral do
imposto sobre circulação de mercadorias, ainda que
o referido imposto tcnha sido pago com redução concedida pelo mesmo ou por outro Estado.
Art. 4' Na rcvenda do trigo importado pelo Banco
do Brasil S.A. como executor do monopólio dc importação instituído pelo Decreto-Lei n' 210, de 27 de fevereiro de 1967, considera-sc local da operação, para efeito de ocorrência do fato gerador do imposto sobre circulação de mercadorias, o total da sede social do Banco
aos termos do § 1', do art. 52, da Lei n' 5.172, de
25 de outubro de 1966.
Art. 5' O Ato Complementar n' 3§ para vigorar
com as seguintes alterações:
Alteração l' - No art. 3', Alteração 2', substitua-se
a expressão "No inciso IV" por "No inciso V":
,.Alteração 2' - No art. 6' suprima-se a expressão
"não compensável pelas quotas do Fundo de Participação dos Estados".
Alteração 3' - Substituam-se os §§ 3' c 4', do art.
6', pelo seguinte:
§ 3' A queda de arrecadação a que se refere este
artigo será apurada confrontando-se o comportamento
médio das arrecadações do imposto sobre circulação
de mercadorias no conjunto da região com a do imposto
sobre vendas e consignações em iguais períodos de 1966,
reajustados os respectivos valores pelos índices de correção monetária".
Art. 6' . No caso de empresas que realizem prestação
do serviço em mais de um Município, considera-se local
da operação para efeito de concorrência do fato gerador
do imposto municipal correspondente:
I - O local onde se efetuar a prestação dos erviço:
a) no caso de construção civil;
b) quando o serviço for prestado, em caráter permanente, por estabelecimentos, sócios, ou empregados da
empresa, sediados ou residentes no Município;
II - O local da sede da empresa, nos demais casos.
Art. 7" A Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966,
e alteraçõ'ls posteriores passa a denominar-se "Código
Tributário Nacional".
Art. 8' Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogados o inciso II do art. 52
e os §§ 6' e 7' do art. 58 da Lei n" 5.172, de 25 de
outubro de 1966, alterada pelo Ato Complementar n'
35, os incisos II e IH do art. 10, do Ato Complementar
n' 34, alterado pelo Ato Complementar n' 35 e o art.
5' do Ato Complementar n' 35 e demais disposições
em contrário.
-o Decreto-Lei n' 347, de 29 de dezembro de 1967,
que dispõe sobre a entrega das parcelas pertencentes
aos Municípios, do produto da arrecadação do imposto
sobre circulação de mercadorias, for rejeitado pela Resolução n' 62, de 4 de abril de 1968, da Câmara dos
Deputados.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nç 177, de 1989
(Do Sr. Ibsen Pinheiro e outros 11 Líderes)
Dispõe sobre critérios e prazos· de crlÍdito das
parcelas do produto da arrecadação de impostos
de competência dos Estados e de transferências por
estes recebidas, pertencentes aos Municípios, e dá
outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei Complementar n'
158, de 1989.).
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As parcelas pertencentes ao Município do
produto da arrecadação de impostos de competência
dos Estados e de transferências por estçs recebidas,
conforme artigos 158, incisos 111 e IV, e 159, inciso
H e § 3', da Constituição Federal, serão creditadas segundo os critérios e prazos previstos nesta lei complementar.
Parágrafo único. As parcelas de que trata o caput
deste artigo compreendem os juros, a multa morat6ria
e a correçãp monetária, quando arrecadados como
acréscimos dos impostos nele referidos.
Art. 2' Cinqüenta por cento do produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores licenciados no território de cada Município
será imediatamente creditado a este, através do pr6prio
documento de arrecadação, no momento em que esta
estiver sendo realizada.
Art. 3' Vinte e cinco por cento do produto da arre,
cadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação será creditado, pelos Estados, aos respectivos Municípios, conforme os seguintes critérios:
I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor
adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em
seus territ6rios;
lI-até um quarto, de acordo com o que dispuser
lei estadual ou, no caso dos territórios, lei federal.
§ I' O valor adicionado corresponderá, para cada
Município, ao valor das mercadorias saídas, acrescido
do valor das prestações de serviços, no seu território,
deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada
ano civil.
§ 2' Para efeito de cálculo do valor adicionado serão computadas:
I - as operações e prestações que constituam fato
gerador do imposto, mesmo quando o pagamento for
antecipado ou diferido, ou quando o crédito tributário
for diferido reduzido ou excluído em virtude de isenção
ou outros benefícios, incentivos ou favores fiscais;
11 - as operações imunes do imposto, conformc os
artigos 155, § 2', inciso X, alíneas "a" e "b"; e 150,
inciso VI, alínea "d", da Constituiçâo Federal.
§ 3'. O Estado apurará a relação percentual entre
o valor adicionado em cada Município e o valor total
do Estado, devendo este índice ser aplicado para a entrega das parcelas dos Municípios a partir do primeiro
dia do ano imediatamente seguinte ao da apuração.
§ 4" O índice referido no parágrafo anterior corresponderá à média dos índices apurados nos dois anos
civis imediatamente anteriores ao da apuração.
§ 5' Os Prefeitos Municipais, as associações dc Municípios e seus representantes tcrão livre accsso às informações e documentos utilizados pelos Estados no cálculo do valor adicionado, sendo vedado, a estes, omitir
quaisquer dados ou critérios, ou dificultar ou impedir
aqueles no acompanhamento dos cálculos.
§ 6' Para o efeito de entrega das parcelas dc um
determinado ano, o Estado fará publicar, no seu órgão
oficial, até o dia 30 de junho do ano da apuração, o
valor adicionado em cada Município, além dos índices
percentuais referidos nos parágrafos 3' e 4' deste artigo.
§ 7' Os Prefeitos Municipais e as associações de
Municípios ou seus representantes poderão impugnar,
no prazo de trinta dias corridos contàdos da sua publicação, os dados e os índices de que trata o parágrafo
anterior, sem prejuízo das ações CÍVeis e criminais cabíveis.
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§ 8' No prazo de sessenta dias corridos, contádos
da data da primeira publicação, os Estados deverão
julgar e publicar as impugnações mencionadas no parágrafo anterior, bem como os índices definitivos de cada
Município.
§ 9' Quando decorrentes de ordem judicial, as correções de índices deverão ser publicadas até o dia 15
(quinze) do mês seguinte ao da data do ato que as
determinar.
§ 10. Os Estados manterão um sistema de informações baseadas em documentos fiscais obrigatórios, 00paz de apurar, com precisão, o valor adicionado. de
cada Município.
§ 11. O valor adicionado relativo a operações constatadas em ação fiscal será considerado no ano em que
o resultado desta se tornar definitivo, em virtude de
decisão administrativa irreconível.
§ 12. O valor adicionado relativo a operações ou
prestações expontaneamente confessadas pelo contribuinte será considerado no período em que ocorrer
a confissão.
§ 13. A lei estadual que criar, desmembrar, fundir
ou incorporar Municípios levará em conta, no ano em
que ocorrer, o valor adicionado de cada área abrangida.
Art. 4" Do produto da arrecadação do imposto de
que trata o artigo anterior vinte e cinco por cento. serão
depositados ou remetidos no momento em que a arrecadação estiver sendo realizada à "conta de participação
dos Municípios no Imposto sobre Operações relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação", aberta em estabelecimento oficial
de crédito e de que são titulares, conjuntos, todos os
Municípios do Estado.
§ 1" N a'hipótese de ser o crédito relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação extinto por compensação ou transação, a repartição estadual
deverá, no mesmo ato, efetuar o depósito ou a remessa
dos vinte e cinco por cento pertencentes aos Municípios
na conta de que trata este artigo.
§ 2' Os agentes arrecadadores farão os depósitos
e remessas a que alude este artigo independentemente
de ordem das autoridades superiores. sob pena de responsabilidade pessoal.
Art. 5' Atéosdias5(cinco),15(quinze)e25(vinte
e cinco) de cada mês, o estabelecimento oficial de crédito entregará, a cada Município, mediante crédito em
conta individual ou pagamento em dinheiro, à conveniência do beneficiário, a parcela que a este pertencer,
no valor dos depósitos ou remessas feitos na conta a
que se refere o artigo 4'\ respectivamente, entre o dia
21 (vinte e um) e o último dia do mês anterior, e entre
os dias 1 (primeiro) e 10 (dez) e 11 (onze) e 20 (vinte)
do mês em curso.
Art. 6' Os Municípios poderão verificar os documentos fiscais que, nos termos da lei federal ou estadual,
devam acompanhar as mercadorias, em operações de
que participem produtores, industriais e comerciantes
estabelecidos em seus territórios; apurada qualquer irregularidade, os agentes municipais deverão comunicá-la à repartição estadual incumbida do cálculo do índice de que tratam os parágrafos 3" e 4' do artigo 3'
assim como à autoridade fiscal competentc.
§ l' Sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações a que estiverem sujeitos por lei federal ou estadual, os produtores serão obrigados, quando solicitados, a informar, às autoridades municipais, o valor e
o destino,das mercadorias que tiverem produzido.
§ 2" E vedado, aos Municípios, apreender mercadorias ou documentos, impor penalidades ou cobrar
quaisquer taxas ou emolumentos em razão da verificação de que trata este artigo.
§ 3" Sempre que solicitado pelos Municípios. ficam
os Estados obrigados a autorizá-los a promoverem a
verificação de que tratam o caput e o parágrafo primeiro
deste artigo, em estabelecimentos situados fora de seus
territórios.
§ 4" O disposto no parágrafo anterior não prejudica
a celebração entre os Estados e seus Municípios e entre
estes, de convênios para assistência mútua na fiscali.zação dos tributos e permuta de informações.
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Art. 7' Dos recursos recebidos na forma do art.
159. inciso 11, da Constituição Federal, os Estados entregarão vinte e cinco por cento aos respectivos Municípios, observados os critérios estabelecidos no art. 5',
§ I', desta lei complementar.
Parágrafo único. As parcelas de cada Município serão creditadas em contas individuais ou pagamento em
dinheiro. à conveniência do beneficiário. até o quinto
dia útil após o efetivo recebimento da transferência
de quc trata o art. 159. inciso n, da Constituição Fedcral.
Art. 8' Mensalmente. os Estados publicarão no seu
órgão oficial a arrecadação total dos impostos a que
se referem os arts. 2" e 3" desta lei e o valor total dos
recursos de que trata o art. 7', arrecadados ou transferidos no mês imediatamente anterior.
§ 1" No tocante ao Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores, a publicação á conterá o
valor total arrecadado e o montante transferido a cada
Município.
§ 2' Os dados relativos ao Imposto sobre Operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte. Interestadual e intermunicipal e de Comunicação discriminarãq os valores
arrecadados e transferidos. a cada Município, nos três
decêndios de cada mês.
§ 3" A publicação dos reeursos reeebidos na forma
do art. 159, inciso 11. da Constit...ição Federal conterá
o seu valor total e o das transferêucias feitas a cada
Município. no mês.
§ 4" A falta ou a incorreção da publicação de que
trata este artigo implica na presunção da falta de entrega, aos Municípios, das receitas tributárias que lhes
pertencem salvo erro devidamente justificado e publicado até quinze dias após a data da publicação incorreta.
Ar!. 9" O estabelecimento oficial de crédito que
não entregar, no prazo, a qualquer Município na forma
desta lei complementar, as importâncias que lhes pertencem, ficará sujeito às sanções aplicáveis aos estabelecimentos bancários que deixam de éumprir saques de
depositantes.
§ l' Sem prejuízo do disposto no caputdeste artigo,
o estabelecimento oficial de crédito será, em qualquer
hipótese, proibido de receber as remessas e os depósitos
mencionados no art. 4', por determinação do Banco
Central do Brasil a requerimento do Município.
§ 2" A proibição vigorará por prazo não inferior
a 2 (dois) nem superior a 4 (quatro) anos, a critério
do Banco Central do Brasil.
§ 3' Enquanto durar a proibição. os depósitos e
as remessas serão obrigatoriamente feitos ao Banco do
Brasil S/A. para o qual deve ser imediatamente transferido o saldo em poder do estabelecimento infrator.
§ 4" O Banco 'do Brasil S/A observará os prazos
previstps nesta lei complementar sob pena de responsabilidade de seus dirigentes.
§ 5' Findo o prazo da proibição, o estabelecimento
infrator poderá tomar a receber os depósitos e remessas, se escolhido pelo Poder Executivo Estadual, ao
qual será facultado eleger qualquer outro estabelecimento oficial de crédito.
Art. 10. A falta de entrega total ou parcial aos Municípios, dos recursos que lhes pertencem na forma e
nos prazos previstos nesta lei complementar, sujcita
o Estado faltoso à intervençáo nos tcrmos do disposto
no art. 3", inciso V, alínea "b", da Constituição Federal.
Parágrafo único. Independentemente da aplicação
do disposto no caput deste artigo, o pagamento dos
recursos pertencentes aos Municípios fora dos prazos
estabelecidos nesta lei complementar, ficará sujeito à
atualização monetária do seu valor e a juros de mora
de um por cento por mês ou fração de atraso.
Art. 11. Esta Lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário
e, especialmente. o Decreto Lei n' 1.216, de 9 de maio
de 1972.
Justificação
Em consonância com as disposições dos artigos 160
", 162 da Constituição Federal, o projeto traça critérios
e fixa prazos para o crédito, pelos Estados, aos Municípios. rias parcelas a estes pertencentes, relativas às
(ransferência~ atinentes ao imposto sobre produtus ill-

dustrializados e à participação no produto da arrecadação dos impostos sobre a propriedade de veículos
automotores, IPVA, e sobre a circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações, ICMS.
A tônica da lei preconizada, enquanto se propõe inovadora, traduz-se cm garantir a efetiva participação dos
Municípios nas receitas em pauta, seja assegurando-lhes
os respectivos créditos em momentos apropriados, seja
conferindo-lhes o amplo controle da exatidão dos percentuais a que tenham direito.
•
Com esse objetivo e no tocante ao IPVA. aliás buscando fundamento no art. 160, caput. da Constituição.
o projeto determina que o crédito das parcelas municipais se faça imediatamente. vale dizer, através do próprio documento de arrecadação do tributo.
Quanto à participação no produto da arrecadação
do ICMS, o projeto cuida de reduzir os prazos, hoje
largos. concedidos aos estabelecimentos oficiais de crédito. para a entrega. aos Municípios, das importãncias
depositadas em conta específica, pelas Fazendas Estaduais.
São instituídas, paralelamente, sanções de ordem financeira, hoje inexistentes. tanto para os Estados.
quanto para os bancos. visando a penalizar grave e
portanto, eficazmente, a eventual inadimplência de ambos, pertinente aos prazos fixados para que se efetuem
os créditos em questão.
Aos Prefeitos e, inclusive, às associações de Municípios, são propiciados instrumentos para o acompanhamento dos procedimentos concernentes à apuração e
ao cálculo do valor adicionado.
Fica também alargada, com vistas ao valor adicionado, a a~i[o fiscal dos Municípios, ensejando-se-lhes
incursões, sempre que desejáveis e justificadas, nos territórios uns dos outros, mediante prévia autorização
dos Estados.
Dc fato, sabendo-se que a distorção provocada. em
um determinado Município, do seu índice de participação, forçosamente prejudicará os dcmais, é imprescindível que os Municípios possam, quando houver suspeita de ocorrências dessa natureza, diligenciar verificações fora dos seus territórios.
Todavia, conceituando valor adicionado, bem como
assentando os parâmetros para seu cálculo, o projeto
mantém, basicamente. as disposições do Decreto é Lei
1.216. de 09 de maio de 1972, até agora vigentes. com
as necessárias adaptações ao Texto Constitucional de
1988.
Nesse sentido, o artigo 3" impõe que a apuração do
citado valor se faça em cada exercício civil, no seu cálculo computadas as mesmas operações aI udidas pelo §
2' do artigo 1" do Decreto-Lei n' 1.216172. acrecidas
daquelas excluídas da incidência do ICMS, pelo inciso
.X, alíneas "a" e "b" do § 2' do artigo 155 da Constituição.
Relativamente à sistemática de aferição dos índices
de participação de cada Município, também são repetidos os dispositivos do mencionado decreto lei.
Com efeito, tem-se mostrado vantajoso que o índice
de participação no produto da arrecadação do ICMS
decorra da média dos dois exercícios anteriores ao da
apuração do valor adiciónado, compensado-se, desse
modo, eventuais quedas bruscas de tal valor, no território deste ou daquele Município. - Ibsen Pinheiro,
Líder do PMDB - Euclides Scalco, Líder do PSDB
- Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PRN - José
Carlos Sabóia - Gidel Dantas. Vice-Líder do PDC
- Aldo Arantes, Vice-Líder do PC do B - Plínio
Arruda Sampaio, Líder do PT - Genebaldo Correia,
Vice-Líder do PMDB - Ismael Wanderley, Líder do
PTR - Fernando Santana, Vice-Lídcr do PCB - Marcos Formiga. Vice-Líder do PL - Gerson Peres, ViceLíder do PDS.
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LEGISLAÇÃO CITAD.1,
ANEXADA PELO AUTOR
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA
DOBRA3IL
"Ar!. 155. Compete ao" Estados e ao Distrito Federal instituir:
;r - impostos sobre:
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b) operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que
as operações e as prestações se iniciem no exterior;
§ 2" O imposto previsto no inciso I, "b", atenderá
ao seguinte;

x-

não incidirá:
sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados. excluídos os semi-elaborados definidos em lei complementar:
bl sobre operações que destinem a outros Estados
petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos
e gasosos dele derivados e energia elétrica:
a)

Art. 158.

Pertencem aos Municípios:

IIl- cinqüenta por cento do produto da arrecadação
do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos
automotores licenciados em seus territórios;
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual c inten:nunicipal e de
comunicação.
Parágrafo único. As parcelas de receita perteceutes
aos Municípios. mencionados no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:
I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor
adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em
seus territórios;
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser
lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.
Art. 159. A União entregará:
II - do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados, dez por cento aos Estados
e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas cxportações de produtos industrializados.
§ 3" Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento, dos recursos que receberem nos termos do inciso n. observados os critêrios
estabelecidos no art. 158 parágrafo úuico, I e n.
Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos.
nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos
relativos a impostos.
Parágrafo único. Essa vedação não impede a União
de condicionar a entrega de recursos ao pagamento
de seus créditos.
Art. J61. Cabe à lei complementar:
I - definir valor adicionado para fins do disposto no
artigo 158, parágrafo único, I;
II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos
de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I.
objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios:
III - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das participações previstas nos artigos 157, 158 e 159.
Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União
efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos de
participação a que alude o inciso lI.
Art. 162. A União. os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios divulgarão, até o último dia do mês
subseqüente ao da arrecadação, os montantes de cada
um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os
valores de origem tributária entregue e a entregar e
a expressão numérica:dos critérios de rateio.
Parágrafo único. Os dados div!11gados pela União
serão discriminados por Estado c por Município; os
dos Estados, por Município.

DECRETO-LEI N' 1.216,
DE 9 DE MAIO DE 1972
Dispôc sobre a entrega das parcelas pertencentes
aos Municípios, do produto da arrecadação do Im·
posto sobre Circulação de Mercadorias.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item lI, da Constituição decreta:
Art. l' Do produto da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, oitcnta por cento (80%)
constituem receita dos Estados e vinte por cento (20%),
dos Municípios. As parcelas pertencentes aos Municípios serão creditadas em contas especiais, abertas em
estabelecimentos oficiais de crédito e entregues. segundo o disposto neste Decreto-Lei, ua proporção do valor
adicionado nas operações de circulação de mercadorias.
realizadas no tenitório de cada Município.
§ l' Na apuração do valor adicionado, o Estado
poderá adotar a difereuça entre o valor das mercadorias
saídas e das mercadorias eutradas no período fixado
no presente Decreto-Lei.
§ 2' Para efeito de cálculo do valor adicionado serão computadas:
a) as operações que constituem fato gerador do imposto, mesmo quando o pagamento for antecipado ou
diferido ou quando o crédito tributário for diferido,
reduzido ou excluído em virtude dc isenção:
b) as operações não sujeitas ao imposto, pelo artigo
19, item m, letra "d" e artigo 2\', § 7' da Constituição.
§ 3' O Estado apurará a relação p~rcentual entre
o valor adicionado ocorrido em cada Muuicípio e o
valor total do Estado, devendo este íudice ser aplicado
para entrega da parcela municipal do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias.
Art. 2' Para efeito na entrega das parcelas de um
determinado ano, o Estado fará publicar, no seu órgão
oficial, até o dia 30 de junho do ano anterior, o valor
adicionado ocorrido em cada município e os índices
percentuais a que alude o artigo 1", baseado do valor
adicionado nos dois anos civis imediatamente anteriores.
§ l' Os Municípios terão o prazo de 30 (trinta) dias
a contar da publicação dos índices, para efetuar reclamações devidamente comprovadas, devendo o Estado
publicar os índices definitivos 60 (sessenta) dias após
a primeira publicação.
'
§ 2' O valor adicionado será apurado exclusivamente com base em documentos e livros fiscais obrigatórios, nos termos da legislação estadual.
§ 3" Para determinação'da relação percentual referida neste Decreto-Lei, observar-se-á:
a) o valor adicionado relativo a operações apuradas
mediante ação fiscal será considerado no período em
que se tornar definitivo em virtude de decisão irrecorrível;
b) o valor adicionado relativo a operações denunciadas pelo contribuinte será considerado no período
em que ocorrer a denúncia.
§ 4' A lei estadual que criar Município novo determinarã em que proporção. o índice percentual do Município ou municípios que sofreram desmembramento,
será atribuído ao município que for criado; a proporção
será mantida até que o Estado possa determinar o índice
percentual do município novo, na forma deste Decreto-Lei.
, Art. 3' Até o terceiro dia útil seguinte ao do recebimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias,
as repartições estaduais deverão depositar 20% (vinte
por cento) do produto da arrecadação, em conta especial de que sejam titulares conjuntos, todos os Municípios do Estado, aberta em estabelecimento oficial de
crédito sob o título de "Conta de Participação dos Municípios no Imposto sobre Circulação de Mercadorias".
§ l' A legislação estadual regulará a forma e prazo
do depósito a que alude este artigo, para os Municípios
onde existir agência do estabelecimento oficial de crédito ou de respectivo correspondente, podendo levar
em conta as peculiaridades locais e estilbelecer normas
de aplicação regionais, para atender a diversidade de
condições.
§ 2' O prazo do depósito referido no parágrafo anterior não poderá ser superior a três dias contados do
encerramento do mês em que a arrecadação tiver sido
escriturada pela rcpartição que centralizar a contabilidade regional ou, na falta desta, a que centralizar
a contabilidade do Estado.
§ 3" Na hipótese de ser o crédito relativo ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias extinto por compensação ou transação, a repartição estadual deverá efe-
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tuar, em dinheiro, o depósito dos 20% (vinte por cento)
pertencentes aos Municípios.
. .
§ 4' Os agentes arrecadadores farão o depOSIto a
que alude este artigo independentemente de ord~r.n das
autoridades superiores, sob pena de respousablhdade
pessoal.
Art. 4' Até os dias dez e vinte e cinco de cada
mês o estabelecimento oficial de crédito entregará a
cada Município, mediante crédito em conta individual
ao pagamento em dinheiro, à conveniência do benefíciário, a parcela que a este pertencer no valor total
dos depósitos feitos pelo Estado. na conta a que ,al?de
o artigo )", respectivamente, entre o 16' e o ultImo
dia do mês anterior e entre o l' e 15' dia do mês em
curso.
§ 1" A parcela de cada município será calculada
mediante a aplicação do índice percentual a que se referem os artigos I' e 2'.
§ 2" O estabelecimento oficial de crédito poderá
utilizar-se das repartições arrecadadoras do Estado para
entregar a parcela pertencente a qualquer Município,
mediante anuência deste e desde que nele não exista
agência bancária.
Art. 5" Mensalmente o Estado deverá publicar no
seu órgão oficial a arrecadação total do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias no mês anterior.
Parágrafo único. Quinzenalmente o estabelecimento oficial de crédito deverá publicar no órgão oficial
do Estado o total do saldo existente na "Conta de Partiéipação dos Municípios no Imposto sobre Circulação
de Mercadorias" nos dias em que proceder a entrega
a que se refere o artigo 4'.
Art. 6' O Poder Executivo de cada Estado escolherá o estabelecimento oficial de crédito em que devem
ser feitos os depósitos a que se refere o artigo 3'.
Art. 7' O estabelecimento oficial de crédito que
não entregar, no prazo, a qualquer Município, a parcela
que a este pertencer das quantias depositadas na quinzena anterior, ficará sujeito às sanções aplicáveis aos
estabelecimentos bancários que deixam de cumprir saques de depositantes.
§ I' Sem prejuízo do disposto no "eaput" deste artigo, o estabelecimento oficial de crédito será, em qualquer hipótese, proibido de receber os depósitos mencionados no artigo 3", por determinação do Banco Central
do Brasil, a requerimento do Município e mediante
prova do fato.
§ 2" A proibição vigorará por prazo não inferior
a dois nem superior a quatro anos, a critério do Banco
Central do Brasil.
§ 3" Enquanto durar a proibição, os depósitos serão
obrigatoriamente feitos no Banco do Brasil S/A, para
o qual deve ser imediatamente transferido o saldo em
poder do estabelecimento infrator.
§ 4' Findo o prazo da proibição, o estabelecimento
infrator poderá tornar a receber os depósitos, se escolhido pelo Poder Executivo Estadual, ao qual será facultado eleger qualquer outro estabelecimento oficial de
crédito.
Art. 8' Os municípios terão acesso aos documentos
fiscais que tiverem servido de base à fixação do valor
adicionado ocorrido em seu território.
§ 1'. Sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações a que estiverem sujeitos por lei federal ou estadual, os produtores serão obrigados, quando solicitados, a informar às autoridades municipais o valor e
o destino das mercadorias que tiverem produzido.
§ 2" Os Municípios poderão verificar os documentos fiscais que. nos termos da lei federal ou estadual,
deveram acompanhar as mercadorias em operações de
que participem produtores, industriais c comerciantes
estabelecidos em seu território; apurada qualquer irregularidade, os agentes municipais deverão comunicá-Ia
à repartição estadual competente.
§ 3' Aos Municípios é vedado apreender mercadorias ou documentos, impor penalidades ou cobrar
quaisquer taxas ou emolumentos em razão da verificação mencionada no parágrafo anterior.
§ 4' O disposto no § 4' não prejudicará a celebração, entre os Estados e seus Municípios, de convênios
para assistência mútua na fiscalização dos tributos e
permuta de informações.
Art. 9' Para efeito de aplicação do artigo 10, item
V. letra "B" da ConstituiçãO, considera-se inadimplente
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o Estado que deixar de depositar, no todo ou em parte
e nos prazos a que se refere o artigo 3' e seu § 1',
as parcelas da arrecadação, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias pertecentes aos Municípios.
Art. 10. A legislação estadual poderá dispor que
importância não superior a 1% (um por cento) da parcela municipal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias seja destinada ,ao custeio de despesas administrativas com aplicação do presente Decreto-Lei.
Art. 11. Mediante convênio celebrado com a concorrência de todos os Municípios, os Estados poderão
estabelecer outros critérios de distribuição das parcelas
pertencentes aos Municípios bem como alterar os prazos
. previstos neste Decreto-Lei. Os convênios terão sempre
prazo determinado.
Art. 12. Sem prejuízo do disposto no artigo segundo do Decrcto-Lei n' 1.203 (*), de 18 de janeiro de
1972, os Estados poderão adotar, no corrente exercício,
índices calculados com base no valor adicionado verificado nas operações realizadas em 1970, observado o
disposto no § 2" do artigo l' deste Decreto-Lei.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo o índice
provisório deverá ser publicado até 15 dias da publicação deste Decreto-Lei e o definitivo, 30 dias depois,
sendo de 10 dias o prazo de reclamação a que se refere
o § l' do artigo 2'.
. Art. 13. Na primeira aplicação do critério previsto
nos artigos l' e 2°, o Estado poderá apurar os índices
com base no valor adicionado ocorrido no ano civil
imediatamente anterior.
Art. 1.4. Este Decreto-Lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições legais em contrário, especialmente o Decreto-Lei n' 380 (*), de 23
de dezembro de 1968. - EMÍLIO G. MÉDICI - Antô'
nio DeU"un Netto.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá)
Finda a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Carlos Colta.
O SR. CARLOS COTTA (PSDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, urge
providência do Governo, sobretudo da Infraero e das
empresas aéreas, no sentido de evitar "operação tartaruga" dos comandantes e pilotos de avião.
Veja V. Ex' que, domingo passado ficaram confinados numa sala de espera do aeroporto de Belo Horizonte, durante cinco horas, inúmeras crianças rccémnascidas, jovens, velhos, gestantes. hemiplégicos. deficientes físicos de várias naturezas. Passado esse tempo.
o vôo fOI simplesmente cancelado sem que a empresa
aérea desse qualquer razão. a não ser o boicote do
piloto. que se recusava a continuar a viagem.
Ora. Sr. Presidente. é uma imoralidade pública a
irresponsabilidade de um comandante. de um piloto
de avião e da companhia aérea que está fazendo o jogo
dos pilotos. porque para a empresa também é interessante que determinados vôos atrasem. já que nem sempre os aviões estão cheios. superlotados. Parece que
é um jogo combinado dos comandante de avilto com
a própria empresa aérea. em detrimento dos passageiros.
De forma que, Sr. Presidente. fica o nosso protesto
e a necessidade urgente de o Ministro da Aeronáutica
intervir neste problema por intermédio da Infraero. para que fatos como estes cessem de acontecer. Pessoas
ficam confinadas numa sala do aeroporto de Belo Horizonte. durante cinco homs. findas as quais o vôo simples. cretina e levianamente. foi cancelado.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente.Sr" e Srs. Deputados.
nos termos regimentais solicito a transcrição nos Anais
da Câmara dos Deputados de .denúncia do Sindicato
dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Bauru.
e apelamos para a RFFSA no sentido de que atenda
às reivindicações constantes do referido documento.
Expressamos o nosso apoio e solidariedade à luta
dos ferroviários contra a privatização da RFFSA e contra as restrições à livre organização sindical.
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DOCUMENTO A QUE SER REFERE O ORADOR:
Exm? Sr.
Deputado Federal
José Genoíno Neto
Prezado Senhor.
Vimos respeitosamente à presença de V. Ex' expor
e requerer o que segue:
1 - Em novembro de 1988 ocorreram as eleições
para a renovaçáo da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Bauru, com extensão de base até Corumbá, divisa com a Bolívia e
Ponta Porã, divisa com o Paraguai.
2 -Deste processo eleitoral participaram quatro chapas e a vencedora foi a Chapa 2 encabeçada por Roque
José Ferreira.
3 - No processo de apuração dos votos. o presidente
cessante Antonio Jorge Vendramini tentou manobra
comum no movimento sindical de impugnar o resultado.
contando para isso com o conluio do escrutinador Nel-·
son Salazar Diogo. que não proclamou a chapa eleita.
4 - Diante do impasse criado o Sr. Antonio Jorge
Vendramini. não tomou nenhuma providência permanecendo comodamente na Direção da Entidade. mesmo
tendo escoado o prazo de seu mandato.
5 - Ante o fato ocorrido, a Chapa 2. vencedora
do pleito viu-se obrigada a ingressar em Juízo pleiteando
a sua declaração como chapa eleita.
6 - Porém a morosidade da Justiça fez com que
os ferroviários, indignados com a permanência do pelego Antonio Jorge VendraiIIini à frente da direção da
entidade, numa ação organizada, realizassem Assembléia na sede do, Sindicato no dia 6 de abril de 1989
e declarassem a vacância da direção. expulsando os
ex-dirigentes, dando posse a chapa eleita, presidida por
Roque José Ferreira.
7 - Como o impasse persistia na esfera da justiça
comum, foi covocada nova Assembléia Geral Extraordinária, no dia 25 de abril de 1989. dentro das prerrogativas estatutárias para eleição de uma Junta Governativa, para gerir a entidade por 180 dias e após o
prazo convocar eleições gerais.
8 - Apesar de ter-se garantido o processo de participação democrática nesta Assembléia que garantiu a legalidade e a legitimidade da Junta Governativa. a RFFSA procurou de todos os modos emperrar a organização
sindical.
9 - Como existem em Bauru (SPB4) subordinada
à SR4 em São Paulo administrada pelo Sr. Nicácio Marcondes Netto, setores reacionários que defendem a privatização, este setor passou a perseguir de forma sistemática os membros da Junta Governativa. que se posicionara contra o processo de entrega da RFFSA ao
capital privado.
10 - No Acordo Coletivo firmado em maiolS9 fica
garantida a licença remunerada de 10 diretores sindicais. e como parte da repressão vários diretores da Junta
Governativa foram chamados a Superintendência de
Bauru para responderem a Inquérito Administrativo
por dissídia. ordenada pelo Sr. Eng" João Batista Pacheco Fantim. Superintendente Adjunto de Bauru, além
de um diretor Gilberto Rodrigues. estar tespondendo
inquérito por abandono dc emprego. além do corte
no pagamento com referência ao mês de setembro.
11 - Esta Direção Sindical tem feito gestões junto
ao Sr. Nicácio Marcondes Netto. Superintendente Regional, lotado em São Paulo. na Praça Alfredo 1ssa,
bem como o Presidente da RFFSA Jorge Fagundes Neto, para que cessem as perseguições e repressões, mas
nada tem sido alcançado.
Isto posto. requeremos de V. Ex' que empenhe esforços no sentido de que:
a) A RFFSA pague os salários dos servidores e diretores da Junta Governativa que segue em anexo;
b) que a Presidência da RFFSA reconheça a competência da Junta Governativa Provisória, como a única
para representar os funcionários da SPB4, Bauru:
c) que seja respeitado o Acordo Coletivo e seja garantido a liberação dos dez diretores remunerados.
Certos de contar com seu empenho,
Saudações sindicais. - Roque José Ferreira.
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Relação dos integrantes da Junta Governativa Provisória:
Executiva: Roque José Ferreira - Sergio Agostinho
de Araújo - Adalberto Dalbem - Gilberto Rodrigues
- Roberval Duarte Placce - Clóvis José Pires
Conselho Fiscal,João Munhoz Morales - Sandro
Luiz Fernandes- Mario Luiz Malagutti - José Pedro
S. Mogione.
O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Proncuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr'; e Srs. Deputados, registro. na sessão de hoje, a presença nesta
Capital do ilustre, do eminente Governador Miguel Arraes. S. Ex' veio tratar de assuntos referentes à administração do Estado de Pernambuco e à sucessão presidencial, e esteve com o Presidente José Sarney.
O Governador Miguel Arraes assinou inúmeros convênios na Caixa Econômica Federal, com o Presidente
Paulo Mandarino; solicitou ao Presidente José Sarney
a imediata liberação de recursos para a retomada das
obras da Hidrelétrica de Xingá e para solucionar o problema de falta de água em Pernambuco. além de pedir
urgentes providências relativas ao combate às plantações de maconha. feitas com dinheiro proveniente de
financiamento do Governo Federal.
Sr. Presidente, parabenizo o Governador Miguel Arraes pelo trabalho que desenvolve. Líder inconteste no
Estado. é um ser de exceção. um fenômeno sihgular
c raro no mistério da criação. É polivalente e Íntegro,
total e único. Seus traços marcantes caminham paralelos, cada um com sua grandeza plena e múltipla.
Reãlmente, o governador Miguel Arraes é líder inconteste no Estado de Pernambuco, e deverá ser aclamado para o Senado Federal nas eleições de 1990.
Quem viver, verá.

Durante.., disC1/rso do Sr. Nilson Gibson o Sr.
Amoldo Faria de Sá, Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Carlos Colta. 3' Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Concedo a
palavra ao Sr. Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidnete, presidi hoje pela
manhã a Comissão de Saúde e Previdência Social da
Câmara dos Deputados e fiquei deveras preocupado.
pois em razão da demora dos projetos na Comissão
de Justiça. sinto que os projetos que tratam da seguridade social e da nova previdência de saúde não serão
aprovados na próxima semana. a não ser que haja uma
definição da Mesa da Câmara quanto ao andamento
dos trabalhos após o dia 27 de outubro.
Por isso. alerto as centrais sindicais para que façamos
as pressões encessárias a fim de obtermos o quorum
de apenas 26 parlamcntares, membros daquela comissão. 1nvertando a ordem de votação. sugiro que ,e vote
em primeiro lugar o Plano de Custeio e Beneheio, da
Previdência Social. para que a partir de janeiro de 14YIl
possam entrar em vigor os nOVOS c;:.í.lculo~ de concc~~(l(}
da, aposentadorias. Muitos Já t0m tempo para se aposentar. mas ainda não o fizeraITI porque esperam a nova
fórmula de cálculos de correção integral. Quem se aposenta hoje perde cerca de 40%. do seu salário, Isso
é definitivo e permanente. Perde também todos os demais benefícios que são estabelecidos no texto constitucional.
É prcciso que tenhamos habilidade na inversão da
pauta e votemos logo tal plano. Se não houver pressão
por parte dos sindicatos e das centrais sindicais. não
poderemos garantir aos fut~ros aposentados aquilo que
aguardam há tanto tempo. E verdade que a Previdência
mandou o projeto para esta Casa com certo atraso.
não por culpa do Ministério. mas. sim. da Casa Civil.
E não estamos tendo habilidade suficiente para votar
o referido projeto antes do chamado recesso branco.
Se não o aprovarmos agora. antes das eleições. a possibilidade de haver um segundo turno poderá prejudicar
esse trabalho. porque virá o recesso regimental. e corre-se o risco de não serem implantados a partir de janeiro os novos benefícios da Previdência Social.
É o alerta, o chamamento que faço aos sindicatos.
às centrais sindicais. para que acordem e pressionem
a fim de que se alcance o quorum - não é difícil.
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é de apenas 26 Parlamentares - para que a Comissão
de Saúde, Previdência e Assistência Social possa deliberar e assim encontrar urna solução para o problema.

o SR. SIMÃO SESSIM (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, Há oitenta anos, o então Presidente Nilo Peçanha
instituia no Brasil o primeiro conjunto de oficinas de
artesãos para servir de modelo ao ensino técnico profissionalizante, cuja expansão em quase todo todo o País
proporcionou notável formação de mão-de-obra de alto
nível para desenvolver processos de produção nos mais
diversos setores da economia nacional.
Durantc as décadas de quarenta e cinqüenta, formouse a consciência de que dcveríamos atribuir prioridade
ao ensino técnico visando ao atendimento de uma demanda crescente, não apenas na área industrial, que
à época ensaiava os primeiros passos entre nós, mas
também, no setor agrícola, cujas atividades já exigiam
aperfeiçoamento e modernização em seus métodos de
trabalho ..
Hoje, infelizmente, a realidade apenas confirma a
atual falência da Edllcação no Brasil e o abandono incompreensível do sistema de ensino técnico profissionalizantc. Enquanto, por exemplo, na França, 22% dos
estudantes de 2" grau fazem cursos técnicos nos Estados
Unidos 37% e, na Argentina, 65% estudam em escolas
técnicas, no Brasil pouco mais de 2% das matrículas
no 2' grau pertencem a referidos estabelecimentos um total de 110 mil alunos, para cerca de cinco milhões
de estudantes e um contingente de 16 milhões de jovens
com idade entre 14 e 19 anos.
São imensas as vantagens do ensino técnico, porque,
além de incorporar todo o conteúdo humanístico e cultural comum aos cursos de idêntico nível, o aprendizado
compreende a com binação da prática, pelo fazer, garantindo um grau maior de satisfação e realização, até
para o profcssor, que junto ao aluno acompanha, a
visualizar, dc' imcdiato, resultados mais concretos de
sua orientação e esfqrço.
Ademais, graças à experiência acumulada durante
a realização do curso e nos períodos de estágio, o profissional adquire segurança necessária para integrar-se no
mercado de trabalho, em grande parte dos casos, bastante familiarizado e adaptado às condições da empresa,
logo ao assinar seu primeiro contrato de trabalho, em
razão da passagem, li título experimental, pela organização, o que lhe valeu a própria contratação.
O fato de as empresas buscarem nas escolas técnicas
os alunos que demonptram melhor aproveitamcnto estimnla a aprendizagcm, pela segurança proporcionada
aos rccém-formados1dc imediata contratação por salários mais atraentes ..
Pois bem, em fevereiro de 1986, o Presidente José
Sarney deflagrava o Programa de Expansão e Melhoria
do Ensino Técnico - Protec, com objetivo de expandir
ao rede física das escolas técnicas e assegurar adequada
manutenção das existentes. O propósito era devolver
ao ensino técnico o efetivo papel de propiciar a visão
abrangente do mundo técnico-científico e dos valores
permanentes da humanidade, condição importante na
preparação profissional do cidadão.
Meses depois, divulgava-se a ambiciosa meta de instalação de 200 escolas técnicas de l' e 2' graus até 1990,"
visando à formação de 35.000 profissionais com nível
de 2' grau, e pré-qualificação na árca agrícola dc 17.280
cm unidades de l' grau para o meio rural, por ano".
Saudei aquela iniciativa com enorme satisfação e alegria, porque, na condição de educador, sempre acreditci
n\! tese do ensino profissionalizante, por cuja ênfase
muito lutei durante a Assembléia Nacional Constituinte, e também pelo fato de Nilópolis preencher todos
os requisitos necessários para sediar uma instituição
técnica dentre as programadas no projeto governamental.
Desde então, tenlio lutado junto aos setores oficiais
competentes, em audiências com Ministros e o próprio
Presidente da República, ou com docume'1tos encaminhados ao Governo, ou ainda em pronunciamcntos nesta Casa, visando à concretização de uma· unidade de
ensino técnico para Nilópolis, grande e justa aspiraçãp
do nosso povo.
Hoje, Sr. Presidente, retomo o assunto para anunciar, após este breve histórico, e com redobrada alegria,

que no próximo dia 21 de novembro a' Escola Técnica
Federal de Química do Rio de Janeiro estará recebendo
documentação e proposta para a construção da Unidade
de Ensino Descentralizada de Nilópolis, com prazo de
seis meses para entrega da obra, conforme aviso de
edital datado de 5 de outubro dê 1989, pnblicado no
Diário Oficial da União de 11-10-89.
Ao Presidente José Sarney, os melhores agradecimentos, em nome do povo de NiJópolis, pelo esforço
que realiza para cumprir a importante meta do seu Governo de implantar 'lavas escolas profissionalizantes DO
País, cntre as quais a que ora se institui no meu Município, onde a população jovem precisa contar com adequadas alternativas de ensino capazes de combinar a
formação cultural com o aprendizado de um ofício.
Durante o dÚcurso do Sr. Simão Sessim, o Sr.
Carlos Cotta, 3'-Secretário deixa a cadeirà da presidência, que é ocupada pelo Sr. Arnaldo Faria de
Sá, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Concedo a palavra ao Sr. Milton Reis.
O SR. MILTON REIS (PMDB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, dois assuntos m.e tra1em
à tribuna. Primeiro, uma reclamação: no dia 5 do 'corrente mês, viajava ct>m destino aOlRio no vôo 2$ da
Vasp. No mesmo avião estavam outros parlamen,iares,
inclusive a Deputada Márcia Kubitschek, que iri,! participar da festa d~ aniversário de sua mãe. Comoiempre,
houve atraso. As 19h fomos chamados e àsJ9h 15min
estávamos dentro do avião, quando a porta foi fechada.
Lá dentro permanecemos até às 20h 30 min, com a
luz e o ar condicionado desligados. Fazia um calor incrível. Houve confusãb geral. Um advogado reclamou,
e o irresponsável pijoto, que se chama Costa Gomes,
usando do expediente do advogado, pediu que a Polícia
Federal o re,tirasse. Solidarizamo-nos com o advogado,
como o fizeram quase todos os passageiros. Dcscemos
e esperamos até às ,22 horas, quando o avião seguiu
para o Rio sem o advogado e outros trinta ou quarenta
passageiros. Foi colocado à disposição um avião da Varig para nos levar ao Rio. A Deputada Márcia Kubitschek perdeu o jantar oferecido em comemoração ao
aniversário de sua mãe, D. Sara.
Sr. Presidente, ao fazer essa denúncia, quero também
apelar à direção do DAC e à Presidência da Vasp,
para que tome providências contra ó comandante Costa
Gomes. Se os aeroviários estão fazendo. movimento para obter melhores salários, não discuto o mérito da
questão. A reivindicação é justa, mas não pode prejudicar os usuários. Chamarem os passageiros para dentro
do avião, fecharcm a porta, apagarem as luzes e cortarem o ar é absurdo. Tenho em mãos reclamação, que
registrei, de número 135-DC/89, de 5-10-89.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, outro assunto
é a homenagem que prestamos a Chico Xavier.
Autêntico filho do povo, raízes mt';rgulhadas no espírito de Minas e nas camadas mais íntimas da alma das
multidões, identificado com os sentimentos mais caros
da sua gente, inteligência aberta à procura das razões
mais profundas da nossa existência, poucas personàIidadcs existem, neste País, tão conhecidas e discutidas
quanto a desse visionário que, há mais de seis décadas,
se debruçou sobre os segredos da vida, procurando interpretá-Ias à luz do cristianismo, que vivencia segundo
os ensinamentos de Allan Kardec.
Assim é Francisco Cândido Xavier, nacionalmente
conhecido como Chico Xavier, nascido Francisco Paula
Cândido, a 2 de aI1ril de 1910, um autodidata, com
o curso primário a17enas, hoje autor de mais de cem
livros psicografados,. com milhares de edições, cujo produto é inteiramentel:ledicado à caridade, principalmente à assistência às crtanças e aos idosos.
Reconhecidos os seus dons de mediunidade e dotes
paranormais aplicados à cura de anomalias psicossomáticas, sua fama extrapolou nossas fronteiras, atraindo, inclusive, a curiosidade de pesquisadores no campo
da parapsicologia.
Mas Chico Xavier se destaca, principalmente, pelo
exe'rcício de verdadeiro apostolado, inspirado no mais
profundo humanismo e nos impulsos da sua vida mística, fugindo ao sensãcionalismo e hoje recolhido a sua
modesta residência,' em Uberaba, recebendo o menor
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número possível de pessoas, escolhidas aquelas que necessitam de assistência ou de conse4Jo espiritual.
Transcorreram quase setenta anos, desde que foi chamado a sua missão de mistagogo e, apesar de todos
os preconceitos religiosos contra o espiritismo, escapou
praticamente incólume às agressões e aos julgamentos
precipitados, nascido que foi para compreender e perdciar.
Há, no Brasil, mhitos octogenários a quem prestllr
homenagem, no campo da política, do magistério, das
letras jurídicas, do jornalismo, da literatura, das ciên.cias, das artes e da religião. Nesse particular, colocamos
as figuras de D. Helder Câmara e Chico Xavier, igualmente devotados à suprema causa da humanidade, vivendo () amor ao pr6ximo, pregando a união dos espíritos e a comunhão aniversal.
Sem negar a autenticidade humana e social do grande
prelado nordestino, Iqueremos dizer que aquilo que o
separava do apóstolo do Triângulo Mineiro - a cultura
acadêmica e a formação teológica - foi superado pela
vocação de Chico Xavier para o mesmo objetivo, vencidas pelo espírito as dificuldades materiais que poderiam
ter limitado sua formação cultural.
Nascido num lar humilde, sem os confortos da classe
média, sem ultrapaSsar os níveis escolares primários,
pôde, pela força do seu espírito, alcançar conhecimentos que não são dados sempre a todos os intelectuais.
Centenas de livros, lidos por milhões de brasileiros
e estrangeiros, mostraJ11, nele, sobretudo, um pedagogo, um homem que procurou instruir e cultivar o
espírito dos scus patTIcios, numa dcvoção de quase sete
decênios.
Como homenagear Chico Xavier, nas vésperas dos
seus oitenta anos? Que distinção lhe poderíamos conferir, dignas do seu exemplo magistral e comovente? Que
demonstração do quanto tem valido sua vida para o
nosso povo, fiel à vocação cristã e à predestinação pregada pelo Nazareno, nas lições tão repetidas de Emanuel?
Nesta indagação, aguardamos ansiosamente uma resposta deste Plenário, para que se demonstre a gratidão
do povo a Chico Xavier.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Solicito ao nobre Deputado que faça um requerimento
quanto à denúncia a respeito do vôo e o encaminhe
à Mesa, para que esta possa tomar as providências cabíveis ao caso, até porque o que foi relatado por V. Ex'
'rcalmente é preocupante.
O Sr. Milton Reis - ~gradeço a V. Ex' Farci o
requerimento e, dentro de duas horas, o entregarei à
Mesa.
O SR. ARY VALADÃO (PDS -TO. Sem revisão
do orador.) - Venho a esta tribuna, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, com a alma confrangida, fazer uma
denúncia a esta Casae à Nação. Ouvimos, nos comícios
pelas diretas-já, nos jornais no Parlamento brasileiro,.
as condenações pelos atos de arbítrio,. pela violência,
enfim, por tudo aquilo que desrespeitava os direitos
humanos. Jamais tive participação em qualquer desses
atos, intenção ou propósito de violar esses direitos.
Acontece que havia uma luta secular pela criação
do Estado do Tocantins. Referida bandeira serviu para
conduzir a esta Casa elementos que tinham o prop6sito
s6 de explorar o intcresse, o espírito da criação do
Estado do Tocantins.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, criado o Estado do
Tocantins, ocorreu a eleição para compor os quadros
Legislativo e Executivos do novo Estado. A esperança
do povo tocantinense era aflorada nas suas manifestações, nos seus gestos e nas suas expectativas ae que
o Estado do Tocantins.viesse realmente redimir aquela
área, que era uma área dentro do corpo nacional, sendo
do Centro-Oeste, mas que não era nem uma ligação,
uma pulsação do coração da Nação brasileira.
Criado o Estado do Tocantins, vieram as eleições;
complctos os quadros, assumiu o Governo estadual o
eleito. E agora vem este governador desrespeitando
a lei, caracterizando gravemente uma situação que lamentamos aqui denunciar, já num caso típico para uma
intervenção do Estado.
Há pouco tivemos o resultado dessa ação danosa,
criminosa, dentro do Estado: a destituição do Presi-
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dente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
ou melhor, forçado, pressionado e acuado para tirar
férias. Descansado, pensando retomar a Presidência do
Tribunal, foi obstaculado. Recorreu ao Supremo Tribunal, obteve uma liminar, reassumiu a Presidência. O
Tribunal Pleno do Estado do Tocantins o destituiu novamente, desrespeitando a liminar do Supremo Tribunal
do País, caracterizando, assim, as condições para um
pedido de intervenção. Em Tocantins, a lei não é respeitada, imperando a truculência e o desatino. O autoritarismo campeia no Estado. Ali, não existem três Poderes, apenas um. O Legislativo estadual não tem liberdade de ação, muito menos o Judiciário. Denúncia de
fraude no concurso de Juiz foi feita, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, e já caracterizada.
Estou denunciando à Casa e à Nação o autoritarismo
do Governo de Tocantins, Estado que poderia ser modelo,cuidando daquilo que deveria resolver os seus problemas, mas que está servindo para a descrença até
do próprio Judiciário. Em que situação ficam os tocantineuses? Scm segurança, porque o Judiciário, guardião
do povo brasileiro, ali é desrespeitado. A lei não oS
cumprida. a lei é a do ditador que assumiu o Governo,
é a vontade de um homem que vem cometendo atos
tresloucados àfrente;da administração estadual. A fiscalização está cheia de pistoleiros.
Esse é o Governo de Tocantins, o Estado de um
povo sofrido, que esperava com a sua criação ter dias
melhores, mas está tendo nuvens negras no seu horizonte.
Era o que tinha a dizer.

o SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr.Presidente, Sr' e Srs. Deputados,
o .quadro de aflições que cerca o meio rural brasileiro
está levando o setor agrícola ao desepero e à inadimplência. Por falta de mecanismos legais capazes de promover a decolagem setorial, tanto a agricultura quanto.
a pecuária, mais notadamente a primeira, de uns anos
para cá, mergulharam em sucessivas crises que estão
comprometendo icclusive o próprio mercado interno
do País.
Se o Governo edita leis, elas se orientam por uma
bússola desvairada que aponta para todos os lados, menos para o lado certo, e todas as políticas de crédito
c incentivo são exatamente canalizadas para a minoria
que continua influindo nas decisões do Poder. São os
grandes proprietários rurais que produzem para exportaçáo, não se preocupando com o abastecimento interno, que recebem benesses governamentais, enquanto
pequeno e médios proprietários, pequenos e médios
arrendatários, meeiros e parceleiros vivem o drama cotidiano de não terem recursos para custear as suas lavouras e muito menos instrumentos de proteção para garantir os seus direitos e interesses.
Enquanto persisrtir este quadro, Sr. Presidente, dificilmente o setor primário da economia alcançará estabilidade e propiciará àqueles milhões que ainda insistem
em viver no meio rural condições de vida compatívcl
com adignidade humana.
O que falta é uma política agrícola. que está sendo
hoje discutida no Congresso Nacional em obediência
ao dispositivo constitucional. Mas, se essa política agrícola tiver como fulcro o substitutivo apresentado pelo
Relator da Comissão de Agricultura e Política Rural,
certamente este quadro se agravará, porque serão os
poderosos. os latifundiários, os grandes beneficiários
dessa nova lei, enquanto pequenos e médios proprietários continuarão no desprezo, na miséria, no desencanto e na revolta
Hoje, SI. Presidente, deverá ~r votado o projeto
de Lei n' 3.477, de autoria do ilustre Deputado Saulo
Queiroz, que corrige momentaneamente, episodicamente, esse quadro. Espero que a Casa dê esse suporte
sobretudo a pequenos e médios produtores, para que
eles possam plantar e colher sua safra de verão e para
que o País não continue com sessenta, setenta ou oitenta
milhões de brasileiros. que têm igual direito à vida e
à felicidade, impedidos de se alimentar.
Fica a esperança de que esse projeto seja aprovado
e. mais do que isso, que a Casa tenha competência.
diante da responsabilidade de aprovar uma lei agrícola
capaz de contemplar os setores do meio mral, notada-

mente pequenos c médios, que têm que ser diferenciados dos demais.
Se a regra da igualdade cousiste uo tratamento desigual para os desiguais, não há como proporcionar apenas aos grandes, aos poderosos todas as vantagens. em
detrimento de pequeuos e médios proprietários.
Por outro lado, Sr. Presidente, não faz muito tempo,
aqui, desta tribuna. acusaram o Governador Leonel
Brizola de fascista, diante do confronto inevitável ocorrido no comício de certo candidato na cidade de Niterói.
Pois, de lá para cá, comprovando que o peixe sempre
morre pela boca, exatamente esse candidato, que despcnca nas pesquisas de opinião públié:'i., é quem está
patrocinando cenas inaceitáveis de violência em todas
as cidades aonde vai.
Ontem, no meu Estado do Rio Grande do Sul, onde
habitualmente costumamos tratar bem os visitantes, esse candidato e sua gangue, capangas treinados em artes
marciais para a prática da violência e da agressão, protagonizaram espetáculos deprimentes e comprometedores para os nossos foros de nação civilizada. Em Umguaiana, até bombas de gás lacrimogênio foram usadas
contra o povo que vaiava aquele candidato indesejável.
Em São Borja, logo depois, à noite, repetiu-se o mesmo
triste espetáculo. Violência e mais violência, patrocinadas exatamente por quem um dia teve a ousadia de
usar os seus áulicos nesta Casa para chamar Leonel
Brizola de fascista.
Termino, ousando parafrasear Machado de Assis:
mudou o Natal, ou mudou o Sr. Collor de Mello'?
O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr.Presidente, Sr"e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para comunicar que
foi sancionado pelo Presidente da República o Projeto
de Lei n' 206/87, de minha autoria, que "dispõe sobre
a concessão de bolsa-auxílio ao atleta amador e dá outras providências" e que passa hoje a vigorar, por força
da lei n' 7.847, de 18 de outubro de 1989.
A par da satisfação que sinto ao fazer esta comunicação, move-me também o sentimento de gratidão aos
ilustres membros do Congresso Nacional. Deputados
e Senadores, pelo seu apoio e pelas sugestões que ofereceram, possibolitando o aperfeiçoamento da proposta.
Congratulo-me ainda com a Diretoria do Grêmio
Náuticq União e com todo o seu quadro social e desportivo, um dos clubes de maior destaque e prestígio em
todo o Brasil e do qual me orgulho de ser Conselheiro.
e a cuja Diretoria deve ser especialmente creditada esta
grande vitória, pois foi de onde partiu a idéia original
do projeto.
. A Lei n' 7.847/89, temos a certeza, estimulará a formação de atletas olímpicos e significará verdadeira revolução no esporte amador em nosso País.
São de todos conhecidos os problemas que enfrenta
o atleta amador que tem de trabalhar para prover o
próprio sustento, às vezes batalhando também na sua
educação ainda no l' ou 2' grau ou no 3" grau. Não
tenho dúvidas de que muitos no passado desistiram do
esporte e que' muitas famílias, pela incerteza quanto
ao sucesso de seus filhos no esporte e com receio de
que a negligência nos estudos pudesse significar o despreparo para a vida, acabavam pressionando-os e desestimulando a prática do esporte. Quanto aos patricianadores, é óbvio que estes só se prontificam a este papel
quando já têm certeza do sucesso. E quem pode dar
essa certeza a não ser um treinador. na maioria das
vezes integrado a um clube?
O nosso projeto, agora transformado em lei, integra
a seqüência estudante - clube - patrocinador e prevê,
basicamente. que os clubes dedicados à prática de esportes olímpicoH, desde que vinculados às respectivas fcdcrações, podem subsidiar atletas, mediante a concessão
de bolsa-auxílio, até o valor máximo de 10 salários mínimos de referência ao mês. Para podcr receber bolsa-auxí1io, o atleta deverá estar cursando regularmente escola
oficial ou reconhecida, de 1" grau, 2" grau, técnico profissionalizante. ou universitária de graduação ou pós;
graduação, sendo que esta bolsa poderá ser paga em
dinheiro, em bens, em serviços, ou em forma mista.
Julgo da maior importãncia que se permita aos clubes
subsidiarfinanceiramente os seus atletas, enquanto praticando o esporte com finalidade competitiva, de modo
a assegurar-lhes uma relativa tranqüilidade econômica,
capaz de permitir-lhes conjugar a prática esportiva, a

busca de melhores marcas ~. a continuidade de seus
estudos. Desta forma, não somente se estará prestigiando a prática do esporte olímpico e do esporte amador como também se propiciará que o Brasil atinja
melhores resultados nas competições esportivas internacionais.
O SR. EDMUNDO GALDINO (PSDB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
uso da palavra para informar a esta Casa e ao País
que 150 pequenos, médios e até mesmo grandes agricultores encontram-se em Brasília na busca de socorro
e apoio do Parlamento nacional e do Ministério da Justiça, como também da Procuradoria Geral da República,
contra as arbitrariedades praticadas pelo Governo do
Estado do Tocantins.
O Governo do Estado do Tocantins, a pretexto de
construir a Capital definitiva do Estado, montou, uma
verdadeira quadrilha para gerir os negócios da nova
e futura Capital. Criou um cartório e entregou-o ao
seu sobrinho Israel Siqueira Campos. Nomeou o próprio filho Presidente da Novantins, uma espécie de Novacap de Brasília, e conseguiu a proeza de criar, através
da maioria dos Deputados na Assembléia Constituinte
do Estado, a figura do prefeito biõnico, pois pretende
nomear a filha para o referido cargo.
Portanto, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, registro meu protesto com relação às arbitrariedades praticadas pelo Governador contra a população de Palmas
que está sendo assaltada pelo Governo, porque as terras
desapropriadas estão sendo avaliadas pelo governo estadual em NCz$ 320,00 o alqueire de 4,8 hectares, enquanto o preço de mercado gira em torno de NCz$
6.000,00.
Quero solidarizar-me com todos os moradores da região de palmas, os posseiros e os agricultores da região
de Canedo, manifestando meu profundo repúdio às arbitrariedades praticadas pelo Governo do Estado.
O SR. ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS
- SC) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, rogo
a atenção desta Casa para transmitir apelo que recebida
cooperativa agropecuária do Município de Tubarão, para que o Congresso Nacional inste junto ao Governo
da República no sentido de quc se resolva o problema
da liberação de recursos que viabilizcm o plantio da
nova safra de verão.
Diz, ainda, o despacho:
"A situação dos produtores rurais é desesperadora pela falta de recursos para os mini e pequenos
produtores e indefinição de encargos financeiros
para médios e grandes produtores".
E acrescenta:
É lamentável que o Ministro da Agricultura vá
aos meios de comunicação anunciar mais uma supersafra, enquanto adota políticas para que se tenha no próximo ano a menor safra dos últimos
vinte anos.

Tenho recebido apelos análogos de outros Municípios
e de inúmeras entidades para que o Congresso Nacional
busque uma solução para esse grave problema.
Estamos no limiar do plantio da safra de verão, e
o Governo não se define quanto aos recursos que devam
ser colocados, através de financiamentos. à disposição
da classe rural brasileira.
Por isso, Sr. Presidente, quero, ao transmitir esses
apelos, com quais solidarizo, também dirigir um apelo
à Câmara dos Deputados para que na tarde de hoje,
na presente sessão, se aprove o substitutivo ao Projeto
de Lei n' 3.477, apresentado pelo nobre Deputado'Saulo
Queiroz, que dispõe sobre a "indenização da diferença
entre a atualização monetária dos empréstimos concedidos, com recursos da caderneta de poupança rural,
e o valor da correçáo monetária dos depósitos de poupança e dá outras providências". O substitutivo completa e aperfeiçoa o projeto inicial apresentado pelo
Deputado Saulo Queiroz: o substitutivo também é de
sua autoria. Já recebeu parecer pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa na Comissão
competente. No Plenário, deverão pronunciar-se as Comissões de Agricultura e de Finanças. Entcndo que
essa matéria tem de ser decidida pel a Câmara dos Deputados imediatamente. Santa Catarina é o quinto produ-
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tor de alimentos do País, tem a sua agricultura baseada
na. pequena e na média' propriedade. É o Estado que·
apresenta o melhor índice de Gini, no que toca à relação
terra-gente. É de Santa Catarina que recebo esses apelos:
Estive em contato inclusive com o Superintendente
lio Banco do Brasil do meu Estado. Também, apelo,
aquele órgão que coordena as atividades do maior Banco do País, em meu Estado, manifest~u preocupação
quanto à imediata aprovação deste projeto.
A par desse apelo, Sr. Presidente, quero trazer ao
conhecimento da Casa o relatório do I Seminário Regional de Desenvolvimento da Suinocultura do Oeste Catarinense, realizado no dia 19 de setembro do corrente
ano.
Em Santa Catarina, a suinocultura é desenvolvida
em mais de vinte propriedades familiares de região oeste, que detêm aproximadamente 40% do rebanho e
que são responsáveis por 48% da produção de suínos,
naquele Estado. Na região também é obtido elevado
índice de produtividade na suinocultura, atingindo a
taxa média de abate próxima a 150%.
O relatório traz notícia detalhada sobre o desenvolvimento dessa atividade em Santa Catarina e também
reúne as moções e reivindicações aprovadas naquele
seminário.
Sr. Presidente, peço a V. Ex' que autorize a inclusão
dotexto completo do relatório em meu pronunciamento.
Era o que 'tinha a dizer.
RELATÓRIO A QUE SE REFERE O ORADOR

AS"$9CIAÇÃO C~!A~NENSE
DE CRIADORES DE SUíNOS
Concórdia (SC), 13 de setembro de 1989
Ofício N' 291/89
Exm'Sr.
Antonio Cartos Konder Reis
pD. Deputado Federal.
Brásfiia-DF.
Excelentíssimo Senhor:
Através deste, remetemos para apreciação e análise
de V. Ex', relatório final do l' Seminário Regionill de
Desenvolvimento da Suinocultura, realizado em Chapecó no dia 1'/9 p.p., no qual relatamos as principais
moções e reivindicações, levantadas na oportunidade.
Na certeza de seu profundo interesse pelo assunto
~m pauta, valemo-nos da oportunidade, para reiterarmos protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente.
Associação Catarinense de Criadores de Suínos Moactr SopeISli,Presidente.
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A ACCS no oeste catari~ense
Desde abril de 1987, com a reforma de seu Estatuto
Social, a ACCS vem trabalhando na organização dos
suinocultores através de Núcleos Municipais. ,
Na região oeste a ACCS possui um Núcleo Regional
abrangen·do treze Núcleos Municípais, conforme podemos observar no q~<ld.ro a seguir:

l/úcleo "'-'nlcipal

Data Formação NQ Associados
Em 31-08-89

Caxambu do Sul
Qui lombo
Chapecõ
Galvão
São Domingos
Coronel Freitas
Guaraciaba
Palmitos
Anchieta
São Car los
Ág.,as de Chapecó
Mode lo
São José do Cedro

11-11-87
17-12-87
17-12-87
12-05-88
30-06-88
28-10-88
28-06-89
28-06-89
29-06-89
29-06-89
30-06-89
02-08-89

A suinocultura foi introduzida na. região pelos agricultores oriundos do Rio Grande do Sul, ganhando impulso
extraordinário em face da abundância de milho, do parque industrial pioneiro e da sua perfeita adaptação à
pequena propriedade.
A partir de 1950, quando ocorreram as primeiras
importações de reprodutores da raça Duroc, a suinocultura nesta região vem sofrendo uma evolução perma. nente, atingindo atualmente a liderança nacional ua
produção de suínos de qualidade, juntamente com ou,
tras regiões do grande oeste catarin,:mse.
A suinocultura é desenvolvida em mais de 20.000
propriedades familiares da região, que detém aproximadamente 40% do rebanho e são responsáveis por 48%
da produção de suínos de Santa Catarina.
Na região é também obtido elevado índice de produtividade na suinocultura, atingindo taxa média de abate
próximo a 150%.
A suinocultura se constitui na principal atividade da
região, sendo o esteio da economia de praticamente
todos os seus 38 municípios, assim como da grande
maioria das íamfiias rurais.

70
18
50
61

60
34

87
30
29
77

10-08-89

Total

692

Este trabalho da ACCS na Jégião representa apenas
o início da caminhada em direção à organização dos
suinocultores e da produção de suínos.
São ainda milhares de produtores que precisam ser
motivado~ e conqui~tados para este movimento da suinocultura e dos suinocultores,
Na área técnica, a ACCS vem há muitos anos desenvolvendo seus prôgramas nas granjas de reprodutores,
organizando a produção de material genético para o
Estado de Santa Catarina. Este trabalho també.q:l representa o suporte financ{;)iro dll Associação.
São um total de 24 unidades produtoras de animais
puros e 16 unidades produtoras de animais cruzados
.Qu híbridos, conforme consta no quadro a seguir:

"'-'nicípio

Nome

Granja

Reprodutores
Puros Cruzados

Chapecõ

Xanxere
l' SEMINÁRIO REGIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA SUINOCULTURA
OESTE CATARINENSE -1'/9/89
CLUBE' INDUSTRIAL"":' CHAPECÓ - SC
A Suinocultura no Oeste Catarinense

51

100
25

São MigJel do
Deste
Faxinal dos
Guedes
Corone 1 Fre itas
ÁgJas de Chapecá
i)Ji lombo

MocIelo
São Carlos
Caibl
São Loorenço
do Deste
IlX>rã do Deste
Itapiranga
Guaraciaba
São José do
Cedro
GuaruJá do Su 1
Total

Aurora 1
Aurora 2
Chapecõ
Durlo
Itaberaba
Locale!ll
Master
Pentágono
São ROC/Je
Seara-Medianeira
Seara-Xanxerê
Suave

X

x

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

JaI;JJel ine
Gobbi
Sadiagro-SPF
Cabes
Ma idana
8igo1in
Pinheiros
Ciwel
Pel isser

X
X

Li bar

X

Estre la do Deste
Tunense
Fontona

X

Potrichi
Kiellng

X

X
X

X

X
24

16

Estas granjas de reprodutores são inspecionadas por
técnicos da ACARESC e da CIDASC, atendendo Convênio entre a ACCS e 'a Secretaria da Agricultura.
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Na área de ação do Núcleo Regional Oeste existem
ainda três Etações de Testes de Reprodutores Suínos
-ERTS, localizadas nos municípios de Xanxerê, Chapec6 e São Miguel do Oeste. Nestas Estações e nas
granjas produtoras de animais puros é desenvolvida a
testagem e seleção dos reprodutores atendendo o Programa de Melhoramento Genético de Santa Catarina.
As Moções e Reivindicações
Ao se concluírem os trabalhos do l' Seminário Regional de Desenvolvimento da Suinocultura para região
do Oeste Catm'inense, com 515 participantes, foram
aprovadas as seguintes moções e revindicações:
Aos Produtores - Evitarem a ampliação da criação
de suínos, pelo menos sem uma garantia de preços,
procurando-se evitar desta forma crise de superprodução para o futuro próximo.
- Procurarem se organizar em torno dos Núcleos
Municipais/Regionais da ACCS e dos Sindicatos.
Às Indústrias - Destinarem parte dos lucros com
a importação de carne suín~ para os produtores o para
a formação de um fundo í1e promoção ao consumo
de carne e produtos de origem suína.
- Assumirem compromisso em não mais importar
carne suína sem consentimento dos produtores.
- Corrigirem o preço do suíno ao produtor no mínimo conforme a inflação,
- Prestigiarem os seus integrados com garantia de
preços e de lucros.
.
- Implantarem a tipificação de carcaças em todas
as unidades de Santa Catarina.
- Assumirem a responsabilidade pela integridade
zootécnica c sanitária dos reprodutores distribuídos aos
integrados, em especial daqueles sem registro genealógico.
t À ACCS - Implantar um sistema permanente de
acompanhamento da evolução do rebanho de suínos
no Estado, de mão dupla entre os Núcleos Municipais! .
Regionais e a ACeS.
- Ampliar o trabalho de organização dos suinocultores, atingindo todas as comunidades, municípios e
regiões onde a suinocultura é representativa.
- Orientar os suinocultores e Núcleos, dentro das
perspectivas de mercado, para tentarem regular e controlar (organizar) a produção via controle dos plantéis
dos criadores.
- Mobilizar os produtores e i'! classe política contra
as importações de carne sulna,
- Enviar telex, em nome de todos os Núcleos, ao
Ministério da Fazenda e Conselho de Política Aduaneira, contra a prorrogação do prazo de internação das
.
importações de carne suína.
- Lutàr por uma política de desenvolvimento da
suinocultura catarinense, que venha inclusive permitir
a evolução das propriedades familiares na atividade.
- Tomar posição contrária à implantação de grandes
projetos de produção pr6pria das indústrias.
- Motivar a formação de uma comissão paritária
entre produtor e indústria, visando aprofundar entendimentos quanto a garantia de preços ao produtor e acompanhamento da produção, bem como, viabilizar intercâmbio de informações entre as partes,
Aos Políticos - Mobilizarem-se contra a importação
de carne suína, especialmente contra a prorrogação do
prazo de internanção da mesma.
- Exigir assento dos suinocultores no Conselho de
Política Aduaneira nas decisões de interesse da suinocultura.
.:.... Lutarem por uma política de desenvolvimento da
suinocultura catarinense que venha inclusive permitir
a evolução das propriedades familiares na atividade.
Ao Governo - Suspender as internações das importações de carne suína que ainda não tenham sido desembarcadas.
- Autorizar novas importações de carne suína somente após consentimento dos produtores, através de
suas entidades representativas.
,
- Exercer controle efetivo sobre os preços dos insu- .
mos.
- Reestodar a política tributária para as carnes, bem
como a incidência de ICMS sobre os insumos da suinocultura.
- Executar uma política de desenvolvimento da suinocultura catarinense, que propicie inclusive a evolução
das propriedades familiares na atividade.
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- Desestimular a Implantação de grandes preços de
produção própria das indústrias.
Chapecó (SC). 1 de setembro de 1989.
O SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
continua a sangria nos cofres da Preivdência Social.
O Governo mantém-se inoperante na fiscalização de
acidentes com veículos automotores; as vítimas são
atendidas. a Previdência Social paga as despesas e as
empresas de seguros continuam recebendo o prêmio.
De nada valeram as assertivas dos dirigentes da Previdência Social de que essas firmas. através de um acordo
de cavalheiros, repassariam 40% do valor do seguro
ao Instituto. O que está ocorrendo, na verdade, é que
as seguradoras estão recebendo o prêmio, e a Previdência continua a arcar com as despesas. Enviei ao
Ministro da Previdência e Assistência Social levantamento sobre o custo elevadíssimo do tratamento médico-hospitalar e ambulatorial das vítimas de acidente~
de trânsito. Tudo isso quem paga é a Previdência. E
indispensável que se corrijam essas distorções, evitando-se que trabalhadores e aposentados sejam sacrificados, para enriquecer as grandes seguradoras nacionais
e mu!tinacionais, protegidas pelo Governo, que lhes
dá total cobertura para que recebam recursos e não
paguem as despesas.
Registro o meu protesto contra esse comportamento
do Ministério da Previdência e Assistência Social.
O SR. IRANILDO PEREIRA (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados
mais uma vez, o Presidente desta Casa, Deputado Paes
de Andrade, desloca-se até o Ceará para inaugurar um
reservatório dágua. Trata-se do Açude Edson Queiroz,
localizado no Municipio de Santa Quitéria.
O Ceará. como todos sabem, sofre muito com os
efeitos da seca, e o processo de acumulação de água
é vital para a sobrevivéncia das populaçõs interioranas.
O Deputado Paes de Andrade, nesse breve período,
inaugurou dois açudes: há poucos dias, o Açude Pacu,
no Município de Senador Pompeu, e agora o Açude
Edison Queiroz. Existe uma obra gigantesca, que representa o sonho da comunidade jaguaribana: a construção
. de um reservatório dágua, da maior significação para
a região. Por intermédio do Deputado Paes de Andrade, esse reservatório já tem recursos assegurados para
o início de sua construção. A conclusão dessa obra dará
imensa tranqüilidade ao povo jaguaribano e, mais que
isso, condições de vida e de sobrevivência a milhares
de sertanejos, que, com a água acumulada, terão como
irrigar suas lavouras e, conseqüentemente, uma fonte
permanente de alimentos.
O que estranhamos, Sr. Presidente - registro o fato
-é que o Governador do Estado tenha comportamento
agressivo diante das atitudes positivas do Deputado
Paes de Andrade em relação aos interesses do Ceará.
A cada obra inaugurada ou viabilizada o Governo estadual reage com declarações virulentas. Os cearenses
querem desenvolvimento, obras no interior do Estado,
açudagem, enfim, uma ação permanente dos governantes.
Quero ainda demonstrar o amor que o Deputado
Paes de Andrade tem a nosso Estado. Recentemente,
S. Ex' fez o assentamento de centenas de famílias, dando-lhes condições de produzir alimentos.
Parabenizamos o nobre Deputado pela inauguração
de mais uma obra - o Açude Edison Queiroz, em
Santa Quitéria - manifestando nosso protesto às ações
agressivas do Governo Tasso Jereissati.
OSR. BEZERRA DE MELO (PMDB--eE. Pronuncia o seguintediscurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados a criança brasileira continua a ser um tema importante no contexto dos grandes problemas nacionais. Subestimar esta questão é incorrer em sério impatriotismo,
porque implica um ato de desprezo pela condição humana. E a despeito das recentes comemorações, a 12 de
outubro último, do Dia da Crian~a, ocorreu-nos a idéia
de que as esferas dirigentes do País detêm-se a um
plano teórico, sem a formulação de uma tese mais realista, capaz de atender à extrema significação de um
assunto que até aqui não ultrapassou os limites de um
fracasso burocrático.
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A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, criada ainda no governo do Presidente Castelo Branco,
tornou-se virtualmente defasada, até porque esta instituição não veio adequar-se ao patamar das dificuldades
sociais seriamente agravadas. E hoje - como já se
constatou - proliferam pelas ruas do País os meninos
marginalizados, enquanto no interior da Funahem, ou
propriamente dentro das Febem estaduais, as crianças
padecem, sob tratamento tipicamente medieval.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil editou
a pastoral da Criança, baseada em estatutos alentados,
a abrir perspectivas mais nobres e compreensíveis para
o menor desajustado. Creio que o espírito desenvolto
da Pastoral da Criança deveria ser incorporado às diretrizes doutrinárias da Funabem, porque, dessa forma,
estaria plenamente reestruturada e em condições de
arrostar este quadro crítico.

São, no País, aproximadamente 40 milhões de menores desvalidos que clamam por justiça social, como se
estivessem em guetos solitários, bradando em meio a
um deserto desolador, sem obter uma repercussão favorável da parte das autoridades governamentais. E já
que prevalece a surdez oficial, nada mais podemos esperar diante dessa situação intensamente amarga.
A carta constitucional posta em vigor a 5 de otítubro
do ano passado mostra-se altamente generosa em relação ao menor, e determina medidas de fundo humanístico em favor dessa categoria de pequenos cidadãos.
E se nos detivermos em uma reflexão mais profunda,
entenderemos quc largo percentual da infância desvalida escorregará para o abismo social do crime. E aí
veremos novos delinqüentes, configurados como vítimas modernas de uma civilização ímpia e desumana.
Sr. Presidente, acabo de ler, na pauta de hoje, ato
do Presidente desta Casa nomeando uma Comissão'Especial incumbida de apreciar. no prazo de 45 dias, o
Projeto de Lei n' 1.506/89, que "institui normas gerais
de proteção à infância e à juventude". outros que criam
o Estatuto de Criança e do Adolescente. Espero que
essa Comissão trabalhe e, dentro daquele prazo. encontre a solução viável para problema tão angustiante.
É o que tenho a dizer.
O SR. OSVALDO BENDER (PDS-RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Se" e Srs. Deputados, é
esperada com grande ansiedade a votação do Projeto
de Lei n' 3.477, que transfere recursos para o Banco
do Brasil, a fim de que possa finaciar a agricultura.
Espero que essa matéria, de autoria do ilustre Deputado
Saulo Queiroz, seja votada hoje. Apelo a V. Ex' para
que faça o possível e o impossível. a fim que essa proposição seja votada hoje, tal é a ansiedade da população,
especialmente daqueles que necessitam de finaciamento
do Banco do Brasil.
Na semana passada, esta Cassa aprovou projeto de
lei originário de medida provisória que elevou a contribuição do Finsocial de 1% para 2%, embora pretendesse apenas a majoração de 0,2% ou, no máximo,
elevá-la de 1% para 1,2%. É inacreditável que os Parlamentares tenham dado esta contribuição para majoração de tributos, quase sempre de iniciativa do Poder
Executivo. O que mais me deixa irritado nessa aprovação é o acordo de lideranças. É lamentável o que acontece nesta Casa, os liderados nem tomaram conhecimento do acordo.
Quero manifestar o meu protesto contra mais este
saque ao bolso do povo brasileiro. Engana-se quem
pensa que houve majoração de 100% na contribuição
do Finsocial paga sobre o faturamento, e que apenas
os ricos pagarão tal contribuição. A verdade é que todos
pagam, tanto os que têm mais recursos como os que
ganham o mínimo necessário à sua sobrevivência, pois
também sobre ele recairá esse percentual; os mais pobres são os mais penalizados.
Apelo ao Sr. Presidente da República para que vete
esse aumento exagerado. O povo não agüenta mais,
é preciso que se dê um basta ao aumento de impostos.
Dessa forma, cresce a sonegação, mesmo contra a vontade do contribuinte, pois ele simplesmente não éonsegue mais pagar. Nessa carga insuportável de tributos,

castiga-se mais uma vez o bom contribuinte, que paga
seus impostos rigorosamente em dia, e que para pagálos, mas com tantos aumentos, não tem condições de
continuar a fazê-lo.
Espero, pois, que o projeto seja vetado.
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OSR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) -Informo ao nobre Deputado Osvaldo Bender que, de acordo
com o novo Regimento, não existe voto de Liderança.
O que há é o voto simbólico. Quando não há pedido
de verificação de quorum,a matéria é considerada aprovada.

o SR. ERNESTO GRADELLA (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaríamos de inicialmente manifestar solidariedade aos
companheiros da empresa Bandi de autopeças, de São
José dos Campos, que estão em greve há mais de uma
semana, aguardando, na própria firma, solução para
seu problema salarial.
Cada vez mais, os empresários deste País aumentam
os preços descontroladamente. A criação pelo Governo
de câmaras setoriais acabou garantindo a determinados
setores da economia a fuga ao controle de preços que
era feito pelo CIP.
Hoje, os empresários estão aumentando os preços
à vontade.
Isso precisa acabar, porque os salários estão atrelados
a uma política salarial que não recupera a inflação ocorrida durante o mês. Os trabalhadores· têm razão em
fazer greve e merecem nosso apoio. Sabemos que, ou
se muda essa situação - os empresários deixam de
remarcar pela inflação futura, com medo do congelamento - ou as greves no País se tornarão constantes.
O crescimento delas tem a adesão dos funcionários públicos.
Gostaria de manifestar aos funcionários do Hospital
dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo, que
também estão em greve, aguardando proposta salarial
que atenda as suas necessidades mínimas, que não existe
política salarial que garanta, sequer a reposição do salário inicial aos trabalhadores.
Sr. Presidente, gostaria de destacar que, há semanas,
temos percorrido gabinetes, recolhendo assinaturas para um telex que seria enviado ao Governo argentino,
manifestando a oposição dos democratas e socialistas
brasileiros ao indulto que seria decretado, ainda que
parcialmente, pelo Presidente Menem. Essa iniciativa
contou com o apoio dos Líderes do PT, do PC do B, .
do PCB e do PSDB. Outras lideranças não foram encontradas e algumas alegaram tratar-se de problema interno
da Argentina e não quiseram subscrever o telex, como
o nobre Líder do PMDB, Deputado Ibsen Pinheiro.
Os trabalhadores argentinos, no dia 8 de setembro,
realizaram a maior manifestação deste ano no Pafs,
quando 150 mil cidadãos marcharam pelas ruas de Buenos Aires gritando contra a anistia aos militares geno- .
cidas e pedindo julgamento e castigo aos que fizeram
a "guerra suja" contra os filhos da Argentilla.
Democratas, socialistas, entidades civis e sindicais,
bem como os Parlamentares desta Casa que defendem
a democracia não podem omitir-se neste assunto. Devem apoiar a luta do povo argentino.
É necessário seguir a ação dos sindicatos no Brasil
e de organizações de vários países, como o Uruguai,
que têm manifestado sua posição contrária a essa anistia, posicionando-se contra o indulto aos militares genocidas argentinos. Lutar contra o indulto é opor-se a
qualquer tentativa de golpe.
Declaro que meu gabinete está à disposição desta
campanha, inclusive para sua centralização. É necessário que todos os Parlamentares que têm compromisso
com a democracia se somem a essa luta contra o indúlto.
a fim de que possamos colocar-nos ao lado do povo
argeniino, contra o perdão dos genocidas, a favor do
julgamento e do castigo dos militares envolvidos na
"guerra suja".

O SR, JOÃO PAULO (PT - MG. Sem revisão cid
orador.) -Sr. Presidente, Sr-'e·Srs. Deputados, tOIlUlr
se urgente a aprovação do Plano de Custeio e Benefícios
da Previdência Social. O prejuízo que tem acarretado
o atraso da aprovação deste plano, por culpa, inici~
mente, do Executivo, é muito grande para os pensionistas e aposentados da Previdência Social. Esta, no
meu entender, deveria estar aplicando o cálculo previsto
no dispositivo constitucional, mas não o vem fazendo.
Portanto, é preciso que a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social agilize o seu trabalho e aprove, imediatamente, o Plano de Custeio e Benefícios
da Previdência Social.
.
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Sr. Presidente, o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço foi, ao longo do tempo, objeto de expropriação
pelos banqueiros. Houve desvios de importâncias que
simplesmente desapareceram. Inclusive, pude constatar
isso, em 1976, porque o meu depósito do Fundo de
Garantia numa empresa só, durante todo esse tempo,
apresentava desfalque de 6%. Não havia norma alguma
baixada pelo BNH que justificasse essa falta de depósito
no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Depois
disso, houve várias irregularidades, que ainda não foram apuradas.
Recentemente, foi aprovado o Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória n' 90, que teve a oposição
descabida e ferrenha dos Ministros da área econômica
e, essencialmente, do Ministro Maílson da Nóbrega,
que queria que o dinheiro do FGTS permanecesse nas
mãos dos banquciros por 30 dias, c até mais que isto,
para que eles continuassem expropriando os trabalhadores.
Por último, Sr. Presidente, gostaria de registrar fato
gravíssimo que vem ocorrendo nas estradas brasileiras.
As empresas de ônibus não são fiscalizadas, agem de
forma irresponsável, são culpadas pelo assassínio de
inúmeras pessoas.
Registro, no meu Estado, o procedimento da Empresa Gontijo. Essas empresas vêm causando uma série
de acientes, alguns deles fatais. Como elas não são fiscalizadas pelo DNER, lotam os tanques de seus veículos
de combustível, não os vedam e. em conseqüência. saem
espalhando óleo pelas estradas. Na estrada que vai para
a região do Vale do Aço, em Minas Gerais, basta chover
para que os carros deslizem, provocaudo centenas de
acidentes.
É um fato muito'.grave. que merece a atenção do'
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

o SR. VlRGILDÁSIO DE SENNA (P5DB - RA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr" e Sr,.
Deputados, ocupo esta tribuna para dirigir ao Sr. Governador do Estado da Bahia, Nilo Coelho, apelos que
venho recebendo de companheiros de Maragogipe.
Ocorre que a cidade se considera desprotegida e desamparada pela ação governamental. A estrada que
lhe dá acesso está quase que intransitável, e o ferryboat, transporte usado pela população para ir à Capital.
foi transferido para outro local. Assim, há dificuldade
no transporte interno na Baía de Todos os Santos, o
que prejudica o seu comércio e as obrigações de cidadãos ali residentes.
Enfim, o quadro há muito tempo se agrava, já que
não é feita a manutenção da estrada. Há, ainda; que
se levar em consideração o fato de que Maragogipe
é uma cidade histõrica, de alta significação no desenvolvimento do Recôncavo Baiano.
O Sr. Secretário de Transportes tem recebido inúmeros apelos de Parlamentares da Assembléia Legislativa
e da Câmara dos Deputados relacionados aos problemas
de transporte, que se agravam a cada dia, tornando
a vida da população daquela operosa cidade difícil, senão impossível. Portanto, em nome da população de
Maragogipe, peço encarecidamente ao Sr. Governador
Nilo Coelho que determine as obras de restauração
das cstradas c recoloque no transporte marítimo daquela cidade o ferry-boat dali retirado.
Aproveito a oportunidade para solidarizar-me com
o Deputado Saulo Queiroz pelo extraordinário e significativo projeto que apresentou, autorizando o Poder
Executivo a emitir títulos do Tesouro Nacional para
ressarcir o Banco do Brasil do calote promovido pelo
Executivo c aprovado por esta Casa, no financiamento
concedido a agricultores com recursos auferidos na captação da Caderneta Verde.
Assim, Sr. Presidente, minha expectativa é que hoje
a Câmara dos Deputados aprove o projeto votado. e
aprovado na Comissão de Economia para que, assim,
rapidamente, o Banco do Brasil possa finandar a safra
agrícola que se aproxima.
o SR. ULDURICO PINTO (PMOB - BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, presença indispensável na mcsa do brasileiro de
todas as camadas sociais, a famosa dobradinha feijãocom-arroz, bem como outros componentes da aliment:. ão básica, vêm cedendo cada vez mais espaço à agri-
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cultura de exportação, o que compromete o nível nutricional da população.
O feijão é, sem dúvida, mais sensível que o arroz
às variações climáticas e ao humor das políticas agrícolas. Séculos de abandono da lavoura resultaram em
sucessivas crises de produção e de abastecimento, provocadas pela fragilidade do grão ao clima e aos ataques
de pragas e doenças, a par de uma política inconsistente
de estímulos às lavouras destinadas ao abastecimento
interno.
Atividade disseminada por todas as unidades da Federação, o cultivo do feijão apresenta ccntenas de variedades regionais e é efetuado por um amplo leque de
produtores· rurais, onde predomina a exploração por
pequenos-agricultores. Segundo o Censo Agropecuário
de 1980, 78% da área plantada possui menos de la
hectares.
O caráter rudimentar da lavoura, malgrado inciativas
da pes.quisa agrícola e da extensão rural, mantém a
natureza acentuadamente cíclica da produção. A cultura do feijão pouco evoluiu nos últimos anos. Somente
a partir da década passada foram feitas maiores pesquisas para o aprimoramento genético dos cultivos brasileiros.
Mas ainda é tímida a absorção de tecnologias modernas pelos pequenos agricultores. O Censo revelou ainda
que menos de 4% dos prodntores de feijão no País
utilizam sementes selecionadas e algum tipo de tecnologia, tais como irrigaç:1o. defensivos e adubaç:1o.
Nesse sentido, gostaria de salientar o aspecto social,
talvez mais importante do que o fator econômico, do
cultivo tradicional do feijão por pequenos e médios
produtores, na medida em que fixa o homem no campo,
ao contrário das grandes empresas agJicolas voltadas
para Fi chportação . não geradora~ de en1pregos rurais.
Por outro lado, o cultivo a nível empresarial (raz
peIspçctiva~ do alltnento em grande escala da produção
e da produrividade da leguminosa. e conseqüente barateamento desse importante alimenw na mesa do trabalhador brasileiro.
O rendimento físico médio das lavouras brasileiras
de feijão é dos mais baixos do mundo. Culturas adequadamente conduzidas, dentro de um ajustado padrão
tecn'blógico, são capazes de produzir até 2.500 quilos
por hectare, Nos últimos cinco anos, a média das produtividades obtidas no plantio das águas - que, de um
modo geral, conseguem resultados snpcriores aos alcançados pelas lavouras da segunda safra - sequer ultrapassou 500 quilos por hectare. Grosso modo, constata-se
que as lavouras brasileiras mal exploram a parca fatia
de 20% do potencial produtivo da espécie. As razões
estão quase sempre associadas à condição do prqdutor.
em sua maioria pequeno e descapitalizado, Daí a dificuldade do accsso ao crédito, a escassa utilização de sementes fiscalizadas, a reduzida absorção dos resultados das
pesquisas varietais e, principalmente, investimento em
irrigação, segundo pesquisas realizadas pela revista
"Agronalysis".
O Brasil, no entanto, pode-se considerar privilegiado,
pois conta com três safras de feijão, além das produções
sazonais em vários Estados, o que, teoricamente, deveria permitir amplo abastecimento o ano inteiro.
Ao contrário, o que vemos a cada ano é a importação
do produto para formação do estoque regulador.
Apesar da necessidade de importação do feijão, assistimos impassíveis à desaceleração do crescimento da
produção desde 1966, juntamente com o arroz, a batata,
a mandioca e o milho, cujas safras, desde aquele ano,
não conseguirjlm acompanhar o crescimento vegetativo
da população. Aliás, tanto o feijão quanto a mandioca
apresentaram taxas negativas no crescimento da produção (-0,39% e -0,09%; respectivamente).
A área cultivada encontrava-se praticamente estagnada desde 1984. Em 1988, entretanto, voltou a crescer
cerca de 19% em relação a 1987.
Em 1989, a produção do feijão deverá novamente
decrescer, e é possível que a colheita não nltrapassc
2,5 milhões de toneladas.
"A oscilação crônica no resultado das safras -revela
a revista "Agroanalysis", de abril último - denota que
a fixação de metas de crescimento não pode vir desacompanhada de medidas de estímulo, de maior prazo
para a lavoura,' visando a ampliar sua capacidade de -
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proteção aos fatores dé risco. Os incentivos à produção
devem ser não somente capazes de assegurar a expansão/manutenção da área cultivada (efeito que até certo
ponto tem sido obtido, via política de preços e crédito),
como também de garantir a competitividade da lavoura
nas regiões tradicionalmente produtoras".
Entre elas está o Paraná, que costuma ocupar o primeiro lugar - destacando-se na safra das águas, plantada a partir de julho e colhida a partir de outubro/novembro - seguido por Minas Gerais, Bahia, Ceará,
~ão Paulo, Pernambuco, Paraíba, Santa Catarina,
Goiás e Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, os Estados que experimentaram maior incremento foram a Bahia e Santa Catarina, conforme dados colhidos no peri6dico "Conjuntura Econômica", de julho de 1988.
No meu Estado, a região de Irecê - servida pela
conhecida "Estrada de Feijão" - provê todo o Nordeste e revela-se de vital importância para o equilíbrio
do abastecimento, uma vez que a colheita do produto
se estende de fevereiro a abril, no período dito da entressafra da região centro-sul, isto é, entre a safra das
águas e da seca,
Todo o esforço para o aumcnto da produção do feijão
mostra-se necessário, na medida em que a escassez do
produto acarreta brutal elevação dos preços, gerando
queda do consumo per capita do grão no País.
Nos últimos três anos, o consumo variou entre 2,3
e 2,4 milhões de toneladas, níveis pr6ximos aos obtidos
há sete anos, conforme dados da Companhia de FÍimnciamento da Produção, que estimou para 1989 o consumo de 2,6 milhões de toneladas, o mesmo do ano passado.
O nível de consumo de feijão no Bras.i[ ê basümte
irregular c, evidentemeonte. está atrelado às oscilações
anuais da oferta. Sabe-se que a tJlev:lçiio do custo -dos
alimculor., provocada por qualquer falO!'. tem efeito
depre~sivo no tocante ao nível nutricional da populaçiío.
l\.ssím. o desequilíbrio entre a oferta e a demanda redUlz
os nívl~-is prot~ico:; da população luenos fa.vür'Gcida~ dindnui a oferta, sobre o preço e, eKn con~;eqüGncia, o
consumo é reprimido.
A instabilidade da politica de prcçm da leguminosa
recai, exatamente, e de forma mais perverr.a, sobre os
segmentos de baixa renda, para os quais o feijão j'epresenta a principal - talvez a única - fonte de proteínas.
O SR. JONES SANTOS NEVES (PL - ES) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, o propósito deste pronunciamento é de levar ao conhecimento da Casa que nesta
data estou ingressando com um projeto de lei que "automa a criação de empresas comunitárias".
São consideradas empresas comnnitárias as sociedades de fins econômicos que, sobretudo, preencham o
requisito de que de seu capital subscrito participe, obrigatoriamente, como sócia, na proporção mínima de
30%, uma associação civil de caráter comunitário, sem
fins lucrativos, da qual sejam filiados, necessariamente,
no mínimo, 60% dos seus empregados.
Com a proposta de criação dcste novo tipo de estru.tura empresarial, o que se pretende, objetivamente,
é aproveitar a identidade de interesses que deve nortear,
na empresa, as atividades de empregadores e de empregados, em uma conjugação de esforços cujo resultado
final é a dignificação da pessoa humana.
O projeto que ora apresentamos é, sem dúvida, inovador, abrindo um horizonte novo de participação associativa entre o capital e o trabalho. Mediante a criação
de um tipo novo de empresa, ele patrocina excelente
solução para os conflitos sociais e para a atenuaçãq
de tensões, de qualquer natureza, entre empregadores
e empregados. Merece, por esta razão, o maior apoio
e o mais completo incentivo por parte do Poder Público.
O projeto disciplina, por outro lado, de forma indireta, porém categórica, o inciso XI do art. 7' da Constituição, apresentando fórmula segura para equacionar
o problema da participação dos lucros e da gestão das
empresas por parte dos seus trabalhadores.
E importante destacar, ainda, no projeto, os seguintes pontos de interesse:
I. O valor do faturamento anual máximo de 120.000
BTN (Bônus do Tesouro Nacional), que é o mesmo
valor que fixamos em nosso Projeto de Lei n' 3.272/89,
estabelecendo, portanto, para as empresa~ comunitá-_
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rias, o mesmo tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido que concedemos às microempresas.
2. A proporção de 1/3, nos colegiados dirigentes
da empresa. por parte da associação comunitária que
representa, de fato, os efetivos interesses dos trabalhadores.
3. A exigência de que metade da participação dos
lucros auferida pela associação comunitária seja, obrigatoriamente, destinada a finalidades sociais em favor
dós trabalhadores da empresa.
4. A solução empresarial comunitária para o enorme problema nacional do desequihbrio da renda, através da exigência de que não poderá haver distância
maior do que quinze vezes entre a maior e a menor
remuneração paga aos empregados.
Nosso entendimento é de que a comunidade e a empresa comunitária possuem vantagens indiscutíveis sobre qualquer dessas formas anteriores de distribuição
coletivista. Entre essas vantagens alinha-se a de que
a transferência parcial da posse de uma pessoa ou de
uma família para uma coletividade altera o sentido existencial de forma suficientemente profunda e muito mais
eficiente do que o estabelecimento da posse coletiva
integral.
Escusado será qualquer comentário adicional quanto
à justificativa do apoio que a empresa comunitária deve
merecer e receber do Governo na base de incentivos
fiscais, creditícios, econômicos, gerenciais e tecnológicos, tendo em vista a própria definição do papel do
estado na sociedade em que vivemos.
O projeto é inovador e revolucionário. Merece, portanto, a mais ampla discussão desta Casa de Leis. Merecerá, também, tratamento especial nosso, em próximo
pronunciamento no Grande Expediente.
Muito obrigado.

o SR. NELTON FRIEDRICH (PSDB - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Ilustres Parlamentares, estamo-nos empenhando dedicadamente à
campanha dc Mário Covas.
Não há um final de semana, por exemplo. cm que,
no Paraná, estejamos ausentes de toda uma trajetória
de trabalho, de reuniões, convenções e, enfim, de todo
tipo de encontros, com o objetivo de levar o candidato
da "campanha tucana" à Presidência da República.
Nos últimos finais de semana, cm ncnhum deles, fizemos menos de 1.600 quilômetros, em função da extensão do Estado e das diferentes regiões em que estamos
atuando.
Por isso, quero dcixar clara a improcedência da notícia, veiculada hoje, na "Folha de S. Paulo" sobre a
disposição deste Parlamentar em apoiar a candidatura
da Frente Brasil Popular, do presidenciável Lula.
Faço esse registro. Sr. Presidente, por ser extremamente necessário, a fim de evitar outras especulações.
Temos, evidentementc, algumas diferenças quanto ao
encaminhamento da campanha é já as manifestei ao
próprio candidato. Mas, também, respeito a postura
. do candidato nessa questão. Para todos os efeitos, esclareço, ainda, que estamos decididamente trabalhando
- e faço isso de maneira consciente por uma responsabilidade não só da causa que abraço, mas por razões
histórias - pois é neccssário construirmos uma grande
frcnte de centro-esquerda, e de esquerda, no segundo
turno. Portanto, visivilmente convencido de que o candidato Mário Covas tem amplas condições de ir ao segundo turno, por estar engajado na campanha no Paraná, por ser membro da Executiva do Partido e por
entender que, neste momento, é uma candidatura fundamental para este País e a mais importante para a
realidade em que estamos vivendo na circunstância
atual defino neste microfone esta questão.
Ao mesmo tempo, manifesto à clareza de que ninguém venceu essa eleição. E como isto não aconteceu,
há uma razão superior para os setores progressistas refletirem e analisarem, para que, no segundo turno, haja
um grande encontro da vontade progressista deste País.
Diz-se - e isto está corretamente veiculado na imprensa
- que seria um crime histórico se os setores progressistas de centro-esquerda e esquerda não se aglutinassem no segundo turno, porque, há quatro séculos, este
Brasil é basicamente conduzido pelos setores conservadores - direita e extrema-direita. Está na hora de nós,
progressistas, com inteligência, maturidade e exercício
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até convencimento científico, nos comprometermos
com a história e somarmos para o segundo turno.
Por isso. em grande parte, não procede o que no
noticiário consta. Faremos, no Paraná, a partir de amanhã, mais um intenso roteiro de campanha, clara manifestação pró-candidatura Mário Covas.
O SR. MATHEUS IENSEN (pMDB - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, no momento em que a Sr' Ministra do Trabalho - bem a tempo, diga-se de passagem - promove
novas concepções para a punição de toda omissão que
resulte em acidente de trabalho prejudicando o trabalhador, tenho o prazer de colocar à disposição de S.
Ex' duas judiciosas sugestões que me foram enviadas
pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indúshias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico no Estado do
Paraná, com sede em Curitiba.
Elaboradas pelo Departamento de Saúde do Trabalhador daquele Sindicato, são as seguintes as propostas:
1. Que o empregado, ao se acidentar e necessitar
de afastamento do trabalho por mais de quinze dias,
que a empresa seja obrigada a pagar o salário integral
desse trabalhador a partir do décimo sexto dia até o
retorno do mesmo ao serviço, ressarcindo-se o empregador dessa quantia descontando-a na guia do INPS
daquele mês.
2. Que todos os CAT - Comunicados de Acidente
do Trabalho. emitidos pela empresa ao INPS passem
a ser enviados obritatoriamentc ao Sindicato que represente o trabalhador acidentado.
Tais medidas, se adotadas. irão beneficiar em muito
o trabalhador, sem onerar as empresas, desburocratizando um pouco mais toda a tramitação referente a
acidentes do trabalho.
O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados, sempre discordei da atuação política do Deputado
E:stadual paulista Sr. Afanásio Jazadji. Isto não quer
dizer, entretanto. que eu seja sistematicamente contra
todas as suas iniciativas, tenham elas que caráter tenham. E prova disto é que vou ler, em 'sua íntegra,
para que faça parte dos Anais desta Casa, a Moção
n' 105/89, de sua autoria, lida perante a Assembléia
Legislativa de São Paulo, reunida no Palácio Nove de
Julho em 4 de setembro próximo passado:
"A alta tecnologia empregada pelos meios de
Comunicações, especialmente emissoras de televisão. já permite que se fixem novos critérios para
a sua perfeita utilização, visando sobretudo a sua
adequação aos princípios éticos, morais e legais
que norteiam a sociedade brasilcira.
O avanço atual das técnicas de gravação em vídeo
enseja a possibilidade de se preservar, além do
áudio (som) também a imagem - a qual é fundamentaI quando se pretende caracterizar certos abusos, infelizmente cada vez mais presentes em programas de televisão.
Se muitas emissoras de Rádio, pela atual Lei
de Imprensa, são obrigadas a manter por 30 (trinta)
dias as gravações de seus programas, nada mais
justo que também as de Televisão, de influência
mais direta porque utilizam som e imagem, preservem em seus arquivos fitas gravadas de seus programas, que possam servir à Justiça, quando requisitadas.
Até então, as TV poderiam alegar o altíssimo
custo para manutenção de suas programações em
enormes bobinas de vídeoteipe, geralmente de procedência estrangeira, caríssima e que inviabilizariam a medida. Atualmente, no entanto, com o
advento das unidades portáteis e da utilização de
equipamentos em VHS para reportagens, e em fitas
que até mesmo podem ser alugadas, tem-se como
perfeitamente aceitável a proposta, para o salvaguarda de direitos e um melhor juízo dos próprios
magistrados acerca de determinada demanda.
Existem, hoje, por exemplo, fitas em VHS que
gravam até 6 horas, portanto, se emissoras houvesse que transmitisse por 24 horas sem parar, apenas 4 fitas seriam o suficiente para a guarda de
sua imagem por 30 dias, como preconiza a Lei
de Imprensa. Qualquer loja vende, a preso bem

em conta, fitas de padrão compatível com o que
emissoras de TV utilizam, portanto, a legação possível de custo seria inadmissível.
Aliás, emissoras de rádio que mantinham sua
programação em fitas de rolo, do tipo 2.500 pés.
em gravadores especiais para a "censura", também. já aboliram essa prática, pelo alto custo do
equipamento e das fitas' magnéticas. adotando o
uso para tal fim das pequenas fitas modelo "cassete", que são operadas por gravadores simples e
baratos.
Deve, pois, ser alterado o dispositivo da Lei de
Imprensa, em vigor, que trata dessa exigência para
emissoras de radiodifusão, incluindo-se nele igual
determinação quantos às de televisão. Porque é
nos programas de televisão que, através de mímicas. de gestos. de palavras grosseiras, de insinuações grotescas e até de cenas mudas cheias de erotismo. especialmente nestas, que se cometem os
maiores excessos.
Para dar aos cidadãos honestos e zelosos dos
bons costumes a oportunidade legítima de manifestar-se contra tais obscenidades e safadezas, apelando para a Justiça na defesa de seus direitos, é imprescindível que se possa apresentar, como prova,
como evidência, a fita gravada, com a imagem do
atentado praticado, já que o áudio apenas não capta e registra gestos imorais.?
Exemplos não são necessários porque as emissoras de televisão, com raras e honrosas exceções,
tornam pobre e mesquinho o chamado horário nobre, com cenas, gestos e expressões ofensivas à
boa moral.
O importante é aperfeiçoar lei, estendendo
às emissoras dc televisão a obrigatoriedade de manterem arquivadas e à disposição da Justiça, fitas
c0'!1pletas de seus programas.
E preciso dar à sociedade, através da Lei, instrumentos para a defesa de princípios sadios que devem nortcá-la, contra verdadeiros atentados que
subvcrtem, para pior, os seus fundamentos.
. Por considerar justa a presente proposição, em
todos os sentidos.
A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo apela ao Exm'. Sr. Presidente da República para
que determine urgentes estudos no sentido de que,
alt.erada a Lei de Imprensa no dispositivo citado,
sejam também as emissoras de televisão obrigadas
a preservar em arquivo fitas de vídeo de seus programas, assim como a obrigatoriedade de sua apresentação quando solicitadas pela Justiça."

a

Era o que tinha para dizer.
O SR. PAULO ZARZUR (PMDB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs Deputados, transcorreu no último domingo, o Dia do Professor, praticamente sem comemorações - que talvez não
lhes fossem tão gratas, diante das dificuldades que cercam sua difícil tarefa que, infelizmente, os governantes
pretendem confundir com um sacerdócio, quando se
trata. apenas e principalmente, de um meio de vida,
pois além de educar os filhos alheios, os que abraçaram
o magistério têm que sustentar e educar os próprios
filhos.
Não se admite, hoje, uma concepção romântica de
nenhuma profissão, tanto mais que a colocação da tarefa
do educador num pcdestal inatingível não apenas leva
a laboriosa classe a um posto de sacrifício, quc ela sabe
enfrentar, mas não é desejável dentro dos melhores
critérios da justiça social.
Queremos, nesta oportunidade, exaltar o magistério.
de todos os graus e em todos os níveis, por que o professor é o primeiro agente de todas as transformações
sociais, cabendo, ao mesmo tempo, ao educador, a tarefa de manter vivas as melhores tradições da sua pátria
e da humanidade.
Decerto não há outra profissão mais dignificante, e
dificilmente se encontrará outra mais gratificante.
Mas nós, os humanos, não sobrevivemos apenas pelas
demonstrações de gratidão. Temos que cuidar do nosso
sustento e da nossa família.
Por isso, queremos dizer, neste instante, que a melhor
homenagem a ser prestada aos nossos professores con-
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sistirá em propiciar-lhe um salário conveniente à sua
subsistência, sustento e educação da família e dos filhos,
sem que seja necessária, nunca, a realização de movimentos reivindicatórios dirigidos à confrontação, mas
decorrente da decisão expontânea das autoridades e
dos dirigentes de educandários particulares.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e
Srs Deputados.

r

O SR. CARLOS VINAGRE (PMDB - A. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, li cm jornal belenense artigo intitulado "A Crise
dos Municípios", dc autoria do jornalista Osvaldo Melo
e publicado na edição de 6 de agosto próximo passado.
Leio a matéria na íntegra, para que faça parte dos Anais
desta Casa:
Dezenas e dezenas de Prefeitos e ordenadores
de despesas dos diversos setores municipais, cujo
mandatos expiraram no dia l' de janeiro deste ano
estão sendo notificados pelo Tribunal de Contas
do Estado e Conselho de Contas dos Municípios,
para prestarem esclarecimentos ou se defenderem
da aplicação irregular de verbas ou rccursos rccebidos ou de fundos transferidos.
Outros estão respondendo a processos por desvio
de verbas, insatisfatória comprovação de despesas'
ou simplesmen te má aplicação dos recursos oriundos do produto de arrecadação de impostos federais.
As puniçõcs, antes limitadas à suspensão da liberação de quotas, quando no exercício das funções,
agora que já não se encontram mais nos mandatos,
assumem caráter mais graJ'e, implicando na possibilidade, já admitida pelos Conselheiros, de ação
pública contra os exgestores condenados, através
do Ministério Público, resultando, além da responsabilidade penal, na devolução das importâncias
desviadas pu mal empregadas.
Tanto o Tribumil dc Contas do Estado, como
o Conselho de Contas dos Municípios, cada qual
na esfera de suas competências, têm procurado disciplinar e orientar a movimentação dos recursos
entregues aos administradores m?nicipais.
Por falta de competência, uns: pór má fé, uns
poucos, por falta de assessoria, muitos', os Prefeitos
que saíram, cometeram muitos erros e várias irregularidades. Outros aplicaram verbas em obras supérfluas ou perdulárias, sem levar em conta a necessidade de empreendimentos lJásicos nos setores
de saneamento, educação e vias públicas. Sem
qualquer planejamento, gastaram como bcm lhcs
pareccu, sacrificando inúmeras prioridadcs scm
atentar para a obrigação pcrcentual determinada
pela legislação para despesas de capital e despesas
correntes.
Diga-se, no entanto, a bem da verdade, que nem
todas as irregularidades apontadas pelos Tribunais
ou Conselhos, decorrem de corrupção política ou
administrativa. A campanha para chamar os municípios à responsabilidade tem sido didática, longa
e árdua e já tem oferecido. muitos frutos.
Os cursos, seminários e reuniões para Prefeito,
Secretários, Assessores, Contadores, ministrados
pelos Tribunais, ~Ios Conselhos, pelos Prefeitos,
pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, estão criando junto aos administradores municipais nova consciência dos seus deveres, prerrogativas e responsabi1\dades. Essa pedagogia, mais
do que a ação fiscal ou penal, deve responder,
a médio ou longo prazo, pela esperada mudança
da mentalidade administrativa dos Prefeitos do Pará e do Brasi!.
O processo de modernização do País, mediante
a adoção de critérios administrativos ajustados à
política geral de desenvolvimento cquilibrado e
harmoniado, só poderá chegar às bases - isto é,
os municípios que são as células da Nação - por
via didática.
As dificuldades por que passam os municípios
em nosso País têm origem, em parte, nos favores
políticos que criaram municípios economicamente
inviávcis. O próprio Tribunal de Contas da União

tem divulgado estatísticas reveladoras da situação.
É grande o número dc municípios sem arrecadação
capaz de sustentar sequer as despesas de custeios.
São inviáveis quanto ao espaço territorial e à população escassa. Alguns possuem menos de dois mil
habitantes. Nesses casos, os municípios dependem
exclusivamente das quotas do Fundo de Participação Federal, que redunda na sua pulverização.
Em outros casos, além da falta de autonomia econômica, há municípios sem recursos humanos que
orientem a aplicação adequada dos recursos e satisfaçam a prestação de contas no prazo legal e com
todas as exigências técnicas e legais.
Sem abdicar das funções fiscalizadoras e punitivas, tanto o Tribunal de Contas da União, como
os dos Estados c os Conselhos de Contas Municipais, não podcm eximir-se de alguma dose de tolerância, por menos que seja, quando não houver
má fé na constatação de má aplicação de recursos
e irregularidades. Até os governos estaduais e o
federal, com bons quadros t6cnicos, pecam pela
apresentação e construção de obras duvidosas.
A crise do municipalismo brasileiro é fundamentalmentc uma crise de valores humanos na base
da sociedade, o que só poderá ser corrigido aos
poucos pelo desenvolvimento políticos paralelamente à formação de dirigentes de nível técnico-gerencial. A união da política e da técnica permitirá
que os quadros político envolvam satisfatoriamente.
A tradição brasileira é municipalista e democrática. Em sua defesa impõe-se portanto, uma pedagogia administrativa de base. Em outras palavras,
um programa intensivo de assistência técnico-administrativa aos municípios carentes de recursos próprios e humanos.
Suspender a entrega de quotas, levar Prefeitos
às barras dos tribunais - salvo em casos de comprovada corrupção administrativa, envolvendo enriquecimento ilícito - equivale a condenar muitos
municípios à morte. Seria a fórmula mais efetiva
de decretar-lhes a falência, quando o caso é de
socorro, de luzes, de esclarecimentos. A revalorização da atividade política depende extraordinariamente do tratamento dispensado aos municípios.
Era o que tinha para dizer.
O SR. ISMAEL WANDERLEY (PTR -

RN. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. PreSidente, Sr" e
Srs Deputados, o Mini~ro da Justiça, Saulo Ramos,
presidiu ontem, dia 18 de outubro, a solenidade de
encerramento do Segundo Encontro Nacional de Delegadas de Polícia, promovido nos últimos dois dias pelo
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, naquele
Ministério.
O evento tevc por finalidade discutir o aprimoramento do espaço policial e a utilização de mecanismos
que possibilitem a melhoria do desempenho no combate
à violência praticada contra a mulher. Ao final dos
debates, eras elaboraram um documento com as conclusões e reivindicações da categoria, cuja nota mais forte
é justamente aperfeiçoar o atendimento e a prestação
dos serviços à população feminina de todos os locais
onde estáo instaladas as delegacias espccializadas.
Algumas das principais propostas apresentadas e defendidas pelas Sr' , Delegadas apontam para a criação
de abrigos especiais para mulheres que se encontram
em situação de perigo e vêem-se impossibilitadas de
retornar a seus lares face à ocorrência de conflitos;
a instalação de uma Defensoria Pública em cada instituição para orientação e pronto atendimento ,jurídico em
ações cautelares de alimentos. pensões, separação e
guarda de filhos, bem como a colocaçáo de profissionais
de Serviço Social e da área de Psicologia voltados para
o aten,dimento das mulheres vitimadas pela violência.
A inclusão de disciplina abordando especificamcnte
a problemática da violência contra a mulher, nos cursos
acadêmicos da Polícia Civil, também foi reivindicada
pelas Delegadas neste Segundo Entontro Nacional.
Na verdade, Senhores e Senhoras, trata-se de um
problema muito grave e que, misturado às formas tantas
de violência social que diariamente se nos expõem, ter-
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mina por ficar, muitas vezes, nos limites da mera bravata, da mera divulgação - quando muito. Passos concretos para coibir tal prática precisam ser levados à termo,
porque não basta denunciar. E precisá lutar para extinguir essa que é a mais vil das discriminações, processando-se através da violência direta e inconseqüente contra
alguém que, muitas vezes, cala-se diante do sofrimento
para poupar os filhos, ou por vergonha de expor-se
ao riso e no desprezo social, como se a prática da violência não estivesse tão perto de todos nós, dc nossas filhas,
de nossas esposas.
Venho, pois, aqui, solidarizar-me com as delegadas
de todo o Brasil, pelo pioneirismo de sua luta, pela
coragem de trazer a público tais apelos. E, tenho certeza, de que este segundo Encontro não só reafirmou
o compromisso dos segmentos judiciais com essa luta,
como também abriu novas fronteirás para a adoção
de mecanismos destinados a coibir a violência praticada
contra a mulher no Brasil, nas suas mais diversas formas
e faixas sociais, ferindo a honra e a dignidade da família
brasileira.
Era o que tinha a dizer.

OSR. OCTÁVIO ELÍSIO (PSDB -MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs Deputados, a candidatura do Senador Mário Covas à Presidência da República pelo PSDB vem deslanchando no
momento próprio, dando-nos a confiança de que iremos
pra o segundo turno. Em Minas Ger~is, quero destacar
o sucesso das últimas duas visitas de Covas. A primeira,
a Belo Horizonte, quando fizemos carreata de quinhentos carros e caminhada pelo centro da cidade, entusiasmou a militância e sensibilizou o povo belorizontino.
A candidatura Covas foi associada publicamente às lideranças do PSDB do Estado de Minas Gerais, dentre
eles os Prefeitos Pimenta da Veiga e' Ademir Lucas,
com boa imagem na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Estado, e com efeito positivo sobre o apoio
popular à candidatura Covas.
Semana passada nosso candidato foi a Barbacena.
Barroso e São João Del Rei, e a recepção popular manifestada nas carreatas e nos comícios confirma que Covas
será vitorioso em Minas.
Tenho a convicção de que Covas cresce nas pesquisas
em função da seriedade das,.propostas que o PSDB
apresenta, desvinculadas de características populistas
e demagógicas, o que lhe confere especial credibilidade..
A pesquisa divulgada pela revista Isto É/Senhor do último dia 11 apresenta Covas como o candidato de menor,
rejeição. Por outro lado, essas pesquisas têm apontado'
Covas eomo o candidato praticamente imbatível no 2'
turno, inclusive o único em condições de derrotar Collor.
Quero lembrar que em Minas, como de resto no Bra-'
sil, continua caindo a candidatura Collor, na medida.
em que se revela sem consistência e sem conteúdo político, por falta de propostas sérias para a crise brasileira.'
Definitivamente, não é este o presidente para um momento tão sério enfrentado pelo Brasil.
Em seu lugar. as forças conservadoras promovem
agora Afif e Maluf; o primeiro chegou a ter bom desempenho nas pesquisas em meu Estado, mas também esta'
caindo ladeira abaixo.
O último debate da TV Bandeirantes foi decisivo
para colocar às claras a fragilidade da candidatura Afif.
Suas posições na Constituinte contra os trabalhadores,
as pessoas portadoras de deficiência e os idosos. bem
como contra o voto aos 16 anos são amplamente questionadas, mas podem ser justificadas por seus compromissos conservadores. O que é inaceitável e injustificável é sua irresponsabilidade diante de seus eleitores
e do povo em geral, ausentando-se permanentemente
da Constituinte. em 63% das votações globais e em
85% no 2" turno. E, quando presente, abstcve-se, com
freqüência, nas questões polêmicas.
Se fosse aplicado o Regimento Interno da Câmara.
como o foi para o Deputado Mário Bonchardet, também Afif perderia seu mandato. E, o que é lamentável
é que o candidato do PL recebeu seus salários integrais
durante a Constituinte. Esta é sua verdadeira face. inteiramente diferente daquela imagem que procura vender
na TV. O apoio de Sarney e seus Ministros mais chegados será decisivo para sua queda definitiva.
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ser lançada a fundo perdido. Outro tanto poderá ser
objeto de negociação entre o Governo e os bancos,
através de outorga de novas cartas-patente ou benefícios
de ordem fiscal. Mas, sobretudo, é preciso cortar fundo.
Essa situação é semelhante a de um comerciante que
está operando com prejuízos. Ou prossegue desse modo
até o advento incvitávCl da falência, ou fccha antes
suas portas. enquanto é capaz de assimilar seus débitos.
Deve ser destacado que a liquidação antecipada dos
contratos é - sem dúvida - a maior aspiração de todos
os mutuários.
b) sabido, também que é muito expressivo o Úldiee
de inadimplência, e que é igualmente grande o número
d~ proce~~os qu.e tramita na justiç~;.é também indispensavel facIlItar a Incorporação do debito ao saldo devedor
- tal como já foi feito em oportunidades anteriores
- com três objetivos:
- viabilizar o reinício dos pagamentos;

significativa expressão para o País, devem merecer registros nesta Casa. Refiro-me, em primeiro lugar, à
admissão da OCB - Organização das Cooperativas
Brasileiras, e, portanto, do cooperativismo brasileiro,
como membro efetivo da ACI - Aliança Cooperativa
Internacional.
Devo dizer, Srs. Deputadosque a par de contemplar
o cooperativismo brasileiro com projeção internacional,
em termos políticos c de representatividade, o gesto
da ACI significa reconhecimento à expressão econômica e social a essa forma de associativismo em nosso
País. Na verdade, os 3,3 milhões de cooperados brasileiros desempenham, hoje, em toda a Nação, um trabalho de que os quase 150 milhões de brasileiros não
podem prescindir. São esses cooperados que garantem
significativa parcela de alimentos para a mesa brasiJeira;
é esse universo de trabalhadores que supre considerável
parte do álcool carburante que movimenta nossos veículos, que produz fios de lã e algodão que alimentam
as indústrias do vestuário. Enfim, o cooperativismo brasileiro é, hoje, peça das mais significativas na economia
agrícola brasileira, com desdobramento sociais que poucos instrumentos econômicos podcm produzir.
O segundo registro, Srs. Deputados, refere-se-igualmente ao cooperativismo e suas atividades. Refiro-me
agora ao fato de as vinte maiores empresas brasileiras
do setor agropecuário serem empresas cooperativas,
como acaba de apontar prcstigiosa revista de circulação
nacional. Esse fato é profundamente significativo, pois
não é desconhecido de ninguém que o setor agropecuário vem enfrentando, nos anos reccntes, uma série
de percalços decorrentes da desarrumação da economia
brasileira. Mesmo assim, essas empresas cooperativas
conseguiram conviver e superar a esses obst:iculos, numa demonstração inequívoca de maturidade empresarial. Fato revelador, também, de que o cooperativismo
toma rumos modernos, valendo-se com eficiência c
competência da autonomia em relação ao Estado, a
ele conferida pela Constituição em vigor. Digo, por
isso, e por acompanhar pari passu a atividade cooperativista em nosso País, que, a partir do momento em
que a prática do cooperativismo for entendida aqui por
inteiro, o cooperativismo será transformado em um dos
mais viáveis instrumentos para a recuperação econômica e social desta Nação.
Parabéns à Organização das Cooperativas Brasileiras.

I
Por tudo isto, Sr. Presidente, estamos confiantes na
vitória de Covas. ~este modo, há garantia de que as
propostas progreSSIstas e avançadas irão prevalecer,
nestas eleições, sobre a demagogia e o conservadorismo
daqueles que sc colocaram como "salvadores da pátria"
ou que se apresentam no horário gratuito do TRE fazendo o marketing de si mesma, pelas aparências, e nada
pelo conteúdo de propostas programáticas que valorizem a distribuiç~o de renda e a justiça social na retomada do desenvolvimento econômico. O povo sabe votar.
Muito obrigado.
A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputad~s, dois ~êner~s de causa~ concorreram para que o
SIstema Fmance1ro da HabItação deixasse de servir à
finalidade a que se destinava.
1.1 - Causas primárias
a) Os salários - perda do poder aquisitivo.
Se o SFH consistia em uma grande massa de dinheiro
da qual poderiam servir-se os cidadãos, era indispensável que a mesma fo§se mantida íntegra em seus ativos.
Se um cidadão, servindo-se dos recursos disponíveis,
retira 100, deve devolvê-los integralmente. Caso devol.va apenas 80, ccrt_amente haverá de faltar 20 para
o cldadao segumte. Nao obstante, somente poderá restituir inteiramente a quantia de que se serviu, caso seu
salário não se avilte, diante do compromisso assumido.
Essa, em especial, foi a verdadeira causa da falência
do SFH. Tanto é assim, que até a data do arrocho
salarial implantado em 1983 o Sistema funcionou perfeitamente, sem qualquer entrave.
b) Os resíduos - ou o "rombo" do sistema.
É cvidente que o tratamento diferenciado que foi
dispensado às prestações e aos saldos devedores haveria
de gerar um "rombo" inevitável e, virtualmente, impagável. Com efeito, se os saldos devedores evoluem com
freqüência maior do que as prestações e, além disso,
pela aplicação de índices mais expressivos, tornam-se
impagáveis.
Dois exemplos:
1. Quando as prestações foram congeladas (Ministros Funaro, Bresser c Maílson), os saldos devedores
prosseguiram crescendo. Logo, a soma das prestações
que ainda dependem de pagamento, ainda que fossem
todas antecipadamente quitadas, não seria suficiente
para quitar os saldos. Em maio de 1989, o Governo
estimava que a diferença entre os saldos devedores e
os valores exigíveis dos mutuários já perfazia a quantia
.de 22 bilhões de dólares!
2. As UPC - fatores determinantes da evolução
dos saldos - eram vinculadas às ORTN, as quais passaram a denominar-se OTN a partir do Cruzado L Todavia, a partir de julho de 1987 foram vinculadas à variação
das Cadernetas de Poupança. Concluída a obra, repassam seu débito aos mutuários.
Veja-se, por exemplo, o caso das cadernetas vinculadas, as quais já nasceram mortas.
Nenhuma razão induz um mutuário a deixar seu dinheiro aplicado na CEF durante três anos, para somente
após obter um financiamento, se justo ao seu lado existe
um empreendedor que lhe oferece o mesmo crédito
- e na hora, imediatamente - através do repasse de
sua conta...
Se os empréstimos forem concedidos aos mutuários,
ao invés de aos "empresários", certamente haverá uma
seleção natural desses últimos, na medida em que somente permanecerão no mercado aqueles realmente
habilitados a construir. Ê possível que a crise de habitação não seja resolvida no primeiro ano. Mas certamente
haverão de surgir empresários com suficientes rccursos
para atender a~ convidativo mercado comprador, o qual
se encontra hOJe à espera de mercadoria (habitações).
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SOLUÇÕES

2.1- Iniciativas imediatas
a) Ê sabido que o Sistema é um doente terminal,
cujo déficit cresce a ca~a dia. Impõe-se uma verdadeira
prática de eutanásia. E indispensável viabilizar a liquidação antecipada dos contratos, com vistas a impedir
que o "rombo" continue a dilatar-se cie modo incOlitrolável. Certamente que o crédito escrituraI não será realizado e que os bancos ou agentes financeiros sofrerão
prejuízos. Uma parte dos mesmos certamente deverá

-readquirir a credibilidade;
- desobstruir os órgãos do judiciário, que inclusive, poderão agilizar outros proccssos de largo interesse social.
2,2 - Medidas Definitivas
Enterrado o velho Sistema, impõe-se a estruturação
de um novo modelo, onde o primado do interesse seja
dado à habitação, e não ao Financeiro.
Para tanto, os financiamentos devem, necessariamente - ser divididos em dois grupos.
a) Financiamento simples
Nessa hipótese, saldos devedores e prestações devem
evoluir de forma idêntica quer em relação aos índices,
quer em relação à freqüência, acompanhando as taxas
de inflação, dc modo que os empréstimos sejam integralmente devolvidos. Embora os recursos a serem aplicados nos mesmos possam vir da arrecadação das Cadernetas de Poupança, nada impede que os mesmos venham a ser praticados com recursos próprios dos bancos. Mesmo diante da plivacidade da iniciativa, devem
ser r~gido.s por normas públicas e objetivas, Tal-gênero
de fInanCIamento pode ser colocado à disposição de
todos os interessados.
b) Financiamentos de natureza social
Já o segundo gênero, subsidiado, só pode ser obtido
por famílias com limites de renda a serem estabelecidos.
Nesse caso, existem regras rígidas a serem obedecidas.
tanto em relação à concessão quanto em relação à forma
dos contratos: investigação social para evitar especulação através de terceiros' compromisso de retrovenda:
r~quisitos de natureza solial- situação familiar, profisSIOnal, localização, seguros, desconto em folha, etc.
Nesse caso, podem ser empregados recursos do
FGTS, alem daqueles da Poupança. E, não há qualquer
dúvida, as prestações devem ficar vinculadas ao salário
mínimo ou, profissional. Mas não há qualquer dúvida:
sempre haverá um percentual de inadimplência requisitando a formação de um fundo -idoneamente administrado por um Couselho - a quem incumbirá a assunção
dos prejuízos.
Observações finais:
Ê indispcnsávcl a criação de um novo órgão destinado
a repensar c estabelecer uma política habitacional.
Eventualmente desenvolvendo projetos populares com
casas modelo, a serem desenvolvidas por uma arquitetura igualmente voltada para o social. Tal organismo
deve ser imune à influência dos bancos e dos construtores, devendo ser composto por representantes de todos os segmentos a quem interessa a.habitação. Esse
requisito é indispensável a nova idéia de um Sistcma
Social da Habitação.
O número atual de mutuários é estimado em
4.500.000. Não é menor o número daqueles que, não
sendo mutuários, mantêm a esperança de virem a adquirir casa própria.
Apelos mais fortes: Sistema Social da Habitação. Liquidação antecipada. Renegociação da dívida. Transferência sem refinanciamento.
Até a presente data nenhum candidato abordou a
questão habitacional. Às vezes referem-na, sempre de
modo evasivo.
O SR. JUAREZ MARQUES BATISTA (PSDB _
MS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, dois fatos recentes, ambos de

O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados, queremos manifestar aos moradores do conj unto
Sir, de Governador Valadares, Minas Gerais. a certeza
de que buscaremos encontrar a solução possível para
devolver a tranqüilidade a centenas de famílias ameaçadas de despejo pela Cohab daquelc Estado.
A cada um dos moradores do Conjúnto Sir, a nossa
solidariedade e a certeza de que estamos buscando o
melhor resultado, fazendo cessar, de imediato, qualquer amcaça de despejo.
Manifcstamos o nosso apoio aos Vereadores da Câmara Municipal, que vêm buscando encontrar uma solução para o grave problema social quc aflige os moradores do Conjunto Sir, principalmente aos Vereadores.
Renato Fernandes, Gerval Aguiar Trindade e Maria
de Fátima Salgado Rodrigues, que formaram a Comissão Especial para estudo da situação daquele Conjunto
Habitacional.
Concluíram eles que os moradores do Conjunto Sir
não têm renda suficiente para os planos propostos pela
Cohab, que os ameaça de despejo,-easo não preencham
as condições impostas para que assinem os contratos.
Este problema social não pode ser tratado única e
exclusivamente pelos aspectos econômicos da visão tecnocrata dos dirigentes da Cohab.
Dirigimos apelo ao Governador de Minas Gerais,
Newton Cardoso, para que encontre a solução possível,
considerando a aflição de centenas de famílias valadarenses. O problema é social e a solução somente pode
ser social, não se considerando os aspectos econômicos.
Esta é uma responsabilidade dos políticos do PMDB,
de quem cobramos uma medida social para solucionar
o grave problema. Que cesse a ameaça de despejo patrocinada pela Cohab! Debitamos o desespero de centenas
de famílias ao PMDB, lançando daqui o nosso apelo
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para que se" encontre a melhor solução possível. dando
um basta ao sofrimento de centenas de famílias humildes de Governador Valadares.
Era o que tinha a dizer.

o SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
os trabalhadores em atividades subaquáticas e afins estão em greve desde o dia 17 de agosto.
Através do Sintasa - Sindicato Nacional dos Trabalhadorcs em Atividades Subaquáticas e Afins, reivindicam, basicamente, o mínimo para a sobrevivência da'
categoria e o sustento de suas famílias. Eles querem:
maior segurança e saúde no trabalho, já que a atual
norma regulamentadora da profissão está ultrapassada;
isonomia salarial com a Petrobrás, conquistada em
1986, mas que até hoje não foi paga - e não houve
nenhuma rep'aração das perdas existentes, cerca de
358%. Reivindicam turno de seis horas, direito já conquistado na Constituição, e lutam também pela defesa
de seu mercado de trabalho, pois quando os profissionais de mergulho iniciam alguma reivindicação são
substituídos por mergulhadores sem qualificação e, ainda, burlando-se a lei, por profissionais estrangeiros.
Os profissionais de mergulho, em greve, estão sofrendo várias pressões. Estão sendo demitidos e ameaçados
de retaliações após o término da greve. Tais atitudes
são oriundas, em sua maioria, de empresas multinacionais, que nada mais são do que atravessadoras de
mão-de-obra para a Petrobrás.
.Além da pressão, das demissões, que são inconstitucionais, existe também a conivência da justiça, que até
agora, passados 43 dias, não se pronunciou sobre a
legalidade da greve.
A luta desses companheiros não é s6 por melhores
condições de vida e de trabalho; é também para denunciar a toda a população os grandes comerciantes do
"petróleo brasileiro", aqueles que provocam a grande
evasão das nossas divisas.
Queremos registrar nossa solidariedade à greve dos
trabalhadores em atividades subaquáticas e, ao mesmo
tempo, ex\gir que a justiça e as autoridades responsáveis
tomem as providências cabíveis e atendam às reivindicações desses trabalhadores.
O SR. ASSIS CANUTO (PL - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a campanha Presidencial vai ganhando contornos
cada vez mais expressivos à medida que se aproxima
o dia das eleições.
Os candidatos buscam dar tudo de si, mais do que
suas forças pcrmitem, para atingimcnto de seus objctivos. Os ânimos sc exarcerbam c muitos impropérios
e ataques de caráte:r pessoal são lançados aos quatro
ventos. Poucos se mantêm dentro de parâmetros aceitáveis, procurando manter o nível de campanha.
Dentre os postulantes com mais chances de chegarem
ao segundo turno, destaca-se a posição firme, coerente
e .honesta do Deputado Afif Domingos, que, apesar
das pedras que tentam colocar em seu caminho, mantém-se com dignidade, procurando, com clareza, apre·sentar suas idéias e programas de governo, sem atacar
os adversários. Mas, em contra partida, tem recebido
muitos ataques, todos injustos e não merecidos!
Amanhã, dia 20, o Deputado Afif Domingos cstará
na cidade de Porto Velho, Rondônia onde manterá
diversos contatos com lideranças políticas, empresariais, classistas e fará um grande comício.
Estaremos lá para participar de tudo e prestigiar nosso candidato, que pela vontade decidida do povo chegará ao segundo turno.
Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ SOYER (PMDB - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. ~residente, Sr" e Srs. Deputados, os Governos estaduais, a exemplo da administração
pública federal, necessitam contar com uma entidade
financeira confiável e principalmente capaz de prpporcionar o devido suporte à realização dos investimentos
necessários ao desenvolvimento, assim como prestar
diretamente à população serviços de boa qualidade.
Aos bancos estaduais cabe a responsabilidade de
exercer esse.papel fundamental de fomento à produção
e de adminstração financeira dos recursos orçamentários, o que, nas últimas décadas, deixon de ser cumprido
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por boa parte dessas instituições, que tiveram seus desempenhos e resultados comprometidos em face de distorções em suas prioridades e operações no mercado.
Pois é com muita satisfação e alegria, Sr. Presidente,
que faço um registro especial a respeito da presente
situação do BEG - Banco do Estado de Goiás, cuja
performance neste exercício, a exemplo do que ocorreu
em 1987 e 1988, revela competência, seriedade, espúito
profissional da atual diretoria e do seu abnegado quadro
de servidores. Demonstra, acima de tudo, fiel harmonia
às seguras orientações do Governo Henrique Santillo,
marcado por uma dinâmica de trabalho que prioriza
ações em busca do pleno de&envolvimento de Goiás,
através da eliminação das desiqualgades sociais e intraregionais.
De fato, sob a presidência de Janides Fernandes,
dirigindo uma diretoria harmoniosa e equipe de assessores técnicos imbuídos do mesmo ideal, desenvolve-se
no BEG um bem planejado programa de sustentação
às arrojadas metas do Govcrno Santillo, sobretudo nos
setores de infra-cstrutura, básicos para transformar o
nosso Estado em vigorosso pólo de. atração de investimentos.
Para cumprir tal objetivo, o Banco desencadeou notável projeto de modernização administrativa e ampliação
horizontal, no período 1987/88, seja consolidando o processo de informatização, seja pela abertura de novas
agências, inclusive pela absorção de unidades que pertenciam ao extinto agrobanco, e ainda com a instalação
de mais de 100 postos de serviços nos Estados de Goiás
e Tocantins, totalizando uma rede de 227 pontos de
atendimento.
De igual modo, são auspiciosos os números referentes
aos balanços de 1988 e do primeiro semestre de 1989,
sobremodo por comprovarem o caráter saudável das
contas e da estrutura organizacional, graças à qualificada administração e à vigência do novo estatuto da
instituição, que estabeleceu o sistema de maior engajamento e participação dos funcionários na tomada de
decisões.
Nesse sentido, Sr. Presidente, o BEG Vem praticando coerente política de capacitação de pessoal, na
formação e reciclagem de executivos; na preparação
e valorização de todas as categorias hierárquicas; na
preocupação com o atendimento aos servidores, tendo
criado a Caixa de Assistência Médica, uma antiga e
justa aspiração concretizada pela atuàl administração
do Banco.
O crescimento real de 14% nos níveis de depósitos,
em 1988, constitui outro dado significativo da crescente
credibilidade do Banco do Estado de Goiás junto à
clientela, uma confiança que se corfirma nos indicadores de liquidez, como o expressivo aumento real do
patrimônio líquido, de 82%, também no exercício anterior.
São resultados que ensejam o reconhecimento à competência e à dedicação dos responsáveis por esse trabalho tão importante em favor de Goiás e do p.ovo goiano.
Parabéns, portanto, ao presidente do BEG, Janides
de Souza Fernandes, a todos os membros do Conselho
de Administração e da Diretoria, e aos quase 4.500
funcionários em exercício não apenas em Goías e Tocantins, mas também nas agências localizadas no Distrito Federal, Minas Gerais, Maranhão, Rio de Janeiro,
São Paulo e Pará, integrantes qu.e são de uma só família
com o objetivo maior de promover o desenvolvimento
e o bem-estar de nossa gente.
Ao Governador Henrique Santillo, igualmente, efusivos comprimentos pelos excelentes resultados alcançados no BEG, símbolo do seu Governo honesto, capaz
e pleno de realizações.

A partir das obrás realizadas ao final do~mos setenta,
a resposta daquela unidade portuária tem-se reveiado
em constante evolução, conforme atestam os volumes
de mercadorias movimentados nos últimos anos: em
1985, passaram pel'o Porto de São Francisco um total
de 1.361.714 toneladas; no ano passado, foram
1.676.924 toneladas, prevendo-se para o corrente exercício volume superior aI, 7 milhão de toneladas.
Um conjunto de fatores - por exemplo, a expansão
na produção catarinense de bens exportáveis e a eficiente administração do porto - ensejou que ele se tornasse, no Estado, a principal porta à comercialização graneleira para o exterior, proporcionando mais de 1.500
empregos diretos.
Desse vigoroso crescimento decorreu, entretanto,
fosse esgotada a capacidade produtiva do porto, que
passou a merecer urgentes obras de ampliação.
Felizmente, a Empresa de Portos do Brasil- Portobrás - graças ao empenho e descortino de sua direção
e quadros técnicos, tem demonstrado sensibilidade e
disposição para realizar, não apenas nos portos de Santa
Catarina mas em todos os complexos portuários do País
os investimentos necessãrios ao aumento da capacidade
brasileira nesse setor fundamental ao nosso desenvolvimento.
Com as obras no Armazém 2, já concluídas, que
garantem maior capacidade de recepção de cargas, e
as referentes à ampliação dos cais em 500 metros, em
fase de execução, ap6s cumprimento das diversas etapas
licitatórias, o Porto de São Francisco do Sul terá feições
ainda melhores para receber navios e operacionalizar
exportações brasileiras.
É preciso, no entanto, Sr, Presidente, que se adotem
providências visando à agilização desse empreendimento prioritário, inclusive para que atrasos, tão comuns
em obras públicas por problemas de liberação de recursos, venham provocar comprometimento à economia
regional, ao planejamento empresarial e ao próprio esforço do País em gerar divisas e superávits na balança
comercial.
Na verdade, São Francisco do Sul oferece condições
mais adequadas do que os portos de outros Estados
do Sul do País, mesmo com a atual estrutura e, principalmente, depois de concluídas as obras a que há pouco
me referi.
Por todas essas razões, devemos atribuir-lhe ênfase
especial, tratando-o, para todos os efeitos técnicos e
de incentivos, como terminal do mais legítimo corredor
de exportação regional, para a >oja, seus derivados e
muitos outros produtos.
O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"e ~rs. Deputados, a conclusão da estrada que liga Santa Helena
a Encruzo-Cândido Mendes é uma necessidade que se
faz urgente e necessário para o desenvolvimento da
Baixada Maranhcnse, visto que, após concluída encurtará a distância até São Luís em aproximadamente quatro horas, e interligará várias cidades ao eixo viário
que terá a responsabilidade maior de escoar toda a
produção de grãos.e também de gado, além de outros
produtos dos Municípios de Cururupu, Mirinzal, Guimarães, Cedral, Bequimão, Pinheiro, Santa Helena,
São Bento e outros mais, que poderão contribuir decisivamente para a grandeza do Estado do Maranhão no
cenário nacional.
O que não podemos aceitar é o simples abandono
de obra de tamanha importância para a emancipação
do nosso Estado. isto sem se falar nos grandes prejuízos
que adviriam para os Municípios que se localizam às
suas margens.
E para sc ter melhor idéia dos prejuízos, citaria, por
exemplo, a cidade de Turiaçu - rica em pescados,
ouro, etc. - que por falta de estradas não tem podido
desenvolver as técnicas de extração desse minério precioso, não só para o seu crescimento econômico, mas
também para a sua integração, pois quande chega a
época invernosa fica completamente isolada, tendo sua
saída apenas pelo mar - bastante difícil e perigoso
para aqueles que se arriscam a este tipo de aventura.
Daí o meu veemente apelo ao Ministro dos Transportes para que, em tempo, possa propiciar os recursos
necessários à conclusão da estrada bem como, em parceria com o Governador do Maranhão, providenciar a
conclusão do trecho.que liga esse eixo a Turiaçu, a

O SR. GEOVAH AMARANTE (PMDB - Se. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, o Estado de Santa Catarina vem apresentando considerável crescimeto na capacidade de operacionalização dos serviços portuários, graças às melhorias processadas na infra-estrutura dos seus principais
portos, São Francisco do Sul, Itajaí e Imbituba.
O de São Francisco, localizado no litoral norte catarinense, é reconhecido como um dos melhores portos
naturais do mundo, potencial que teve baixo aproveitamento durante muito tempo em razão da falta dos investimentos necessários à construção de suas instalações.
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Carurupu e a São Bento, cujos benefícios só trarão
aos habitantes dessa sofrida região a gratidão de quem
espera pela sua redenção. Com esse gesto humanitário,
as portas se abrirão para o progresso e a participação
do povo no soerguimento de uma região que, durante
décadas, amargurou o isolamento e o abandono, e que
com o Governo Sarney foi lembrada. mas tem sofrido
constantes ameaças de paralisação dessas obras.
Por isso, Sr, Presidente. renovo a minha esperança
de ver concluída essa obra, aspiração dos habitantes
de toda a Baixada Maranhense.
OSR. .TORGEARBAGE (PDS - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr"; e Srs. Deputados, um fato, no mínimo curioso, se impõe tornar conhecido da sociedade brasileira, sobretudo dos segmentos fiéis à doutrina da Igreja Católica. que cultuam
o sentimento da fé em Deus e na Virgem Santíssima.
O Senado Federal, após um longo debate, rejeitou
o Requerimento de "Urgência" para inserção na Ordem
do Dia de pro.ieto de lei de minha autoria, .iá aprovado
na Câmara dos Deputados, que dispõe sobre a exculsão
da comemoração. antecipada para segunda-feira, dos
feriados de 12 de outubro (Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil) e 2 de novembro (Finados).
O ob.ietivo do projeto é comemorar os feriados nas
respectivas datas da ocorrência.
A curiosidade refere-se ao processo de votação da
matéria. O Presidente do Senado, Nelson Carneiro,
depois de declarar aprovado o pro.ieto, terminou por
aceitar as ponderações do Senador João Menezes (PFL
'- Pará), contrário à aprovação. E reabriu o encaminhamento da votação, permitindo que outros Senadores
se manifestassem, ora favoráveis, ora pela re.ieição da
urgência.
Ao recolher os votos, na segunda etapa de votação,
uma nova surpresa para quem assistia aos debates: os
Líderes do PMDB, PFL e PDS, que haviam subscrito
o Requerimento de Urgência, votarem "não", enquanto o último absteve-se de aprová-lo, não obstante haver
definido a tese da comemoração sem antecipação e de
ter manifestado o propósito de apresentar emenda, a
fim de que saíssem do "enforcamento" os feriados de
21 de abril (Tiradentes), 15 de novembro (Proclamação
da República), e 8 de dezembro (Nossa Senhora da
Conceição), o que significaria esvaziar a Lei n' 7.320,
de 1985.
Acolhemos com respeito a decisão do Senado da República em re.ieitar o pedido de urgência, por lhe competir fazê-lo em processo de tal natureza. Ponderamos,
entretanto, qne as comemorações de feriados cívicos
e religiosos nas datas de suas ocorrências de há muito
vêm sendo reclamadas em manifestações da Igreja e
da sociedade civil. A antecipação, para copiar modelos
de países ditos desenvolvidos, frustou a opinião pública
brasileira e não se adaptou à nossa tradição histórica.
De outro modo, a ninguém é defeso o direito de
alterar o respeito que o povo brasileiro devota aos Santos da Igreja e aos heróis e mártires da nacionalidade.
Nossa Senhora da Aparecida está designada Padroeira
do Brasil. O feriado nacional que a homenageia é o
dia 12 de outubro. O feriado de ?P3 Corpus Christi,
felizmente,.iá foi excluído da antecipação, e 2 de novembro possivelmente será comemorado em 31 de ontnbro,
violando-se o ptincípio universal de dedicação aos nossos mortos.
Exemplos como esses nos fazem acreditar que a Igreja
de Jesus Cristo ainda permanece sob a mira da humilhação de alguns algozes em pleno século XX. Não
bastllu o holocausto do Calvário para que a humanidade
se desse conta de que o Fundador do Cristianismo,
que seu sangue delTamou pela remissão dos nossos pecados, deveria ter a sua Igre.ia poupada de nONOS percalços no itinerário do seu destino.
É profundamente lamentável que a Câmara Alta do
País tenha negado o pedido de urgência para um projeto
que.restaura o direito de a Igre.ia comemoraras feriados
. religiosos nas datas de suas ocorrências, não tendo adotado idêntica decisão quanto ao Projeto de Autoria
do Senador Nelson Carneiro que revogou o art. 38
da Lei n' 6.515 - Lei do Divórcio, para permitir a
quebra da restrição a um só pedido de divórcio. Esse
projeto, em regime de urgência, tramitou nas duas Ca~as do Congresso Nacional e já foi convertido em lei.
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Desgraçada da Nação cujos homens admitam que
Deus não é o Senhor. E ainda ficamos perplexos, a
indagar por que o nosso País passa por uma fase de
tantas dificuldades, até a de enfrentar a mais terrível
crise de fé.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PAULO MARQUES (PFL - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
se há neste País uma classe humilde, laboriosa e quc
tem prestado relevantes serviços ao povo, é a dos motoristas de táxis. Essa categoria profissional tem sido,
ao longo dos nossos dias, exemplo de dedicação a um
serviço cansativo, extenuante e desgastante':' enfrentando todo tipo de adversidade no cumprimento do seu
devcr, sem saber se alcança os desejos pelos quais luta
há vários anos.
Há alguns anos. o Governo Federal para ajudar essa
classe, instituiu decreto-lei em que oferecia isenção dos
impostos que incidem sobre veículos que compõem a
frota de táxis do País - IPI, ICM e ISS - com o
que barateava o custo dos automóveis, deixando-os quase pela metade do preço e propiciando ao homem que
vive desta profissão e precisa trocar o seu táxi por um
novo, maior possibilidade de fazê-lo.
A frota nacional de táxis foi bastante renovada, oferecendo, além de maior conforto aos usuários, mais segurança, sobretudo para aqueles que enfrentam nas ruas
deste País, toda sorte de adversidades e opressões, como
assaltos e os altos custos da manutenção do veículo,
dos combustíveis, dos pneus etc.
Entretanto, como alegria de pobre dura pouco ê o que diz o velho ditado -cc--SJ fato é que o decreto
chegou ao final, e as revendedoras, na insaciável fome
de lucros, passaram a cobrar ágio porque essa política
retirando-se a carga tributária dos veículos novos, estava provocando uma grande evasão. !
Portanto, a prática foi curta, o decreto teve fim e
a angústia desses profissionais não parou mais.
Entendemos, Sr. Presidente, que o Governo tem subsidiado os mais variados e diferentes segmentos neste
País, que nem sempre podem ser chamados de sérios.
O Governo subsidia -o trigo, o açúcar, o café, grandes
projetos industriais, agropecuários e outros faraônicos
que não têm fim, e marginaliza uma classe que tem
servido às populações de todas as cidades brasileiras
sem receber o retorno merecido.
Há, nesta Casa, uma série de projetos que tramitam
de forma lenta, propondo a isenção definitiva, inclusive
um de nossa autoria, determinando que as unidades
produzidas pelas montadoras aqui instaladas dêem prioridades à fabricação dessas viaturas, com base em lei
que deverá ser aprovada em face dos preços milionários
que ho.ie se cobra por um automóvel. Certamente nenhum chefe de família, com a renda que tira da praça,
por mais qne trabalhe, poderá trocar o seu automóvel
usado por nm novo.

A SRA. MYRIAM PORTELLA (PDS - PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI:" e Srs.
Deputados, a bacia hidrográfica do rio Parnaíba, ou
se.ia, a área drenada pelo Parnaíba e seus tributários,
mede cerca de 320.000 km2 , abrangendo três Estados
- o Piauí, o Maranhão e o Ceará.
Verificamos que 99,28% dos 256,934km2 da superfície do Estado do Piauí se incluem na bacia, representanto 77,87% dela. O Estado do Maranhão representa
17,63%. Ao Estado do Ceará cabem os restantes 45%
da bacia hidrográfica do Parnaíba.
.
O rio Parnaíba nasce na serra da Tabatinga, a 800m
de altitude, é rio de planalto, e, em todo o seu curso,
limita os Estados do Piauí e Maranhão. Sob estc aspecto, assemelha-se ao Mississipi, nos estados Unidos.
O Parnaíba, ao desembocar no Oceano Atlântico,
forma um dclta com seis bocas. Apenas os rios Nilo,
no Egito, Mecongue no sudeste asiático, e Parnaíba
no Brasil, formam delta na foz.
Os fatos apontados ressaltam a importância do rio
Parnaíba e da sua bacia hidrográfica.
A significação do belo rio, embora nem sempre reconhecida, não é olvidada pelo povo, .que assim a ele
se refere através do seu cancioneiro:
. "Eu sou como o Parnaíba,
Que corre só para o mar,
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Viro e mexo, faço voltas,
Mas meu destino é te amar."
Com 1.716km de extensão. por muito tempo foi a
principal via de comunicação de mnitas regiões piauienses, que, ainda hoje, pelo rio, escoam os seus produtos.
A navegação a vapor foi introduzida em 1859, importante marco na história do grande rio. Antes, uma embarcação percorria em três meses a distência (600km)
entre a foz e a confluência com o rio Canindé, rota
de acesso à antiga capital piauiense, a cidade de Deiras,
em pleno interior. Com o vapor, em 1882,.iá era possível
alcançar a cidade de Floriano, 1.215km da costa, quebrando, assim o isolamento de muitas áreas do sul do
Piauí e Maranhão.
No Piauí, ao contrário dos demais Estados os Nordeste, a ocupação se processou do sertão para o litoral.
O motivo foi a crescente expansão das fazendas de gado
na Bahia e Pernambuco, que obrigou à conquista de
imensas regiões do interior. A cultura da cana-de-açúcar
impedia o uso do solo com o criatário extensivo do
gado. De início o gado desempenhava função apenas
complementar - acionava moendas, transportava cana, fornecia leite, carne e couro para as necessidades
da área dos canaviais. Aos poucos, no entanto. foi adquirindo importância principal.
Em meados do século XVII os rebanhos foram se
distanciando do rio São Francisco e convergindo para
a região do médio Parnaíba.
Por essas peculiaridades históricas, o rio, inicialmente, não foi utilizado como caminho para o interior
piauiense..
O Parnaíba ·serviu de inspiração ao maior poeta do
Piauí - e dos grandes deste País - da Costa e Silva.
O poeta de Amarante foi um precursor dos movimentos ecológicos, o que demonstrava nos seus versos,
relevando seu amor pela natureza e a necessidade de
sua preservação. O poeta manifestava o dese.io de ser
nuvem para dar vida às árvores que morrem. E assim,
amando a natureza e o rio, o Parnaíba ora lhe parece.
" ...veljo monge
as barbas brancas alongando..."
ora,
"ao sol -lembra o local todo irisado de ouro
ao luar - rendas de luz com vidrilhos de prata."
E não esquece a gente que utiliza o rio como via
de acesso e comunicação e suas embarcações:
"E rio abaixo, sobre as águas claras,
à superfície móvel da corrente,
desce uma tosca embarcação de varas.
É a balsa - a leve habitação flutuante,
simples e boa, que transporta a gente
da minha terra, no sertão distante .....
O poeta se identifica com o rio, c, em momentos
de nostalgia, assim o via:
"parece até que o rio tem saudade
como eu, que também sou desta maneira,
saudaso e triste em plena mocidade."
A tristeza que o poeta tanto viu no Parnaíba seria
o prenúncio do atual estado de abandono do valoroso
rio, que não permite mais à leve habitação flutuante,
simples e boa, transportar a gente da minha terra, no
sertão distante?
Talvez fosse a previsão de que haveria um dia em
que o rio não rolaria em calhões nas cachoeiras, nem
mais espumaria rugindo como um turno.
Nas noites de luar, do fundo das águas, surge a fantasmagórica figura do cabeça-de-cuia, assutando os pescadores na sua labuta.
Ao promover a mudança da capital da Província do
Piauí, de Oeiras para a Vila Nova do Poti, na chapada
do Corisco, com o nome de Teresina, o Conselheiro
José Antônio Saraiva sabia muito bem da importância
geográfica do local escolhido: ponto de ligação com
os Estados do Ceará, Maranhão e Pará. O Conselheiro
tinha, então, um objetivo em mente: desenvolver a navegação do rio Parnaíba. Em 1859, da Bahia, Josê Antônio Saràiva escrevia aos piauienses, referindo-se if
"navegação do belo rio Parnaíba, conseqüência
inevitável da mudança da capital... "
No Brasil, um país com tantas hidrovias, se dá prevalência ao transporte rodoviário, que exige investimentos
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altíssimos (construção das estradas e sua conservação),
além do elevado custo do frete rodoviário em si mesmo.
No momento, toda a rede de rodovias brasileiras se
encontra no mais lastimável estado dc conscrvação, não
mais admitindo reparos, mas exigindo sua total reconstrução.
Não seria a hora de sé repensar o sistema de transporte do País, de se voltar as vistas para o transporte
hidroviário? As hidrovias estão aí, construídas pela natureza, sem qualquer custo econômico. São necessários
poucos investimentos (se comparados aos rodoviários)
para que as hidrovias nacionais se tornem plenamente
navegáveis.
O Piauí não poderia fugir ao contexto nacional. Á
navegação do Parnaíba, idealizada pelo fundador de
Teresina, foi muito breve. As transformações ocorridas
pelo impacto da política de integração nacional, através
da construção de grandes estradas de rodagem, extinguiram a naveação do rio Parnaíba.
: O desmatamento e as queimadas nas margens. do
rio alargaram seu leito, provocaram assoreamento e,
em conseqd dência, o rio perde em profundidade.
Rcstabelecer, hoje, a navcgabilidade do Parnaíba,
é uma iniciativa complexa. Não basta lançar embarcações sobre suas águas. Há que, primeiro, remover
os impedimentos pará o seu tráfego.
O principal deles é a transposição da barragem de
Boa Esperança, no médio Parnaíba, à montante da cidade de Floriano.
Quando da construção da barragem, foram realizadas
as obras civis das eclusas, faltando, todavia, a instalação
dos equipamentos 'mecânicos, investimentos de certo
vulto, da ordem de 6 a 8 milhões de dólares.
Outros impedimentos - dez bancos arenosos entre
Luís Correia e Miguel Alves e poucas corredeiras entre
Teresina e a barragem de Boa Esperança - exigem
soma destacadamer\te inferior para sua remoção. No
restante do curso, do rio, ou seja, do lago fo~mado pela
barragem de Boa Esperança até Santa Filolllena, não
há bancos arenosos, Apenas algumas corredeiras e esco'
lhos.
Enfim, as melhorias para a navegabilidade do rio
Parnaíba abrangem apenas 2% do seu curso de 1.716
Km.

Os bancos arenosos devem ser dragados e, nas corredeiras, serão feitas derrocagens.
Para evitar a formação de novos bancos de areia,
poderá ser utilizado um dispositivo de autodragagem
permanente, por meio de diques implantados no canal
de navegação. Construir-se-ão pares de diques convergentes, dispostos em forma de funil, como boca de tulipa, de modo a convergir os filetes hidráulicos, assim
provoc;lndo o aumento da velocidade da água, de modo
a escavar automaticamente o leito do rio, mantendo
o canal na largura e profundidade desejadas.
As obras de dragagem, derrocagem e remoção dc
escolhos, estão estimadas em torno de 1,5 milhão de
dólares.
Realizados esses serviços (dragagem de 3 km de bancos arenosos, derrocagem em 9 km de corredeiras, retirada de escolhos em 25 km de canal de tráfego), o
rio Parnaíba torna-se-á plenamente navegável em todo
o seu curso, oferecendo tráfego para embarcações com
2m de calado no baixo Parnaíba. No alto Parnaíba,
a possibilidade de calado é ligeiramente inferior, no
entanto, com perspectiva futura próxima de 3m.
O lago represado, no médio Parnaíba, forma um longo trecho de 187 Km dc cxtensão (lI % do percurso
do rio), oferecendo condições de calado superiores às
demais partes do Parnaíba.
Não podemos esquecer, evidentemente, o reflorestamento das margens do rio. O desmatamento, além do
fenômcno do assoreamento, prejudica a alimentação
do Parnaíba pela água das chuvas. Assim, o rio vai
reduzindo sempre seu volume de água. Não é apenas
o leito que se aterra. A água do rio realmente diminuÍ.
O desmatamento nas margens causa dois males ao
rio: 1) impe,de a penetração da água da chuva no solo,
formadora dos filetes que irão alimentar o rio; 2) o
solo, desprovido de vegetação, é lavado pelas chuvas
e essas águas levam para o leito do rio a camada superficial do solo, que obstrui os canais por onde afluem
os filetes que alimentariam o rio, impedindo, pois, a
conclusão do processo. Esse assoreamento leva ainda
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à formação de ilhas permanentes com uma vegetação
plena de herbáceas, arbustivas e até pequenas árvores.
O rio Parnaíba, limite dos estados do Piauí e Maranhão, por força de dispositivo constitucional, perten~e
à União. Cabe, portanto, ao Governo Fcderal a adoça0
das medidas pertinentes para que o rio não morra e,
vivendo, possa cumprir sua função ecológica e, também,
influir de modo positivo na economia dos dois Estados.
Não é só do ponto de vista da navegabilidade que
o rio pode influir nas economias piauienses e maranhenses. O Parnaíba já produz energia elétrica (barragem de Boa Esperança) que serve não só aos 'estados
que limita como, integrando-se ao sistema Chesf. leva
encrgia a outros Estados da região Nordeste.
Outrora piscoso, o Parnaíba poderia ser uma preciosa
fonte de alimentação para as populaçõcs das cidades
localizadas nas suas margens, incluindo-se aí, a capital,
Tere~ina.

A pesca predatória, praticada com redes de engancha
extinguiu os peixes do rio.
A Sudepe a tudo assistiu impassível. A pesca, no
Parnaíba, é um problema à parte. Há que se proceder
..
_
ao repeixamento do rio.
A utilização das águas do Parnaíba para Irngaçao
significaria a redenção da agropecuária piauiense e maranhense.
O aproveitamento integrado do rio Parna~a é difícil,
incluindo aspectos institucionais. Como o no pertence
à União, i:J Governo federal é o responsável pelo seu
aproveitamento.
Em razão das dificuldades institucionais apontadas,
ou seja, sendo o rio Parnarba. pertencente. à ~n!ã?,
a ação governamental é setoriahzada e c~da mStlt.U1çao
opera independentemente das outras. Dar a neceSSidade
de um órgão coordenadoc, que seria a Companhia de
Desenvolvimento do Vale do Parnaíba.
Esta é uma idéia antiga, pela qual muito se bateram
os piauienses interessados no aproveitamento inte~ral
do rio Parnaíba. Infelizmente. todo o esforço tem Sido
em vão.
.
O atual Presidente, por origem, está ligado à história,
às tradições, à importância do be1o'rio para seu Estado.
Mesmo assim, não se sensibilizou com 05 problemas
do rio Parnalba, nem dcu ouvidos à criação da CDVP.
O lado de cá do rio não teve ainda o privilégio de
um filho seu ocupar o Palácio do Plana.lto. Mas teve
um poeta - e dos !l}aiorcs - que amou o ri~ e sua
gente. O filho do lado de lá, como poeta, n~o tem
o Parnaíba como fonte de inspiração. Como Presldentc,
demonstra apatia pela questão do Parnaíba, vez que
suas vistas estão voltadas para a praia do Calhau.
Esta, Sr. Presidente, Sr'> e Srs. Deputados, em linhas
gerais, é a situação dramática do rio Parnaíba. Um
rio da maior significação para dois Estados está morrendo, à vista de todos, sem qualquer socorro.
Mas não é bem assim. Já existe reação a essa letargia.
Homens públicos piauienses e maran)J.enses, cônscios
das suas altas responsabilidades, iniciam a reação ao
imobilismos e travam o bom combate pela salvação
do rio Parnaíba.
Recentemente foi instituída a Fundação Rio Parnaíba
- Furpa, que tem como objetivo a preservação. conservação e recuperação da bacia do rio Parnaíba e de seu
de:lta, bem como promover e preservar o patrimônio
histórico-cultural existente nas áreas de influência do
rio, assim como muitas outras iniciativas que contribuam para o alcancc dc suas finalidades, inclusive conscientização da comunidade e sua participação na solução dos problemas que a ela c ao rio afetam.
A diretoria da Furpa se encontra em franca atividade,
principalmente com a finalidade de angariar recursos
financeiros com entidades congêneres do exterior, pois,
sem recursos financeiros, nada poderá ser realizado,
A Fundação já realizou um seminário em Teresina,
que ctmtou com a participação de vários especialistas,
quando a problemática do rio Parnaíba foi examinada
em profundidade.
Louvamos essa iniciativa e formulamos votos pelo
êxito pleno da Furpa, para felicidade dos piauienses
e maranhenses que dependem do rio Parnaíba.

o SR. CHICO HUMBERTO (PDT -MG. Pronuncia
"':guinte discurso.) -:- Sr. Presidente, SI·' e Srs, Depulos, a arrecadação de recursos financeiros. feita peio
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Governo Federal, no sctor da seguridade social ainda
é um verdadeiro mistério.
São milhões de contribuintes que, mesmo contra sua
vontade, pagam mensalmente seus compromissos com
o Inamps, em data previamente acertada, e se assim
não fizerem são duramente penalizados.
Esses contribuintes, antes do fim do mês, entregam
ao Governo milhares de cruzados como contribuição
previdenciária, e a Previdência teimosamente i~siste
em afirmar que está em défict, falida e sem dinheirO.
A título de curiosidade, observem V. Ex" as agências
bancárias, as filas intermináveis nos caixas, quais as
pessoas que lá estão com seus carnezinhos de pagamento na mão. Observem. Srs. Deputados, a faixa etária daqueles que se deslocam das suas casas para ~u~prir
essa obrigação. Encontrarão esmagadora maIOrIa de
gente humilde, micro e pequenos industriais, pequenos
comerciantes, trabalhadores autônomos, que sistematicamente procuram atualizar suas contribuições, para
35 anos depois rcceberem em troca um mísero provento
de aposentadoria.
São milhões de previdenciários, homens e mulheres
com idade acima dos 18 anos, que cumprem essa rotina
mensalmente e proporcionam a segunda maior arrecadação do País. numa conta comum, da qual o Governo
Federal lança mão, sem dar satisfação a quem quer
que sej a nem prestar contas a ninguém.
O Ministro da Previdência afirmou há alguns meses
que a dívida do Governo era de NCz$ 23 bilhões, e
este não tinha como pagá-la.
O Projcto de Lei n' 3.536/89, de nossa autoria, que
dispõe sobre a criação do Banco Nacional da Seguridade
Social - BNSS, não visa a criar mais um organismo
estatal para distribuir empregos ou favorecer apadrinhados políticos. Pelo contrário, vem para corrigir distorções na Previdência.
Haverá nesse banco apenas uma Diretoria Executiva,
compqsla de sete pessoas responsáveis pela adminis·
tração do dinheiro do contribuinte, representando cada
uma seu segmento ou órgão interessado. Assim, lá estarão, lado a lado, o representante da Confederação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Ministério
da Saúde, da Previdência e Assistência Social, da Presi-·
dência da República, do Banco, todos com mandatos
estipulados e com direito a apenas uma reeleição.
Não haverá um só cargo a mais ou emprego além
dessas pessoas encarregadas de gerir as contas do BNSS
no .Banco do Brasil e na Caixa. Econqmica Federal.
Nenhuma movimentação financeira poderá ser feita em
contas correntes de bancos privados. Só serão autorizadas movimentações de contas bancárias com o Banco
do Brasil e a Caixa Econômiea Federal. Os possíveis
excedentes financeiros do BNSS serão aplicados obrigatória e imediatamente cm títulos da dívida pública inter·
na, dc. curto prazo, com o mais baixo risco e imediata
negociabilidade nas agências do Banco do Brasil e d,a
Caixa Econômica Federal, para que o previdenciário
pencionista não sofra com a desvalorização de sua contribuição mensal.
Essa administração terá também que prestar contas
de seus custos, e sua fiscalização se fará de acordo com
a legislação vigente nos Ministérios da Previdência e
'da Saúde, do Banco Central do Brasil, do Tribunal
de Contas da União.
O objetivo, Srs. Dcputados, é transmitir mais clareza
à gestão da coisa pública, maior transparência na administração do patrimônio de todos.
Quando justificamos nosso projeto de lei, afirmamos
que não propúnhamos a criação de um banco comum,
com a finalidade de ganhar dinheiro e repassar lucros
aos seus proprietários. Este será o verdadeiro Banco
da Vida.
Obrigado.
O SR, PAULO RAMOS (PDT - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, uma das conquistas mais importantes obtidas pelo
servidor público com a Constituição de 1988 continua
sendo letra morra, por falta de legislação regulamentadof8: O regime jurídico único de pessoal, que promove
o intercâmbio de benefício, entre os servidores regidos
pela C:LT e o:; estatutários.
Nesse caso, porérú como em inulneros outros. não
se pode atribuií' ao Congresso culpa pela demora na .
regulamentação, já que a iniciativa ~ de competência
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exclusiva do Poder Executivo, que até hoje não fez
o encaminhamento da mensagem respectiva.
São muitos os prejuízos, Sr. Presidente, que decorrem para os servidores da ausência dessa regulamentação, a maioria de ordem financeira, mas uma situação
especial merece destaque, porque envolve interesse não
apenas do servidor, mas principalmente da própria administração.
Estamos falando do fato de que dezenas de milhares
de servidores já com tempo para aposentar-se aguardam, muitos há vários anos, a decretação do regime
único, pois esta é uma forma de melhorar o valor de
sua aposentadoria, sendo que a vantagem para a administração está no fato de ela receber sangue novo.
Não se pode esquecer que outros benefícios estão
vinculados a essa demorada regulamentação, como o
pagamento de férias com acréscimo de um terço em
relação à remuneração normal, o direito aos depósitos
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito
à licença especial.
Além do regime único, o Governo está devendo o
Plano de Carreira, que junto com aquele possibilitará
conter os gastos com a folha de pessoal da União, que
será, com certeza, uma das providências prioritárias
do Governo a ser empossado em março do ano que
vem.
Era o que tínhamos a dizer, Sr.Pre~idente.

o SR. GEOVANI BORGES (PRN -

AP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidentc, Srs. Deputados,
temos para nós que scmpre que a emprcsa despedir
empregado sob alegação de justa causa, e depois, perante a Justiça do Trabalho, for comprovada a sua má
fé ou a inexistência de motivo justificador da demissão,
deve arcar com o pagamento, ao trabalhador injustiçado, de indenização em dobro.
A providência cm apreço, a nosso ver, evitará muitas
despedidas injustas, colaborando para a paz no contexto
trabalhista, e pode ser implantada desde logo, independentemente da lei complementar que deverá ser editada, a que alude o inciso I dó art. 7' da Lei Maior.
que prevê a relação de emprego protegida contra a
despedida arbitrária ou sem justa causa.
Em assim sendo, preparamos projeto de lei dispondo
sobre a espécie, que, para esse efeito, acrescenta § 2'
ao art. 482 da Consolidação' das Leis do Trabalho.
E, desta tribuna, solicitamos aos ilustres Deputados
quc emprestem seu valioso apoio à iniciativa de nossa
autoria.
O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, venho hoje à tribuna da Câmara dos Dcputados
para prestar uma homcnagem, uma justa homenagcm
aol Dr. Nelson Dahia, Presidente da Federação do Comércio do Estado da Bahia.
Eleito e empossado para mais um mandato à frente
daquele órgão classista, pela unanimidade dos seus pares, o Dr. Nelson Dahia é hoje uma expressiva e competente liderança empresarial do meu Estado.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o mundo moderno está a exigir das pessoas uma convivência cada
vez mais democrática, mais coerente. mais alicerçada
no primado da justiça social. No Brasil, estamos passando por um processo de crescimento econõmico, " bem
verdade, desestabilizado no momento pela inflação,
mas por isso mebmo que o País está precisando de novas
lideranças para romper com as estruturas arcaicas do
nosso processo de desenvolvimento social. Para isso,
o País precisa contar com a classe empresarial e líderes
do porte intelectual e moral de Nelson Dahia.
Homem simples, afeito ao trabalho diuturno, sem
nunca reclamar ou ceder às adversidades sem lutar muito, conheci o Dr. Nelson Dahia sempre atento nas trincheiras que escolheu para defender seus pontos de vista.
Recordo-me de uma passagem, quando fui Secretário
de Estado da Fazenda na Bahia e atendendo a uma
convocação da Assembléia Legislativa. fui debater com
líderes empresariais sobre o Estatuto da Microempresa.
Naquela reunião memorável, lá estava o Dr. Nelson
Dahia representando os lojistas de Salvador. Meu amigo pessoal desde rapaz, mantendo relações de amizade
pessoal com todos os meus familiares, foi naqnela reunião o maior crítico de minhas posições, até chegarmos
a um acordo que interessasse à sociedade. Depois de
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muito debate, acordamos num estatuto que até hoje
vigora. Lembro-me de que, após a reunião, o líder do
meu partido o saudoso Deputado Luíz Cabral, abordou-me dizendo: "O Nelson Dahia não é muito seu
amigo? Quem tem um amigo desses não precisa ter
inimigos". Risadas gerais, e então fiz ver ao Deputado
a coerência e dignidade de um líder, quando, em defesa
da classe que representa, respeita os amigos, mas acima
de tudo cumpre com sua obrigação e honra a delegação
recebida de seus pares. Um fato desses, que para muitos
.significaria a rutura de uma amizade, no nosso caso
serviu como mais um elo para fortalecer uma amizade
construída com resepeito mútuo e muita dignidade.
É esse homem, Sr. Presidente, Sr'; e Srs. Deputados,
que assumiu novamente, para um mandato de três anos,
a Presidência da Federação do Comércio da Bahia. Formado em Direito, mas acima de tudo, como dizem na
Bahia, formado na Escola da Vida, teve em seu pai,
de saudosa memória, Sr. Antônio Salomão Dahia. o
grande exemplo de vida.
Portanto, Sr. Presidente, Sr'; e Srs. Deputados quero
aqui, dessa tribuna, prestar a minha homenagem ao
Dr. Nelson Dahia e a todos os lojistas e comerciantes
da Bahia, por ter na pessoa desse grande baiano o seu
representante maior.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ VIANA (PMDB - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'; e Srs. Deputados, estando em visita, no último final de semana, a
diversos Municípios de meu Estado, participando de
reuniões com os pequenos agricultores, deparei-me com
a lamentável situação por que passam nossos produtores, não compreendendo, então, por que o governo
Federal relega a um segundo plano uma classe considerada de vital importância para o desenvolvimento do·
País.
Os pequenos agricultores de Rondônia têm lutado
.com grandes sacrifícios contra as várias adversidades
existentes no setor: falta de preços mínimos, inexestêneia de recursos para financiamento de custéio agrícola, dificuldades de escoamento dos produtos. aquisição
de insumos a preços subsidados, falta de armazenamento, precária assistência técnica, não-liberação de
créditos rurals e várias outras.
O que contribui para tornar a situação ainda mais
difícil sãos os constantes atrasos por parte do Governo
Fede-ral na liberação dos recursos para os custeio do
plantio, o qual implicará uma queda nas colheitas no
ano subseqüente, e, tendo por conseqüência o desabastecimento do mercado interno de produtos agrícolas
em geral.
Para se ter um exemplo, foi anunciado no mês de
agosto próximo passado, pelo Governo, a liberação de
13,7 bilhões de cruzados novos para o setor agrícola,
o que, na realidade, at" o presente momento ainda
não ocorreu, pois não foram liberados mais do que
20% deste total.
Nesta mesma visita recebi diversas denúncias por parte de alguns agricultores, que entregaram suas produções à Companhia de Financiamento da Produção CFP, há aproximadamente 60 dias, não recebendo,
no entanto, até a presente data, qualquer pagamento,
e. o que" pior, a Companhia sequer anunciou uma
previsão para que o pagamento seja efetuado.
Mas. apesar desse acontecimento. cabe a ressalva
de que vários outros produtores estão aneiosos e preocupados com a ameaça de que tão logo se complete o
espaço físico para armazenagem dos produtos. a CFP
paralizará as operações de compra. Faço ",qui um pedido, em nome de nossos agricultores, para que a CFP
se sensibilize no sentido de proceder à compra da produção em grãos dos Municípios do Estado, sanando, assim. pelo menos parte dos problemas.
Posso afirmar que, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas - FGV, os preços agrícolas subiram, em
setembro, a nível de produtor. 27.5%, No mesmo mês
'o índice Geral de Preços foi de 28.92, e a variação
dos preços no atacado, onde o agricultor compra seus
insumos, alcançou os 41,4%. No acumulado do ano
até agora a elevação dos preços no atacado foi de 5.1..3.
e .3 dos produtos agrícola~ ao consumidor é de 427%,
com uma deteriorizaçãodos preços do produtor em
relação ií agroindtistria de 28,6%.
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Podemos constatar com isto, Srs. Deputados, que
todo esse elenco de'difieuldades adivindas do setor agrí-

cola está gerando nada mais que o abandono crescente
de agricultores, sobretudo os pequenos, de suas atividades, provocando assim, um perigoso êxodo rural, porque não há como trabalhar com a manutenção do esta·
que de grãos e com a elevada taxa de juros que reduz
a rentabilidade no setor.
É por isso que conclamo os nobres pares na bancada
de meu Estado para que se unam em favor dos nossos
sofridos homens d~ campo. Não obstante, faço também
meu apelo ao Sr. Iris Rezende Machado, Ministro da
Agricultura, e ao Sr. Orlando Roriz. atual Presidente
da CFP, pessolls competentes, que 'se mostram preocupadas com a situação agrícola brasileira, por serem
também produtores e, portanto, sabedores das dificuldades de nossos pequenos agricultores, para que dêem
tratamento de eqüidade ao Estado de Rondônia em
relação às outras unidades federativas na resolução da
problemática agrícola.
Muito obrigado.
O SR. IVO CERSÓSIMO (PMDB - MS. Pronuncia
o seguinte discurso,) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o Estado de Mato Grosso do Sul vive. desae O último
dia 5, sob a égide de uma nova Carta Constitucional.
Elaborada com esteio nos princípios descentralizadores e federalistas da Constituição Federal, a Carta
Política de Mato Grosso do Sul está sendo saudada
corno um documento auspicioso no processo de consolidação do Estado de Direito, por suas disposições democráticas, garantidoras da cidadania e progressistas.
O restabelecimento do equihbrio de Poderes entre
o Executivo e o Legislativo, com a recuperação plena
das prerrogativas deste, inclusive as referentes à fiscalização da gestão adminsitrativa, bem como a reestruturação e fortalecimento do Judiciário, são elementos
que, certamente, propiciarão um aperfeiçoamento institucional capaz de dotar o Estado das condições necessáris à prestação mais eficiente dos serviços públicos.
Os líderes dos vários partidos com representação na .
Assembléia sul-mato-grossense foram unânimes em
afirmar os avanços que o caráter democrático imprimido
ao texto constitucional estadual traz ao ordenamento
político-social.
O líder da bancada do PMDB, Deputado Waldemir
Moka, destacou, em seu pronunciamento na sessão de
promulgação, que, embora não se constitua em panacéia para todos os males da sociedade, a nova Carta
será um eficiente instrumento de mudanças, já que é
moderna, inovadora e fruto do entendimento entre todos os segmentos representativos da sociedade.
O que nos parece essencial destacar, ao tempo em
que nos congratulamos com a população de Mato Grosso do Sul pela conquista, é que, com a edição das Cartas
estaduais, torna-se cada vez mais próximo do cidadão
brasileiro o pleno exercício dos seus direitos e liberdades
civis, processo que culminará. dentro do ano que se
segue, com a elaboração das Leis Orgânicas municipais,
Fortalecendo as bases dc nossa Federação, com a
autonomia política e financeira dos Estados e Municípios, privilegiando a ampla participação popular, consagrando o primado das leis legitimamente elaboradas
pelos representantes do povo. conseguiremos, indubitavelmente, avançar em direção à sociedade com que
sonhamos. mais justa, mais livre e mais fecunda.
Nesse sentido. estão de parabéns os constituintes sulmato-grossenses, já que a tõnica dos seus trabalhos na
elaboração da nova Carta foi precisamente o diálogo,
o debate e a intensa participação dos diversos setores
da coletividade..
Queremos, portanto, cumprimentar os Constituintes
de Mato Grosso do Sul pelo excelente serviço prestado
ao Estado e à democracia, e felicitarmos todos os nossos
coestaduanos, expressando nosso júbilo pelo êxito dessa
jornada cívica.
Solicitamos, finalmente. Sr. Presidente, que V. Ex'
autorize, nos termos regimentais, a transcrição. nos
Anais da Câmara dos Deputados. do texto da nova
Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul.
A SRA. ROSE DE FREITAS (PSDB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, o que vem ocorrendo com a Bolsa de Valores: com a cotação do dólar no hlack; com o grama
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do ouro a mais de 83 cruzados novos; o recorde de
operações no over, atingindo o acréscimo de quase 55%
em um só dia. são sintomas suficientemente graves para
autorizar o espanto crescente do mercado financeiro.
quando o Banco Central chegou a oferecer Letras Financeiras do Tesouro por 7 dias contra 273 de veneimento na véspera.
Todo esse quadro ameaçador, compondo um espetacular aquecimento dos juros, suscitou uma onda de boatos no sentido de um novo choque da economia, à semelhança do primeiro Plano Cruzado, com o retorno do
congelamento dos salários e preços, que resultará, como
anteriormente, em desvantagem para consumidores e
assalariados, desde que o Governo não dispõe dc instmmentos para punir os contraventores das suas determinações.
Irritado, o Ministro da Fazenda desmente o novo
choque econômico para suplantar a arrancada inflacionária, para facilitar as negociações do nosso débito externo com o FMI.
Adverte que esses boatos, ou têm intuitos eleitorais,
de dcsmoralização do Governo, ou simplesmente promovem a especulação financeira, a menos que se inspirem em absoluta irresponsabilidade.
A história lembra a imprensa e o espelho.
Quando se atribui aos jornalistas a inveção dos fatos
ocorrentes, eles simplesmente alegam a sua retratação,
a descrição pura e simples do que acontece ou está
em vias de acontecer.
Não são os políticos, nem os especuladores, nem os
irresponsáveis que inventam a corrida do black, os impostos crescentes, a explosão das cotações do ouro.
Eles apenas espelham a situação, tiram ilações a respeito, lembrando o velho ditado popular: "Por baixo desse
angu tem caroço".
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados.
O SR. SERGIO NAYA (PMDB - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ocupo a tribnna desta Casa, hoje, para ~omenagear
a memória de um ilustre conterrâneo, falccido em Brasília no dia 8 do corrente. Trata-se de Manoel .losé
do Nascimento, nascido em Tupaciguara, Minas Gerais.
Formado em Mcdicina, era um estudioso da Filologia, conhecendo como poucos a língua portuguesa.
Contemporâneo de .luscelino Kubitschek, filiou-se ao
Partido Social Democrático na década de 50, exercendo
a atividade legislativa em sua terra natal, chegando a
presidir a Câmara Municipal.
Com a fundação de Brasl1ia, exerceu o cargo de Delegado da Receita Federal, onde pre.stou. v~li~sos serviços, graças à sua cultura e arguta mtehgencla. Destacou-se também, como um dos dirigcntes do Mobral.
onde t~ve ensejo de dar vazão a uma de snas principais
características, isto é, o amor ao próximo. Sua personalidade marcante levou-o a tornar-se um dos precursores
da defesa do meio ambiente e da ecologia, tendo elaborado vários trabalhos sobre conservação da natureza.
Manoel .losé do Nascimento deixou três filhos - Hugo, Clóvis e Rui Coutinho -e três netos, todos resi~en
tes nesta capital, aos quais, em nome do povo de MII~as
Gerais, apresento as homenagens e o profundo respeito
à memória do ilustre desaparecido.
O SR. ERNANI BOLDRIM (PMD B - R.I. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, peço permissão para deixar registrado o transcnrso do Dia do Méqico. Esta data, que se comemora
hoje, não poderia ficar sem lembrança"nesta Casa Lcgislativa.
O médico, esse profissional salvador de vidas, geralmente só procurado nas horas de sofrimento, merece
toda a nossa admiração e respeito.
Desta tribuna envio a toda essa categoria, tão importante em nossa existência, o meu muito "muito obriga.
do, dontOl''' e parabéns pela sua data.
Aproveitando o ensejo, Sr. Presidente.. Sr" e Sr:.
Deputados, na qualidade de representante d~ Mumcípio de Nova Iguaçu, peço licença para registrar o
transcurso do 18' aniversário de existência do ".lornal
de Hoje", fundado pelo jornalista Valeir Almeida, qu~
tiio relevantes serviços tem prestado à nossa comumdade.
Ao Valeir Almeida, em nome dos iguaçuanos e no
meu próprio, os cumprimentos e efusivos votos de contí-

nua sucesso para o nosso prestigioso órgão de comunicação. SI'. Presidente, Sr' e Srs. Deputados. a Via Dutra, que beneficia os Municípi?: de ~oya I~uaçu, Duq~e
de Caxias, São João de Menti e Nilopohs, serve hOJe
de principal escoadonro não apenas par~ os trabalhadores, como também para a pequena ,agncultura, o comércio e a indústria daquela região. A margem do seu
leito hoje vive uma população superior a 4 milhões
de habitantes. As suas duas pistas estão estranguladas.
Qualquer engarrafamento a deixa interdit~da por mais
de duas horas, retendo veículos por maiS de 15 km
de engarrafamento. A estrada criou um~ vida:- h.abi~a
cional e econôniica, São centenas de baIrros, mdustnas
c comércio ao-longo desse trecho, que sequer tem iluminação e passarelas.
.
Trata-se da estrada que apresenta um dos maIOres
índices de tráfego do País: suas pistas, malconservadas,
não oferec,,:m qualquer segurança de tráfego. Pedestres,
para atravessá-las, é quase impossível, os que tentam,
são sempre atingidos. A maioria dos c~o~ com n:'~rte.
Basta consultar os registros de ocorrenCIaS pohclals,
ou mesmo os jornais. A noite, ninguém se atreve a
ficar à espera da condução, pois corre sério risco de
assalto ou morte. Até porque; ao longo desse trecho,
não existe qualquer tipo de iluminação. Constantemente moradores fecham as pistas para protestar, e 'até
h~je não se conhece qualquer solução prática. Nem
para duplicação das pistas, nem para ilumi?açã~, ~em
para construção de passarelas. A Via Dutra e ? pnnclpal
caminho de acesso aos grandes centros do Rio.
Muito obrigado.
A SRA. LURDINHA SAVIGNON (PT - ES. Pronucnia o seguinte discurso.) - Sr. Presi~ente, Sr" e ~r.s.
Deputados, os funcionários da Prefeitura de Vltona
estão em greve. O que, num primeiro momento.. poderia configurar uma situação adversa para o Partido dos
Trabalhadores numa análisc mais conseqüente revela
sua verdadeir~ face, um fato banal, quase inevitável
quando se trata de relações de trabalho..
. .
Defendíamos ontem, enquanto opOSição, o dIreito
de greve irrestrito, como o defendemos hoje, ocupando
o Executivo da capital do Estado capixaba.
Temos de deixar registrada, no entanto, a diferença
de tratamento dado ao movimento grevista pelos companheiros da administração da Prefeitura Popular do
PT: diálogo, em lugar dos cassetetes da políci~ esf?r~o
na busca do dcnominador comum que atenda as relvmdicações apresentadas sem desequilibrar o orçamento.
já compremetido com obras de interessc da poplll~ção.
As associações de moradores, rcumdas na Prefcltura,
não aceitaram a transferência de recursos das obras
para os aumentos salariais. Cobram mesmo o enxug~
mento da rnáquina adminsitrativa municipal, atraves
de concurso público no início do próximo ano.
Hoje a folha de pagamento de pessoal ocupa 57%
do orçamento mensal da Prefeitura. Pela proposta desta, aos grevistas, esse índice subirá a 64% de comprometimento, no limite suportável, portanto.
Para finalizar, queremos reafirmar aqui nossa confiança nos companheiros trabalhadores de ambos ~s
lados das negociações, que excrccm com democraCia
seus direitos de cidadãos, tendo certeza de que a presente greve contribuirá para a maturidade c o avanço
das lutas históricas dos trabalhadores.
O SR. ALCENI GUERRA (PFL - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"'e Srs. Deputados, comprometido com a liberdade e a democracia,
venho a esta tribumípara expressar meu posicionamento sobre o professor, cuja data comemorativa transcorreu em quinze de outubrç.
Assim, dispensando as atitudes tradicionais de louvor
e homenagem ao professor, julgo oportuno convidá-los,
nobres colegas, a refletir comigo acerca desta profissão,
extremamente singular no contexto de qualquer tipo
de sociedade.
A fim de melhor saber o que representa a imagem
do professor, torna-se indispensável ter bem nítida a
idéia do que é educação, especialmente em seu sentido
formal de educação escolar. Esclarecendo a,transformação do conhecimento humano, o filósofo Alvaro V.
Pinto afirma, em sua obra "Ciência e Existência":
"A Educação se torna fundamental a partir da
circunstância em que a ação de conhecer supera

a mera rclação de reflexos primordiais e se adentra
na complexa organização do momento do saber,
objetivando alcançar o momento mais fecundo do
conhecimento, que é o momento da ciência."
Sem dúvida alguma, com base nestas considerações,
é possível entender a tarefa relevante e insubstituível
do professor. A proporção que a humanidade estrutura,
de modo sistemático, os seus conhecimentos, imperioso
se torna que esse conhecimento sistematizado não fique
restrito a espaços e mentes privilegiados. Na sua dimensão de saber para o homem, é importante que o conhecimento seja divulgado, comunicado e democratizado.
A Edncação, portanto, é o caminho dessa democratização, ou seja, é o veículo de comunicação, a todos,
de saber, que não pode, nem deve, transformar-se em
propriedade de alguns.
Sob esse ângulo, realmente temos considerações de
avaliar a grandeza do professor, aquele qne se consome
professorando a verdade, que sabe o que diz, o que
faz e por que diz e faz. Nesse elo ininterrupto da evolução do conhecimento, sua missão é única e insnbstituíve!. Compete a ele ser o portador daquilo que de
mais bc.1o e sublime a hnmanidade produzin, daquilo
que simboliza um novo tipo de relação a ser estabelecida
entre o homem e o mundo e dos homens entre si.
O que nos surpreende, porém, Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, é o fato 'de que, não obstante ser
o professor aquela fonte inesgotável e obrigatória onde
se busca a sabedoria para a liberdade, o nosso contexto
econômico-administrativo nem sempre reconhece a singular função do Magistério. E por quê? Certamente
porque muitos segmentos sociais, exc1usivametne preocupados com o "ter" , pouco se preocupam com o "ser""
Por isso, é imprescindível dennnciarmos e ficarmos
alerta, pois, à medida qne o saber é colocado a serviço
de,interesses escusos, a figura do professor passa a um
plano inferior e, conseqüentemente, instala-se a desvalorização do elemento essencial ao processo de desenvolvimento de um povo.
Em sínte,se, nobres pares, exorto-os no sentido de
que lutemos com inteligênCia, coragem e obstinação
na defesa desse profissional que representa a garantia
do domínio da natureza, da ciência, da tecnologia, que
conduz à liberdade e à paz.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sã) - Passa-se ao
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GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Alexandre Puzyna.
O SR. ALEXANDRE PUZYNA (PMDB - SC. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados, quando cheguei a esta Casa, há quase três anos,
estava imbnído de uma forte vontade de trabalhar. Havia renunciado ao cargo de Prefeito em Porto União.
Logo de início, achei que o probl.cma todo er.a e~onô
mico financeiro e SOCIal, e por ISSO preparei ate um
prog;ma de recuperação nesse sentido. De~ati-o -:pelo
menos procurei fazer isto - com as a';ltondades fma~~
ceiras da época, como o Mmlstro Dllson Funaro, Ja
falecido. Não encontrei eco, fiquei desestimulado. No
entanto, guardo na memória aquilo q';le fizeI?os, e está,
inclusive na memória desta Casa: fOI um discurso que
proferi, de 32 folhas de muito. tra~alho. Muita~ coisas
que naquele tempo eu defendia nao se concretizaram.
Poucas foram feitas. Toquei, primeiro, no assunto do
impasse da reciclagem da dívida externa, naquela época. Um segundo ponto, o desequilíbrio das contas internas traduzidas por taxas de inflação constantes, crescentes e perigosamente altas, no limiar de um proce.sso
hiperinflacionário. Terceiro, as crescentes reIVIndIcações sociais da população, reflexo da q~ebra d~ encant?
das promessas de um futuro de perspectivas m~ls ~avora
veis tanto em termos de aumento da produçao mterna
qua~to da expansão da oportunidade de emprego. Tudo
isso colocamos em 32 folhas, onde abordamos a economia sob todos os prismas. Finalmente, depois de incitar
todos os nossos pares para que discutíssemos ~guma
coisa plausível para a recuperação e o desenvolVimento
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do nosso País, achei sete pilares sobre os quais se assentava nossa doutrina de desenvolvimento.
O primeiro era a primazia das forças de mercado
e a flexibilidade de preços como essenciais à dinamização dos investimentos fututos e à melhor distribuição
de renda, com o apoio de um sistema tributário mais
abrangente e progressivo.
Segundo, a reversão do papel empresarial do setor
plíblico, que deixa de se impor como agente de intervenção ostensiva na área econômica, para concentrar-se
no capital humano do País sob escrutínio público dos
representantes da sociedade no Congresso Nacional.
Terceiro, ênfase do capital humano mediante investimentos maciços em educação e pesquisa e suporte adequado de previdência, saúde e nutrição como molas
mestras da expansão empresarial do País, diante da
revolução tecnológica que ocorre na virada deste século.
Quarto, ênfase na capitalização empresarial e na participação nos lucros, como meio essencial à dinamização
do investimento e expansão do mercado de trabalho,
bem como para uma difusão mais automática dos ganhos subseqüentes entre todos os sócios do capital social.
Quinto, o ataque frontal e imediato aos enormes focos de iniqüidade social do País, mediante programa
de atenuação do sofrimento da base da pirâmide social.
principalmente através de fr~ntes de trabalho e de suplementação alimentar.
Sexto, ênfase na expansão do comércio externo do
Brasil, que não pode mais deixar de assumir a necessária
dose de extroversão econômica e social requerida por
uma nação que já é a oitava economia mundial.
Sétimo, ênfase na liberdade individual, tanto no plano político como econômico c cultural. Ênfase na repartição de responsabilidades, emprego da dissipação do
centralismo e do paternalismo estatal.
E, finalmente, êÍJ.fase no princípio de solidariedade
ilimitada. o que exigirá. daqui para a frente, que cada
um colabore na proporção de sua capacidade humana
e patrimonial, e não mais na proporção de sua fragilidade da barganha política.
Proclamamos isso há dois anos e meio. Hoje, como
encontramos o País? Até onde vai a política dos juros
altos?
O jogo da política monetária brasileira tornou-se uma
complexa teia de interesses e confrontos de percepções
pe grupos distintos na cena econômica.
Na verdade, é um jogo de xadrez.
Os participantes do mercado, de um modo geral,
aceitam esse jogo como inevitável, no momento, e ainda
concordam em ampliar seus recursos com lastro em
Letras Financeiras do Tesouro, as LFT, como são conhecidas. Mas já existe um número crescente de investidores partindo para outros ativos, com vigor redobrado.
Assim, a ruptura da frágil estrutura sobre a qual se
apóia o giro das LFT será inevitável.
Nesse jogo de expectativas, o elemento crucial é o
que o público está percebendo como variabilidade potencial da taxa de inflação no futuro imediato. Todos
nós jogamos com expectativa do que vai acontecer nos
próximos dias, nos próximos meses,
Concluímos, portanto, que o controle monetário é
fraco e muito impreciso: O Governo tornou-se um simples acompanhante das expectativas do público, que,
efetivamente, é o ator dominante.
Vejam os senhores que na tabela divulgada no jornal
"Gazeta Mercantil", de 8-10-89, na página 3, sob o
título "Execução Finaceira do Tesouro Nacional", de
autoria da Secretaria do Tesouro Nacional, revela que,
no período janeiro-setembro do corrente ano, o dispêndio do Tesouro com encargos da dívida mobiliária Federal, isto é. parte dos juros da LFT, já que apenas parte
desses juros 0 paga e a outra é rolada, alcançou a cifra
de vinte e dois bilhões de cruzados novos. um crescimento real, acima da inflação do periodo, de 164,3%.
Pasmem, Sr"'e Srs. Deputados. Ora, 164,3% de rendimentos é reais uma loucura! No mesmo período, os
gastos com pessoal e encargos sociais, isto 0, salário,
previdência social etc. foram de apenas 14,1 bilhões
de cruzados novos, com queda real de 9%, comparativamente ao mesmo período de 1988. Assim se desmistifica, de uma vez por todas, a história de se dizer que
o ~nlário faz com que haja mais ini:laçdo f~ ocasnona
o imenso déficit do Brasil. Nilo, a causa este! nos ClICBf-
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gos financeiros. E isso temos de encarar com a maior
seriedade, principahnente o Ministério da Fazenda.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a culpa de tudo
isso é da perversa política de taxas de juros praticada
pelo Governo. Neste mês de outubro, a taxa real de
juros praticada pelo Tesouro na remuneração de suas
LFT é da ordem de 90% ao ano. Eu disse 90% ao
ano, em média, pois existe dia como o de hoje, por
exemplo.em que a taxa pode chegar a mais de 100%
ao ano, acima da inflação. Hoje, é um desses: dias
estão pagando 120%. Vejam que pequeno poupador
recebe apenas 6% de juros ao ano pela sua aplicação
em depósito de poupança. cujo prazo de resgate é de
30 dias. No caso das LFT o prazo de resgate é de apenas
24 horas. Existe maior absurdo do que esse?
É um disparate. Um pequeno aplicador em caderneta
de popança leva trinta dias para poder pegar o seu
dinheiro, recebendo juros de apenas 0,5% ao mês, enquanto o que aplica em LFT pode jogar à vontade.
Isto é um paraíso para quem investe na especulação.
Por isso mesmo vemos indústrias e comércio que desejam manter-se e investir não exatamente na produtividade. mas na especulação. do contrário, não teráó
condições de sobreviver.
Hoje no Brasil, existem dois tipos de moeda. A moeda legal, que se chama cruzado novo, cujo saldo representa menos de 2% do produto Interno Bruto - PIE.
brasileiro, e a moeda LFT, que proporciona a seus detentores uma fantástica concentração de.renda e já representa mais de 13% do PIE. Esse regime monetário
brasileiro tornou-se um monstro licífal0 e dividiu o País
em três castas: a dos pobres, que recebe em cruzados
e paga em cruzados até rio para não chorar. Aquele
que é miserávc1 recebe cm cruzados, já defasa,do porque
sua conta venceu no armazém e na quitanda. E obrigado
a pagar e paga com cruzado. Se o sujeito quer comprar
uma casa, para melhorar de vida, e tem a metade do.
valor, não pode financiar o restante no mercado, porque
é um Deus nos acuda. Não conseguirá pagar o financiamento.
Estamos. realmente, em um trabalho muito difícil
de reconstrução do Brasil.
Existe a outra casta, a das elites esclarecidas. que
é o nosso caso, quadramos-no> perfeitamente nisso,
pois os Deputados recebem em LFT. Por que recebem
em LFT? Porque imediatamente. nós, que somos esclarecidos, aplicamos o dinheiro no Over, para não ter
essa defasagem, e depois pagamos em cruzados, calmamente, dali a 10 ou 15 dias, e assim ]'lor diante. Inclusive
a classe média está correndo para o Over. Temos na
"Manchete" artigo intitulado "A febre do Over. Vou
ler um trecho:

deve-se ao crescimento dos encargos da dívida pública, uma vez que o déficit do Tesouro é basicamente financeiro.
Não fosse o peso dos encargos da dívida, que
estão crescendo mensalmente, o Tesouro teria
apresentado um superávit de NCz$ 1,15 bilhão,
uma vez que no mes passado o total de líberações
do Tesouro Nacional atingiu NCz$ 9,1 bilhões enquanto as receitas totalizaram NCz$ 10,2 bilhões.
Só os encargos da dívida em setembro foram responsáveis por um gasto de NCz$ 8,8 bilhões, enquanto no ano csse valor atingiu NCz$ 22 bilhões".

"41, c fosse um índice em graus, no caso de
uma febre orgânica, o paciente estaria à beira da
morte. No mercado financeiro, onde quanto mais
quente melhor, uma taxa dessas também retrata
o estado de' saúde da economia brasileira. O paciente não vai bem, o diagnóstico é síndrome da hiperinflação, os principais sintomas são as altas taxas
praticadas nas mesas do opem market. Enquanto
os especialistas não encontram o remédio, a classe
média recorre ao paliativo homeopático, para não
ver seu dinheiro corroído pela elevação do custo
de vida, do overnight".

Por aí vai a matéria, que já conhecemos, mas é interessante delinear. A terceira casta é a do Estado falido,
que recebe em cruzados e paga em LFT. Ai é justamente
o contrário: o Estado recebe em LFT, porque está
pagando juros exorbitantes para os grandes intercâmbios de banqueiros que existem no mundo. Isto explica
não apenas o esmagamento das classes mais pobres,
não poupadoras, mas também o déficit do setor público.
E aqui lanço mão do artigo da "Gazeta Mercantil",
que mostra esse déficit nos últimos nove nH:ses:
"O déficit do Tesouro Nacional, no mês passado,
atingiu NCz$ 7,7 bilhões diante de um déficit de
NCz$ 4.3 bilhões verificado em agosto. Enquanto
de janeiro a setembro o déficit adngiu NCz$ 23,6
bilhõe,. <') que significa um crescimeto de 3.2%
~obrc igual período do nno passado. até Q môs
passado a evolução do déficit ~cumulado ifldicava
uma
de H,5% .. Este 3.umento do déficit,
e~[p1ic8çáo do secrcti.irio óc programação
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Para concluir. Srs. Deputados, guardem esses números para reflexão: ao final de setembro, o estoque da
moeda LFT em poder do público atingiu cerca de 200
bilhões de cruzados. Como a taxa de juros praticados
no giro diário desses títulos é da ordem de 1.8% ao
dia, chegamos à conclusão de que o dispêndio diário
com os giros das LFT atinge a cifra fantástica de NCZ$
3.6 bilhões. Se multiplicarmos esse valor pelo número
de dias úteis do mês de outubro (igual a 21 dias). chegaremos a NCz$ 75,6 bilhões. Só por conta dos juros
praticados pelo Governo, hoje, o estoque de LFT aumenta NCz$ 75,6 bilhões em um único mês. ou seja,
aumenta cerca de 8 bilhões de dólares, no paralelo,
por mês.
Srs. Deputados, perguntamos: onde vamos parar com
esse juros altos? Não temos condições de continuar
assim. Pelo menos a LFT, no próximo Governo, seja
quem for o Presidente vai ter de ser dizimada, porque
senão vamos eternamente ficar sem produção. Não existem condições de milagre sem produção, sem trabalho.
Só na espcculaçf0 o Brasil não vai melhorar. Deixo
consignado meu protesto, para que ele seja levado da
Presidencia da Casa ao nosso Ministro da Fazenda, a
fim de que S. Ex' tome algumas providências. Por isso,
estamos com falta de recursos em todos os setores.
Não temos meios de pagar sequer o carvão. em Criciúma, terra do excelente Deputado Eduardo Moreira.
Não há recursos para a agricultura. O fato de não haver
recursos para o custeio agrícola reflete um verdadeiro
atentado à soberania nacional, pois nosso principal sustentáculo é a lavoura. Isto é um absurdo que acontece
por causa da ciranda financeira e porque temos um
Ministro que infelizmente, há muito tempo, está fazendo o jogo do feijão com arroz, razão pela qual não
temos condições de comer outras coisas, como carne,
por exemplo. Srs Deputados, para onde este País está
indo? O que se pode esperar, com os pobres cada vez
mais pobres e os ricos mais ricos? Tudo por conta do
Estado. Um estado que não sabe controlar suas contas
nem política econômica.
Srs. Deputados, para onde vamos? (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. ALexandre Puzyna
o Sr. Arnaldo Faria de Sá, suplente de Secretário,
deila a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inocêncio Oliveira, I' Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Edivaldo Holanda.
O SR. EDIVALDO HOLANDA (PCN - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, volto à tribuna para tratar de um tema sobre o
qual apresentamos projeto de lei no mês passado.
Sr. Presidente. a mídia eletrônica do País tem insistentemente primado pelo desrespeito aos arts. 221 e
226 da Constituição Federal.
Diz o art. 221:
"A produção e a programação das emissoras de
rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:
I - preferência a finalidade educativa. artísticas.
culturais e informativas:
II - promoção da cultura nacional e regional e
estímulo à produção independente que objetiva sua
divulgaçáü:
III..
[V - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa da f2ll'mlia."'
Sr. 1Presidente.? a !~ss;enlblêia Nacional Consti"tuiníG
GJcslOar com 8. ccnsur21 no Pais, Portt1.nto,
não hei mais censura.

Outubro de 1989

Quando assim procederam, os Constituintes acreditaram que os poucos empresários da mídia eletrônica
seriam responsáveis, idôneos, capazes de, amadurecidos, respeitar a Nação e a sociedade atuando, com liberdade, sem freios ou restrições.
Mas, Sr. Presidente, creio - e já disse isto - que
seria demais exigir que esses cidadãos respeitassem sua
casa, a família brasileira, o rcgime vigente e o crédito
de confiança que lhes foi dado pelos Constituintes. Mas
o art. 221 da Constituição aí está para que esta Casa
possa reclamar e a sociedade exigir sem direito.
Srs. Deputados, há menos de um mês, a Rede Manchete de televisão, fez divulgar, durante toda uma semana, o dia inteiro, um programa que seria transmitido
a partir das 23 horas, que mostrava corno se faz filmes
pornográficos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência suspende a sessão em razão de um pequeno
problema no sistema de energia elétrica da Casa.
(Ê suspensa a sessão.)

o SR. PRESIDE;NTE (Inocêncio Oliveira) - A Presidência informa que, tendo a energia sido regularizada,
o nobre Deputado Edivaldo Holanda continua com a
palavra, e do tempo de S. Ex' será descontado o período
de interrupção.
O SR. EDIVALDO HOLANDA - Muito obrigado,
Sr. Prcsidcnte. Falávamos sobre o desrespeito da Rede
Manchete de Televisão, que veiculava cm sua rede nacional chamadas de um programa que seria transmitido
após às 23h, sobre como se faz um filme pornográfico.
Ora, eu diria aos Srs. Deputados, que são pais que
as chamadas desses programas são condensadas com
as partes mais provocantes e violentas, porque são a
propaganda do filme, e, num total desrespeito à Lei
Maior, criminosamente invadem nossos lares para destruí-los. Nós, adultos, podcmos não ser atingidos com
esses atos de violência e com a pornografia que a imprensa brasileira, sobretudo a mídia eletrônica, faz entrar em nossas C'lsas, mas nossos filhos são profundamente atingidos. As crianças assistem a essa violência,
muitas vezes contida nos próprios filmes feitos para
elas.
Então, Srs. Deputados, o art. 221 da Constituição
tem sido letra morta, como letra morta têm sido outros
diplomas neste País. Isto é uma vergonha para a Nação
e para esta Casa, que não levanta sua voz, que tem
medo da imprensa e da televisão. Todos os Parlamentares poderiam exigir e cobrar de meia dúzia de profissionais, empresários, a responsabilidade e o respeito
que a Constituição exige em relação à faml1ia c à sociedade. Para tanto, demos entrada nesta Casa a um projeto de lei que disciplina o horário de divulgação de filmes
na televisão e: dá outras providências:
"Art. l' Os filmes, seriados e novelas considerados violentos ou que contenham cenas que contrariem os princípios 'contidos no item IV do art.
221 da Constituição Federal, só poderão ser veicutados peJa televisão após às 22 hOras.
Parágrafo único. IA divulgação dos programas
de que trata o eaput deste artigo poderá ser feita
em qualquer horário desde que de partes que não
contenham violência e que não contrariem os prin.eípios da Constituição Federal.
Art. 2' A propaganda de Empresas, produtos
comerciais ou de peças teatrais que contenham texto ou cenas não compatíveis com o público de menor idade, será exibida após às 22 horas.
Art. 3' Fica proibida a divulgação sensacionalista de seqüestros e de outros delitos contra os
costumes de qualquer natureza.
Parágrafo único. A divulgação de que trata este
artigo limitar-se-á à informação jornalística, sem
a exibição de cenas do fato noticiado.
Art. 4" A inobservância desta lei acarretará a
aplicação das seguintes punições:
I - Advertência
II - Suspensâo
III ~ Cassação da concessão
Parágrafo único. Não será admitida a aplicação
da pena de advertência em caso de reincidência.
Art. Y O Poder Executivo regulamentará no
prazo de 90 (noventa) dias a presente lei.
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Art. 6'! Esta lei entra em vigor na data dc sua
publicação.
Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário."

sistema que está sendo usado pela mídia eletrônica de
desmoralização da família desmoraliza, em última análise, qualquer regime, seja totalitário ou democrático.
Ninguém fica forte em um regi!ne onde a família é
enfraquecida.
A criança precisa ser comparada.

o NOSSO PROJETO TRAZ A SEGUINTE JUSTIFICATIVA:
"O presente projeto de lei visa a coibir o abuso
por parte das emissoras de televisão que insistentemente veiculam, em horário incompatível, filmes
ou cenas de filmes violentos, contrários aos princípios constitucionais vigentes. Não se trata de censura, mas de disciplina c coerência. Não de retrocesso, mas de amparo aos mais eomezinhos princípios de defesa da sociedade naquilo que lhe é mais
caro - a famma. O que acontece hoje é que as
emissoras de TV, sem exceção, descumprem a
Constituição e enxovalham diuturnamente os lares
do País, fazendo inserir de forma inadequada filmes, seriados ou chamadas de filmes muitas vezes
qualificados para depois das vinte e uma horas,
veiculando-os desde o primeiro instante do dia,
num verdadeiro desrespeito à Lei Maior e em flagrante agressão aos postulados mais caros da nossa
sociedade.
A liberdade pressupõe responsabilidade. Não
podemos ser irresponsáveis no exercício do direito
da nossa liberdade. A lei deve ser cumprida a qualquer custo. Ou nos submetemos ao império dela
ou fatalmente cairemos no império do arbítrio. Não
há lugar na lei para toda essa podridão, esse mar
de lama, sangue e violência a que a televisão nos
submete diuturnamente. A lei não está sendo cumprida. Alguém está tirando proveito da omissão
de todos nós - Governo, políticos e sociedade.
Estão apostando no caos da moralidade e dos costumes para usufruírem vantagens espúrias, em nome
das liberdades. Esse crime praticado pela mídia
eletrônica contra a infância do Brasil se volta contra
toda a sociedade e é crime de lesa- pátria. Cremos
que os senhores da TV são homens de bem e que,
por outro lado. hão prestado um grande' benefício
à Nação, mas que talvez num momento de pouca
felicidade tenham se descuidado dos seus deveres
e compromissos legais, deixando que a programação televisiva vá além das fronteiras do que se pode
admitir ou aceitar.
Com o projeto proposto, recoloeamos no caminho do ponderável e do bom senso a programação
televisiva. Creio poder contar com a compreensão
não só desta Ca~a, mas sobretudo daqueles que
fazem a TV no Brasil e que, em última análise,
lutam conosco por uma Pátria melhor, mais justa
e mais humana.
Por outro lado, a razão do artigo 3' deste projeto
está lastrcada na onda de seqüestros que assola
o País. A cada dia vivemos momentos dramáticos
de um novO e sensacional seqüestro. Entendemos
que a forma jornalística como vêm sendo divulgados tais crimes incentiva a população marginal à
prática de novo e mesmo delito. As televisões, no
afã de gauharem mais pontos nas pesquisas, ou,
talvez, até por querer apresentar um trabalho melhor que a concorrente, exibem de forma cinematográfica as notícias e cenas de seqüestros nas quais
os bandidos terminam virl\,ll.do heróis, quando, não
raro, mocinhos de filmes com enredo bem-sucedido. Isto com certeza agrava a situação. A Nação
deve tomar conhecimento do fato, mas o fato deve
ser posto no vídeo apenas como notícia pura e
simples, sem maior valoração."
SI. Presidente, Srs. Deputados, este não é um tema
simpático, com certeza. É um tema do qual muitos
fogem. Fogem os Parlamentares, as elites políticas do
país, as elites dirigentes, a sociedade no entanto é um
problema que todos amargamos. Toda vez que a família
é democratizada, toda vez que a famma é enfraquecida.
a Pátria, a sociedade, o regime, todos são enfraquecidos.
Rui Barbosa dizia, que a pátria é a famllia amplificada, Se juntarmos famílias por família, famílias desmoralizadas, vamos ter uma Pátria desmoralizada. e, sem
força, vamos ter um regime fraco, Srs. Deputados, esse

O arl. 227 da Constituição diz:
"É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização,.à cnltura, à dignidadc, ao respcito. à liberdade e à convivência familiar c comunitária, além de colocá-los
à salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
Eis o exemplo de outro artigo que não é cumprido
por essa sociedade perversa, que despreza a criança,
e o adolescent.e, nem pelos grupos que exploram os\
canais de televisão no Brasil, visando ao lucro de suas
empresas. Na guerra do Ibope por melhor posição nas
pesquisas, vale tudo: violência, imoralidade, desrespeito, inclusive desrespeito à Carta Maior do País.
Temos um triste quadro publicado recentemente cm
pronunciamento ncsta Casa c nos jornais: existem no
Brasil 35 milhões de crianças carentes. Destes, 16 milhões vão dormir com fome a cada dia. São esses 35
milhões de crianças que queremos amparar com esse
projeto de lei.
Meus Senhores, são esses 36 milhões de crianças que
queremos amparar com esse projeto de lei. Essas crianças de favelas como a Rocinha, no Rio de Janeiro,
cstão sendo esmagadas pela televisão, porque não têm
estrutura, Deputado Evaldo Gonçalves, para assistir
a uma programação corno esta que diuturna, imoral
e irresponsavelmente é levada ao ar. O Brasil é o único
País do mundo onde a televisão procede de forma libertina, na mais total licenciosidade e desrespeito aos valores éticos e morais. prescritos inclusive em nossa Constituição:
Em outros países da Europa as televisões têm programações menores, mas são controladas pelo Estado. As
emissoras respeitam a família, a sociedade e colocam
nQ aruma programação que pode ser vista, isto é, cultural, informativa, de lazer, como prevê a nossa Constituição, mas nunca a violência que está sendo implantada
neste País.
Dizia eu aqui, em outra ocasião, que. os sociólogos
começam a dizer que as causas da violência são várias',
entre elas, a fome, o desemprego, a falta de habitação.
Mas não, Senhores, é muito mais. A principal causa
da violência, hoje. no Brasil é aquela que a televisão
está ensinando diuturnamente aos favelados, às crianças
desamparadas, as crianças que estão nos lares, cujos
pais estão trabalhando e não podem controlar a programação que os seus filhos estão a ver. Essas crianças
estão sendo preparadas pela televisão para serem os
marginais de logo mais, porque elas estão vivendo num
mar de violência. E é isto que estão aprendendo.
As criancinhas, desde os primeiros instantes da vida,
estão com os seus esquemas mentais sendo formados,
e essa formação, neste momento, no Brasil estã sendo
deturpada. Elas estão sendo mutiladas na sua formação,
e a responsabilidade disso cabe às emissoras de televisão, como a Rede Globo, a Rede Manchete, a Rede
Bandeirantes, que estão descumprindo a Constituição
Fcderal.
Sr. Presidente, as crianças que fizeram passeata no
Sul do País, que andaram pelas ruas exigindo os seus
direitos, pedem também que esta Casa exija das emissoras de televisão, por interm.édio de proposta nossa,
mais respeito, mais amor, mais consideração para com
a pátria que estamos construindo agora, como também
mais consideração para com a geração de hoje, que
será a geração de logo mais.
Peço a todos quc vêm à tribuna que se revezem neste
assunto, façam essa denúncia, cobrem desses scnhores
mais respcito para com a família, mais responsabilidade,
e que cumpram a nossa Constituição.

o Sr. Edmundo Galdino palavra pela ordem.

SI. Presidente. peço a

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

Tem
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o SR. EDMUNDO GALDINO (PSDB - TO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex'
que registre a presença de mais de 150 agricultores do
Estado do Tocantins nas galerias deste Parlamento. Ao
mesmo tempo, solicito o registro de um documento
que contém os principais pontos das arbitrariedades,
do verdadeiro assalto que o Governo do Tocantins prat;ca contra centenas de agricultores da região de Palmas,
local escolhido para sediar a capital do Estado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio 'Oliveira) - V. Ex'
será atendido nas formas regimentais.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR.
Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador-Geral da
República
Os cidadãos que firmam a presente, todos. brasileiros,
maiores e capazes, e todos na qualidade de cidadãos,
de tocantinenses e de desapropriados ou posseiros da
região do distrito de Canela, MullÍcípio de Porto Nacional, Estado do Tocantins, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência para expor e afinal pedir
o seguinte:
1. Os cidadãos sl\bscritos desta, foram atingidos di·
reta ou indiretamente pela decisão do Governo do Estado do Tocantins, de desapropriar uma imensa área de
terras rurais do Estado, "para a construção da nova
capital do .Estado".
2. Diante da injustiça dos procedimentos do estado
tocantinense na execução dessas desapropriações, dirigiram~se à justiça estadual, procurando fazer valer seus
direitos.
.
3. Foram impedidos de utilizar esta via - e ainda
estão sendo, pela manipulaçãO direta que o Poder Executivo (parte interessada nas ações) vem fazendo, da
justiça estadual. De fato, a interferência (senão o prevalecimento) do Poder Executivo, no Estado do Tocantins, é la! qúe não lhes parece que possam obter justiça
por qualquer meio normal, restrito ao âmbito estadual,
enquanto durar lá esse estado de coisas.
4. Face à gravidade dos problemas, que transcendem, no que tange às ofensas à cidadania e às garantias
constitucionais que tem sido diariamente praticadas no
Estado do Tocantins, e ao desamparo''da tutela judicional tradicional em que se encontram dingem-se à Vossa
Excelência para pedir que sejam consideradas as denúncias contidas no documento anexo, e, sendo possível,
digne-se Vossa Excelência a tomar as medidas cabíveis.
Brasília, 19 de outubro de 1989.
(Seguem-se assinaturas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Evaldo Gonçalves.
O SR. EVALDO GONÇALVES (PFL - PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é conhecida a epopéia campinense. São históricas
suas origens. Dos incansáveis tropeiros aos capitães de
indústrias de hoje; do Açude Velho, represador do riacbo das Piabas, aos supermercados, à Bolsa de Mercadorias e à Federação das Indústrias; da pertinácia do
Prefeito Cristiano Lauritzen ao primeiro trem.
Tudo fora feito com luta" nenhuma concessão. Podese falar mesmo numa verdadeira civilização campinense, regada «Im muito suor e lágrimas. E a falta d'água?
Foi sempre uma torturante indagação. Poucos períodos
de tranqüilidade e lapsos enormes de carência do precioso líquido. Interminável sucessão de alternativas: Açude Velho, Bodocongó, Puxinanã, Vaca Brava, finalmente, Boqueirão. Verdadeira odisséia em busca de
uma solução definitiva para o problema. Ainda hoje
tal solução não chegou. Tem-se a água, falta a adutora.
Tem-se a adutora, faltam recursos para a distribuição.
Agora falta tudo. Há até perspectiva de falta d'água,
com o assoreamento do açude Boqueirão. Falta adutora
e não há distribuição satisfatória de água.
Com essa angústia toda, sofrem todos. Todos ficam
na dependência da água para trabalhar e produzir.
É o preço alto que se paga pela ousadia de se construir
uma grande cidade num planalto. Mais 'ainda: numa
campina. Mais ainda: numa Campina Grande.
Não hã civilização que se preze, desde tempos imemoriais. que não tenha se rendido, desde o início, a esta
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realidade: só se pode sobreviver às margens de um grande rio.
'
Campina Grande desafiou, desde as origens, esse pre-

banos de que tanto necessitava, dentre eles a modelar
Maternidade que tem o seu nome.
Além do comércio do algodão, preponderante pelo
seu aspecto de mercadoria exportável, não representou
menor força o comércio grossista de Campina Grande
na formação de sua importãncia econ6mica, nessa época
de seu fastígio, como Cidade-Mercado. Dava gosto ver
a Rua João Pessoa, com seus armazéns vendendo tudo
para abastecimento de toda a Região Nordestina_ Os
caminhões formavam intermináveis filas, e a famosa
Rua da Areia, a princípio, e João Pessoa, depois, eram,
o grande mercado abastecedor do Nordeste. As estradas
ainda eram de terra batida, e somente pela coragem
e espírito desbravador dos caminhoneiros é que as distãncias eram vencidas. Substituíam assim os antigos
Tropeiros, cujas vias de acesso eram muito mais difíceis.
Na década de cinqüenta, o progresso de Campina
Grande estava já a exigir duas grandes conquistas: a
adutora de Boqueitão para solução do problema do
abastecimento d'água, e Escola Superiores para os estudantes que terminavam o segundo gráu e, imvariavelmente, se deslocavam para Recife.
Tais desafios receberam resposta do trabalho, dentre
tantos, de três lideranças: Juscelino Kubitschek, então
Presidente da República, na contrução da Adutora; José Américo de Almeida, então Governador do Estado,
Edvaldo de Souza do Ó e os Prefeitos Plínio Lemos
e Severino Cabral, na implantação das primeiras Escolas Seperiores de Campina Grande, a Politécnica, a
de Filosofia, e a de Ciências EconÓmicas.
A cidade se preparava, assim, para os desafios da
década de sessenta, quando, por impe.rativos de toda
ordem, teria que diversificar sua$l funções. De CidadePálio, no início, de Cidade-Mercado, depois, Campina,
Grande haveria de se tornar Cidade, Capital-Regional.
Esta a marca que iria prevalecer, a partir dos anos
sessenta, no seu desempenho como aglomerado urbano.

cioso pressuposto.

Nasceu~

cresceu e se

desenvolveu~

sem rios que abastecessem suas naturais necessidades.
O mais perto fica a quarenta quilômetros: o rio Paralba,
que ainda anda solto no Cariri, como se pudéssemos
nos dar ao luxo de mandar ãgua para o mar. Cruel
ironia!
A região mais pobre do Estado mais pobre alimenta
ociosamente os oceanos de água, quando, aproveitada
na sua economia, seria a grande geradora de riquezas.
O Pró-Cariri está lançado como a grande alternativa
para atenuaçãO desse secular despautério.
Pelas origens de Campina Grande, sobretudo, sua
localização geográfica, a sua vocação estava cristalizada: seria sempre, ao longo de toda a sua !listória,
uma cidade-ponte, ou, se quiserem, uma cidade-aliança, ou ainda uma cidade-pálio. Jamais pôde fugir a
essa predestinação histórica. Os tropeiros, afinal, o que
foram? Naturais intermediários comerciais entre o sertão e o litoral, entre o Cariri e o Brejo paraibanos.
O planalto da Borborema deu-lhes a pousada de que
tanto necessitavam para o cumprimento de suas missões. A habitualidade de pouso impós a implantação
de uma modesta estrutura de abrigo.
Foi o começo de tudo. A parada tornou-se obrigatória. Para essas e outras missões que jamais tiveram
fim. Campina Grande nascera sob o signo da hospitalidade, e nunca se despiu dessa característica maior.
Abriu seus braços acolhedores e nunca pediu atestado
de ideologiaaquem a procurou. Serviu de elo de ligação
entre o interior e a capital, articulando o progresso
paraibano desde a primeira hora.
Tornou-se, logo, cidade-mercado. Sua vocação era
servir. De cidade-pálio para cidade-comércio, foi num
abrir e fechar d'olhos. Estava fadada a enfrentar grandes desafios.

n-

Consolidação Econômica

O exercício da atividade comercial levara Campina
Grande a estágio deveras promissor, coincidentemente
com a conquista de vários benefícios, inclusive um novo
sistema de abastecimento d'água, o de Vaca Brava,
em 1939, graças ao descortino do então Governador
da Paraíba, Argemiro Figueiredo. A cidade se expandiu
fisicamente e ganhou natural notoriedade como centro
exportador de algodão. Foi seu período áureo, quando,
as usinas de descaroçamento de algodão se multiplicavam e os fardos do ouro branco se acumulavam na
Rua Marquês do Herval, numa orgia sem precedentes.
A par dessa efervescência comercial e início do seu
ciclo industrial, Campina Grande passou a desenvolver
outras atividades ligadas ao setor de serviços, como
a educação, saúde e lazer. Os Ginásios Pio XI, Alfredo
Dantas e das Damas Cristãs atendiam à mocidade estudiosa, descentralizando o ensino da Capital do Estado,
de Patos e Cajazeiras. Surgiam os primeiros hospitais
como o Pedro I e a Casa de Saúde Dr. Brasileiro. O
lazer se consolidava com a presença do famoso "Eldorado", casa de atraçôes internacionais, onde seus freqüentado,es, em noites seguidas, davam demonstrações
de eutaria de gastos só comparãveis aos dos "saloon"
do Texas, quando da descoberta do ouro e conquista
das fronteiras do Oeste americano. A guerra que se
desenvolvia na Europa em muito consolidava as transações comerciais, de que Campina Grande se tomou
centro pela exportação de algodão para as indústrias
daquele continente. Enquanto isso, haja festa no Eldorado e a presença de artistas de nomeada nacional e
internacional. A cidade consolidou sua imagem de
maior centro comercial do Nordeste brasileiro e capital
do trabalho. Toda uma infra-estrutura econômica e de
serviços passou a ser montada, visando a atender à
demanda de uma população fixa e flutuante das mais
crescentes.
.
A década de quarenta foi toda ela promissora para
Campina Grande. em termos de consolidação da sua
expansão e desenvolvimento. cOToada, inclusive, com

a eleição para Prefeito do Dr. Elpídio de Almeida,
grande médico de indiscutíl espírito público que, à freqte da Prefeitura. deu continuidade à obra revolucionária
de um seu antecessor, Werniaud Wanderley, modernizando a cidade de dando-lhe aqueles equipamentos ur-

III - Divenlflcação de funções
A febricitante atividade comerciai de Campina Grau- .
de, a pouco e pouco, a partir dos anos seSsenta, ia
perdendo ímpetos, e urgia a adoção de uma nova política de desenvolvimento para a cidade. As estradas asfaltadas, ligando os centros urbanos do interior do Nordeste diretamente aos centros produtores do Sul e a
consolidação da nossa indústria automobilística fizeram
com que Campina Grande perdesse, gradativamente,
a sua condição de Cidade-Empório.
Cumpria a implatação de uma política de substituição
de atividade, capaz de suprir as perdas advindas com
a nova realidade econÓmica do Pafs. Campina não podia
parar. Haveria de diversificar suas funções. Sem desativar seu comércio, enveredar por outros caminhos. Assim fez. Tornou-se protagonista de duas arrancadas contemporâneas da década de sessenta na Parfba: o esforço.
pela industrialização, incentivado pela Sudene e pelo
Governo Pedro Gondim, com a implantação do seu
Distrito Industrial e a consolidação do seu campus universitário, através da criação da Fundação Universidade'
Regional do Nordeste - FURN-, graças à ação conjugada do então Prefeito Municipal Wiliams Arruda e
de uma plêiade de professores, à frente o Reitor EdvaIdo de Souza do Ó. Estavam lançados os fundamentos
de uma Nova Campina Grande, com atribuições econÔmicas e sociais verdadeiramente diversificadas. Ao lado
das Escolas Superiores da Universidade Federal da Paraíba, a FURN surgia como grande opção para ser,
como foi e é, um Centro Universitário de caráter regional, com compromissos com o desenvolvimento do Nordeste. O mesmo se diga com relação às indústrias aIf
estabelecidas; todas voltadas para os superiores objetivos de atenuar as disegualdades regionais e atender
à demanda nordestina.
É claro que, ao longo desses quase trinta anos, não
obstante toda essa infra-estrutura implantada, as dificuldades por que passa o próprio País tiveram a inevitável
repercussão em Campina Grande. O processo de industrialização se desenvolveu a passos lentos e a nossa
Universidade ainda não está definitivamente consolidada_ Ambas as conquistas ainda permanecem à espera
de soluções heróicas. Indústrias, como a Wallig, antes
promissora, hoje se encontra desativada, a exemplo
de outras de igual importância. A antiga FURN é hoje
Universidade Estadual, mas padece dos mesmos estrangulamentos de outrora.
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os reeursos sendo aplicados em inúmcros projetos menos em saúde para os carentes. A saúde pública no
meu Estado é uma lástima. Em Campina Grande, ela
não existe. Tal deseaso agrav~ em muito as necessidades
da população carente e faz' com que apelemos, nesta
oportunidade, para que haja, incontinenti; a municipalização das ações de Saúde neste país, evitando-se esse
criminoso abandono a que estão submetidos os brasileiros de um modo geral, e os paraibanos de modo
particular.
Quanto à educação, o quadro campinense é o mais
sério. Também nesse setor o atendimento a uma clientela flutuante c adventista é disobremodo, expressivo.
Campina Grande exerce, na área edueacional, talvez
mais do que em qualquer outra, uma liderança mais
do que regional. Em suas escolas os Estados nordestinos, talo conceito de que desfrutam lá fora. As escolas
da Universidade Federal e as que integram, hoje, a
Universidade Estadual da Paraíba, ex-Fundação Regional do Nordeste, abrigam mais de dez mil alunos nos
seus cursos superiores das mais diferentes áreas do ensino.
As escolas superiores da UFPB estão sofrendo as
restrições próprias do sistema univercitár40 brasileiro.
A universidade brasileira, como um todo, está em crise,
como tudo o mais neste País. As da universidade estadual não se libertaram ainda das suas dificuldades maiores. Estão sufocadas com falta de recursos para custeio
e investimentos. Impossível não se transferirem reflexos
dessas dificuldades, não obstante a dedicação e despreendimento de seus dirigentes e professores, para
a qualidade de ensino ministrado.
Razoável seria admitir, como começo de solução para
o ensino superior de Campina Grandc, de tantas e sofridas tradições, uma articulação de todos os scus segmcntos, visando à unifieação administrativa, com a centralização de recursos, a fim de que dessa união de forças
otimisássemos o seu desempenho eomo universidade.
O separatismo até agora vigente não tem dado os resultados esperados. Enquanto outros crescem, nós marcamos passos, enquanto não paramos.
Aventuro-me a pensar que, com pouco de imaginação, não seria difícil dar uma nova estrutura administrativa e financeira à Universiddade de Campina Grande, capaz de tirá-la da faixa de risco em que se debate
há tantos anos. Para debatc, estou sugerindo ao Congresso Nacional o projeto de'Iei 'seguinte, objetivando
dar a minha contribuição à sdiução do problema.
"
Será nestes termos:

dências corajosas, visando à reabertura de inúmereras
,fábricas fechadas. Há que, fazer a política de industrialização, como antigamente. Com real prestigiamento
dos que querem produzir e ensejar novas oportunidades
de trabalho para a nossa mão-de-obra cada dia mais
crescente. É desafio mais do que sério. É igualmente
preocupante.

,

1

b que não se pode negar é que, malgrado esses contratempos, Campina Grande ainda se impõe, no contexto regional, como centro de grandes influências no setor
de serviços, polarizando mais de cinqüenta municípios
do Compartimento da Borborema. Para aquela cidade
acorrem anseios e aspirações que são satisfeitos pela
sua Universidade, pelas suas eficientes Redes Hospitalar e Bancária. Tem um Centro Nacional de Pesquisa
do Algodão, da Embrapa, que é responsável pelo apoio
às atividades econômicas do campo, bem como uma
Bolsa de Mercadorias que atende, através de leilões
peri6dicos, a vários Estados nordestinos, comercializando milho, feijão, algodão, sisal e'outros grãos. A
sua Federação das Indústrias é ponto de referência obrigat6ria pelos serviços prestados a todo o Estado, Seus
meios de comunicação atráves dos seus Jornais, Emissoras de Rádio-difusão e Canais de televisão, integram
todos os Municípios paraibanos e se irradiam pelos Estados vizinhos. Campina Grande é, sem dúvida, CapitalRegional, e, igualmente, Capital do Trabalho, sem deixar, uma vez por ano, na época juniha, ser a Capital
do Forr6, graças as modernas Casas de Espetáculos,
como o Spazzio, o Forrock c o Forr6dromo, palco de
apresentação dos mais renomados artistas nacionais e
estrangeiros,
Seu Comércio e Indústria resistem bravamente. Os
Serviços suportam as pressões de toda uma demanda
regional. O Lazer nos dá até a impressão de que não
há crises neste País, tal a ades'ão de um maior .nÚl:l;lero
de afiecionados, a cada ano. a Civilização do Planálto
está fadada às alturas. Tem que olhar para o alto e
para a frente. Nada de retrocessos, nem temor'perante
os desafios. Pois estes são cada vez mais crescentes,
IV - De.safios Crescentes
Dentre tantos desáfios, alguns s~ destacam pela sua
repercussão social ou econômica, E o caso do abastecimento d'água. Há que se somar todos os esforços para
que os recursos da Caixa Econômica Federal sejam
liberados o quanto antes para que a 3' Adutora de Bo, queirão seja construída e assegure o abastecimento d'água a Campina Grande. Claro que simultaneamente
com a nova Adutora hão de ser feitos outras obras,
como o Açude "Pelo Sinal", à montante do "Açude
de Boqueirão", e expansão da rede de distribuição d'água para reforço do sistema atual. São obras vultosas
que demandam um grande volume de recursos e que,
por outro lado, não podem mais ser postergadas. Sem
água disponível, a cidade terá necessariamente seu crescimento tolhido. É desáfio formidável que necessita
da adesão de todos,
Igualmente, Campina Grande conta com um grande
déficit habitacional. Se o problema é nacional, o que
reconhecemos, ele é muito mais agudo em termos de
Campina Grande. é que aquela cidade não tem participado, como devia, dos investimentos feitos para a construção de moradia do Estado. A Capital tem ficado
com a maior fatia dos recuros destinados ao setor habitacional, num~ proporção de uma para dez casas construídas. Isto é, enquanto se constrói uma casa em Campina
Grande, constroem-se dez em João Pessoa. Resultado:
nosso déficit tem-se acentuado enormente, numa defasagem prcocupante, dada a natural situação de Campina
Grande pe cidade retentora dos fluxos migratórios em
demanda da Capital. ali, todos ficam, antes mesmo de
tentarem uma aproximação com João Pessoa, sobretudo, os que procedem do interior do Estado. O problema habitacional é deveras cruciante. Por não ser a Capital do Estado, Campina Grande é discriminada quanto,
à distribuição dos recursos.
É "de se esperar, agora, quando Campina Grande
conta, à frente da política habitacional do País, com
um dos seus ilustres filhos, o Dr. Edson Gaudêncio,
Diretor de Habitação da Caixa Econômiea Federal, que
essa defasagcm seja vigorosamente corrigida. Esta a
nossa esperança. -Por sinàl, a recuperação do tempo
perdido já começou,
Diríamos, agora, o 6bvio: Campina Grande, além
dos problemas com água a habitação, tltmbém sofre
com os desafios nas áreas da Saúde e de Educação.
Por mais que se tenha feito, as carências ainda são
gritàntes, {) Sistema Unificado e Descentralizado lle
Saúde ainda não chegou lá e - por que não dizê-lo?
' - não chegou a Município algum da Paraíba. Continua
centralizado na Seerctaria de Saúde do Estado, com

"Projeto de Lei n' 189
Autor: Deputado Evaldo Gonçalves.
Autoriza o Governo' Federal a criar a Universidade Federal de Campina Grande, através da unificação das Escolas Superiores da UFPB e da Universidal1e Estadual de Paraíba-UEPB, e dá outras
providências.
Art. 'I' Fica O Governo Federal autorizado a
eriar a Universidade Federal de Campina Grande,
com a unificação das Escolas Superiores, ora integrantes da Universidade Federal da Paraíba e da
UtJ.iversidade Estadual da Paraíba, com sede rtaquela cidade.
Art. 2' O Ministério da Educação adotará
as providências necessárias, inclusive alocando os
recursos suficiente, visando ao cumprimento desta
lei.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicacão.
Art. 4' Revogam-se as disposições em eontrário.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 1989. - Evaldo Gonçalves, Deputado Federal.
Essa alternativa é válida para o processo de consolidação da Universidade de Campina Grande. Não sei
se é o caminh\> mais curto. Sei que é o mais certo.
Com a Universidade Féderal de Campina Grande estaria solucionado o problema educacional de toda a Região, Investir em Campina Grande é investir no Nordeite. Sobretudo, na Educação.
Um outro setor que está a carecer de urgente atuação:
o Distrito Industrial de Campina Grande. Precisa de
área nova para a sua natural expansão, bem como de
estímulos para as indústrias implantadas e de provi-

v "- Perspectivas e Responsabilidades
Todo esse passado de lutas de Campina Grande, bem
como todo esse quadro de dificuldade por que passam
as atuais gerações campinenses, nada disso nos isenta
de eontinuarmos a nossa busca por melhorcs perpeetivas, nem nos demite das grandes responsabilidades
perante o futuro daquela extraordinária cidade cujos
125 anos de fundação foram comemorados no último
dia 11 de outubro.
Perseguir obstinamente soluções para os problemas
que afligem Campina Grande e os campinenses é dever
indeclinável de todo paraibano. As responsabilidades
para com Campina e seus problemas são de todos os
paraibanos, mercê da circustância, por todos reconhecidas, de que as nossas perspectivas de futuro interessam
não s6 ao nosso Estado, mas a todo o Nordeste brasileiro.
Há que se planejar o futuro de Campina Grande
com seriedade e visão da sua importáncia histórica e
do seu peso político-administrativo. Já cansamos de ser
massa de manobras de interesses inconfessáveis. As decisões da Paraíba estão passando ao largo dos superiores
interesses de Campina Grande e de sua vasta área de
influência político-administrativa. Nossa força está sendo deliberadamente marginalizada, e se foi o tempo
em que trouxemos, contra tudo e contra todos, o irem
de ferro até nós e 40 quilômetros de adutora!
Hoje, sequer trazemos o essencial para continuar a
creseer. Tudo nos é negado. Os Governos nã0"9s dão
atenção. Têm sido eleitos sem compromissos <Ibm; os
nossos problemas, e se dão ao luxo de governar de
costas para Campina Grande, a Grande Campina, o
Cariri, o Curimataú e toda uma vasta área do médio'
Paraíba. Entretanto, somos um terço de todo o eleitorado paraibano.
Em 1990, quando das eleições para governador, temos de nos coloear em postura de cobrança permanente, a fim de que não sejamos mais lesados nos nossos
melhores direitos e aspirações.
Campina Grande sempre soube exercitar a sua liderança na iniciativa. privada. É um exemplo da capacidade de trabalho da sua gente. Parece até que a presença
do Governo atrapalha, tal a desenvoltura dos que fazem
sua indústria, o seu comércio e os seus serviços, sem
qualquer ajuda ofieial.
Todavia, somos, ao lado disso tudo, uma força polítiea que não pode mais ser deseprezada:
Haveremos de contar ponto, mesmo ,con~ra os pretensos detentores dos votos que, em outras oportunidades,
se proclamaram vitoriosos, apesar dos eampinenses e
contra os eampinenses.
Havcrcmos de levantar todos quantos até agora se
sentem marginalizados do Poder, não obstante contribuírem com mais da metade da Receita do Estado e
de desempenharem um papel decisivo na econQmia es- '
tadual.
Campina Grande, a Grande Campina, o Cariri e o
Curimataú, regiões gêmeas em sofrimento e em abando- "
no, hão de ser ouvidos. Disso não tenho dúvidas. E
antes que seja tarde demais!
Antes que seja tarde, é verdade. precisamos integrar
Campina Grande no processo decis6rio paraibâno.
,
Os que estão e estiveram no Poder, néstas 'quatro
últimas déeadas, com' raríssimas excessões, não deram
a Campina, e às forças por efa polarizadas, o tratamento
merecido. Ficamos a reboque de tudo e de todos.
É chegado o momento de revivera História. Campina
Grande, desde o início de sua caminhada, viveu sob
o signo da luta. Não foi fácil a idiplantação do primitivo
aldeiamento dos Ariús. Nem tampouco de sua elevação
à eategoria de Vila. Mesmo paraTeceber o nome Régio
de Vila Nova da Rainha. E o que foi necessário realizar,
em termos de saerifícios e conquistas, para atingir, há
precisamente 125 anos, a condição de cidade? Todos
conhecemos os episódios marcantes que pertencem à
sua Hist6ria. Nada foi de graça. Tudo foi conquistado.
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A civilização campinense tem a marca da insubordinação, a começar do meio físico em que se criou e
se irradiou. Tudo o mais veio por acréscimo, graças
à pertinácia de sua gente e sua reconhecida capacidade
de trabalho.
Assim foi, e assim será!
Mesmo contra os que descrêem dessa mística campinense, a que muito devem a Paraíba c o Nordeste;
mesmo contra os que investem na nossa divisão interna
e na natural divergência de nossas forças políticas; mesmo contra os que sabotam os nossos supcriores interesses, acenando com compromissos sencudários, Campina continuará Grande. Não importa o tamanho das
adversidades.
Campina continuará Grande!
Assim foi, e assim será!
Durante o discurso do Sr. Evaldo Gonçalves
r Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência. que é ocupada pelo Sr.
Milton Reis, li 2' do artigo 18 do Regimento IlItemo.
O Sr. Inocêncio Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Milton Reis) - Vai-se pas-'
sar ao Horário de

VI -

Comunicações de Lideranças

o SR.

PRESIDENTE (Milton Reis) - Concedo a
palavra oa nobre Deputado Jesus Tajra, que falará pela
Liderança do PFL.
O SR. JESUS TAJRA (PFL-PI. Scm revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, durante
a Constituinte, nós, do PFL, atendendo a diretrizes
do nosso partido - dir,trizes que são o substrato da
filosofia polítca do Partido da Frente Liberal-, sempre
apoiamos tudo que dissesse respeito ao liberalismo, seja
social, seja político. Sempre apoiamos a iniciativa particular em qualquer campo de atividade. Apoiamos também a escola privada. Lutamos para que no texto constitucional as escolas privadas tivessem amparadas as suas
atividades, de acordo com as regras já estabelecidas.
Entretanto, Sr. Presidente,·diante do quadro que nos
apresentam as escolas privadas em Brasília, não poderíamos ficar silenciosos. Os acontecimentos são lamentáveis! Sabemos que há distorções no que tange às cobranças de mensalidades em toda a rede particular do
Brasil e, de modo accntuado, aqui em Brasília.
O Governo Federal, que havia adotado a chamada
liberdade vigiada, mas que na verdade não exercia nenhuma vigilãncia nesse particular, permitiu que determinados setores praticassem abusos na cobrança das
mensalidades. E, apesar das advertências, ocorreu um
fato isolado: um processo instaurado na Polícia Federal
acabou determinando a decretação de prisão de um
proprietário de escola particular.
Inconformados, todos os diretores de escolas privadas
cm Brasília deliberaram, até sob o comando do seu
sindicato, fechar as escolas indiscriminadamente. Já se
passou uma semana, ou pouco mais, sem que até agora
qualquer providência ou mediad mais séria tenha sido
adotada para resguardar os interesses e os direitos dos
alunos.
Sr. Presidente, acho que o direito de alguém defender
direitos e interesses é sagrado, mas não se pode chegar
ao absurdo de se atingir em cheio os interesses de milhares d~ estudantes - eu diria, mesmo, da própria Nação
-, pois na medida em que se atrasa o complemento
do curso que deveria estar chegando ao final em novemhro próximo, o próprio País perdc com essa situação.
Os jovens vêem retardada a conclusão de suas metas
escolares, sobretudo aqueles que se vão submeter, em
janeiro próximo, aos exames vestibulares, nas diversas
universidades brasileiras.
Em nome do Partido da Frente Liberal, lamento o
fato. E aqui vai, de certa formà, uma elevada dose
de censura aos proprietários de escolas particulares por
essa decisão. Faço-a com a autoridade de quem. na
Assembléia Nacional Constituinte, deu apoio à escola
particular, pois fui um dos benfcicados como estudante
de escola particular. E formulo para quc rcvejam essa
atitude drástica. ilegal e inconstitucional, voltando a
abrir as escolas, respeitando o mais legítimo direito
dos estudantes, que querem continuar seus estudos e,
em,tempo hábil, completar o ano letivo.
E esta a posição do Partido da Frente Liberal, que
fala com a absoluta autoridade de quem, por ser liberal,

comprecndc os interesses das atividades de natureza
particular, mas não admite que no exercício de seus
direitos pratiquem abusos, em prejuízo daqueles que
tambêm têm direitos e em prejuízo da própria Nação
brasileira. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Milton Reis) - Tem a palavra
a nobre Deputada Abigail Feitosa, pela Liderança do
PSB.
A SRA. ABIGAIL FEITOSA (PSB - BA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaria de trazer ao eonheciment6' da Casa que, nos
avulsos distribuídos ontem sobre a questão do orçamenta. ficou nítida a vontade do Ministério do Planejamento de não se modificar a distribuição das verbas
do SUDS. Os reeufsos encaminhados às Secretarias de
Saúde dos Estados são o dobro do total de verba destinada às Secretarias Municipais dc Saúde.
Sr. Presidente, se náo descentralizarmos a qucstão
da distribuição dos recursos do SUDS, não conseguiremos viabilizar o programa, porque tem sido praxe
dos Governos estaduais ficar com o dinheiro das Secretarias de Saúde. As Prefeituras, que lidam mais diretamente com a manutenção dos postos de saúde, com
o atendimento primário à saúde, ficam sem condições
de prestar assistência.
Foi feita a proposta no sentido de que se diminuíssem
as verbas para as Secretarias Estaduais de Saúde e sc
aumentassem as que são destinadas às Secretarias Municipais. Independentemente da cor partidária, isso beneficiaria o cscalão mais,Eróximo da população, inclusive
na questão do Conselho Municipal de Saúdc, que precisa de recursos para viabilizar o atendimento primário
à saúde.
Trago o fato ao conhecimynto de V. Ex", Srs. Deputados, para que se sensibilizem com a questão da implantação do SUDS, que vem sendo alvo de discriminação, inclusive do setor da saúde, o qual está interessado em fazer de conta que o sistema não funciona.
Para funcionar, Sr. Presidente, é necessário que haja
recursos.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Milton Reis) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Ruy Nedel, que falará pela
Liderança do PMDB.
O SR. RUY NEDEL (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o candidato do PMDB a Presidente da República, Ulysses Guimarães, a partir de amanhã à noite, fará o seguinte
roteiro no Rio Grande do Sul: às 18h de sexta-feira,
chegará ao aeroporto, seguirá em carreata até Novo
Hamburgo, onde fará um comício; no dia seguinte, irá
até o extremo sul do País, a Santa Vitória do Palmar,
de onde, por 25 quilômetros, seguirá em carreata até
Chuí, retomando, para ainda no mesmo dia se deslocar
até Santa Maria. Marcará concentração, às 20h, em
Caxias do Sul; no domingo, fará um discurso em Frederico Westfallen, e de lá seguirá para Erexim, retornando
à noite para Brasília.
É roteiro para um jovem, dos mais resistentes. Aliás,
o que caracteriza a candidatura de Ulysses Guimarães
é a juventude de suas idéias em favor da democracia
e de uma República moderna. O vigor que S. Ex' coloca
na sua prcgação é de fazer inveja aos candidatos mais
jovens.
Sr. Presidente, sentimos no Rio Grande·do Sul, no
que se refere às candidaturas de Ulysses Guimarães
c Waldir Pires, que estão crescendo. De outubro para
cá, seu crescimento é substancial e tão vigoroso que
não temos dúvida de que chegaremos, em 15 de novembro, ao segundo lugar no Estado do Rio Grande do
Sul. Pelo que temos ouvido dos companheiros de bancada, no País inteiro, Ulysses Guimarães chegará ao segundo turno. É também o que sentimos. O povo está-se
conscientizando da seriedade e da importância deste
momento. Ulysses crescerá pelo seu mérito, história,
competência e pelo momento que vive a nossa Pátria,
quc precisa, nos próximos cinco anos, de um grande
estadista.
Temos confiança e convicção de que Ulysses Guimarães irá para o segundo turno.

o SR. PRESIDENTE (Milton Reis) - Com a palavra
o nobre Deputado Robson Marinho, que falará pela
liderança do PSDB.

o SR. ROBSON MARINHO (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, SI'" e Srs. Deputados,
por que o Senador Mário Covas é a melhor opção do
eleitor brasileiro para ser o Presidente da República
neste momento tão grave da vida política e econômica
do nosso País? Primeiramente, porque S. Ex' é um
homem público que tem passado limpo, marcado pela
coerência e pela afirmação; porque foi testado e aprovado como administrador competente na Prefeitura de
São Paulo, demonstrando sensibilidade para o social
quando priorizou o investimento público para essa área,
atendendo às camadas mais carentes daquele Município.
Mário Covas é uma liderança política comprovada,
o político mais votado cm toda a História dcste País,
elegendo-se Senador da República por São Paulo, nas
últimas eleições, com quase oito milhões de votos.
No Congresso Nacional, sua liderança sempre foi sentida. Foi realçada durante os trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte, quando, liderando a maior bancada dos partidos, colaborou decisivamente para que
tivéssemos um texto constitucional mais moderno e que
atendesse. em parte, ao reclamo dos trabalhadores de
nosso País.
Entretanto, não é só pelo seu passado, que é importante. que Mário Covas - e respeito os demais é o melhor entre os candidatos à Presidência da República, mas porque seu programa de governo foi discutido
com os setores organizados da sociedade brasileira. Enquanto os outros candidatos estavam no exterior, Mário
Covas pcrcorria todos os Estados do Brasil, discutindo
com os trabalhadores, com os cmpresários da área urbana e da área rural, com as universidades a elaboração
das suas propostas e diretrizes para governar o Brasil.
Além de ser excelente candidato, pelo seu passado limpo, pela sua dignidade e coerência, Mário Covas tem
um programa de governo definido, apontando claramente como enfrentará cada um dos problemas do Brasil. Além de ser bom candidato, com programa de governo construído democraticamente, Mário Covas c o
PSDB têm quadros para governar este País. O PSDB
possui homens públicos com competência e honorabilidade comprovadas, de expressão nacional, para assumirem as posições do governo.
Por estas razões, estamos convencidos e comparecemos a esta tribuna também para alertar a opinião
pública nacional, pois a maioria do eleitorado ainda
se encontra indefinido ou indeciso.
Quanto à candidatura Mário· Covas, as próprias pesquisas têm demonstrado que o candidato do PSDB à
Presidência da República, se chegar ao segundo turno,
será imbatível. As pesquisas demonstram que Mário
Covas derrotaria qualquer candidato de qualquer outro
partido no segundo turno.
É importante que o eleitor eonhcça o programa e
as propostas do PSDB e do seu candidato para votar
nele desde já e colocá-lo como um dos vencedores do
primeiro turno, para que possa ir ao segundo tumo
e ser eleito Presidente do Brasil e, junto com o COllgresso Nacional e com o respaldo da opinião pública,
pôr em prática o seu programa de governo, a proposta
da social democracia, a fim de enfrentar com dignidade
e firmeza as dificuldades que o momento prescntc apresenta para aquele que for escolhido primeiro mandatário do País.
Mais um argumento, para finalizar: Mário Cavas deve
scr cleito Presidente da República porque o seu partido,
o PSDB, é o único entre os partidos políticos brasileiros
que tem consagrado no seu programa a defesa do parlamentarismo. Mário Covas é o candidato à Presidência
da República que tem, com o Congresso e com a sociedade brasileira, o compromisso explícito de, se eleito,
encaminhar de imediato proposta de emenda constitucional, para que o eleitor brasileiro, em 15 de novembro
de 1990, junto com a eleição dos noyo~ integrantes
do Congresso Nacional, também possa; em plebiscito,
decidir se quer a continuidade do presidencialismo rctrógrado ou ~e quer a introdução do parlamentarismo,
que tem como forma de governo o significado de avan·
ço, de modernidade e de reforço da democracia.

Por estas razões, Sr. Presidente, e por conIiar no
discernimento do eleitor brasileiro, estamos conven:,
cidos de que Mário Covas vai para o 2' turno e, assim,
será elcito Presidente do Brasil. (Palmas)

Durante o discurso do Sr. Robson Marinho assumem súcessivamente a Presidência, os Srs. Josê Melo, Suplente de Secretário e Inocêncio Oliveira, Primeiro-Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivci~a) - Con,cedo a palavra ao nobre Deputado Adolfo Oliveira,
Líder do PL.
O SR. ADOLFO OLIVEIRA (PL - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, pelos jornais O Estado de S. Paulo e Gazeta
Mercantil chegou a auspiciosa notícia de que o México
aboliu o monopólio estatal da importação e venda de
papel de imprensa.
Ante os membros da Associação Interamericana de
Imprensa, o Presidente Salinas de Gortari anunciou
que é livre a importação e compra de papel para jornais
e revistas, terminando assim o controle estatal sobre'
a vida da imprensa mexicana.
A liberdade de imprensa no México sempre esteve
turbada pelo controle do Estado sobre o papel de imprensa. Agora, com essa medida liberalizante, a imprensa.poderá atuar sem medo de represálias estatais.
Entretanto, aqui no Brasil o panorama não é o mesmo. Graças ã Constituição, temos a imunidade tributária para o papel de imprensa. Esse dispositivo constitu~ional !mpede que, mediante a cobrança de impostos,
sejam cnados obstáculos à atividade da imprensa.
Por extensão, a importação de equipamentos gráficos
- tanto para grandes quanto para pequenas editoras
- também é beneficiada pela isenção ou redução de
imposto~.
,
Porém, Sr. Presidente, de maneira velada o Governo
pretende golpear a imprensa e o mercado editorial com
a redução dos benefícios fiscais na importação de equipamentos gráficos destinados i impressão de livros, jornais e periódicos.
Ao encaminhar ao Congresso ,Nacional projeto de '
lei reduzindo diversos incentivos fiscais, o Poder Executivo incluiu - sem fazer qualquer menção na exposição
de motivos - dispositivos reduzindo pela metade os
.benefícios fiscais existentes para a importação de equipamentos gráficos.
Não é justo que esta Casa concorde com tal medida.
A imprensa, a pluralidade de fontes 'de infonnaçóes,
a multiplicação de editoras de livros, jornais e revistas
deve ser sobretudo incentivada e não obstaculizada.
Enquanto o México liberàliza o relacionamento entre
a imprensa e a administração pública, o nosso Governo
adota medida restritiva e discriminadora.
Além dos evidentes prejuízos para as editoras instala'das, as medidas propostas pelo Presidente Sarney trazem sérios obstáculos i instalação de novas editoras
o que é mais grave.
'
Para sànar esta injustiça, apresentei emenda supressiva ao Projeto de Lei n' 3.736/89, ora em exame nas
Comissões de Justiça, de Economia e de Finanças. Espero que os relatores acatem minha proposta e impeçam
que, se co~creti~e um ~olpe baixo contra a publicação
de livros, Jornais e revistas no Brasil.
Por fim, cumpre destacar que os benefícios que atingem a imprensa são irrelevantes em tennns fiscais frente
aos. out~os que o projeto do Presidente Sarney pretende
extmgUlr.
Era o que eu tinha a dizer.
O Sr. Amanry Müller - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, lamento importunar V. '
Ex' reiterando uma questão de ordem que envolve assunto dç profundo conteúdo humano e social.
Há dias submeti i Mesa uma questão envolvendo
a concessão do vale-transporte aos mais de 600 funcionários de duas empresas particulares que prestam serviços a esta Casa.

Essas empresas colocaram ônibu\\'i disposição dos
referidos funcionários - todos ganham salário mínimo,
gente humilde, simples - mas não atendem às suás
necessidades de deslocamento de suas residências para
a Câmara, e vice-versa. Muitos deles têm perdido a
folga semanal porque, passando esses ônibus em horários diversos e em pontos distantes', não conseguem
pegá-los e chegar a tempo de bater seu ponto na Câmara
dos Deputados. Peço a V. Ex' que, juntamente com
o Diretor-Geral da Casa, Dr. Adelmar Sabino, encontre
uma solução para o problema, pois ele_envolve pessoas
que não têm centros de defesa para resguardar seus
interesses e direitos - mais de seiscentos humildes trabalhadores para os quais temos o dever de conceder
um pouco de justiça social.
Por outro lado, também pennanece sem solução o
problema dos dezoito funcionários da extinta Cooperativa do Congresso Nacional, que, há mais de três
meses, não reeebem seus salários. Como um assalariado, que já recebe um provento de fome, pode sobreviver se não recebc aquilo a que tem direito?
Por isso, renovaria a V. Ex' essas duas questões,
submetenqo-as i generosa compreensão do Colegiado
da Casa. E preciso encontrar uma solução tanto para
os funcionários que prestam serviços no setor de limpeza
da <f,âmara dos Deputados como também para esses
dezoito humildes servidores da extinta Cooperativa do
Congresso Nacional. Temos de fazer justiça social. Não
basta colocar no texto constitucional direitos extraordinariamente avançados, sem executá-los, sem torná-los
eficazes. E a Casa tem a oportunidade para resolver,
pelo menos, essas duas questões cruciais, que encerram
profundo conteúdo humano.
Muito obrigado, Sr. Presi!lente,

Pará
Benedicto Monteiro - PTB; Carlos Vinagre .:....
PMDB; Domingos Juvenil-PMDB; Fernanda Velasco-PMDB.
Tocantins
Edmundo GaldinQ - PSDB; Eduardo Siqueira Campos - PDC; Paulo Mourão - PDC; Paulo Sidnei PMDB.
Maranhão
Albérico Filho - PDC; Costa Ferreira -'PFL; Eliézer Moreira - PFL; Eurico Ribeiro - PRN; Joaquim
Haickel- PDC; José Teixeira - PFL; Mauro Fecury
-PFL.
Piauí
Átila Lira - PFL; José Luiz Maia - PDS; Myriam
Portella - PDS.
Ceará
Haroldo Sanford - PMDB; Lúcio Alcântara PDT; Paes de Andrade - PMDB.
'Rio Grande do Norte
Flávio Rocha - PRN; José Bezerra Marinho PMDB; Marcos Fonniga - PL; Ney Lopes - PFL.
Pernambuco
Artur de Lima Cavalcanti - PDT; Fernando Bezerra
Coelho - PMDB; Gilson Machado - PFL; Harlan
Gadelha - PMDB; José Jorge - PFL; Marcos Queiroz
- PMDB; Osvaldo Coelho - PFL; Oswaldo Lima
Filho - PMDB; Paulo Marques - PFL.

I

, O SR. PRESIDENTE fI:1!0cêncio Oliveira), - Pela
:Liderança do PDÇ,.,concedo a-pã'liivi:a ao nobre, Deputa,do Roberto Balestra.
O SR. RÓBERTO BALESTRA (PDC - GO. Sem
revisão do orador.)-Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, em nome do PDC e em razão do incidente ocorrido
ontem, neste fllenário, queremos tecer algumas considerações sobre detenninadas acusações feitas a earlamentares.
Sr. Presidente, os cO!Jlentários que fazemos hoje, já
o fizemos outras vezes. Nenhum Parlamentar, por mais
brilhante que seja, por mais atuante que tenha sido
durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, tem o direito de criticar o comportamento de
quaisquer colegas. Todos sabem que, embora ausentes
dos trabalhos em plenário, exercemos nossas tarefas
fora dele. Na maioria das vezes, a carga maior recaía
sobre determinados Constituintes em razão da demonstração de capacidade e de articulação que manifestaram
durante os primeiros dias.
Portanto, seria ótimo e salutar que entendêssemos
essa situaç.ão: Não há por que criticar o comportamento
dos Constltumtes durante os trabalhos aqui realizados.
Ninguém tem esse direito. Uns apresentaram maior número de emendas, outrQs sobressaíram-se através da
tribuna, ou tiver:,1J1 atuação marcante na articulação
de a~rdos. tudo ISSO trouxe um resultado positivo para
a Assembléia Nacional Constituinte, contribuindo para
o sucesso da nova Constituição brasileira.
Esta Casa deve preservar a dignidade de todos os
seus Pares, para que possam continuar convivendo har·
monicamente, buscando sempre o melhor para a Nação
brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se
passar i Ordem do Dia.
.
- COMPARECEM MAiS OS SRS.:
Acre
Alércio Dias - PFL; Francisco Diógenes - PDS'
Geraldo Fleming - PMDB; José Melo -PMDB' Ma:
ria Lúcia - PMDB.
'
Amazonas
Beth Azize - Eunice Michiles - PFL; Sadie Hauachc-PFL.
Róndônia
Francisco Sales - PMDB; José Guedes -

PSDB.
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Alagoas
Eduardo Bonfim - PC do B; José Costa - PSDB;
Roberto Torres - PTB; Vinicius Cansanção - PFL.
, Sergipe
Cleonâncio Fonseca - l'FL; Lauro Maia - PFL;
Leopoldo Souza -PMDB; Messias Góis -PFL.
Bahia
Abigail Feitosa - PSB; Afrísio Vieira Lima PMDB; Benito Gama - PFL; Domingos.LeonelliPSB; Eraldo Tinoco - PFL; Genebaldo Correia PMDB; João Carlos Bacelar - PMDB; Jorge Hage '
- PSDB; Manoel Castro - PFL; Mário Lima PMDB; Sérgio Brito - PRN; U1durico Pinto PMDB; Virgildásio de Senna - PSDB; Waldeck Ornélas-PFL.
Espírito Santo
Lurdinha Savignon Stélio Dias - PFL.

PT; Rita Camata -

PMDB;

Rio de Janeiro
Adolfo Oliveira - PL; Álvaro Valle - PL; Artur
da Távola - PSDB; Ernani Boldrim - PMDB; Francisco Dornelles - PFL; Gustavo de Faria - PRONA;
Márcio Braga - PMDB; Messias Soares - PMDB;
Osmar Leitão - PFL; Simão Sessim - PFL; Vladimir
Palmeira - PT.
Minas Gerais
Alysson Paulinelli - PFL; Chico Humberto - PDT;
Christóvam Chiaradia - PFL; José da Conceição PMDB; José Geraldo - PMDB; José Ulísses de Oliveira ...:.. PMDB; Luiz Leal- PMDB; Marcos Lima
- PMDB; Mário Assad - PFL; Milton Reis - ; Octávio Elísio - PSDB; Roberto Brant - PMDB; Rosa
Prata - PMDB; Sérgio Naya - PMDB; Sérgio Werneck - PM])B; Virgílio Guimarães - PT.
São Paulo
Agripino de Oliveira Lima - PFL; Arnaldo Faria
de Sá - PRN; Bete Mendes - PMDB; Cunha Bueno
- PDS; Dirce Tutu Quadros - PSDB; Ernesto GradeJla - PT; Fernando Gasparian - PMDB; Gumercindo Milhomem - PT; Hélio Rosas - PMDB; João
Rezek - PMDB; José Camargo - PFL; José Egreja
- PTB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Neto - PFL;
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Manoel Moreira - PMDB; Nelson Seixas - PDT;
PlúlÍo Arruda Sampaio - PT; Ralph Biasi - PMDB;
Robson Marinho - PSDB.
Goiás
Mauro Miranda - PMDB.
Distrito Federal
Geraldo Campos -

P~DB;

Jofran Frejat - PFL.

Mato Grosso
Antero de Barros PMDB.

PMDB; Percival Muniz -

Mato Grosso do Sul
José Elias - PTB; Levy Dias - PFL; Plínio Martins
- PMDB; Saulo Queiróz - PSDB.
Paraná
Dionísio Dal Prá - PFL; Ervin Bonkoski - PTB;
José Carlos Martinez -PRN; José Tavares- PMDB;
Matheus Iensen - PMDB; Maurício Fruet - PMDB;
Paulo Pimentel - PFL.
Santa Catarina
,Vilson Souza - PSDB.
Rio Grande do Sul
Adroaldo Streck - PSDB; FloricenoPaixão - PDT;
Jorge Uequed - PSDB; Lélio Souza - PMDB; Luís
Roberto Ponte - PMDB; Paulo Mincarone - PTB;
Paulo Paim - PT; Ruy Nedel - PMDB; Telmo Kirst
- PDS; Vicente Bogo - PSDB; Victor Faccioni PDS.
Amapá
Raquel Capiberibe - PSB.
Rotaima
Chagas Duarte - PDT; Marluce Pinto - PTB.

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS - Projeto de
lei que dispõe sobre eleições para prefeitos. vice-prefeitos e vereadores dos novos municípios criados pelas
Constituições Estaduais.
GEOVANI BORGES - Projeto de lei que acrescenta § 2' ao art. 482, da Consolidação das Leis do
Trabalho.
LEOPOLDO SOUZA - Projeto de lei que autoriza
emissão de uma série especial de selos comemorativa
do quarto centenário de fundação da cidade de São
Cristóvão, no Estado de Sergipe.
TADEU FRANÇA - Projeto de lei que dá nova
redação ao art. l' da Lei n' 6.936, de 10 de agosto
de 1981, dispondo sobre averbação de serviço público.
MICHEL TEMER - Projeto de lei que dispõe sobre
o curso de graduação em Direito, regula o processo
de autorização para abertura de novos cursos e aumento
de número de vagas e dá outras providências.
JONAS PINHEIRO - Projeto de lei que dispõe
sobre a transferência de Bens Patrimoniais para o Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária.
GILSON MACHADO - Requerimento para transcrição nos Anais da Câmara dos Deputados do editorial
"A Rebelião dos Pastores Vermelhos", do jornalista
Fernando da Câmara Cascudo, publicado no Jornal do
Commercio, em 7 de outubro de 1989.
JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Projeto de lei que
dá nova redação ao art. 114 da Lei n' 6.015, de 31
de dezembro de 1973, para permitir o registro das entidades sindicais no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
LURDINHA SAVIGNON - Requerimento ao Ministro da Previdência e Assistência Social, de relação
discriminativa dos recursos do SUDS destinados ao Estado do Espírito Santo.
GENEBALDO CORREIA - Projeto de lei que
cria o Adicional de Tarifa Aeroportuária. e dá outras
providências.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se
passar à votação da matéria que está sobre a Mesa
e a constante da Ordcm do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos o seguinte

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

A lista
de presença registra o comparecimento de 252 Srs. Deputados.
Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputldos que ten'ham proposições a
apresef'tar poderão fazê-lo.
Apresentam proposições os senhores:
ARY VALADÃO - Requerimento de informações
ao Ministro da Agricultura sobre procedência de notícia
publicada pela Folha de S. Paulo quanto ao dispendio
de NCz$ 250 mil parre gravação de pronunciamento do
Ministro Íris Rezende, veiculado em rede nacional de
televisão.
ROSÁRIO CONGRO NETO - Projeto de lei que
dispõe sobre trechos de rodovias e ferrovias dos sistemas
rodoviário e ferroviário do Plano Nacional de Viação
que cruzam o perúnetro urbano das cidades.
CHICO HUMBERTO - Requerimento à Comissão
de Estudos Territoriais de elaboração de anteprojeto
relativo à região do Triângulo, Estado de Minas Gerais.
JOSÉ QUEIROZ - Projeto de lei que regulamenta
o art. 217, §§ l' e 2', da Constituição Federal, dispondo
sobre a Justiça Desportiva.
PAULO ZARZUR - Projeto de Lei que introduz
alterações na Lei n' 1.711, de 28 de outubro de 15152
(Estatuto dos Funcionários Públicos da União).
ULDURICO PINTO - Projeto de lei que altera
dispositivos das leis que especifica, para adequá-Ias às
novas disposições da Constituição Federal e determina
outras providências.
SAMIR ACHÔA - Requerimento de prorrogação
de sessão da Câmara dos Deputados para homenagear
a Leigão da Boa Vontade - LBV;em seu 40' aniversário de fundação.
MAURíCIO FRUET - Projeto de lei que dá nova
redação ao art. 554, do Código de Processo Civil.
- Projeto de lei que dá nova redação ao parágrafo
único do art. 610, do Código de Processo Penal.

REQUERIMENTO
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados
Nos termos do art. 117, inciso XVII, combinado com
o art. 153, inciso m, e art. 154, inciso 11, todos os
dispositivos do Regimento Interno, requeremos a Vossa
Excelência a inclusão na Ordem do Dia, em regime
de urgência. do Projeto de Lei n' 3.049/89, do Deputado
Gerson Peres. que "acrescenta dispositivo à Lei n'
6.251, de 8 de outubro de 1975. que institui normas
gerais sobre desportos.
Sala das Sessões. 12 de outubro de 1989. - Gerson
Peres, Uder do PDS - Robson MaI'fillo, - Líder do
PSDB -l<'ernando Santallla, Líder do PCB - Arnaldo
Faria de Sá, Vice-Líder do PRN - Jesus Tajra, ViceLíder do PFL - Plínio Arruda Sampaio. Líder do PT
- Ibsen Plnbeiro, Líder do PMDB - Artur Lima Ca,
valcanti - José Carlos Sabóia - PSB.
O SR. PRESIDENTE (Inocênci~ Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre
a mesa, ofício do Exm? Sr. Presidente da República,
José Sarney, nos seguintes termos:
"Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:
Para os efeitos do art. 11 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, tenho a honra de indicar o nome do Deputado Luís Roberto Ponte para
exercer o cargo de Líder do Governo nesta Casa.
Na oportunidade, renovo os meus protestos de
'elevada estima e distinta consideração."
Bnlsilia, 18 de outubro de 1989. - .José Sarney.
O SR.

PRESIDE~E (Inocêncio

Oliveira)

Discussão única do Projeto de Lei n' 3.362-B,
de 1989, que concede compensação pecuniária, a
título de benefício, ao militar da reserva não remu-

nerada. convocado como militar temporário do
Exército, por ocasião do scu licenciamento; tendo
parecer, da Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa; e, dos relatores designados pela'
Mesa, em substituição às Comissões; de Saúde.
Previdência e Assistência Social, pela aprovação
com substitutivo; e, de Finanças. pela aprovação.
Pareceres 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 Redação. (Do Poder
Executivo.) Relator: Sr. Mussa Demes.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado Lélio Souza para proferir parecer ao Substitutivo da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça c Redação. na qualidade de
Relator, designado pela Mesa.
O SR. LÉLIO SOUZA (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
por ocasião da primeira apreciação na Comissão de
Constituição e Justiça e Redação. coube-me a tarefa
de relatar, o Projeto de Lei n? 3.362/89, que propõe
a concessão de uma compensação pecuniária a título
de bcnefício ao militar da reserva não remunerada, convocado como militar temporário do Exército, por ocasião do seu licenciamento. Apresentei um parecer, onde
analisei amplamente todos os aspectos da proposição
legislativa; relacionados com a competência regimental
daquela Comissão. Na ocasião, ao verificar a sua compatibilização com as disposições constitucionais vigentes, a sua juridicidade e a inexistência de qualquer objeção. quanto à técnica racional empregada na sua confecção. ofereci um parecer favorável. No entanto, tendo
em vista certas inadequações de mérito, contidas nessa
proposição, achei, na ocasião, cinco observações que
faço questão de referir nesta oportunidade, porque estão intimamente vinculadas ao projeto substitutivo oferecido na Comissão de Saúde e nela aprovado, por
unanimidade, de autoria do nobre Deputado Roberto
Jefferson.
A primeira observação feita: há que se denunciar,
·a inclnsão dos oficiais e praças já despedidos, ou, como
é usual no jorgão militar, licenciados. O sistema protetor instituído sob a forma de pecúlio proporcional ao
tempo de serviço produzirá efeitos ex Dune; a descoberto ficarão, inclusive, aqueles que. arrostando compreensíveis dissabores. mobilizaram-se para produzir
a maturação da tese que o projeto consagra.
Com efeito, aqui se enfrenta uma das quest6es cruciais desta proposição legislativa. Não é scgredo para
ninguém que esta pretensão vem sendo sustentada desde a A,sembléia Nacional Constituinte por um grupo
de oficiais da reserva remunerada do E)(ército. comtituídos na Associação Brasileira de Oficiais da Reserva
- Abore 05 quais não obtiveram. ",ntão, êxito na sua
empreitada. Prosseguindo a sua campan ha, conseguiram sensibilizar o Ministério do Exército. que, reconhecendo a existência de flagrante injustiça, resolve enviar
ao Congresso Nacional esta proposição. Todavia. a proposição. ao invés de oferecer um reparo integral. justo,
atendendo, inclusive, ao princípio da eqüidade, da maneira como está proposto, exclui, desde logo, aqueles
exatamente em razão de cujo trabalho acabou o Ministério do Exército rendendo-se à necessidade de elaborar
uma fórmula mediante, a qual, se pudesse oferecer compensação financeira a esse contingente de militares.
Pois bem, a segunda observação, a própria substância
da compensação pecuniária proposta está estigmatizada
pela redução drástica, posto que estabelecida em termos
de vencimentos brutos e não conforme a remuneração
mensal.
Terceira observação, agrava, sobremodo, a redução
dos pretendidos efeitos compensatórios propostos a exclusão prevista no § 2' do art. 2' do projeto, eliminando
do cálculo do seu montante a remuneração recebida
a título de férias e décimo terceiro salário.
Quarta observação, de outra parte. o tempo de serviço do militar temporário é fato irrelevante, vale dizer
que a única relevância ter-se-á pela dimensão do benefício proporcional ao tempo de serviço. ES,sa diferenciação por si só não atende aos objetivos colimados
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pelo projeto. Fácil é compreender que, quanto mais
longa for a permanência nesse serviço temporário, mais:
problemática será a inserção do dispensado nas atividades proporcionais civis; a compensação pecuniária
há de ser acrescida dessa ponderação.
Quinta e última observação, por fim, atendidas as
peculiaridades desse sistema assistencial, nada obsta seja garantido ao militar temporário dispensado a preser- '
vaçao do vínculo com o Fundo de Saúde do Exército
- Fusex, embora em caráter facultativo.
Baseado nessas informações, na condição de Rclator
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, apresentei emendas de adequação, buscando fundamentos
para conformar esta prop'osição legislativa, com os princípios de eqüilidade que devem presidir toda e qualquer
formulação jurídica.
No seio daquela Coníissao, face às estritas determinações regimentais, foi entendido que essas proposições, implicando mérito, não podiam ser ali examinadas
c deveriam ser propostas ulteriormente, na oportunidade pr6pria, perante a Comissão que examinasse o
seu mérito.
Daí, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a ocorrência
do substitutivo que me cabe relatar.
Na Comissão de Saúde, Previdência e Assistência
Social, o projeto foi distribuído ao nobre Deputado
Roberto Jefferson, que, examinando e ponderando devidamente aquelas observações, acabou não 56 incorporando muitas delas, como também aduzindo contribuições suas de modo a oferecer ao projeto um aperfeiçoa!mento, dando-lhe uma feição mais condizente com os
objetivos finalísticos imaginados pelo Poder Executivo.
Ao fazer esta proposição o projeto do nobre Deputado
.Roberto Jefferson aperfeiçoa a proposição original de
autoria do Poder Executivo com algumas modificações.
Por exemplo, aquela que exclui da possibilidade de gozar desse benefício as praças que estejam prestando
serviço militar obrigatório. Dentre outras modificações,
esta é a mais relevante e que, a rigor, faz com que
a proposta adquira uma versão mais jurídica e mais
de acordo com os princípios da eqüidade.
Por fim, indo à Comissão de Justiça, novamente,
em face do requerimento formulado pela Liderança do
PMDB, para aprcciá-lo do ponto de vista da sua compatibilização com as disposições constitucionais vigentes,
a juricidade e a técnica legislativa, cabe-me, já que
não houve inovação de monta, desde o primeiro momento em que tive a oportunidade de examinar a matéria, apenas reafirmar o parecer anteriormente exm:ado
no seio da Comissão de Constituição e Justiça, com
a vênia devida às observações da douta Comissão de
Finanças, cujo parecer é contrário à aprovação desse
substitutivo.
Sustenta o Relator que não há qualquer inconstitucionalidade, se examinarmos o disposto no art. 6' do substitutivo, que reproduz a mesma redação dada pelo Poder
Executivo a sua proposta original. Verificamos, no art.
4' do projeto, que as despesas com a execução dessa
lei ocorrerão à conta de dotações incluídas nos encargos
previdenciários e no Orçamento da União. Não há qualquer discrepância entre o art. 6' do substitutivo e o
art. 4' do projeto original. A menção genérica à fonte
de onde provirão os recursos para sistentar as despesas
decorrentes da concessão deste ressarcimento pecuniário favorece o entendimento de que inexiste qualquer
inconstituciomílidade. A menção à fonte é de natureza
global e inexiste qualquer cálculo especificando com
exatidão o montante do dispêndio. Tanto faz que a
elaboração do projeto evolua para mais ou para menos,
porque, mesmo assim, em qualquer situação, ficará
sempre atendida a exigência constitucional da previsão
de meios para socorrer as despesas previstas com. a
instituição desse benefício. Posto da maneira como o
foi, em caráter genérico, dentro da rubrica Encargos
Previdenciários da União, está plenamente atendida a
exigência constitucional.
Em face disso, e sendo esta a objeção maior argüida
no seio da douta Comissão de Finanças, o Relator da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, nesta
oportunidade, ratifica o entendimento anteriormente
exarado e realça a oportuna contribuição da Comissão
de Saúde, acolhendo o substitutivo do Relator, nobre
Deputado Roberto Jefferson, que confere a essa proposição dimensões capazes de dar. a ela uma determinação
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final, compatível com as justas expectativas desse contingente de oficiais, que está à mercê de um amparo
legal e que hoje, pode-se dizer, a rigor, são tais quais
párias no mundo jurídico, sem quaisquer reparos, sem
quaisquer compensações por ocasião das dispensas normalmente ocorridas no curso de uma prestação de serviços profissionalizados ao longo de vários anos, dificultando cada vez mais a sua reinserção na vida civil.
Esta é a posição do Relator, favorável, portanto,
à aprovação do substitutivo do Deputado Roberto Jefferson, por não encontrar nele nenhum obstáculo de
natureza constitucional, tampouco nenhum defeito
quanto àjuridicidade, e nenhuma objeção a ser alegada
no que concerne à sua técnica redacional. (Palmas.)

I - o valor das importações ou exportações;
II - a quantidade dos produtos e sua classificação
aduaneira;
111 - a procedência do produto estrangeiro;
IV -o destino do produto nacional.
.
Parágrafo único. Excetuam-se destas obrigações
aqueles produtos considerados de primordial importância para a segurança nacional, cuja listagem deverá
acompanhar o texto desta lei, quando de sua promulgação.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

Há so-

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

bre a tnesa e vou submeter a votos o seguinte
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, o adiamento
por 2 Sessões da discussão do Projeto de Lei n' 3.362-C,
de 1989, constante do itém 1 da pauta da Ordem do
Dia da sessáo de hoje.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 1989. - José
Tavares, Vice-Líder do PMDB, no exercício da Liderança - Robson Marinho, Vice-Líder do PSDB - Jesus
Tajra, Vice-Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Discussão única, do Projeto de Lei n' 74, de
1987, que obriga o Poder Executivo a publicar lista
de importadores e exportadores e respectivos produtos, tendo pareceres dos relatores designados
pela Mesa, em substituição às Comissões: de Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, e técnica legislativa, com duas
emendas; e de Economia, Indústria e Comércio,
pela rejeição. (Do Sr. Antonio Salim Curiati.) Relato.res: Srs. Nilson Gibson c Saulo Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O Relator designado pela Mesa, em substituição à Comissão
de Constituição e Justiça e Redação ao apreciar o projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a votos as seguintes
EMENDAS

N'1
Suprima-se, no parágrafo único do art. 2' do projeto,
a seguinte expressão final "cuja listagem deverá acompanhar o texto desta lei, quando de sua promulgação".
N'2
Acrescente-se o seguinte artigo ao projeto:
"Art. O Poder Executivo regulamentará o
disposto nesta lei no prazo de sessenta dias de sua
publicaçiil."
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que as aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Rejeitadas.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) submeter a votos o

O Sr. Jesus Tajra - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

Vou

PROJETO DE LEI N' 74-A, DE 1987
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar
mensalmente no Diário Oficial da União lista dos importadores e exportadores e os respectivos produtos negociados.
Art. 2' As listas de importadores e exportadores
devem conter os nomes dos negociadores,t anta do setor
privado guanto do setor público, e adicionalmente:

Tem

O SR. JESUS TAJRA (PFL - PI. Sem revisão do
orador.) - O PFL rejeita esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) consignado voto em contrário do PFL.

Fica

O Sr. Robson Marinbo-Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Ex' a palavra.
O SR. ROBSON MARINHO (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota contra
o projeto.
O Sr. José Tavares - Sr. 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.) - Sr. Presidente, o PMDB também vota
contra o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau-'
sa.)
Rejeitado.
Vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Ol.iveira)·

Discussão única do Projeto de Lei n' 410, de
1988, que dispõe sobre atividades hemoterápicas;
define a responsabilidade dos órgãos e agentes que
as executam; institui estímulos á doação de sangue;
concede isenção do imposto de importação e dá
outras providências; tendo parecer, da Comissão
de Finanças, pela aprovação. Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e
Redação e de Saúde, Previdência e Assistência Social. (Do Poder Executivo.) Relator: Sr. Mussa
Demes.
O SR. ·PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Ney Lopes, para
proferir parecer ao projeto, em substituição à Comissão'
de Constituição e Justiça e Redação, na qualidade de'
Relator designado pela Mesa.
O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Lê o seguinte parecer.)

I - Relatório
O Poder Executivo, através da mensagem n' 124/88:
encaminhou ao Congresso Nacional o anexo Projeto
de Lei n' 410, de 1988, que subordina o exercício de
atividades hemoterápicas à prévia autorizaçáo do 6rgão
sanitário competente dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios, atendidos os requisitos que seriam
fixados em ato do Ministério da Saúde, os quais seriam
necessários, mas não suficientes para a autorização, podendo, inclusive, os Estados, o Distrito Federal e os.
Territ6rios estabelecer outros de natureza complementar.
Nos termos do Projeto, ficaria estabelecida a respon'
sabilidade sem culpa para efeitos de reparação dos danos provenientes do exercício de tais atividades, obser=
vando-se, nestes casos, o rito processual sumaríssimo.
O Projeto, em seguida, estabelece sanções adminis'
tràtivas e penais às pessoas ou entidaqes que infringirem
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as disposições pertinentes e restringe a exportação de
sangue, placenta e seus derivados aos casos de acordos
internacionais com cláusula de reciprocidade, solidariedade humana e pesquisa de interesse nacional, mas,
ainda assim, nas condições que o Ministério da Saúde
vier a estabelecer.
A AIDS ~ Sídrome de Imunodcficiência Adqnirida,
mereceu atenção especial no Projeto, passando a justificar a concessão de favores especiais relativos a licenças, aposentadoria, auxílio-doença, FGTS e isenção de
impostos na importação de medicamentos.
Nos termos do art. 8" do Projeto, o Poder Público'
obriga-se à detecção da AIDS, através de testes hemat6lógicos, em todos o que fossem recolhidos, ainda que
em caráter provisório, nos estabelecimentos prisionais
ou de internação coletiva.
Finalmente, introduz o Projeto algumas modificações
específicas em certos diplomas legais, punindo quem
deixar de denunciar à autoridade pública a ocorrência
de doença de notificação compulsória, permitindo que
o doador voluntário de sangue falte ao trabalho por
1 dia, em caso de doação a cada 3 meses; incluindo
a AIDS entre as provas obrigatórias a que se refere
o art. l' da Lei n"7.649/88, e vedando o aproveitamento
de sangue com pelo menos uma prova laboratorial positiva de contaminação.
A matéria objeto da proposição encontra respaldo
no art. 24, inciso XII, da Constituição Federal, que
dá competência à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde. Esta competência para legislar decorre
da regra geral estatuída no art. 197 a mesma Carta
Magna, que alça à condição de relevância pública as
ações c serviços de saúde e atribui ao Poder Público
a incumbência. de dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle. De modo ainda
mais específico, estatui o § 4' do subseguinte art. 199,
que a lei disporá sobre as condições e os requisitos
que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias
humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de
sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de
comercialização.
E posto que contenha a proposição dispositivos pertinentes ao direito civil e penal, cumpre a esta Comissão
analisá-los também sob o ponto de vista ao mérito,
na conformidade do que preceitua o art. 32, inciso UI,
letra "e", do novo Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.
Com efeito, já no art. 2', insere-se a proposição no
campo de direito civil, instituindo a responsabilidade
civil objetiva dos órgãos, entidades e pessoas pela utilização de sangue, componentes e derivados impróprios
ou contaminados, pela qual atribui-se-lhes, independemente de verificação da culpa, o dever jurídico de
reparar os danos causados. Efetivamente, trata-se, como disposto na Exposição de Motivos, de construção
jurídica que estabelece, em caráter de excepcionalidade, a obrigação ex lege de reparar o prejuízo causado,
bastando à vítima a só ·comprovação do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
evento lesivo.
'
Na verdade, o direito brasileiro já admitiu, em certos
casos excepecionais, a aplicação da teoria objetiva do
dano, baseada no risco, e não na culpa, a exemplo
da responsabilidade que se atribui às ferrovias e aerovias
pela perda, furto ou avaria dos objetos por elas transportados; ou a responsabilidade patronal pela ocorrência de acidentes do trabalho; ou ainda, mais recentemente, o dispositivo constitucional constante do art.
21, inciso XXIII, letra "c", estabelecendo que aresponsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa.
Neste último caso, é compreensível e até necessário
'que se atribua ao Estado a responsabilidade, independentemente de culpa, por danos provenientes de uma.
atividade sui generis; potencialmente perigosa e mantida sob rigoroso controle do Estado. Em relação às
anteriores, trata-se de um conjunto de riscos inerentes
,mesmo àquelas atividades, previsíveis mesmo quando
são adotadas todas ·as cautelas tendentes a minimizar
os riscos de furto ou avaria de cargas ou a reduzir a
níveis aceitáveis os acidentes do trabalho. Ainda assim,
. tais riscos são cobertos por seguro obrigatório que per-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Outubro de 1989

mite à instituição reparar os danos causados, sem grandes desequilíbrios financeiros, por atividade em relação
às quais assumiram o risco com objetivos de lucro.
Não é o caso, porém, das atividades hemoterápicas,
que, não obstante sejam exercidas por instituições públicas, podem, também, estar a cargo de instituições
privadas de pequeno e médio porte e até, individualmente, por profissionais da saúde que se dedicam à
hemoterapia. Ainda mais, as atividades hemoterápicas
exibem situações especialíssimas, que inviabilizam a responsabilização objetiva do agente. É o caso, por exemplo, da incompatibilidade que certos indivíduos exibem
em relação às substâncias hemoterápicas; ou a possibilidade de uma substância ter sido contaminada na fonte.
sem qualquer responsabilidade do terapenta; ou, ainda,
a possibilidade de falsos positivos ou negativos, tão comuns em testes laboratoriais.
Na verdade, as atividades médicas implicam riscos
a que também os pacientes deve sujeitar-se, dependendo, inclusive, das próprias condições do paciente:
sua idade, higidez, natureza e estágio da doença, dentre
outras.
Quanto à responsabilidade criminal, decorrente de
dolo, que se caracterize pela vontade do agente na consecução do resultado delituoso, esta, sim, deve·ser justamente penalizada, destarte admitindo-se as cominações
propostas no Projeto, ainda que porventura demasiado.
rigorosas.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a observação feita pelo nobre Deputado Carlos Mosconi envolve, data venia .
aspectos ligados ao mérito do projeto sob análise. Cabe
à Comissão de Constitução e Justiça e Redação, no
que se refere à preliminar de constitucionalidade, ajustar a proposta aos termos do Direito Constitucional.
positivo. Com o devido respeito ao colega, nada vimos
no projeto que conflite com a regra constitucional vigente. Pode ocorrer, entretanto, que o legislador seja mai.
ou menos minudente. No que se refere à regulamentação da matéria, a apresentação de emendas seria justificável. Porém, do ponto da constitucionalidade, com
o devido respeito aos colegas e aos que estão analisando
e debatendo o assunto, sustentamos o nosso parecer
de que não há qualquer óbice ou conflito entre a proposição e as regras constitucionais em vigor.
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Opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do Projeto sob análise, restrição
feita, quanto ao mérito, ao disposto no seu art. 2',
a que se propõe seja revogado nos termos da Emenda
em anexo.
EMENDA AO PROJETO DE LEI
N' 410. DE 1988
Dispõe sobre atividades hemoterápicas; derme a
responsabilidade dos órgãos e agentes que os executem; institui estÚRulos à doação de sangue; concede
insenção do imposto de ÚRportação e dá outras providências.
Suprima-se o art. 2' do projeto.
O SR PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Carlos Mosconi,
para proferir parecer ao projeto,.em substituição à Comissão de Saúde Previdência e Assistência Social, na
qualidade de Relator designado pela Mesa.
O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB - MB. ·Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, há
alguns dias recebi, para análise, o projeto enviado pelo
Presidente da Comissão de Saúde.
Tão logo comecei o exame da proposição, observei
que ela é de março de 1988, elaborada muito antes
da promulgação da atual Constituição. Portanto, um
projeto feito à luz da Constituição antiga, que nada
dizia a respeito da doação de sangue ou de hemodcrivados.
A nova Carta Magna, no que sc refere ao mérito
da questão, estabelece no § 4' do art. 199:
§ 4' J1. lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção cic órgãos, tecidos
e substâncias humanas para fins de transplante,
pesquisa e tratamento, bem como a coleta," este é o ponto mais importante - "processamento
e transfusão de sangue e seus derivados, sendo
vedado todo tipo de comercialização.

Ora, Sr. Presidente, o projeto em questão aborda
de maneira superficial e incompleta o problcmna de
processamento e de coleta dc sangue e nada diz sobre
sua comercialização, o ponto mais importante, c6hstante da nova Constituição.
Desta maneira, de forma sucita, proponho a V. Ex'!
e à Casa o arquivamento do projeto, que fere frontal- .
mente a Constituição Federal.
O Sr. Ney Lopes - Peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Ney Lopes, para
um esclarecimento.

O Sr. José Tavares - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Ex' a palavra pela ordem.
O SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, esta matéria suscita inúmeras discussões. em que pese às judiciosas observações
do nobre Deputado Ney Lopes, com as quais concordamos, e às ponderações apropriadas do Deputado Carlos Mosconi, um dos Parla~entares mais preocupados
com essa questão, surgiro a V. Ex' que retire da pauta
a proposição, para que possamos, com cuidado que
o assunto devc merecer, analisá-lo com mais profundidade.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tendo
o Relator dl'signado pela Mesa, em substituição à Comissão de Cl.Jllstituição e Justiça e Redação, conclui
o parecer por emenda, a matéria sai da Ordem do Dia
para publicação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Discussão única do Projeto de Lei n' 3.477, de
1989, que dispõe sobrc a indenização da diferença
entre a atualização monetária dos empréstimos
concedidos com recursos da Caderneta de Poupança Rural e o valor da correção monetária dos
depósitos de poupança, e dá outras providências:
tendo parecer, da Comissão de Constituição e J ustiça e Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do substitutivo do autor:
Pendente de pareceres das Comissões de Economia, Indústria e Comércio e de Finanças. (Do Sr.
Saulo Queiroz.) Relator: Sr. Egídio Ferreira Lima.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre
a mesa o seguinte parecer da Comissáo de Economia
Indústria e Comércio:
P~OJETO

DE LEI
NO 3.477, DE 1989

"Dispõe sobre a indenização da diferença entre
a atualização monetária dos empréstimos concedi.
dos com recursos da Caderneta de Poupança Rural
e o valor da correção monetária dos dep6sitos 4e
poupança, e dá outras prov~dências."
Autor: Deputado Saulo Queiroz
Relator: Deputado Gilson Machado
I - Relatório:
A proposta, ora em exame, objetiva autorizar o Poder
Executivo a emitir Bônus do Tesouro Nacional neces,sário à indenização do saldo da diferença negativa apurada pelas Instituições Financeiras nas operações de
crédito rural.
Objetivando aperfeiçoar o Projeto, o Autor da Proposta apresentou, posteriormente, um Substitutivo, visando, fundamentalmente, beneficiar os mfui e pequenos produtores rurais e cooperativas cujo quadro social
seja constituído em mais 'de 70% por niíni e pequenos
produtores rurais.
Nos termos regimentais, compete à Comissão de Economia, Indústria e Comércio examinar o mérito da proposta.
l l - Voto do Relator:

Examinando o conteúdo da Proposta, verificamos,
quanto. ao mérito, sua importância como alternativa

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Outubro de 1989

de solução para os graves problemas conjunturais que
afligem, principalmente, os mini e pequenos produtores
rurais.
A proposta merece algum reparo, objetivando dar
, maior precisão à terminologia empregada. A expressão
"Títulos Públicos Federais", no nosso entender, oferece
uma maior abrangencia, permitindo ao Governo emitir
o título que melhor se adeque ao tipo de perfil que
se quer imprimir à dívida pública.
Nosso voto é pela aprovação do Projeto, com adoção
da Subemenda, em anexo.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 1989. - Deputado Gilson Machado.
SUBEMENDA AO SUBSTITUTIVO N'
Substitua-se no art. 1" do Substitutivo a expressão
"Bónus do Tesouro Nacional" por "Títulos Públicos
Federais.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 1989. - Deputado Gilson Machado.
Parecer
A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em
reunião ordinária, realizada em 18 de outubro de 1989,
aprovou, unanimemente, o Parecer do Relator, Deputado Gilson Machado, Favorável, com adoção de 1 (um)
Subemenda, ao Substitutivo do Autor ao Projeto de
Lei n" 3.477/89.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Airton
Cordeiro, Presidente, Osmundo Rebouças, Vice-Presidente, Moysés Pimentel, Geovah Amarantc, Artur
Lima Cavalcanti, Cunha Bueno, Roberto Brant, Fernando Gasparian, Francisco Carneiro, Ralph Biasi,
,Saulo Coelho, Christ6vam Chiaradia, Ernesto Gradelia, Oswaldo Lima Filho, Hélio Duque, Cláudio Ávila,
Fernando Bezerra Coelho, Ronaro Corrêa, Viníeius
Cansanção, José Geraldo, Luís Roberto Ponte, José
Mendonça Bezerra, Francisco Rolim, Flávio Rocha,
Luís Salomão, Oscar Corrêa, Fábio Raunheitti, Delfim
Netto, Virgildásio de Senna, José Serra, Ernani Boldrim e Vladimir Palmeira.
Sala da Comissão, 18 de outubro de 1989. - Deputado Airton Cordeiro, Presidente - Deputado Gils!ln
Machado, Relator.
SUBEMENDA
Substitua-se, no art. l' do Substitutivo a expressão
"Bónus do Tesouro Nacional" por "Títulos Públicos
Federais".
Sala da Comissão, 18 de outubro de 1989. - Deputado AirtAln Cordeiro, Presidente - Deputado Gilson
Machado, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Mussa Demes, para
proferir parecer ao projeto, em substituição à Comissão
de Finanças, na qualidade de Relator designado pela
Mesa.
O SR. MUSSA DEMES (PFL - PI. Lê o seguinte
parecer) I - Relatório:
A proposta, ora em exame, objetiva autorizar o Poder
Executivo a emitir Bônus do Tesouro Nacional neces,
sário à indenização do saldo da diferença negativa apurada pelas instituições financeiras nas operações de crédito rural.
Objetivando aperfeiçoar o Projeto, o autor ela proposta apresentou, posteriormente, um Substitutjvo, visando, fundamentalmente, beneficiar os miní e pequenos produtores rurais e cooperativas cujo quadro social
seja constituído em mais de 70% por miní e pequenos
, produtores rurais.
Sobre a matéria, é pertinente salientar a existência
do Projeto de Lei n' 1.61.0, de 1989, de autoria do
Deputado Augusto Carvalho.
Na Comissão de Economia, Indústria e Comércio, .
, o Projeto foi aprovado com adoção da Emenda do Deputado Gilson Machado.
Compete à Comissão de Finanças examinar o projeto
quanto às repercussões financeiras da proposta.
n - Voto do Relator:
Após exame do conteúdo da proposta, verificamos.
quanto aos aspectos financeiros, que inexistem óbices
à sua regular tramitação nesta Casa do Congresso Na·
cional.

Nosso voto é pela aprovação do Projeto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Alysson
Paulinelli.
O SR. ALYSSON PAULINELLI (PFL - MG. Se~
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero aduzir às
palavras do Relator a necessidade da aprovação do projeto.
Quero também parabenizar o uobre colega Saulo
Queiroz, que teve sensibilidade para corrigir aquilo que
muitos lá fora estão dizendo, ou seja. que o Congresso
Nacional quebrou o Banco do Brasil. Aliás, o Congresso
Nacional não decretou o Plano Verão nem tampouco
quis manipular a economia que aí está.
Este projeto é salutar e restitui ao Banco do Brasil
o recurso indispensável à sua função de grande provedor
do crédito rural no Brasil. Acredito que será aprovado
nesta Casa e espero que o Senado Federal também
o aprove, para que seja sancionado com a maior rapidez
possível, única forma viável de se restituir 'ao Banco
do Brasil sua capacidade de investir no crédito rural.
Espero que o Ministro da Fazenda não diga que isso
provocará a expansão monetária e, em conseqüência,
não autorize a emissão desses títulos nem resolva a
questão aqui levantada oportunamente pelo Deputado
Saulo Queiroz.
Faço esta observação por considerar que a Câmara
precisa corrigir a tremenda defasagem causada pelo Plano Verão, com a famigerada Medida Provisória n' 48,
que praticamente inviabilizou o Banco do Brasil.
Voto favoravelmente, e peço aos companheiros que
nos ajudem neste sentido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Augusto Carvalho,
pela Liderança do PCB.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB - DF. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, conforme foi dito
pelo Relator, em marÇo apresentamos projeto que versava sobre o mesmo tema. Em boa hora o nosso colega,
também companheiro do Banco do Brasil, elaborou'
sua proposição.
Ontem, por consenso das Lideranças dos Partidos.
.estudamos a suspensão do pedido que fizemos de anexação de nossa proposta. Apoiamos integralmente a do
Deputado Saulo Qneiroz. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra o nobre Deputado José Tavares.
.

,

Tem

(

O SR. .rOSE TAVARES (PMDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o nosso partido, PMDB,
da mesma maneira como as demais Lideranças' que aqui
se pronunciaram, quer também deixar registrada sua
posição a respeito desse assunto. Realmente, não foram
poucos os boatos, aí fora, responsabilizando esta Casa
por atos que não praticou. Em boa hora, felizmente,
porque a verdade demora, mas vem à tona, esta Casa,
através de seus membros e de suas Lideranças, entendeu
.que deveria, o mais rapidamente possível, colocar em
pauta e votar essa matéria, a fim de devolver ao Banco
do Brasil as condições.necessárias ao financiamento da
safra agrícola.
Entendo que não poderíamos ficar indiferentes a
questão dessa importância, porque no momento que
o País está atravessando, sobretudo nas regiões produtoras - falo em nome do Paraná - o agricultor não
sabe se vai ter recursos, vez que a compra do trigo
pelo Governo estã sendo parcelada ém quatro prestações, e a brutal defasagem entre os custos de produção
e do produto faz com que os agricultores passem a
viver dias de desesperança, desconforto e de preocupação.
Por isso, o PMDB, nesta hora, soma-se às demais
lideranças, para aprovar a matéria, formulando, antecipadamente, apelo ao Senado da RepübJica para que
procure agilizar a tramitação do projeto. Com isso, no
:\lido da pr6xima semana, no máximo, poderemos ver
3\a matéria sancionada e transformada em lei, e, conse'üentemente, a agricultura brasileira ressarcida dos reiOS de que ela precisa para o plantio desta safra
··,t1l praticamente se iniciando.
) l';lb~nizQ w autores do projeto e as Lideranças
"
'iez!lo encaminhamento da matéria.
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Nós, do PMDB, votaremos favoravelmente ao projeto e, com o apoio de todas as Lideranças, tenho absoluta
certeza de que estaremos dando à agricultura brasileira,
através do seu instrumento, que é o Banco do Brasil,
condições mínimas necessárias para que possa continuar
gerando riquezas no País.
O SR. PRESIDEI\'TE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao Deputado Jesus Tajra, que falará
pela Liderança do PFL.
O SR, JESUS TAJRA (PFL - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, a importância da matéria
contida no projeto de lei é tal que ontem as Lideranças
dos partidos decidiram aprová-Ia, dando-lhe prioridade,
e·m razão de seu alcance, na política financeira para
a área agrícola. Os pequenos produtores já se encontram angustiados pela perspectiva de' ausência de financiamento para sua atividade, sobretudo em regiões carentes. como o Nordeste.
Não obstante o parecer de um companheiro dc partido, Deputado Mussa Demes, e as palavras proferidas
pelo Deputado Alysson Paulinelli, s6 temos a acrescentar que somos pela aprovação plena do projeto, esperando, como os demais que aqui falaram, que o. Senado, em caráter de urgência, o aprove, para que sejam
liberados os recursos, através do Banco do Brasil, em
atendimento aos produtores, cuja atividade se inicia
no mês de novembro, com o preparo da terra, cultivo
e finalmente a colheita.
De maneira que o PFL aprova, in totum, a proposição
e aplaude os companheiros que tiveram a idéia de consubstanciá-Ia neste projeto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Amaury Müller,
que falará pela Liderança do PDT.
O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, ao registrar o apoio incondicional da bancada do PDT ao Projeto de Lei n' 3.477,
de 1989, de autoria do ilustre Deputado Saulo Queiroz,
quero também manifestar, em nome do meu partido,
o mais veemente repúdio à forma com que o Governo
vem conduzindo. a política econômica neste País, notadanrente para o setor primário.
Todos os projetos e programas elaborados nas catacumbas do poder, longe dos centros de decisão, só podem resultar no que resultou o Plano Verão, que causou
traumas tão grandes à economia nacional e, sobretudo,
à agricultura.
Precisamos encontrar soluções alternativas e episódicas através deste projeto. O ideal é que tivéssemos
uma política agrícola capaz de proporcionar a decolagem racional da agricultura, da pecuária e de todos
os setores dinâmicos da economia do País.
Ao manifestar esta posição do meu partido, repudiando as f6rmulas esotéricas articuladas nos escaninhos
do poder, quero também, Sr. Presidente, manifestar
não s6 a convicção de que o Senado Federal aprovará
esse projeto com urgência urgentíssima, mas que o Sr.
José Sarney não ousará vetá-lo. porque, se o fizer. terá
jogado no lixo da História todo o trabalho desta Casa
e, sobretudo, todas as esperanças da agricultura nacional.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pela
Liderança do PDS, concedo a palavra ao nobre Deputado Osvaldo Bender.
O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, veio
em boa hora o projeto que determinará a reposição
daquilo que o Banco do Brasil pt'rdeu com a diferença
do IPe em relação à poupança. Não era possível que
a instituição tivesse de arcar com todo esse prejuízo.
Aí está a difícil situação da agricultura. Nosso produtor não pode plantar porque não tem recursos. Acompanhei, por várias vezes, alguns produtores que, no Banco
do Brasil, em audiência com a diretoria dessa instituição, sempre receberam respostas negativas. Esses produtores, ainda que possam pagar suas dívidas, não têm
condiçües de fazer um novo plantio sem que o banco
os financie. Com a aprovação desse projeto, transformam-se esses recursos em Letras do Tesouro. e o Banco, por sugestão própria, evidentemente, vai colocá-las
no mercado, convertendo em numerário, e com isso
vai propiciar o financiamento agrícola.
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o PDS sente-se até orgulhoso em poder participar
da aprovação desse projeto de lei.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
falar pela Liderança do PDC, concedo a palavra ao
Deputado Roberto Balestra.
O SR. ROBERTO BALESTRA (PDC - GO. Sem
Sr. Presidente, o PDC soma-se'
às Lideranças dos demais partidos e vota favoravelmente.
r~visão do orador.) -

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ....,. Tendo
sido distribuído em avulso a Submenda, da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, ao Substitutivo
do Autor, passa-se a votação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A comissão de Economia, Indústria e Comércio ao apreciar
o projeto, ofereceu ao Substitlltivo do Autor, e vou
submeter a votos a seguinte
SUBEMENDA
Substitua-se, no art. l' do Substitutivo, a expressão
"Bonus do Tesouro Nacional" por "Títulos Públicps
Federais".
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer com estão. (Pausa)
Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) submeter a votos o

Vou

Substi~uti.vo .do A~tor.l!0

PROJETO DE LEI N' 3.477-A, DE 1988
O Congresso Nacional decreta o seguinte:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
emissão extraordinária de Bônus do Tesouro'Nacionai
em montante necessário à indenização do saldo da diferença negativa apurada pelas Instituições Financeiras
entre os valores da correção monetária das operações
rurais ativas, autorizadas de acordo com o disposto no
§ l' do art. 15 da Lei n' 7.730, de 31 de janeiro de
1989, com a redação dada pelo art. l' da Lei n' 7.747,
de 4 de abril de 1989, e os valores da ~ualização monetária dos depósitos de poupança runil que lastrearam
as referidas operações.
Art. 2' O valor da indenização a que se refere esta
lei será destinado ao financiamento das atividades rurais
e agroindustriais, observadas as diretrizes para a aplicação dos recursos da Caderneta de Poupança Rural.
Art. 3' As Instituições Financeiras a que se refere
o art. 1', assegurarão aos míni e pequenos produtores
. rurais, e às cooperativas cujo quadro social ativo seja
constituído em mais de 70% (setenta por cento) por
míni e pequenos produtores rurais:
I-limite de crédito de 100% (cem por cento);
11 - pleno atendimento de suas demandas de créditos, observadas as normas do crédito rural.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram pernIanecer como estão. (Pausa)
Aprovad~.

Fica prejudicado o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte Redação
Final:
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rurais ativas, atualizadas de acordo com o disposto no
§ l' do art. 15 da Lei n' 7.730, de 31 de janeiro de
1989, com a redação dada 'pelo art. l' da Lei n' 7.747,
de 4 de abril de 1989, e os valores da atualização monetária dos depósitos de poupança rural que lastearam
. as referidas operações.
Art. ,2' O valor da indenização a que se refere esta
lei será destinado ao financiamento das atividades rurais
e agroindustriais, observadas as diretrizes para a-aplicação dos recursos da Caderneta de Poupança Rural.
Art. 3' As Instituições Financeiras a que se refere
o art. l' desta lei assegurarão aos míni e pequenos produtores rurais e às cooperativas cujo quadro social ativo
seja constituído em mais de 70 (setenta por cento) por
míni e pequenos produtores rurais:
I - limite de crédito de 100% (ccm por cento);
11 -pleno atendimento de suas demandas de créditos, observadas as normas do crédito rural.
•
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçã.o
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, 19 de outubro de 1989. - João Natal- Vice-Presidente, no exercício da Presidência - Carlos Vinagre,
Relator.

Tenho informações de que, na reunião de ontem,
da Comissão Mista constituída para dar, parecer a essa
medida provisória, a mesma foi aprovada e está a caminho do plenário do Congresso para ser discutida e votada. Pergunto a V. Ex' se ainda assim vai-se discutir
o Projeto n' 1.816-A, de autoria do Sr. Deputado Geovani Borges, que, em face da medida provisória parece,
esta prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa..)
. Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo n' 123, de 1989, que ratifica o Fundo Rotativo
da Câmara dos Deputados, e dá outr,\,' providências. (Da Mesa.) Relator: Sr. Luiz Henrique.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos o seguinte
REQUERIMENTO
Brasília, 19 de outubro de 1989
Senhor Presidente,
Nos termos re'gimentais, solicitamos o adiamento por
2 (duas) sessões do Prójeto de Decreto Legislativo n'
123, de 1989 (item 5 da pauta), "que ratifica o Fundo
Rotativo da Camâmara. C!o~De~utados':._-.....:!)línio Arruda Sampaio, Líder do PT - Renan Calheiros, Líder
do PRN - Adolfo Oliveira, Líder do PL - Robson_
Marinho, Vice-Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queir~m permanecer como estão. (Pausa.)
.
Aprovado .
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Discussão única do Projeto de Lei n' 1.816, de
1989. que regulamenta o art. 43 do "Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" da Constituição e dá outras providências, tendo pareceres: da
Comissão de Cç,nstituição e Justiça e Redação, pela
COl;lstítucionalii-lade, juridicidade e técnica legislativa; e, da Comissão de Minas e Energia, pela aprovação, com stlbstitutivo. (Do Sr. Geovani Borges)
Relatores: Srs. Alcides Lima e Raquel Cândido.
O Sr. Prisco Viana - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) V. Ex' a palavra.

Tem

PROJETO DE LEIN' 3.477-B, DE 1989
Dispõe sobre a indenização da diferença entre
a atualização monetária dos empréstimos concedidos com recursos da Caderneta de Poupança Rural
e o valor da correção monetária dos depósitos de
poupança, e dá outras providêucias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
emissão extraordinária de Títulos Públicos Federais em
montante necessário à indenização do saldo da diferença negativa apurada pelas Instituições Financeiras
entre os valores da correção monetária das operações

O SR. PRISCO VIANA (PMDB - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, a respeito do item 6
da pauta, o quc trata da regulamentação do art. 43
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
da Constituição, pergunto à Mesa o que fazer dessa
proposição, porque a Comissão de Minas e Energia
aprovou projeto que não é este, resultante de entendimentos dos partidos ali representados.
O Sr. Presidente da República encaminhou, recente;-mente, à apreciação do Congresso Nacional, medida
provisória regulamentando esse dispositivo constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência entende que o projeto não está prejudicado,
sobretudo porque a iniciativa parlamentar não deve ser
condicionada à do Executivo. Se esse projeto tramitar
e for aprovado antes da medida provisória do Poder
Executivo, esta complementará apenas aquilo que o
projeto não tem. Não podemos nos condicionar a um
determinado projeto mandado pelo Executivo. Desde
que o do Poder Legislativo seja bom, certo e correto,
devemos fazer o que manda nossa consciência e o que
determina o interesse maior de nosso País.
Portanto, sobre a mesa há um requerimento de adiamento para a matéria. Iremos aprová-lo para que as
Lideranças, cônscias de suas responsabilidades, pois
têm dado uma contribuição inestimável ao processo legislativo de nosso País, possam reunir-se e examinar
o mérito desta matéria, comparando a medida provisória do Governo com este projeto, aprovado de comum
acordo na Comissão de Minas e Energia, para sair daí
uma legislação que atenda ao interesse maior do País.
O SR. PRISCO VIANA - Sr. Presidente, sem o propõsito de polemizar com V. Ex' - seria não apenas
uma indelicadeza, mas talvez uma impertinência, sem
dúvida, diz respeito à matéria regimental_ quero discordar, em parte, do ponto de, vista de V. Ex'. A medida
provisória, segundo determina a Constituição, entra em
vigor imediatamente após a sua edição. Portanto, a
Mesa deveria sobrestar a tramitação deste projeto, até
que o Congresso Nacional se pronuncie definitivamente
a respeito do assunto. .
Daí a minha estranheza, isto é, em face e a. despeito
da medida provisória, a matéria foi colocada na pauta
da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE-(Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência ouviu as ponderações do nobre peputado
Prisco Viana. No entanto, uma medida provisória, segundo seus pressupostos, tem que ser examinada do
ponto de vista da sua admissibilidade. Em seguida é
que ela vai a Plenário. Enquanto isso, a Câmara fará'
. continuar a tramitação de suas proposições, sempre levando em consideração o interesse maior do País.
Portanto, no momento cru que um projeto, aprovado,
for convertido em lei, aí sim, a medida provisória ficará
definitivamente prejudicada. Caso contrário, nobre Deputado Prisco Viana, se essa medida provisória não
for examinada no prazo de trinta dias, 'não entrará em
vigor, não produzirá conseqüências jurídicas, e todos
os seus demais efeitos cessarão.
Toda vez que houvesse a tramitação de um proejto
e, simultaneamente, fosse editada uma medida provisória tratando do mesmo assunto, se a Câmara snstasse
ou determinasse o arquivamento do nosso projeto, esta- .
ria prejudicando a medida provisória, entendendo que
da seria automaticamente aprovada, o que talvez não
ocorresse. No caso concreto, vai ser julgada a sua admissibilidade ou não. Em seguida. será examinada pelo
Congresso Nacional, que poderá rejeitá-Ia. Só depois
de definitivamente decidida essa medida provisória é
que ela poderá prejudicar as proposições em tramitação
nas duas Casas.
O SR. PRISCO VIANA - Sr. Presidente, lamento
muito, mas ainda discordo.
A medida provisória está em vigor. produzindo os
seus efeitos. Se for rejeitada, o Congresso Nacional
terá de suprir o vazio causado por sua insubsistência,
dando correção legal aos efeitos já produzidos a partir
da respectiva publicação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depu~
tado Prisco Viana, tem V. Ex' razão nessa última parte.
No entanto, a medida provisória é que não pode sustar
o andamento, nem determinar o-arquivamento de proposições que estão tramitando nas duas Casas do Congresso Nacional.
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o SR. PRISCO VIANA sobrestar.

Sr. Presidente, eu falei

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos o seguinte
REQUERIMENTO
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do artigo 177 do Regimento
Interno, o adiamento, por duas sessões, da discussão
do Projeto de lei n" 1.816-N89, do Deputado Geovani
Borges, que "regulamenta o artigo 43 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição e
dá outras providências."
Sala das Sessões, em de outubro de 1989. - Jesus
Tajra, Vice-Líder do PFL, no exercício da Lideran.2a~
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ~ Os Srs.

que o a;provam queiram permanecer como estão, (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se
passar ao horário de

VIII - COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Paes Landim, que
falará pela Liderança do PFL.
SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, registro
nesta oportunidade, o transcurso dos 80 anos de criação
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas,
instituição que, apesar das vicissitudes, ao longo destas
décadas, tem, inegavelmente, contribuído para minorar
os gravíssimos problemas sociais e econômicos do Nordeste.
Em 1946, discursando no Senado Federal, o saudoso
Senador José Américo de Almeida disse o seguinte:

O'

"Desde 1937, venho mostrando como os ministérios, além da sua feição absoleta, carecem de homogeneidade, baseado num problema fundamental ou
num grupo de problemas correlatos, pfira sua cabal
eficiência, acarretando, desse modo, prejuízos de
tempo e de esforços, diluição de responsabilidades,
contradições e esterilidade."
Mais adiante, em seu famoso discurso, dizia o ex-Ministro de Viação e Obras Públicas e ex-Governador
da Paraíba:
Criou-se, assim, uma superestrutura burocrática, dispendiosa e nula. em que a centralização governamental
se esfarrapa~a e tonteava sem manter em seus mecanismos a visão de conjnnto.
José Américo reportava-se ao estado intervencionista
e centraJizador decorrente da Revolução de 30, sob
(l Governo Vargas. Mas parece que suas palavras foram
~critas hoje e por isso me vêm, numa associação de
idéias, ao me reportar, neste momento, ao DNOCS.
~Ao longo desses anos, vários órgãos, várias estruturas
burocráticas e ministérios foram incumbidos de efetuar
tra~alhos assemelhados aos do DNOCS. Criaram-se várias redundâncias burocráticas para tentar solucionar
o ptoblema da seca, desde a grande estrutura da S~de
ne, -que se deveria ter concentrado no sertão, mas ficou
no litoral, até estruturas como o Polonordeste, e o Projeto Sertanejo. O DNOCS, por sua vez, andou vinculado a vários ministérios, cuidando, também. de problemas do Nordeste.
Sr. Presidente, numa análise fria, objetiva e rigoro~a;
efetivamente, o único órgão que prestou serviços ao
Nordeste foi o DNOCS. Com grande tradição, com
boa estrutura técnica', apesar das defasagens salariais,
essa instituição tem, efetivámente, prestado contribuição valiosa para a solução dos problemas sociais do
Nordeste. A Sudene e outros órgãos têm prestado seus
serviços de natureza econômica, mas tamMém concentradora de renda, através de subsídios c incentivos fiscais,.tão ,bem conhecidos no Nordeste. Não são, entretanto, conhecidos no Nordeste. Não são, entretantt3,
conhecidos pelo sertanejo, pelo homem sofrido do Nordeste;"como é o DNOCS, cuja atuação, embora muitas
vezes pulverizada em razão das várias flutuações buroIj:JjWcas, das várias políticas públicas que o Governo
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federal tem traçado para a região, continua firme. Em
meio às dificuldades, o DNOCS, sem falácias, sem arroubos de retórica, sem recursos astronômicos. tem
pautado, com modéstia, mas compbjetividade e eficiência, a sua presença nos mais distantes rincões do Nordeste. Hoje, nos seus 80 anos de vida, seria importante
repensar, redimensionar o papel da autarquia, que deveria ter uma estrutura mais ágil, mais flexível, mais
operacional para atender às urgências, às premências
do Nordeste. E ninguém melhor para representar o
espírito para o qual o DNOCS foi criado, nos momentos
mais difíceis da seca e da fome no Nordeste, no sertão,
de que o seu recém-nomeado Diretor, que antes de
pertencer aos quadros do órg~os já era um estudioso
dos problemas do Nordeste. E professor universitário
e engenheiro competente, com vários trabalhos a respeito de açudagem, de barragem, enfim, de todos os problemas ligados ao drama nordestino. É um apaixonado
pelo Nordeste. E como as instituições brasileira dependem muito dos homens, é muito importante que, neste
momento, apesar de toda a crise, esteja à frente do
DNOCS um espírito vivificador, apaixonado pelo Nordeste, o Engenheiro José Ribamar Simas. Oxalá, Sr.
Presidente, esse espírito, in~ependentemente'de quem
~enha a assumir a suprema Magistr~tura da Nação, prevaleça, para que o DNOCS, efetivamente, seja, cumprindo a sua finalidade, um grande instrumento de desenvolvimento social do Nordeste, um instrumento de
justiça social c não um concentrador de renda através
de subsídios e incentivos fiscaiS, como têm sido a Sudene
, e outras instituições, inclusive o próprio Banco do Nordeste. Efetivamente, o DNOCS é ligado à justiça social
do Nordeste. É importante assinalar isso, ao ensejo
do transcurso dos 80 anos do órgão.
Sr. Presidente, o Engenheiro José Ribamar Simas
conhece o Nordeste, é um teórico, um estudioso, não
tem envolvimento com grupos político-partidários, com
a politicagem do Nordeste. Que esse espírito prevaleça,
a fim dc que o DNOCS volte a desempenhar efetivamente o grande papel para o qual foi criado, o de instrumento de combate à miséria e de justiça social no Nordeste.

Ademir Andrade - PSB; Aloysio Chaves - PFL;
Asdrubal Bentes - PMDB; Dionísio Hage - PRN;
Fausto Fernandes - PMDB; Gerson Peres - PDS;
Mário Martins - PMDB; Paulo Roberto - PL.
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Freire Júnior - PRN; Moisés Avelino - PMDB.
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Antonio Gaspar - PMDB; Francisco Coelho PDC; Haroldo Sabóia - PMDB; Jayme Santana PSDB; José Carlos Sabóia - PSB; Victor TrovãoPFL; Vieira da Silva - PDS.
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. Felipe Mendes - PDS; Manuel Domingos do B; Paulo Silva - PSDB.
Ceará

Rio Granue do Norte
Henrique Eduardo Alves -PFL.

PMpB; Iberê Ferreira

Paraíba
Agassiz Almeida - PMDB; Aluízio Campos PMDB; Antonio Mariz - PMDB; Edivaldo MottaPMDB; Francisco Rolim - PSC; João Agripino PMDB; José Maranhão ~'PMDB; Lucia Braga,-·
PDT.
Pernambuco
Cristina Tavares - PSDB; Fernando Lyra - PDT;
Gonzaga Patriota - PDT; José Carlos Vasconcelos PMDB; José Mendonça Bezerra - PFL; José Moura
- PFL; José Tinoco - PFL; Ricardo Fiuza - PFL;
Roberto Freire - PCB; Salatiel Carvalho - PFL.
Alagoas
Albérico Cordeiro -PFL; Geraldo Bulhões - PRN;
José Thomaz Nonô - PFL.
Sergipe
Bosco França - PMDB.
Babia
Cel~o

i

Dourado - PMDB; Francisco Benjamim PFL; Francisco Pinto - PMDB; Haroldo Lima - PC
do B; Joaci Góes - PMDB; Jorge Vianna - PMDB;
José Lourenço - PFL; Leur Lomanto - PFL; Luiz
Vianna Neto - PMDB; Marcelo Cordeiro - PMDB;
Milton Barbosa - PFL; Miraldo Gomes - PDC; Nestor Duarte - PMDB.
Espírito Santo
Hélio Manhães - PMDB; Lezio Sathler - PSDB;
Nelson Aguiar - PDT; Nyder Barbosa - PMDB; Pedro Ceolin - PFL.

IX - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) mais havendo a tratar, vou encerrar a sessaõ.

PC

Aécio de Borba-PDS; Carlos BenS'vides-PMDB;
Carlos Virgílio - PDS; César Cals Neto - PSD; Expedito Machado - PMDB; Firmo de Castro - PMDB;
José Lins - PFL; Luiz Marques - PFL; Moema São
Thiago - PSDB; Moysés Pimentel- PDT; Raimundo
Bezerra - PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Concedo a palavra ao Sr. Arnaldo Faria de Sá, pelo PRN.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na continuidade dos trabalhos pelos aposentados, estivemos no último final de semana em São
Caetano do Sul.
No sábado, na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, recebidos pelo vigário' Pe. Geraldo, e mais os
Padres Antônio (São Francisco), Celso (São João Batista), e David (Nossa Senhora da Candclária). juntamente com o Veredor Airton Laureano e diversos representantes locais, discutimos os assuntos de previdência c assistência social.
Queremos registrar - e eomprintentá-los - o belo
trabalho à frente da creche Zilda Natel, na Paróquia
de Nossa Senhora Aparecida.
NoiiQmirigo, também estivemos numa concentração
promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, protestando contra a Medida provisória n' ,91 e
modificações do FGTS, juntamente com Aparecido
Inácio da Silva, Presidente do Sindicato.
Continuamos agora buscando a aprovação do novo
plano da previdência.

,
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Nada

DEIXAM DE COMPARECER. 98 SENHORES:
Acre
Rubem Branquinho - PL.
Amazonas
Bernardo Cabral - PMDB; Carrel Benevides PTê; Ézio Ferreira - PFL; José Dutra - PMDB.
Rondônia
Moisés Bennesby - PMDB; Raquel Cândido PDT; Rita Furtado - PFL.

Rip de Janeiro
Aloysio Teixeira - PMDB; Amaral Netto - PDS;
Anna Maria Rattes - PSDB; Arolde de OliveiraPFL; Benedita da Silva - PT; BOGílyuva Cunha PDT; Brandão Monteiro - PDT; Cé'sar Maia - PDT;
Doutel de Andrade - PDT; Edmilson Valentim PC do B; Fábio Raunheitti - PTB; Feres NaderPTB; Jorge Leite - PMDB; José Carlos Coutinho PL; José Luiz de Sá - PL; José Maurício - PDT;
Luiz Salomão - PDT; Márcia Cibilis Viana - PDT;
Miro Teixeira -PDT; Nelson Sabrá - PRN; '<oberto
Augusto - PL; Roberto Jefferson - PTB; Ronaldo
Cezar Coelho c=-. PSDB; Rubem Medina -PRN; Sér)Gio
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Carvalho - PDT; Sotero Cunha - PDC; Vivaldo Bãrbosa-PDT.
Minas Gerais
Aloísio Vasconcelos - PMDB; Álvaro Antônio PMDB; Bonifácio de Andrada - PDS; Dálton Canabrava - PMDB; Elias Murad - PSDB; Genésio Bernardino - PMDB; Hélio Costa - PRN; Ibrahim AbiAckel - PDS; José Santana de Vasconcellos - PFL;
Leopoldo Bessone - PMDB; Luiz Alberto Rodrigues
-PMDB; Mário de Oliveira-PRN; Maurício Pádua
- PMDB; Mauro Campos - PSDB; Melo Freire PMDB; Milton Lima-PMDB; Oscar Corrêa- PFL;
Paulo Almada - PMDB; Paulo Delgado - PT; Raimundo Rezende - PMDB; Raul Belém - PMDB;
Roberto Vital- PRN; Ronaldo Carvalho - PMDB;
Sílvio Abreu São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PRP; Afif Domingos
- PL; Airton Sandoval- PMDB; Antoniocarlos Mendes Thamc - PSDB; Antônio Perosa - PSDB; Antônio Salim Curiati - PDS; Arnold Fioravante - PDS;
Caio Pompeu de Toledo - PSDB; Del Bosco Amaral
- PMDB; Delfim Netto - PDS; Fábio Feldmann PSDB; Farabulini Júnior - PTB; Fausto Rocha PRN; Francisco Amaral - PMDB; Gastone RighiPTB; Gerson Marcondes - PMDB; Jayme Paliarin
- PTB; João Cunha - PST; João Herrmann Neto
- PSB; José Carlos Grecco - PSDB; José Maria Eymael - PDC; José Serra - PSDB; Leonel Júlio PPB; Luiz Inácio Lula da Silva - PT; Mendes Botelho
- PTB; Ricardo Iza - PL; Samir Achôa - PMDB;
Sólon Borges dos Reis - PTB; Theodoro Mendes PMDB;Tideide Lima-PMDB;TitoCosta-PMDB;
Ulysses Guimarães - PMDB.
Goiás
Aldo Arantes - PC do B; Genésio de Barros PMDB; Iturival Nascimento - PMDB; José FreirePMDB; José Gomes - PRN; Lúcia Vânia - PMDB;
Maguito Vilela - PMDB; Paulo Borges - PDC; Pedro
Canedo - PFL.
Distrito Federal
Márcia Kubitschek - PRN.
Mato Grosso
Júlio Campos - PFL; Osvaldo Sobrinho - PTB;
Rodrigues Palma - PTB; Ubiratan Spinelli - PLP.
Paraná
Airton Cordeiro - PFL; Basilio Villani - PRN;
Jacy Scanagatta - PFL; Mattos Leão - PMDB; Maurício Nasser - PMDB; Max Rosenmann - PL; Nilso
Sguarezi - PMDB; Osvaldo Macedo - PMDB; Renato Bernardi - PMDB; Renato Johnsson - PRN; Waldyr Pugliesi - PMDB.
Santa Catarina
Artenir Werner- PDS; Francisco Küster - PSDB;
Luiz Henrique - PMDB; Neuto de Conto - PMDB;
Orlando Pacheco - PFL; Ruberval Pilotto - PDS;
Valdir Colatto - PMDB.
Rio Grande do Sul
Adylson Motta - PDS; Antônio Britto - PMDB;
Darcy Pozza - PDS; Erico Pegoraro - PFL; Hermes
Zaneti -PSDB; Hilário Braun- PMDB; Irajá Rodrigues-PMDB; Ivo Mainardi -PMDB; João de Deus
Antunes - PTB; Mendes Ribeiro - PMDB.
Amapá
Annibal Barcellos - PFL; Eraldo Trindade - PL.

o SR. PRESIDENTE (Inoeencio Oliveira) - Encerro
a sessão convocando outra para âmanhã~ dia 20, ~~exta
feira, às 9:00 hOTas.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÃTICA
10' Reunião, realizada no dia 27 de setembro de 1989
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de mil
novecentos e oitenta e nove, às onze horas e dez minutos, reuniu-se esta Comissão no Plenário 13 do Anexo
n, da Câmara dos Deputados, sob a'presidência do
Senhor Deputado Antônio !Jaspar, presentes os Senhores Deputados: Titulares: Angelo Magalhães, José Camargo, Pedro Ceolin, Tidei de Lima, Robson Marinho,
Eduardo Siqueira Campos, Nilson Sguarezi, Antônio
Britto, Matheus Iesen, Gerson Peres, Manoel Mata,
Lisâueas Maciel, Átila Lira, Maurício Fruet, José Jorge,
Francisco Coelho, Álvaro Valle, Maurício Ferreira Lima, Eliezer Moreira, Domingos Juvenil, Eliel Rodrigues, Luiz Salomão, Gumercindo Milhomem, Arolde
de Oliveira, Eduardo Bonfim, Paulo Marques, José
Carlos Martinez, Érico Pegoraro, Antônio Salim Curiati. Suplemtes: Renato Johnssou, Airton Sandoval, e
Júlio Campos. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente dá a palavra ao Senhor Deputado Maurílio Ferreira Lima, que traz sua dúvidas sobre a eficácia da
propaganda eleitoral, sugerindo que a Comissão convidasse profissionais competentes para avaliarem a matéria, visando encontrar uma solução para o problema:
Posta a matéria em discursão, participaram dos debates
os Senhores Deputados: :Júlio Campos e Robson Marinho. Feita verificação de quorum, a requerimento do
Senhor Deputado Ângelo Magalhães, e verificada a
falta de número regimental, a votação fica adiada para
a próxima reunião. Passando" ao item I da pauta, o
Senhor Presidente submete à apreciação dos Senhores
Membros as "normas para homologação de concessões
e de renovações para emissoras de rádio e de televisão."
Na discussão da matéria, o Senhor Deputado Lysâneas
Maciel disse que o requerente da concessão ou renovação deve declarar que não está incurso nas vedações
previstas no § 5' ao art. 220 da Constituição, os Senhores
Deputados Eduardo Siqueira Campos, Eliezer Moreira,
Robson Marinho e Manoel Mota sugerem que deve
ser suprimida a exigência da vinculação partidária; o
Senhor Deputado Júlio Campos sugere que pelo menos
30% da programação seja gerada regionalmente. Participaram, ainda dos debates os Senhores Deputados:
Antônio Britto, Átila Lira, Luiz Salomão, Arolde de
Oliveira, José Carlos Martiuez. O Senhor Deputado
Domingos Juvenil propõe seja aberto prazo para apresentação de emendas às normas em discussão. Fica adida a votação para a próxima reunião, tendo o Senhor
Presidente estabelecido o prazo até o próximo dia dois
de outubro, segunda-feira, para a entrega das emendas,
que serão apreciadas juntamente com as "normas para
homologação de concessão e renovação para emissoras
de rádio e de ·televisão." Proposições: I) Mensagem
n' 459/89. oriunda do Poder Executivo, qne "snbmete
à apreciação do Congresso Nacional o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Cultura de Várzea Alegre Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Várzea Alegre, Estado
do Ceará" Relator: Deputado José Jorge. Parecer do
Relator: Favorável. Lido pelo Senhor Deputado Maurício Ferreira Lima. Aprovado com abstenção de votos
dos Senhores Deputados: Antônio Britto, José Carlos
Martinez, Domingos Juvenil e votos contrários dos Seuhores Deputados: Gumercindo Milhomem, Lysâneas
Maciel, Luiz Salomão e Eduardo Bonfim, vai a Coordenação de Comissões Permanentes. 2) Projeto de Decreto Legislativo n' 92/89, que "aprova os textos da conven·
ção de Viena para a Proteção da Camada de Ozôuio,
de 1985. e do Protocolo de Montreal sobre Substância
que destroem a Camada de Ozônio, de 1987." Autor:
Comissão de Relações Exteriores. Relator: Deputado
José Jorge. Voto do Relator: Favorável: Lido Pelo Senhor Deputado Maun1io Ferreira Lima; aprovado, por
1]I]aIljmidadc, vai à Coordenação de Comissóc5 Penllnn';llles. 3) Projeto de Decrelo Legislativo !l'. 1111:59,
te~~to do CO!l"hSuio Bás]co d~; Co'üpenl,;ziQ
T:~~::~~i~:~~; ('debrarlo entre o tGOVt'-JClr:H) da R,,!y!iilJli,;&
F
d.1J BI'2.sii e o: {GOV;~-l1L1(lI do Reino da E:::,panha,

em Madrid, a 13 de abril de 1989". Autor: Comissão
de Relações Exteriores. Relator. Eliel Rodrigues. Voto
do Relator: Favorável. Aprovado, por unanimidade,
vai à Coordenação de Comissões Permanentes. 4) Mensagem n' 462/89, oriundas do Poder Executivo, "submete à consideração do Congresso Nacional o ato que
renova a concessão à Rádio Heróis do Jenipapo Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Campo Maior, Estado do Piauí".
Relator: Deputado Átila Lira. Voto do Relator: Favorável. Pedida verificação do quorum pelo Senhor Deputado Lysâneas Maciel e verificada falta de número regimental. a reunião foi encerrada às trezes horas e vinte
e cinco minutos. E para constar, eu Delzuite Macêdo
Avelar do Valle, Secretária, lavrei a presente Ata, qne
vai à publicação e após lida, discutida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.

lI' Reunião Ordinária, realizada
no dia 4 de outuhro de 1989
Aos quatros dias do mês de outubro, de ..lil novecentos e oitenta e nove, às onze horas e vinte e cinco
minutos, reuniu-se esta Comissão, no Plenário 10. Anexo n. da Câmara dos Deputados, sob a Presidência
do Senhor Deputado Arolde de Oliveira, Vice-Presidente, presentes os Senhor"s Deputados titulares: José
Camargo, Manoel Mota, Atila Lira, Antônio Britto,
Maurílio Ferreira Lima. Nilson Sguarezi, José Ulisses,
Luiz Leal, Eduardo Siqueira Campos. Eraldo Trindade,
Ângelo Magalhães, Tidei de Lima, Robson Marinho,
Paulo Marques. Eliel Rodrigues. José Jorge, Lysâneas
Maciel. Luiz Salomão, José Carlos Martinez. Eduardo
Bomfim, Aloísio Vasconcelos. Rosário Congro Neto,
Maurício Fruet e Antônio Salim Curiati. Suplentes:
Cristovam Chiaradia, Carlos Cardial, Jasualdo Cavalcanti, Nelton Friedrich e Érico Pegoraro. Iniciando os
trabalhos, o Senhor Presidente dá a palavra ao Senhor
Deputado Maurflio Ferreira Lima, que propõe sejam
realizadas duas mesas-redondas, com o objetivo de analisar o desempenho da propaganda eleitoral gratuita,
visando ao seu aperfeiçoamento e ampliação de seu
il11pacto junto à opinião pública, às quintas-feiras, sem
prejuízo dos trabalhos normais da Comissão. Debateram o assunto os Senhores Deputados: Antônio Britto
e Paulo Marques. Deliberou-se realizar a primeira mesa-redonda, no próximo dia doze de outubro. às dez
horas, tendo como convidados a TV Globo, TV Bandeirantes, Ibope, Datafolha e Aberl. A seg~nda reunião
será realizada no dia 19 de outubro, com a participação
da TV Manchante, SBT, Gallup e Vox Populi. Proposições: 1) Mensagem n' 462/89, oriunda do Poder Execu·
tivo. que "submete à consideração do Congresso Nacional o ato que renova a concessão à Rádio Heróis de
Jenipapo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Campo Maior,
Estado do Piauí." Relator: Depntado Átila Lira. Voto
do Relator: Favorâvel. Pedida verificação de quorum
pelo Deputado Lysâneas Maciel e constatada falta de
número regimental para deliberar, encerrou-se a reunião às onze horas e trinta minutos. E, para constar,
eu, Delzuite Macêdo Avelardo Valle, Secretária,lavrei
a presente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.

12' Reunião Ordinária,
realizada em 11 de outubro de 1989
Aos onze dias do mês dc outu bro, de mil novecentos
e oitenta e nove, às dez horas e quarenta e cinco minutos. reuniu-se esta Comissão, sob a presidência do Senhor Deputado José Costa. Vice-Presidente, presentes
os Senhores Deputados - Titulares: Nilso Sguarczi,
Florestan Fernandes, Eliel Rodrigues. Rosário eongm
Neto, Luiz Leal, Antônio Salim Curiati, Arnold Fioravante, Robson Marinho, Flávio Rocha. José Elias Moreira~ :\nRelio fvlagalhães. Iv1aurido Ferr~ira Lirna, Luiz

.Salomão:'" E[h.:mrJ, Siqueira
Ulisses de Oliveira, i\nlônio

l-\tilJl Lira• .Jose
.Io:;c! '-a'''C!!IP'J,

Ivizmrfcio Frui':'i: e GumerclfIldo ~':iHlhomem. Su~!ellt",s:
l~ti~s!, C2!.m8~8~ J6.;,.irtül[1l SandovaL Erieo Pl~30rn[o e lD;;~rcy

J
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Pozza. Iniciando os trabãIhos. o Seilhor' Presidente dá
a palavra ao Senhor Deputado Robson Marinho, que
diz haver por parte de certos membros da Comissão
a intenção deliberada de impedir a apreciação das mensagens e, que em conseqüência. clc requeria à Mesa
que remetesse ao Presidente da Casa as proposições
com prazo já vencido, para que fosse cumprida a tramitação regimental. O Senhor Deputado Lysâneas Maciel
declara-se contrário à proposta do Deputado Robson
Marinho, pois isto seria fazer o jogo daqucles que querem que a Comissão abdique de sua competência; diz
ser uma manobra para se fugir às imposições do § 5',
do art. 220, da Constituição. O Senhor Deputado
Eduardo Siqueira Campos manifesta-se contrário à proposição. Os Senhores Deputados Átila Lira e José Ulisses sugerem que se peça, às lideranças dos partidos,
a substituição dos membros faltosos. O Senhor Deputado Robson Marinho, cm atenção à opinião dos demais
companheiros. retira seu requerimento, reiterando sejam tomadas medidas para a substituição dos Deputados que não comparecem às reuniões. A seguir. o
Senhor Deputado Lysâneas Maciel, examinando a pauta dos trabalhos. diz não estar sendo obedecida deliberação da Comissão, que determina sejam examinadas
inicialmente apenas as mensagens de renovação de concessão. Após o que, entrega à Mesa as seguintes sugestões: no caso de concessão de serviço de TV e radiodifusão, deve ser apresentado requerimento esclarecendo
"se os requerimentos foram cedentes ou concessionários
de quotas, ações ou outros meios e transferência, "diretos ou indiretos" (§ 5'. art. 220, da Constituição Federal)
do controle da sociedade. Tratando-se de renovação,
no requerimento da concessionária ou permissionária,
deve con~tar declaração expressa, sob pena de incorrer
em crime de falsidade ideológica, que não está incurso
nas reduções do § 5'. Art. 220, da Constituição. Verificada falta de núm!ti"0 regimental, encerrou-s~ reunião,
às onze horas e trinta minutos. E, para constar, eu
Maria Luiza Barreto da Rocha, Sccrctária substituta,
lavrci a presente Ata que vai à publicação e, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
'13' Reunião Ordinária,
realizada em 12 de óutubrode1989
Aos doze dias do mês de outubro de mil novecentos
e oitenta e nove, às dez horas e quarenta minutos,
reuniu-se esta Comissão em Mesa Redonda para analisar o desempenho da "Propaganda Eleitoral Gratuita"
no Plenário 10, Anexo lI, da Câmara dos Deputados,
sob a Presidência do Senhor Deputado José Costa, Vice-Pn;sidente, com a presença dos Senhores Deputados: Maurício Fruet, Eduardo Siqueira Campos, Maurílio Ferreira Lima, Gerson Peres, Átila Lira, Cristina
Tavares, Angelo Magalhães, Gumercindo Milhomem,
Rosário Congro, Flávio Rocha, Lysâneas Maciel, Darcy
Pozza, Samir Achoa, Robson Marinho e Pedro Ceolin.
Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente passa a"
palavra ao Senhor Deputado Maurílio Ferreira Lima,
Coordenador dos trabalhos, que justifica o convite feito
às principais redes de rádio e televisão, do País, para
debaterem a matéria, dizendo que em "mídia" a regra
é a renovação e que desde sua implantação a propaganda eleitoral gratuita tem-se apresentado da mesma
forma. A seguir, o Senhor Presidente, visando a ordenar
os trabalhos, solicita que cada expo~itor use a palavra
por vinte minutos, convidando o Senhor Orjan Olof
Olsen, do mOPE, para éompor a Mesa - em sua
explanação, o Senhor Orjan Olof Olsen disse que o
pior em propaganda é o excesso de informações e a
'contradição de conceitos; e é isto que vem ocorrendo
na propaganda eleitoral. Disse, ainda, que o público
se ressente da falta de uma comunicação constante com
gir, apenas, ao período eleitoral. Na seqüência dos trabalhos, o Senhor Luiz Borgahert, representante da TV
Globo, diz que é necessário se desmistificar a televisão,
como se ela. pudesse modificar a realidade social, enfatizando que a propaganda eleitoral gratuita não é um
instrumento de democratização da campanha eleitoral,
pois o que se economiza na exibição, é gasto na produção'do programa. O Senhor João Carlos Saad, da TV
Bandeirantes, disse que sua fala não seria diplomática,
e sim democrática, no sentido em que o enfoque seria
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l:lado ao usuano. O Senhor José Roberto Maluf, da
Abert, agradece a oportunidade de poder trazer sua
opinião e das pequenas empresas de radiodifusão sobre
a matéria, dizendo que, embora o Governo seja cedente
de serviço de radiodifusão, não é proprietário desses
canais para usá-los gratuitamente e que este não é o
procedimento adotado nos, outros países. Passando à
fase das inquisições, debateram o assunto os Senhores
Deputados: José Costa, Eduardo Siqueira ,Campos,
Cristina Tavares, Gumercindo Milhomem, Atila Lira
e Lysâneas Maciel. Agradecendo aos convidados a valiosa colaboração prestada, o Senhor Presidente encarece, sejam encaminhados, a esta Comissão, estudos
para um melhor aproveitamento do horário da propaganda eleitoral gratuita. Nada mais havendo a tratar,
os trabalhos foram encerrados às treze horas e quarenta
e cinco minutos. A matéria foi gravada e, quando impressa fará parte integrante desta Ata. E, para constar,
eu, Maria Luíza Barreto da Rocha, Se.cretária Substituta, lavrei a presente Ata que, vai à públicação e depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E TURISMO
20' Reunião Extraordinária,
realizada em 5 de outubro de 1989
Aos cinco dias do mês de outubro de mil novecentos
e oitenta e nove, na sala n' 27 do Anexo II da Câmara
dos Deputados, às dez horas e vinte minutos, reuniu-se
a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo,
presentes os Senhore~ Deputados Ubiratan Aguiar,
Presidente; Jorge Hage e Celso Dourado, Vice-Presidentes; Lídice da Mata, Bezerra de Melo e Marcio Braga. ATA: Abertos os trabalhos, sob a Presidência do
Senhor Deputado Ubiratan Aguiar, a Secretária procedeu à leitura da Ata da Reunião anterior, que foi aprovada sem restrições. EXPEDIENfE: O Sr. Presidente
justificou a ausência dos Deputados Florestan Fernandes e Octávio Elísio, que por motivos familiares ficaram
retidos em seus Estados. ORDEM DO DIA: O Senhor
Presidente antes de amesentar os convidados para o
Painel "Educação, Tral'falho e o Ensino Mêdio" garantiu a continu~çã040s debates, inde}'Jendente de freqüência dos Senahores Parlamentares. Informou as providências tomadas pela secretaria da Comissão, semanalmente, para que todos os membros sejam comunicados das Reuniões. Reiterou o compromisso da Presidência com a causa da Educação, independentemente
das dificuldades enfrentadas. Fez um retorcesso dos
trabalhos realizados e uma projeção das próximas atividades a serem desenvolvidas, em torno da votação da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Declarou, ainda, que não concorda com a alliamento do início
da votação do texto do Projeto de Lei, alertando para
as conseqüências que poderão advir desse adiamento,
mas que se curvará à decisão do Plenário da Comissão
deixando registrado que, neste caso, não poderá ser
responsabilizado pelos destinos da Lei Maior que rege
a Educação bJ;asileira. Apresentou, em seguida, os exlJ:lsitores Profs. Derrneval Saviani, da Universidade Fe.deral de Campinas, Lucília Regina de Souza Machado,
da Universidade Federal de Minas Gerais, Iraci Picanço, da Universidade Federal da Bahia e Roberto Regruer, do Serviço Nacional do Comércio. Informou, ainda, que o ProL Paulo Nocella e a Profa. Umbelina
Salgado deixaram de comparecer por não terem encontrado vaga nosvôos para Brasília, pedindo, na oporturudade, que registrasse suas satisfações em terem sido
convidados para participarem desse evento. A seguir,
deu a palavra ao Professor Dermeval Saviani. O Sr.
Presidente passou a Presidência ao Deputado Celso
Dourado, Vice-Presidente da Comissão. Falaram os
Professores Lucília Regina de Sousa Machado, Iraci
Picanço e Roberto Regnier. O Sr. Vice-Presidente, Celso Dourado, passou a Presidência ao Deputado Jorge
Hage. Debateram com os Senhores expositores os Senhores Angela C. Pereira, da Secretaria de Educação
do Rio Grande do Sul e Nilton ISmael Rosa, da SESGI
MEC. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, após agradecer a presença
dos expositores e representantes de entidades, encerrou
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a presente reunião às catorze horas e quarenta minutos.
E, para constar, eu Tasmânia Maria de Brito Guerra,
secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida,
aprovada e assinada pelo Senhor Presidente será publicada no Diário do Congresso Nacional

21' Reunião Ordinária,
reã!IZada ~m 18 de outubro de 1989
Aos dezoito dias do mês de outubro de mil novecentos
e oitenta e nove, na sala n' 27 do Anexo II da Câmara
dos Deputados, às dez horas, reuniu":se a Comissão
de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, presentes
os Senhores Deputados Ubiratan Aguiar, Presidente;
Jorge Hage e Florestan Fernandes. Vice-Presidentes;
Joaquim Haickel, Bezerra de Melo, Aécio de Borba,
Átila Lira, Alvaro Valle, Nelson Seixas, Luiz Marques,
Tadeu França, Cleonâncio Fonseca, Costa Ferreira e
Artur da Távola. ATA: Abertos os trabalhos. sob a
P.residência do Senhor Deputado Ubiratan Aguiar, a
Secretária procedeu à leitura da Ata da Reunião anterior, que foi aprovada sem restrições. RELAÇÃO DA
MATÉRIA DISTRIBUÍDA: Ao Deputado Djenal
Gonçalves: 1) PROJETO DE LEI N' 2.912/89, do Sr.
José Queiroz, que "Autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Agrícola Federal de Itabaiana, no Estado de
Sergipe". REDISTRIBUIÇÃO: Ao Deputado Sérgio
Spada: 1) PROJETO DE LEI N' 3.351/89, do Sr. Márcio Braga, que "Regulamenta o exercício da Profissão
de Técnico em Planejamento Turístico e dá outras providências". EXPEDIENTE: o Sr. Presidente, Deputado Ubiratan Aguiar, leu Ofício GP-012243/89 (Circular) do Deputado Inocêncio de Oliveira, Presidente,
em exercício, da Câmara dos Deputados, datado de
doze de outubro do corrente ano, com o seguinte teor:
"O §',7° do art. 46 do Regimento Interno estabelece:
"An;.'46 - § 7' As reuniões das Comissões Permanent'es das terças e quartas-feiras dcstinar-se-ão exclusivamente a discussão e votação de proposições, salvo
se não houver nenhuma matéria pendente dc sua deliberação. Assim, lembro a Vossa Excelência que as reli.
niões de audiência pública deverão ser realizadas somente às quintas-feiras, ressalvada a hipótese de, às
terças e quartas-feiras, não haver nenhuma matéria pendente de deliberação na Conússão". Leu, também, Ofício n° 028/89, de doze de outubro do corrente ano,
do Deputado Joaquim Haickel;justificando sua ausência nos dias 30-8, 31-8, 26-9, 27-9, 4-10 e 5-10, por
encontrar-se em viagem ao interior do Maran\)ão. Justificou, também, sua ausência o Deputado HertÍjes Zaneti, por motivo de força maior. Antes de passar à ordem
do Dia e em obediência ao art. 50 do Regimento Interno, o Sr. Presidente inverteu a pauta dos trabalhos,
dando início à AUDIÊNCIA PÚBLICA, destinada a
discutir o substitutivo do Deputado Jorge Hage ao Projeto de Lei n' 1.258/88, do Sr. Octávio Elísio, que "Fixa
diretrizes e bases da Educação Nacional". (Anexos PLs.
2.150/89, 2.380/89, 2.403189. 2.784/89, 2.880/89,
2.926/89, 2.848/89, 2.812/89, 2.201189, 2.448/89,
3.001/89, 1.889189, 55/87 e 3.811/89); hoje abordando

o tema: SISTEMAS DE ENSINO E ADMINISTRAçÃO DA EDUC~ÇÃO. Apresentou, a seguir, os expositores: Professores Maria Beatriz Moreira Luce, da
Associação Nacional de Professores de Administração
da Educação - ANPAE; André Haguette, da Universidade Federal do Ceará; Elba Sá Barreto, da Fundação
Carlos Chagas; Moacir Godotti, da Secretaria Municipal de São Paulo. Informou que o Professor Carlos
Jamil Kury, da Universidade Federal de Minas Gerais,
está sendo aguardado, devendo-se seu atraso a problema de vôo. Em seguida, passoua a Presidência ao Deputado Florestan Fernandes, Vice-Presidente da Comissão. O Sr. Presidente, em exercício, deu a palavra aos
expositores, obedecendo a ordem de apresentação.
Cbegaram para participar da reunião os Senhores Deputados José Queiroz, José Mamnhão, Rita Camata. Octávio Elísio, Evaldo Gonçalves, Djenal Gonçalves, Orlando Pacheco, Fausto Fernandes, Agripino Lima, Alceni Guerra, Agassiz Almeida e José Freire Júnior.
Atingido o quorum exigido para apreciação da matéria,
o Sr. Presidente suspendeu as palestras e deu início
à ORDEM DO DIA: 1) Projeto de Decreto Legislativo
n" 40/89, da Comissão de Relações Exteriores, que
"Aprova o texto do Acordo Constitutivo da Faculdade
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LaÜno-Americana de Ciências Sociais (FLACSO)"
(Mensagem n" 331/89-PE) em votação: Aprovado, por
unanimidade, o parecer favorável do Relator, Deputado Alvaro Valle. Segue à Coordenação de Comissões
Permanentes. Encerrada a Ordem do Dia, retomou-se
à Audiência Pública. Já presente o Professor Carlos
Jamil Kury, da Universidadc Federal de Minas Gerais,
a Presidência deu-lhe a palavra, para sua explanação.
Interpelaram os expositores o Deputado Octávio Elísio
e os Senhores Jo~o A. Monlevade, Angela Cypriano
Pereira, Walter Garcia e Maria Selma de M. Rocha.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente, após agradecer a presença dos expositores e representantes de entidades, encerrou a presente Reunião às treze horas e quarenta e cinco minutos.
E, para constar, eu Tasmânia Maria de Brito Guerra,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida,
aprovada e assinada pelo Senhor Presidenre, será publicada no Diário do Congresso Nacional.
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

4' Reunião Ordiuária,
,realizada no dia 3 de l!~sto de 1989
Às dez horas e vinte minutos do dia três de agosto
de mil novecentos e oitenta e nove reuniu-se a Comissão
de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados
sob a Presidência do Senhor Deputado Fernando Gasparian e com a presença dos Senhores Deputados José
Tinoco, Mário Lima, Valmir Campelo, Fernando Santana, Victor Fontana, Firmo de Castro, Sérgio Carvalho, Furtado Leite, Airton Sandoval, Nilson Sguarezi,
Chagas Duarte, Benito Gama, Denisar Arneiro, Samir
Achôa, Ottomar Pinto, Marluce Pinto, João Alves, Simão Sessim e José Geraldo, Presente ainda o Senhor
Deputado não membro: Délio Braz; não compareceram
à reunião os Senhores Deputados Membros Titulares:
Gerson Marcondes, Aluízio Campos, Irajá Rodrigues,
Maria Lúcia, José,Moura, Anna Maria Rattes, Dirce
Quadros, Rose de Freitas, Jo·sé Luiz Maia, Telmo Kirst,
Paulo Delgado Sotero Cunha e Abigail Feitosa. Havendo número legal, o Senhor Presidente deu por abertos
os trabalhos destinados a tomada dos depoimentos dos
Senhores Dr. Halo Júlio Barbero e Dr. Raimundo José
Pessoa, Conselheiros da Canuba Metais. Além do Presidente daquela Empresa, Dr. Normélio Moura da Costa.
O Senhor Presidente submeteu ao Plenário a realização
do Seminário "O Sistema Financeiro Nacional e a Retomada do Crescimento Econômico" nos próximos dias
15, 16 e 17, com a presença de segmentos representativos da sociedade, com o objetivo de discutir e analisar o Sistema Financeiro Nacional; aprovado por unanilmidade. A seguir, o Seuhor Presidente passou a palavra
ao Dr. Normélio Moura da Costa, Presidente da Caraíba Metais, que falou sobre a participação daquela empresa no mercado nacioanal; o orador foi interpelado
pelos Senhores Deputados Samir Achôa, Mário Lima,
Furta40 Leite, Denisar Arneiro, Ottomar Pinto e Marluce Pinto; o Senhor Deputado Mário Lima pediu a
çonvocação de dirigentes da Termomecânica. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou
a reunião às doze horas e cinqüenta e cinco minutos,
do que, para constar, eu Silvio Avelino da Silva, Secretário, lavrei a presente Ata, que lida c aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação.
Reunião de audiência realizada
no dia 10 de agosto de 1989
Às dez horas e dez minutos do dia dez de agosto
de mil novecentos e oitenta e nove reuniu-se a Comissão
de Fiscalização e Controle, sob a Presidência do Senhor
Deputado Fernando Gasparian e com a presença dos
Senhores Deputados Membros Maluly Neto, Benito.
Gama, Mário Lima, José Tinoco, Walmir Campelo,
Dirce Tutu Quadros, Aluízio Campos, Simão Scssim,
Délio Braz, Samir Achôa, Dcnisar Arnciro, Leur Lomanto, José Fernandes. Furtado Leite; presentes ainda
os deputados não membros Luiz Salomão. Renato Bernardi e Theodoro Mendes e os Senadores Lourival Batista e Jorge Borhausen. Estiveram ausentes os Senhores Deputados Membros titulares: Airton Sandoval,
Firmo de Castro, Gerson Marcoudes, Irajá Rodrigues,

José Geraldo, Maria Lúcia, Nilsou Sguarezi, Ottomar
Pinto, João Alves, José Moura, Nelson Sabrá. Anna
Maria Rattes, Rose de Freitas, Íosé Luiz Maia, Telmo
Kirst, Sérgio Carvalho, Chagas Duarte, Marluce Pinto,
Paulo Delgado, Sotero Cuuha, Abigail Feitosa e Fernando Santana. O SenhOl' Prcsidcntc deu por aberto
os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião
anterior. visto que todos os presentes haviam recebido
cópia e tomado conhecimento do seu teor. O Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Diretor da Carteira
de Comércio Exterior - CACEX, do Banco do Brasil,
Sr. Namir SaleK. Após a exposição, o depoente distribuiu a todos os participantes da reunião, cópia do Quadro Resumo contendo os produtos siderúrgicos cujas
importações ficaram dispensadas de controle prévio especial, sendo interpelado, em seguida, pelos Senhores'
Deputados Mário Lima, Samir Achôa, Luiz Salomão
e Dirce Tutu Quadros. Durante a interpelação do Deputado Luiz Salomão, participou também o Dl. Luiz Antônio de Almeida, Diretor-Chefe da Siderurgia de Não
Ferrosos da CACEX. Durante a interpelação da Deputada Dirce Tutu Quadros, o Sr. Namir Salek pediu
que as questões fossem encaminhadas para posterior
resposta. No transcorrer da reunião, assumiram a Presidência os Senhores Deputados Benito Gama e Mário
Lima. O Senhor Deputado Mário Lima requereu convocação do dirigcnte da Termomccânica. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dcu por encerrados
os trabalhos às doze horas e cinqüenta e cinco minutos,
do que, para constar, eu, Sílvio Avelino da Silva, Secretário, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação. Os trabalhos foram gravados e após traduzidas
~s notas taquigráficas, integrarão esta Ata.
Reunião de audiêneia pública
reali7.ada no dia 22 de agosto de 1989
Às dez horas e cinco minntos do dia vinte e dois
de agosto de um mil novecentos e oitenta e nove, reu·
niu-se a Comissão de Fiscalização c Controle, sob a
Presidência do Deputado Fernando Gasparian e com
a presença dos Senhores Deputados membros José Tinoco, Valmir Campelo, Dirce Tutu Quadros, Arthur
Lima Cavalcanti, Furtado Leite, Firmo de Castro, João
Agripino, Nilso Sguarezi, Mário Lima, Maluly Neto,
Denisar Arneiro, Chagas Duarte, Irajá Rodrigues, Simão Sessim , Délio Braz; presentes ainda os Senhores
Deputados não membros José Costa, Nelson Aguiar,
Antônio Carlos Konder Reis e Sandra Cavalcanti. Estiveram ausentes os Senhores Deputados Titulares Airton Sandoval, Gerson Marcondes, Aluizio Campos, José Geraldo, Maria Lúcia, Ottomar Pinto, Benito Gama,
João Alves, José Moura, Victor Fontana, Anna Maria
Rattes, Rose de Freitas, José Luiz Maia, Telmo Kirst,
Sérgio Carvalho, Marluce Pinto, Paulo Delgado, Sotero
Cunha, Abigail Feitosa e Fernando Santana. A Senhora
Deputada Anna Maria Rattes justificou a sua ausência
por estar licenciada para tratamento de saúde. O Senhor
Presidente deu por abertos os trabalhos destinados à
tomada dos depoimentos dos Senhores: Dr. Ubiratan
Pedrosa Moreira, ex-Secretário de Saúde e Serviço Social do Estado de Alagoas; Dr. Luiz Carlos Pereira
de Abreu, ex-Auditor da CtSET, Dr. Luiz Paulo Frias
Villar, ex-auditor da CISET, sendo que os dois últimos
justificaram a ausência por estarem em gozo de férias
putado José Costa pediu a palavra, pela ordem, recomendando que o depoente centrasse as suas declarações
nas irregularidades apontadas uo relatório elaborado
pela CISET. Após a exposição, o depocntc cntrcgori
ao Senhor Presidente documento contendo informações
sobre a prestação dc contas dos rccursos destinados
à aplicação do SUDS, durante a sua gestão corno Secretário de Saúde e Serviço Social do Estado de Alagoas:
sendo interpelado, em seguida, pelos seguintes Senhores Deputados: José Costa, Sandra Cavalcauti, Nilso
Sguarezi e Dirce Tutu Quadros. O Deputado Nilso
Sguarezi requereu ao Senhor Presidente, a designação
de um relator para que os trabalhos sejam realizados
com uma maior sistcmatizaçi5.o? bem como a formação
de uma Comissão para diligenciar os trabalhos, A Sen!wra Deputada Dirce Tutu Quadros sugeriu ao Senhor
Presidente que os auditores do TeU .estivessem presentes, na pIÓ:íLlma reun.ião. i~S onze lliloras e cinqü~llta
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minutos, o Senhor Presidente, Deputado Fernando
Gasparian deu por encerrada a reunião e, em seguida
deu por abertos os trabalhos destinados à tomada de
depoimentos dos Senhores: Dr. Luiz Afonso Otero,
Dr. Guilherme Simões Moraes, Dr. Cármine Henrique,
Dr. Waldomiro Haddad, Dr. Milton Dcusdará e Dr.
José Carlos Kanan. O Senhor Presidente leu telegrama
do Senhor Milton Deusdará justificando a sua ausência
e, em seguida, passou a Presidência da Mesa para o
Deputado Irajá Rodrigues que concedeu a palavra ao
Dr. José Carlos Kanan. Após a exposição, o Dr. José
Carlos Kanan foi interpelado pelos Senhores Deputados
Nilso Sguarezi, Dirce Tutu Quadros, Maluly Neto. Denisar Arneiro e Simão Sessim. 'o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Dr. Luiz Afonso Otero que foi
interpelado pelos Senhores Deputados Maluly Neto,
Dirce Tntu Quadros, Simão Sessim, Sandra Cavalcanti
c Nilso Sguarezi. A-Senhora Deputada Dircc Tutu Quadros sugeriu a presença de delegados da Polícia Federal
nas próximas reuniões e convocou reunião para o dia
viute e quatro de agosto, quinta feira próxima, às dez
horas, com o objetivo de avaliar as reuniões realizadas
sobre o caso Naji Nahas e discutir outros assuntos. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou
a presente reunião, às quatorze horas e' dez minutos,
do que, para contar, eu, Sílvio Avelino da Silva, Secretário, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação. Os trabalhos foram gravados e após traduzidas
as notas taquigráficas, integrarão esta Ata.
5' Reunião Ordinária,
realizada em 24 de agosto de 1989

Às dez horas e viute e sete minutos do dia vinte
e quatro de agosto de um mil novecentos e oitenta
e nove, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Fiscali.zação e Controle, sob a Presidência do Scnhor Deputado Fernando Gasparian c com a presença dos Senhores Deputados Membros Firmo de Castro, José Geraldo, Nilso Sguarezi, Ottomar Pinto, Benito Gama, José
Tinoco, Maluly Neto, Simão Sessim, Dirce Tutu Quadros, Telmo Kirst, Chagas Duarte, Marluce Pinto, Valmir Campelo, Paulo Delgado, Fernando Sautana, Samir
Achôa, Furtado Leite, Brandão Monteiro e Basílio ViIlani, éstiveram presentes, também, os Senhores Deputados não membros: Nelson Sabrá e João Resek. Estiveram ausentes os Senhores Deputados Airton Sandoval,
Gerson Marcondes, Aluízio Campos, Trajá Rodrigues,
Maria Lúcia, Mário Lima, João Alves, José Moura,
Victor Fontana, Anna Maria Rattes. Rose de Freitas,
José Luiz Maia, Sérgio Carvalho, Sotero Cunha c Abigail Feitosa. Havendo número legal, o Senhor Presidente deu por abcrtos os trabalhos. O Senhor Deputado
Simão Sessim pediu que fosse dispensada a leitura da
Ata anterior, visto que todos os membros presentes
haviam tornado conhecimento do seu teor. Em discussão e votação, a Ata foi aprovada por unanimidade.'
O Senhor Presidente, Deputado Fernaudo Gasparian·
leu requerimento aprcscntado pelo Deputado estadual
Luiz Francisco, acerca de informações sobre contas bancárias tipo Deita, que financiam campanhas eleitorais
para aqueles que apoiam o Projeto Aramar, designando, em seguida, o Deputado Samir Achôa para relatar o assunto. O Senhor Presidente, Deputado Fernando Gasparian, anunciou a inversão da pauta devido
a ausência da Deputada Rose de Freitas relatora 'do
Projeto de Lei n' 1.492/89, do Senhor Deputado Adhe-.
mar de. -Barros Filho, que "regulamenta as disposições
do art. 74, § 2", da Constituição Fcdcral" e designou'
o Deputado Furtado Leite para relatar o Projeto de
Lei n" 8.567/86, do Senado Federal, que "dá nova redação ao artigo 59 da Lei n' 4.320, de 17 de março de·
1964, que estabelece normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal, e dá outras providências". Em seguida, o ·Senhor Presidente colocou em discussão a documentação
sobre o caso Naji Nahas, concedendo a nalavra ao Relator da Sl1bcomiisão Especial para Invesligaçiío das
gulalidades nas Bolsas de Valores que sugeíiu q1!!e ::.ir:;:
tomasse providencias punitivas para 2.queles que ndo
COn1pal"eCI;rar.f1. mediante convocação da ComJssão de
Fiscalização e Conüole; citando liàmcularmei1te o Se-
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nhor Guilherme de Moraes, considerando "laranja" do
Senhor Eduardo Rocha Azevedo que, por duas vezes,
foi convocado por esta Comissão e não compareceu.
O Senhor Presidente consultou O Dr. Luiz Fernando
Garcia de Oliveira, advogado e Assessor Jurídico da
Câmara dos Deputados, presente na reunião, sobre as
providências a serem tomadas em relação à sugestão
do Deputado Nilso Sguarezi que, informado da viabilidade de se tomar providência judicial, submeteu à votação, sendo aprovado pelo Plenário da Comissão a iniciativa do Senhor Presidente em tomar as providências
cabíveis no caso. O Senhor Deputado Nilson Sguarezi
sugeriu que se fizesse uma representação criminal, através do Ministério Público Federal, por iniciativa da Comissão de Fiscalização e Controle, com relação às inverdades contidas no depoimento do Sr. Raul Yazbeck,
prestados na Assembléia Legislativa de São Paulo, no
dia 18-7-89, conforme relatório fornecido pelo Banco
Central do Brasil. A Senhora Deputada Dirce Tutu
Quadros sugeriu que os depoimentos prestados na Assembléia Legislativa de São Paulo, em 18-7-89, fossem
enviados à Receita Federal. O Senhor Deputado Simão
Sessim comentou que, na ocasião em que se foram realizados os depoimentos sobre as irregularidades nas Bolsas de Valores, na Assembléia Legislativa de São Paulo,
ssão de Fiscalização e Controle, a sua declaração de
rendimentos dos últimos cinco anos. O Senhor Presidente, Deputado Fernando Gasparian afirmou que não
recebeu tal documento. A Senhora Deputada Dirce
Tutu Quadros confirmou o não recebimento. O Senhor
Deputado Simão Sessim pediu que reiterasse o pedido
de entrega da declaração de rendimentos do Sr. Raul
Yasbeck, referente aos últimos cinco anos. O Senhor
Deputado Valmir Campelo ressaltou a necessidade de
se levar ao conhecimento da opinião pública, as atividades que a Comissão de Fiscalização e Controle vem
realizando, para que se mantenha a credibilidade damesma. O Senhor Presidente colocou em votação o
relatório parcial, de autoria do Deputado Nilso Sgua.
rezi, sobre as irregularidades nas Bolsas de Valores,
o qual foi aprovado. Em seguida, o Senhor Presidente
colocou em discussão, a proposta da Senhora Deputada
Dirce Tutu Quadros, a qual solicita deligenciar a aplicação de recursos do SVDS, em Alagoas, pela Secretaria
de Saúde e Serviço Social daquele Estado. O Senhor
Deputado Nelson Sabrá discordou da proposta da Deputada Dirce Tutu Quadros afirmando que o assunto
é extremamente delicado sob o ponto de vista político
e que poderá, neste sentido, trazer divergências profundas, afetando assim diretamente o processo. da sucessão
Presidencial, o que não está em consonância com os
objetivos a que se propõe a Comissão de Fiscalização
e Controle da Câmara dos Deputados. Afirmou também que a Comissão de Fiscalização e Controle deverá
se preocupar em não se tornar um palco de conflitos
sucessórios e sugeriu que o assunto em questão fosse
discutido após as eleições para Presidente da República.
O Senhor Deputado Valmir Campelo acatou a sugestão
do senhor Deputado Nelson Sabrá se recusando a servir
de "tramploim político para qualquer candidato. O Senhor Deputado Valmir Campelo aventou a possibilidade de se desligar da Comissão, caso a discussão não
seja adiada para depois das eleições para Presidente
da República. O Senhor Deputado Ottomar Pinto acatou também a sugestão do Senhor Deputado Nelson
Sabrá afirmando que o prosseguimento da discussão
em questão configuraria uma atitude discriminativa por
parte da Comissão de Fiscalização e Controle, já que
O problema ocorreu a nível nacional. A Senb,ora Deputada Marluce Pinto também acatou a sugestão do Se·
nhor Deputado Nelson Sabrá afirmando que o prosseguimento da discussão em pauta coincidentemente com
o processo eleitoral é negativo, correndo-se o risco de
se sofrer duras críticas. Declarou que votará contra a
proposta em pauta. Os Senhores Samir Achôa e Furtado
Leite também se manifestaram favoráveis ao adiamento
da discussão da proposta. Discordando do Senhor Deputado Nelson Sabrá, o Senhor Deputado Brandão
Monteiro afirmou que seria preferível que a Comissão
fosse extinta caso venha abnr mão do exame das denúncias que lhe foram encaminhadas. O Senhor Deputado
Brandão Monteiro apresentou requerimento escrito denunciando irregularidades ocorridas no lAPAS do Rio
de Janelfo e solicitou Que o mesmo fosse examinado
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pela Comissão de Fiscâlização e Controle. Informou
que o requerimento também será encaminhado ao Presidente da República. Não houve quorum para deliberação da proposta da Deputada Dirce Tutu Quadros.
O Senhor Deputado Nelson Sabrá solicitou a cópia da
presente Ata. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerrou a reunião, às doze horas e quatorze
minutos, do que, para constar, eu Silvio Avelino da
Silva, Secretário, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação.
Reunião de Audiência realizada
no dia 29 de agosto de 1989
Às dez horas e vinte minutos do dia vinte e nove
de agosto de um mil novecentos e oitenta e nove, reuniu-se a Comissão de Fiscalização e Controle sob a
. Presidência do Deputado Fernando Gasparian e com
a presença dos Senhores Deputados membros, Firmo
de Castro, José Geraldo, Nilso Sguarezi, José Tinoco,
Simão Sessim, Rose de Freitas, José Luiz Maia, Chagas
Duarte, Valmir Campelo, Abigail Feitosa, Samir Achôa
e Furtado Leite; presentes ainda os Senhores Deputados não membros, Nyder Barbosa e Vicente Bago.
Estiveram ausentes os Senhores Deputados Titulares,
Airton Sandoval, Gerson Marcondes, Aluízio Campos,
Irajá Rodrigues, Mário Lima, Ottomar Pinto, Benito
Gama, João Alves, Jos,é Moura, Maluly Neto, Victor
Fontana, Dirce Quadros, Telmo Kirst, Sérgio Carvalho,
Marluce Pinto, Paulo Delgado, Sotero Cunha e Fernando Santana; a Deputada Anna Maria Rattes justificou
sua ausência. O Senhor Presidente deu por abertos os
trabalhos destinados à tomada de depoimento dos Senhores: Dl. José Moraes - Presidente da Companhia
Siderúrgica de Tubarão, Dr. Wilson Calmon - Diretor
Comercial, Dr. José A. Costa - Diretor Administra~
vo·Financeiro, Dr. José Alfredo Ro!irigues - Diretor
de Engenharia, Dl. George Dogliotti - Diretor de
Controle, Dr. Hidemi Akizuki - Diretor Técnico de
Produção. Os Senhores Wilson Calmon e George Dogliotti justificaram as suas ausências, através de telex,
sendo que estiveram presentes os Senhores Márcio de
Souza Campos e Antônio Lima Filho para substituí-los,
respectivamente. Foi dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, visto que todos os presentes haviam
recebido cópias e tomado conhecimento do seu teor.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Dr. José Moraes, Presidente da CST, sendo que,
após a exposição, o Senhor Ricardo Maximiliano
Goldschmidt, Assessor do Dl. José Alfredo Rodrigues,
projetou transparências, seguidas de explicações, mostrando o panorama atual da CST. O Senhor Presidente
concedeu a palavra, preferencialmente, à Senhora Deputada Rose de Freitas, por ser autora do requerimento
de convocação da Diretoria da CST. A Senhora Deputada Rose de Freitas sugeriu a convocação do Presidente
da CST para depor no Plenário da Cãmara dos Deputados, bem como uma visita a CST pelo Grupo Parlamentar Siderúrgico. O Dr. José Moraes deixou registrado o convite, para uma data oportuna. O Senhor
Deputado Nyder Barbosa falou sobre a sua preocupação com os critérios que o Governo vem adotando
quanto à privatização das empresas estatais e registrou
sua satisfação quanto a determinados grupos parlamentares que monopolizam a discussão sobre o assunto.
O Senhor Deputado José Tinoco também sugeriu a
convocação do Presidente da CST para depor em Plenário. O ~nhor Presidente afirmou que encaminhará a
sugestão ao Presidente da Casa. O Senhor Deputado
Samir Achôa manifestou-se contra a forma com que
o Governo vem conduzindo as negociações no processo
de privatização. O Senhor Deputado Chagas Duarte
isão no sistema de som do Plenário da Comissão. Manifestou-se contra a privatízação da CST, argumentando
que a referida companhia não contribui para o déficit
público. O Senhor Deputado Valmir Campelo também
se manifestou contra a privatização da CST. Em seguida. o Senhor Presidente concedeu a palavra a qualquer
membro da Diretoria da CST que quisesse se manifestar. Falaram os Senhores José Alfredo Rodrigues,
José A. Costa, Antônio Lima Filho e Hidemi Akizuki.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião, às doze horas e vinte e quatro
minutos, do que, para constar, eu, Sílvio Avelino da
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Silva, Secretário, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e encami·
nhada à publicação. Os trabalhos foram gravados e após
traduzidos integrarão esta Ata.

6' Reunlio 0rdiJW"Ia,
reaIiZIIda em 13 de setembro de 1989
Às dez horas e vinte minutos do dia treze de setembro de um mil novecentos e oitenta e nove, reuniu-se
ordinariamente a Comissão de Fiscalização e Controle,
sob a Presidência do Senhor Deputado Fernando Gasparian e com a presença dos Senhores Deputados meDlbros Airton Sandoval, Firmo de Castro, Nilso Sguarezi,
Percival Muniz, José Tinoco, Maluly Neto, Simão Sessim, Victor Fontana, Dirce Tutu Quadros, Telmo Kirst,
Chagas Duarte, Valmir Campelo, PauJo Delgado, Sotero Cunha, Abigail Feitosa, Délio Braz, Samir Achôa,
Furtado Leite; presentes ainda os Senhores Deputados
não membros Hélio Rosas, Aécio Neves, Genésio de
Barros e João Herrmann Neto. A Senhora Deputado
Anna Maria Rattes justificou a sua ausência. Estiveram
ausentes os Senhores Deputados titulares Gerson Marcondes, Aluísio Campos, Irajá Rodrigues, José Geraldo, Maria Lúcia, Mário Lima, Ottomar Pinto, Benito'
Gama, João Alves, José Moura, Rose de Freitas, José
Luiz Maia, Sérgio Carvalho, Marluce Pinto e Fernando
Santana. O Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos, anunciando a inversão da pauta, concedendo a
palavra ao Comandante Rolim Adolfo Amaro, Presi·
dente da TAM. Presentes também o Coronel Marcfiio
Gibson Jaeques, Presidente da TABA e Dr. Roberto
Coelho, Presidente da Nordeste Linhas Aéreas; sendo
que o Coronel Marcaio Gibson Jaeques justificou a
sua ausência e enviou o Sr. Bruno Gibson Jacques para
substituí-lo. O Dl. Roberto Coelho justificou a sua ausência, através de telefonema. Foi dispensada a leitura
da Ata anterior, visto que todos os presentes haviam·
tomado conhecimento do seu teor. A Ata foi aprovada
por unanimidade. O Senhor Comandante Rolim Adolfo
Amaro, foi interpelado pelos Senhores Deputados Maluly Neto e Victor Fontana. Às onze horas e vinte e
oito minutos, o Senhor Presidente suspendeu a Sessão l
para que os Senhores Deputados pudessem participar
da votação no Plenário da Câmara dos Deputados. Reiniciou-se a Sessão às doze horas e vinte minutos, O
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Sr. Ramiro
Tojal, Diretor Financeiro da TAM, e em seguida ao
Comandante Rolim Adolfo Amaro que foi interpelado
pelos Senhores Deputados Dirce Tutu Quadros, Hélio
Rosas, Maluly Neto, Victor Fontana, Percival Muniz
e João Herrmann Neto. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente encerrou a presente reunião às
treze horas e cinqüenta minutos, do que, para constar
eu, Sílvio Avelino da Silva, Secretário, lavrei a presente
Ata, que lida e aprovada será assinada pelo Senhor
Presidente e encaminhada à publicação. Os trabalhos
foram gravados e após traduzidos, integrarão esta Ata..

I

Reunião de Andifneia PlibHc:a
realizada no dia 19 de setembro de 1989
Às dez horas e vinte e cinco minutos do dia dezenove;
de setembro de mil novecentos e oitenta e nove,reu.
niu-se a Comissão de Fiscalização e Controle sob a
Presidência do Deputado Fernando Gasparian e com'
a presença dos Senhores Deputados Membros José
noco, Valmir Campelo, Nilso Sguarezi, Dirce Tu~
Quadros, Victor Fontana, Rose de Freitas e Chagas
Duarte. O Senhor Presidente deu por abertos os traba-'
lhos destinados à tomada de depoimento dos Senhores:'
Dr. Dênio Cardoso Abade - Presidente da Associação
Brasileira dos Agentes de Carga Aérea; Dr. Arnaldo
Macedo CalOn - Diretor da Associação Brasileira dos
Agentes de Carga Aérea; Dr. José Caetano Lavorato
Alves - Presidente do Sindicato dos Aeronautas e Dr.
Carlos Barbiere - Presidente da Associação Brasileira
dos Transitários de Carga. Foi dispensada a leitura da
Ata anterior, visto que todos os presentes haviam rece·
bido cópias e tomado conhecimento do seu teor. A
Ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Dr. Dênio Cardoso, que foi interpelado pelos seguintes Senhores Deputados: Dirce Tutu Quadros, Victor Fontana, Valmir
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Campelo e Nilso Sguarezi. Terminada a exposição, o
Senhor Presidente concedeu a palavra aos Senhores
Dr. Arnaldo M. Caron, Dr. Carlos Barbiere e Dr. José
Caetano Lavorato Alves, sendo que o último falou da
proposta elaborada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas que objetiva a regulamentação das atividades
dos Agentes de Carga Aérea. O Senhor Presidente sugeriu a realização de uma sessão conjunta, com a participação da Comissão Mista de Orçamento e de Transportes, com a presença dos dirigentes das Companhias
Aéreas regionais e nacionais. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião, às treze horas e cinco minutos, do que, pâra constar, eu, SJ1vio Avelino da Silva, Secretário, lavrei a
presente Ata, que lida c aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente e encaminhada à publicação. Os trabalhos foram gravados e após traduzidos, integrarão
esta Ata.
7' Reunião Ordinária realizada
no dia 20 de setembro de 1989
Às dez horas e trinta e seis minutos do dia vinte
de setembro de um mil novecentos e oitenta e nove.
reuniu-se a Comissão de Fiscalização e Controle, sob
a Presidência do Deputado Fernando Gasparian e com
a presença dos Senhores Deputados membros: José Tinoco, Valmir Campelo, Nilso Sguarezi, Dirce Tutu
Quadros, Victor Fontana, Rose de Freitas, Chagas
Duarte, Ottomar Pinto, Denisar Arneiro, José Moura,
Percival Muniz, Simão Sessim, Abigail Feitosa, Anna
Maria Rattes. Maluly Neto e Firmo de Castro; presentes
ainda o Senhor Deputado não membro Adhemar de
Barros Filho. Estiveram ausentes os Senhores Deputados Airton Sandoval, Gerson Marcondes, Aluísio
Campo~, Irajá Rodrigues, José Geraldo, Maria Lúcia,
Mário Lima, Benito Gama, João Alves, José Luiz Maia
Telmo Kirst, Sérgio Carvalho, Marluce Pinto, Paulo
Delgado, Sotero Cunha e Fernando Santana, o Senhor
Deputado Furtado Leite justificou sua ausência. Havendo número legal, o Senhor Presidente deu por aberto
os trabalhos. O Senhor Deputado Nilso Sguarezi pediu
que fosse dispensada a leitura da Ata anterior, visto
que todos os membros presentes haviam tomado conhecimento do seu teor. Em discussão e votação, a Ata
foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor
Presidente leu o Relatório do Deputado Furtado Leite,
referente ao Projeto de Lei n' 8.507/86, do Senado Federal, que "dá nova redação ao Artigo 59, da Lei 4.320,
de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados. dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências". Em discussão e votação, o Projeto foi aprovado
por unanimidade. Logo após, na qualidade de Relator,
o Senhor Presidente, Deputado Fernando Gasparian
leu e comentou o Relatório sobre o caso MIRAD. Em
discussão e votação o parecer do Relator foi aprovado.
abstendo-se de votar, o Deputado Ottomar Pinto. O
Senhor Deputado Nilso Sguarezi leu o Relatório sobre
o Vale Transporte que, discutido e votado, foi aprovado
por unanimidade. O Senhor Presidente, Deputado Fernando Gasparian, leu o Relatório sobre o caso DELFIN
que, discutido e votado foi aprovado por unanimidade.
Em seguida, a Senhora Deputada Dirce Tutu Quadros
pediu a palavra para responder as críticas que lhe foram
feitas por elementos integrantes da Transbrasil, publicadas nos jornais "Folha de São Paulo" "O Globo"
e "Correio Braziliense". Logo após o Senhor President~
concedeu a palavra aos Senhores Carlos Gilberto S.
Camacho, Presidente da Fundação Transbrasil e Carlos
Augusto Cretela, Presidente da Associação dos Pilotos
da Transbrasil, sendo interpelados pelos seguintes Senhores Deputados: Dirce Tutu Quadros, Ottomar Pinto, Victor Fontana, Valmir Campelo, Chagas Duarte
e Abigail Feitosa. O Senhor Presidente conccdeu a palavra ao Dr. Fausto Pontes, Diretor Administrativo da
Nordeste Linhas Aéreas que foi interpelado pelos Senhores Deputados Ottomar Pinto e Abigail Feitosa.
O Senhor Deputado Victor Fontana sugeriu a convocação dos representantes da Fundação Rubem Berta
e Fundação VASP. O Senhor Presidente reafirmou sua
intenção em realizar uma reunião conjunta com a participação das Comissões de Defesa Nacional, Transportes
e MIsta de Orçamento, com o objetivo de obter maiores
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escIarec.imentos em relação aos problemas que afetam
o sistema de aviação civil no Brasil. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às treze horas e vinte e sete minutos, do que para
eonstar, eu SJ1vio Avelino da Silva, Secretário, lavrei
a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente e encaminhada à publicação. Os trabalhos foram gravados e após traduzidos integrarão esta
Ata.
Reunião de Audiência realizada
no dia 21 de setembro de 1989
Às dez horas e quatorze minutos do dia vinte de
setembro de um mil novecentos e oitenta e nove reuniu-se a Comissão de Fiscalização e Controle ~ob a
Presidência do Deputado Fernando Gasparian e com
a presença dos Senhores Deputados membros Firmo
de Castro, José Tinoco. Nilso Sguarezi, Valmir CampeIo, Ottomar Pinto, Abigail Feitosa, Denisar Arneira,
Rose de Freitas, Tidei de Lima, Victor Fontana. Chagas
Duarte, Luiz Gushiken, Paulo Delgado, Simão Sessim,
Anna Maria Rattes, Carlos Vinagre, Maluly Neto, Benito Gama e Sérgio Carvalho. Presentes ainda os Senhores Deputados não membros Renato Bernardi, Domingos Juvenil e Érico Pegoraro. Havendo número legal,
o Senhor Presidente deu por abertos os trabalhos destinados à tomada de depoimento dos Senhores Petránio
Cordeiro, ex-Presidente da B-olsa de Cereais e Mercadorias de Maringá e Luiz Norberto Silva Ratto. ex-Presidente da Companhia de Financiamento da Produção.
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Dr. Petrônio Cordeiro que foi interpelado pelos seguintes Senhores Deputados: Nilso Sguarezi, Valmir Campelo e Ottomar Pinto. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
~ palavra ao Dr. Luiz NorbertC? Silva Ratto que foi
mterpelado pelos Senhores Deputados Ottómar Pinto,
Nilso Sguarezi, Denisar Arnciro, Tidci de Lima, Victor
Fontana, Luiz Gushiken, Maluly Neto, Benito Gama,
Abigail Feitosa e Érico Pegoraro. O Senhor Deputado
Ottomar Pinto sugeriu a convocação da Diretoria da
CFP, CIBRAZEN e CaBAL. O Senhor Deputado Denisar Arneiro enfatizou a necessidade de se convocar
os Senhores Dyrno Pires Ferreira - Diretor Comercial
da Rede Ferroviária Federal e Clóvis Muniz - Superintendente Comercial da Rede Ferroviária Federal a fim
de apresentarem os contratos firmados entre a empresa
Wadel e a Rede Ferroviária Federal. O Senhor Deputado Tidei de Lima sugeriu a instalação de uma Subcomissão para investigar o assunto, objeto da presente
reunião. O Senhor Presidente sugeriu que o Senhor
Deputado Dcnisar Arneiro presidisse a Subcomissão
a ser formada e que a Senhora Deputada Abigail Feitosa
paliicipasse como membro, por ser a EBAL - Empresa
Baiana de Alimentos S/A, vinculada ao Governo do
seu·Estado. O Senhor Presidente sugeriu que fossem
ouvidos os dirigentes da CaBAL, EBAL e SAB, a
fim de apresentarem as notas de vendas emitidas pela
CFP. O Senhor Deputado Victor Fontana sugeriu a
ocação do Diretor do CTRIN - Departamento de Comercialização do Trigo, órgão vinculado ao Banco do
Brasil. Foi sugerida também a convocação da Diretoria
da SEAP - Secretaria Especial de Abastecimento e
Preços. O Senhor Deputado Luiz Gushiken sugeriu
também a convocação da Diretoria da CFP bem como
do Sr. Wagner Canhedo - Diretor Presidente da WadeI. O Senhor Deputado Domingos Juvenil contestou
a aprovação do Relatório sobre o MIRA0, constante
na Ata da reunião anterior, apoiado pelos Senhores
Deputados Ottomar Pinto e Carlos Vinagre. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião, às doze horas e vinte minutos, do que,
para constar, eu, Sílvio Avelino da Silva, Secretário,
lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada
pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação.
Os trabalhos foram gravados e após traduzidos, integrarão esta Ata.

Rennião de Andiência realizada
no dia 27 de setembro de 1989
Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e sete
de setembro ·de mil novecentos e oitenta e nove reu-
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niu-se a Comissão de Fiscalização e controle, sob a
Presidência do Senhor Deputado Benito Gama e com
a presença dos Senhores Deputados Tidei de Lima,
José Tinoco, Nilso Sguarezi, Maluly Neto, Denisar Arneiro, Dirce Tutu Quadros, Airton Sandoval, Firmo
de Castro, Anna Maria Rattes, Mussa Demes, Aluísio
Campos. Simão Sessim, Abigail Feitosa, Valmir CampeIo, José Moura, Chagas Duarte, Délio Braz, Victor
Fontana. Rose de Freitas e Mário Lima: compareceram
ainda à reunião os Senhores Deputados não membros
Antonio Carlos Konder Reis, Lysaneas Macicl, Vinicius
Cansanção e Gilson Machado. O Senhor Presidente
deu por abertos os trabalhos destinados à tomada do
depoimento do Senhor Dr. José Henrique Turner, Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool. Antes de
conceder a palavra ao depoente, o Senhor Deputado
Benito Gama passou a presidência ao Senhor Deputado
Nilso Sguarezi. Com a palavra, o Dr. José Henrique
Turnerfez sua exposição. O oradorfoi interpelado pelos
Senhores Deputados Tidei de Lima, autor do Requerimento de convocação que originou a presente reunião.
Dirce Tutu Quadros, Maluly Neto, Dcnisar Arneiro,
Vinicius Cansanção e Gilson Machado, levantaram
questão de ordem os Senhores Deputados Maluly Neto
e Dirce Tutu Quadros. Os trabalhos também foram
dirigidos pelos Senhores Deputados Valmir Campelo
e Victor Fontana. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião do que, para
constar, eu, Sílvio Avelino da Silva, Secretário, lavrei
a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e encaminhada à publicação. Os trabalhos foram gravados e após traduzidos integrarão esta
Ata. Sobre o caso DELFIN que, discutido e votado
foi apnvado por unanimidade. Em seguida, a Senhora
Deputada Dirce Tutu Quadros pediu a palavra para
responder as críticas que lhe foram feitas por elementos'
integrantes da TRANSBRASIL, publicadas nos jornais
"Folha de S. Paulo", "O Globo" e Correio Braziliense". Logo após, o Senhor Presidente concedeu a palavra
aos Senhores Carlos Gilberto S. Camaeho, Presidente
da Fundação TRANSBRASIL e Carlos Augusto Cretela, Presidente da Associação dos Pilotos da TRANSBRASIL, sendo interpelado pelos seguintes Senhores
Deputados: Dirce Tutu Quadros, Ottomar Pinto, Victor Fontana, Valmir Campelo, Chagas Duarte e Abigail
Feitosa. O Se.nhor Presidente concedeu a palavra ao
Dr. Fausto Pontes. Diretor Administrativo da Nordeste
Linhas Aéreas que foi interpelado pelos Senhores Deputados Ottomar Pinto e Abigail Feitosa. O Senhor
Deputado Victor Fontana sugeriu a convocação dos
representantes da Fundação Rubem Berta e Fundação
BASP. O Senhor Presidente reafirmou a sua intenção
em realizar uma reunião conjunta com a participação
das Comissões de Defesa Nacional, Transportes e Mista
de Orçamento, com o objetivo de obter maiores esclarecimentos em relação aos problemas que afetam o sistema de aviação civil no Brasil. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião
às treze horas e vinte e sete minutos, do que para constar, eu, Sílvio Avelino da Silva, Secretário, lavrei a
presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente e encaminhada à publicação ..os trabalhos foram gravados e após traduzidos, integrarão
esta Ata.
Reunião de Audiência realizada
no dia .3 de outubro de 1989
Às dez horas e vinte e um minutos do dia três de
outubro de um mil novecentos e oitenta e nove reuniu-se a Comissão de Fiscalização e Controle ~ob a
Presidência do Deputado Fernando Gasparian e com
a presença dos Senhores Deputados Marluce Pinto, Victor Fontana, Ottomar Pinto, José Luiz Maia, Dirce
Tut~ Quadros, Fernando Santana, Denisar Arneiro,
Jose. Gerald,?, Leur Lomanto, Valmir Campelo, Tidei
de LIma, Joao Alves, Anna Maria Rattes, Aluízio Campos e S~mão Sessim. ~steve presente o Senhor Deputado, nao membro, WIlson Campos, 2" Vice-Presidente
da Cãmara dos Deputados. O Senhor Presidente deu
por abertos os trabalhos destinados à tomada de depormenta dos Senhores: D.r. Ornar Fontana, Ex-Presidente
da TRANSBRASIL e Dr. Flávio Bierrembach Ex-Presidente da TRANSBRASIL. Os Senhores D~putados
Samir Achôa e Firmo de Castro justificaram as suas
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ausências. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Dr. Omar Fontana e, em seguida ao Dr. Flávio Bierrembach, sendo interpelado pelos seguintes Senhores Deputados: Dirce Tutu Quadros, Victor Fontana, Ottomar
Pinto, Wilson Campos, Denisar Arneiro e Valmir Campelo. O Senhor Deputado Wilson Campos solicitou que
as notas taquigráficas da presente reunião fossem distribuídas aos Senhores Deputados e colocou o seu gabinete à disposição para a impressão dos trabalhos. O
Senhor Deputado Valmir Campelo pediu que a Comissão solicitasse os dados econômicos financeiros da
TRANSBRASIL, referentes ao primeiro semestre de
1989. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a presente reunião, às treze horas e vinte minutos do que, para constar, eu, SI1vio Avelino da Silva,
Secretário lavrei a presente Ata, quc lida e aprovada
será assinada pelo Senhor Presidente e cncaminhada
à publicação. Os trabalhos foram gravados e após traduzidos integrarão esta Ata.
8' Reunião Ordinária realizada
em 4 de outubro de 1989.
Às "'ez horas e trinta minutos do dia três de outubro
de um mil novecentos e oitenta e nove, reuniu-se ordinariamentc a Comissão dc Fiscalização e Controle, sob
a Presidência do Senhor Deputado Fernando Gasparian
e com a presença dos Senhores Deputados membros
Airton Sandoval, Firmo de Castro, José Geraldo, Mário
Lima, Nilso Sguarezi, Ottomar Pinto, Benito Gama,
Maluly Neto, Simão Sessim, Victor Fontana, Anna Maria Rattes, Dirce Tutu Quadros, Sérgio Carvalho, Marluce Pinto, Valmir Campelo, Sotero Cunha, Denisar
Arnciro, Tidci dc Lima c Lcur Lomanto; presentes
ainda os Senhores Deputados não membros Gastone
Righi, Moisés Bennesby, Wilson Campos, Adhemar
de Barros Filho, Adroaldo Streck e F1oriceno Paixão.
O Senhor Deputado Samir Achôa justificou a sua ausência. Estiveram ausentes os Senhores Deputados membros titulares Gerson Marcondes, Aluízio Campos, Irajá Rodrigl1flS, Maria Lúcia, Percival Muniz, João Alves,
José Moura, José Tinoco, Rose de Freitas. José Luiz
Maia, Telmo Kirst, Chagas Duartc, Paulo Delgado,
Abigail Feitosa e Fernando Santana. O Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos anunciando os Senhores Deputados integrantes da Subcomissão Especial para Investigação das Irregularidades na Comercialização,
Transporte e Armazenagem de Grãos a saber: Luiz
Gushiken, Nilso Sguarezi, Ottomar Pinto, Délio Braz,
Tidei de Lima, Denisar Arneiro, José Tinoco, Simão
Sessim, Valmir Campelo, José Fernandes e Abigail Feitosa. O Senhor Deputado Tídei de Lima solicitou a
convocação de uma reunião com os integrantes da citada
Subcomissão para hoje, às dezesseis horas. O Senhor
Presidente lembrou aos Senhores Deputados presentes
sobre a visita à Companhia Siderúrgica de Tubarão com
saída prevista para segunda-feira próxima, dia nove e
retomo na quarta-feira próxima, dia onzc, anunciando
também o roteiro da visita. A Senhora Deputada Dirce
Tutu Quadros solicitou questão de ordem no sentido
de reiterar a convocação do Dr. Josué Rubens Mil-Homens Costa, interventor da Transbrasil, representado
na presente reunião pelo DI. Urbano Getúlio Camargo
Paes. O Senhor Deputado Nilso Sguarezi sugeriu que
a decisão sobre a convocação do DI. Josué Rubens
Mil-Homens Costa fosse discutida somente após a exposição do DI. Urbano Getúlio Camargo Paes. O Senha)"
Deputado Wilson Campos solicitou que fosse reiterada
a convocação do Dr. Josué Mil-Homens Costa. O Senhor Deputado Ottomar Pinto sc manifcstou cndossando a sugestão do Deputado Nilso Sguarezi. Em seguida. o Senhor Presidente concedeu a palavra aos Senhores, DI. Hélio Smidt, Presidente da Varig, DI. Marcelo Antinore, Presidente da VASP e DI. Urbano Getúlio Camargo Paes, representante do interventor da
Transbrasil. DI. Josué Rubens Mil-Homens Costa, sendo interpelados pelos Senhores Deputados Dirce Tutu
Quadros, Victor Fontana, Wilson Campos, Valmir
Campelo, Adhemar de Barros Filho e Moisés Bennes. by. O Senhor Deputado Valmir Campelo solicitou que
se reiterasse a convocação do DI. Josué Mil-Homens
Costa. O Senhor Deputado Adhemar de Barros FilhO'
apresentou requerimento solicitando a convocação do
Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, DI. Mail-
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son Ferreira da Nóbrega, Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente encerrou a presente reunião, às
quatorze horas e oito minutos do que, para constar,
eu Sílvio Avelino da Silva, Secretário, lavrei a presente
Ata. que lida e aprovada será assinada pelo Senhor
Presidente e encaminhada à publicação. Os trabalhos
foram gravados e após traduzidos integrarão esta Ata.
COMISSÃO DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
13' Reunião Ordinária
realizada no dia 11-10-89
Às dez horas e trinta minutos do dia onze de outubro
de um mil novecentos e oitenta e nove, no plenário
. número vinte. foi realizada a décima terceira reunião
ordinária desta Comissão, sob a Presidência do Dcputado Raimundo Bezerra. Compareceram os Senhores
Deputados: Raimundo Bezerra, Presidente; Arnaldo
Faria de Sá, Vice-Presidente; Djenal Gonçalves, Doreto Campanari, Eduardo Moreira, Genésio Bernardino,
Júlio Costamilan, Moisés Avelino, Ruy·Nedel, Uldurico
Pinto, Vingt Rosado, Alceni Guerra, Jesualdo Cavalcanti, Jofran Frejat, José Quciroz, Sandra Cavalcanti,
Carlos Mosconi, Antônio Salim Curiati, Ary Valadão,
Floriceno Paixão, Nelson Seixas, Joaquim Sucena. Bencdita da Silva, João Paulo e Edmilson Valentim, membros titulares; Annfbal Barcellos. Anna Maria Rattes,
Geraldo Alckmin Filho, Vicente Bogo, João de Deus,
Leonel Júlio e Oswaldo Almeida, membros suplentes;
justificaram a ausência: Elias Murad e Raimundo Rezende, por motivo de viagem; Miraldo Gomes, por motivo de saúde. Havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a reunião e colocou em votação
as Atas das décima, décima primeira e décima segunda
reuniões ordinárias, realizadas, respectivamente, nos
dias treze, catorze e vinte e oito de setembro e o termo
de reunião do dia cinco de outubro, recebendo todos
aprovação unânime. EXPEDIENTE: Correspondência
recebida - Ofícios nO' 2.113/89, do Deputado Inocêncio
Oliveira, designando representante para sessão dc promulgação da Constituição do Estado de São Pau\'o;
034/89, da Apae de Currais Novos, RN, sobre extinção
da LBA; 011/89, do Deputado Raimundo Rezende,
justificando ausência nas reuniões entre os dias 11-10
a 2-11-1989; 354/89, do Presidente da Câmara Municipal
de lIhéus, BA. sobre situação da LBA; Carta - da
vereadora Laura Carneiro, da Câmara Municipal do
Rio de Janeiro, RJ, sobre a Lei Orgânica da Assistência
Social; Telegrama - do Deputado Elias Murad, justificando ausência na reunião do dia 28-9-1989. Correspondência expedida - Ofícios dd Presidente respondendo
sobre situação da LBA: n' 318189-P, ao Presidente da
Câmara Municipal de Ilhéus, BA; nO 319189-P, à Diretora do Centro de Recuperação e Treinamento dos Excepcionais de Currais Novos, RN; e n" 320189-P, à Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ordem
do Dia: Apreciação dos seguintes projetos: PL n'
5.461/85 - "Altera dispositivos da Lei n' 6.168, de
9 de dezembro de 1974, que cria o Fundo de Apoio
dá outras providências", do Poder Executivo (Mensagemn' 248/85), relator: Deputado Messias Soares. parecer: favorável; PL nO 96/87 -- "Introduz alteração na
legislação previdenciária, visando impedir que a pensão
concedida a viúva de segurado cesse em virtude de novo
casamento", do Deputado Renato Via!!na, relator: Deputado Roberto Jefferson. parecer: favorável. nos termos do Substitutivo da Comissão de Constituição c J ustiça e Redação; PL n' 1.057/88 - "Transfere para a
Previdência Social a operação do Seguro .obrigatório
de Danos Pcssoais causados por veículos automotores
de via terrestre, e dá outras providências" •do Deputado
Francisco Dias. relator: Deputado Célio de Castro. parecer: favorável; e PL n' 1.168/88 - "Dispõe sobre
a concessão do salário-maternidade à segurada do
INPS, inclusive doméstica, na forma do item XVIII
do art. 7' da Constituição", do Deputado Francisco
Amaral, relator: Deputado Borges da Silveira, parecer:
pela ancxação ao PL n' 2.570/89, do Poder Executivo
(Mensagem n' 234189), que tiveram adiada a discussão
e votação por se acharem ausentes os relatores dos
mesmos; PL n" 1.101189 - "Dispõe sobre a licença-paternidade, e dá outras providências", do Deputado
Francisco Amaral, relator: Deputado Alceni Guerra,
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pareccr: favorável; e PL n' 1.954/89 - "Assegura ao
pai o direito à licença-gestante, no caso de falecimento
da mãe. nas condições que especifica", da Deputada
Rita Camata. relatora: Deputada Abigail Feitosa, parecer: favorável, obs.: voto em separado fllvorável, com
Substitutivo, da Deputada Sandra Cavalcanti, foram
retirados da pauta a pedido do Deputado Alceni Guerra, de comum acordo com os respectivos autores que
entraram em entendimento c aprcsentaram um projeto
único; PL n" 1.103/89 - "Dispõe sobre assitência religiosa aos internados em hospitais públicos ou partic.ulares", do Deputado Jayme Paliarin, relator: Deputado
Raimundo Rezende, parecer: favorável. com Substitutivo, tendo seu relator justificado sua ausência, foi nomeado para substituí-lo o Deputado João de Deus. Não
havendo quorum para deliberação, por haverem-se ausentado da sala alguns parlamcntates, o Presidente
adiou para uma próxima reunião sua discussão e votação; PL n" 2.752189 - "Modifica dispositivo da Lei
n' 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sOQre
o controle sanitário de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e determina outras providências", do Deputado Max Rosenmann, relator: Deputado Moisés Avclino, parecer: favorável, após ser reltado, recebeu pedido de vista pel"
Deputada Sandra Cavalcanti; PL n" 3.119189 - "Autoriza o Instituto de Administração Financeira da Previdência Social - lapas, a doar à Diocese de Pinheiro,
no Maranhão. o imóvel que menciona". do Poder Executivo (Mensagem n° 345/89), relator: Deputado Anníbal Barcellos. parecer: favorável, após a leitura do relatório, foi colocado em discussão. Usaram da palavra
os Deputados Jofran Frejat. Ruy Nedel, Júlio Costamilan c Sandra Cavalcanti. O Dcputado Jofran Frejat
pediu vista do projeto. Nada mais havendo a tratar,
o Presidente declarou encerrada a reunião, às onze hoMaria
ras e vinte minutos. E. para constar. eu
Inês de Bessa Lins, Secretária, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente
Deputado Raimundo Bezerra.
COMISSÃO DE TRANSPORTES
19' Reunião Ordinária
realizada em 4-10-89
Às 'dez horas e cinqüenta minutos do dia quatro de
outubro de mil novencentos e oitenta e nove, na sala
13 do Anexo n, reuniu-se a Comissão de Transportes.
Presentes os Srs. Deputados: Darcy Pozza (Presidente),
Alziro Gomes, Dalton Canabrava, Denisar Arneiro,
Lael Varella, Mauro Campos, Mauro Miranda, Max
Rosenmann, Roberto Vital, Stélio Dias, Marluce Pinto,
Manoel Castro, José Fernandes, Eliel Rodrigues. Mário
Martins e Joaquim Sucena. Abertos os trabalhos. foi
dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, nos
termos regimentais. Durante o expediente, o SI. Presidente comunicou que, em vinte e oito c\e setembro
último, fez a seguinte distribuição: I. Ao Dcputado
Lael Varella, projeto de lei n'6.503185, do Senado Federal, que "disciplina o emplacamento de carros oficiais
e dá outras providências". 2. Ao Deputado Lézio Sathler, projeto de lei n' 1.291188, do Deputado José Yuncs,
que "estabelece a obrigatoriedade do uso de capacete
de segurança, pelos condutores e passageiros de motocicletas, motonetas e veículos similares, na forma que
menciona". 3. Ao Deputado Stélio Dias, projeto de
lei n' 1. 723/89, do Deputado Geovani Borges, que "concede desconto no preço das passagens de ônibus intermunicipais aos estudantes, na forma que especifica".
4. Ao Deputado Max Rosenmann, projeto de lei n'
2.376189, do Deputado Luiz Gushiken, que "proíbe a
companhia sul-africana de navegação 'aérea de operar
no País e dá outras providências". Ordem do Dia:
1) Projeto de Decreto Legislativo n" 97/88 - da Comissão de Relações Exteriores - que "aprova o texto do
Acordo sobre Transporte Aéreo Regular entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Venczuela. assinado em Caracas, a
11 de novembro de 1988". Relator: Deputado Joaquim
Sucena. Parecer: pela aprovação. Em discussão, US(lU
da palavra o Deputado Dalton Canabrava. Em votação,
o parecer foi aprovado por unanimidade, 2) Projeto
de Lei 11" 1.770/89 -do POder Executivo -que "altera
a Lei n' 5.108, de 21 de setembro de 1966. que dispõe
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sobre o C:ódigo Nacional de Trânsito." Relator: Deputado Dalton Canabrava. Parecer: Pela aprovação. Vista: Deputado Júlio Campos, que apresentou voto em
separado pela reapreciação da juridicidade e técnica
legislativa do projeto, pela Comissão de Constituição
e Justiça c Redação. Em discussão, usaram da palavra
os Deputados: Dalton Canabrava, Denisar Arneiro e
Roberto Vital. Em votação, foi aprovado o parecer
do Relator, e o voto do Deputado Júlio Campos passou
a constituir voto em separado. 3) Projeto de Lei n'
1.190/88 - do Sr. Jorge Arbage - que '''disciplina a
adaptação de logradouros e edifícios públicos e veículos
de transporte coletivo ao uso dos deficientes, dispondo
sobre normas de construção que atendam a essa finalidade de facilitação do acesso (art. 227 da Constituição
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Federal)". Relator: Deputado Dehisar Ameira. Parecer: Pela aprovação, nos termos db Substitutivo, e pelo
pedido de audiênci~ da Comissão de Desenvolvimento
Urbano, Interior e Indio, antes que a Comissão de Saúo projeto. Em discussão, lIsaram da palavra os Deputados: Dalton Canabrava, Lael Varella, Mauro Campos
e Roberto Vital, quc pediu vista, no que foi atendido.
Esgotada a pauta constante da Ordem do Dia, o Sr.
Presidente concedeu a palavra ao Deputado Max Rosenmann que propôs encaminhamento de expediente
aos Srs. Ministros dos Transportes, Planejamento e Fazenda, solicitando providências no sentido da agilização
do Programa Nacional de Manutenção das Rodovias
Estaduais. Em discussão, usaram da palavra os Deputados: Denisar Aroeiro, Roberto Vital c Dalton Cana-
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brava. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Não
havendo quem quisesse usar da palavra, o Sr. Presidente
agradeceu a presença dos Deputados, encelTando a reunião às onze horas e cinqüenta e cinco minutos. Deixaram de comparecer os Deputados: Jorge Arbage, Sérgio
Werneck. José Santana de Vasconcelos, Alexandre Puzyna, Antonio Perosa, Brandão Monteiro, Carlos Benevides, Ernesto Gradella. Gidel Dantas, José Carlos Vasconcellos, Júlio Campos, Lézio Sathler, Luiz Marques,
Mendes Botelho, Paulo Mincarone, Paulo Roberto,
Rubem Branquinho e Simão Sessim. E, para constar,
eu
(lole Lazzarini), Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente.

MESA - - - - - - - - - - - - - - ,
Presidente:
PAES DE ANDRADE (PMDB)
19 Vice-Presidente:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL)

·2" Vice-Presidente:
WILSON CAMPOS (PMDB)

19 Secretário:
LUIZ HENRIQUE (PMDB)
2" Secretário:
EDME TAVARES (PFL)
3" Secretário:
CARLOS COITA (PSDB)
4" Secretário:
RUBERVAL PILOTTO (PDS)

Suplentes:
FERES NADER (PTB)
FLORICENO PAIXÃO (PDT)
ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN)
JOSÉ MELO (PMDB)

. . . - - - - - - - - - - - - - - - LIDERANÇAS
PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRÃSILEIRO
-PMDB-

PARTIDO DA RECONSTRUÇÃO
NACIONAL
-PRNRENAN CALHEIROS

Vice-Líderes

Vice-Líder

José Geraldo
José Tavares
José Ulisses de Oliveira
Maguito Vilela
Manoel Moreira
Maurício Pádua
Renato Vianna
Rospide Neto,
.RuyNedel
Sérgio Spada
Tidei de Lima

pARTIDO DA FRENTE LIBERAL
-PFL'-

HAROLDO LIMA
Vice-Líder

Arnaldo Faria de Sá
Nelson Sabrá

Hélio Costa

PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO
-PTB-

Erico Pegoraro
Annibal Barcellos
Luiz Eduãrcto
Sandra Cavalcanti
Osvaldo Coelho

PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA
-PSDB-

Aldo Arantes

PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO
-PCB-

Líder

Líder

GASTONE RIGHI

ROBERTO FREIRE

Vice-Líderes
Sólon Borges dos Reis
Roberto Jefferson

Vice-Líderes
Valmir Campelo!
Osvaldo Sobrinho

PARTIDO DOS TRABALHADORES
-PT':""

Líder
RICARDO FIUZA
Vice-Líderes
Jesus Tajra
Iberê Ferreira
Stélio Dias
Paes Landim
José Lins
Jofran Frejat

Líder

Líder

Líder
IBSEN PINHEIRO
Genebaldo Correia
Fábio Raunheitii
Antônio Britto
Bete Mendes
Carlos yi!1_agre
Dalton Canabrava
·Fernando Velasco
. Firmo de Castro
Jorge Leite
J.orge Medãuar
.José Carlos Vasconcelos

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
-PC doB-

Fernando Santana

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
-PSCLíder

Líder

Francisco Rolim

PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO

Vice-Líder

Vice-Líderes
Paulo Delgado

Paulo Paim

Aristides Cunha

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
-PSD-

PARTIDO LIBERAL
-PLLíder

Líder
EUCLIDES SCALCO

Augusto Carvalho

Líder

ADOLFO OLIVEIRA

CESAR CALS NETO

Vice-Líderes

Vice-Líderes
Marcos Formiga

Robson Marinho
Virgildásio de Seuna
José Costa .

Ricardo Izar

José Guedes
Maria de Lourdes Abadia:
Elias Murad

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA
-PDT-

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
-PDCROBERTO BALESTRA

VIVALDO BARBOSA

Vice-Líderes

Luiz Salomão
Artur Lima Cavalcante

Lysâneas Maciel
Carlos Cardinal

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDSLíder
AMARAL NETTO

Líder
JOÃO HERRMANN NETO
Aécio de Borba
Felipe Mendes

Vice-Líder
Ademir Andrade

ISMAEL WANDERLEY

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA
-PST-

Gidel Dantas

PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO
-PSB-

Vice-Líderes
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Darcy Pozza

Líder

Líder

Líder
Vice-Líderes

PARTIDO TRABALHISTA
RENOVADOR
-PTR-

Líder
João Cunha

PARTIDO DO POVO BRASILEIRO
-PPBLíder
Leonel Júlio

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLÍTICA RURAL
Presidente: José Egreja - PTB - SP
Vice-Presidentes: Rodrigues Palma - PTB - MT
Nestor Duarte - PMDB - BA
Jonas Pinheiro - PFL - MT

Antônio de Jesus
Celso Dourado
Del Bosco Amaral
Hilário Braun
lturival Nascimento
Ivo Cersósimo
Ivo Mainardi
Jorge Vianna
Jovanni Masini
Lélio Souza
Marcos Queiroz

Titulares
PMDB
Maurício Nasser
Nestor Duarte
Neuto de Conto
Nyder Barbosa
Raul Belém
Rosa Prata
Rospide Netto
Santinho Furtado
Valdir Colatto
Waldyr Pugliesi

PFL
Jacy Scanagatta
Jonas Pinheiro
Sérgio Brito
Ubiratan Spineli
Vinícius Cansanção

Alcides Lima
Alércio Dias
Alysson Paulinelli
Erico Pegoraro
Francisco Coelho
Ib,erê ferreira
PSDB
Adroaldo Streck
Edmundo Galdino

Nelton Friedrich
Vicente Bogo
PDS

Adauto Pereira
Adylson Motta

Osvaldo Bender
PDT
Nelson Aguiar

Amaury Müller
Carlos Cardinal
PTB
Jayme Paliarin
José Egreja

Rodrigues Palma
PT

Antonio Marangon

João Paulo
PDC

Paulo Mourão

PL
Oswaldo Almeida
PCdo B
Aldo Arantes

PDT
2 Vagas

Chico Humberto

Roberto Torres
PT

2 Vagas

PDC

PSDB

Afif Domingos
PCdo B

Gilson Machado
Humberto Souto
Luiz Marques
Maurício Campos
Narciso Mendes
I Vaga'-

Eurico Ribeiro
Mello Rei~

PDS

PSB
Carlos Alberto Caó
Miro Teixeira

Secretário: Mariza da Silva Mata
R.amais: 6902 - 6903

COMISSÃO DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Saulo Queiroz
Ziza Valadares
PDS
Telmo Kirst

2 Vagas

Titulares
PMDB
Aloísio Vasconcelos
Manoel Mota
Antonio Britto
Maurício Fruet
Antonio Gaspar
Maunlio Ferreira Lima
Bete Mendes
Matheus Iensen
DomIngos Juvenil
Nilso Sguarezi
Eliel Rodrigues
Onofre Corrêa
Ronaldo Carvalho
Henrique Eduardo Alves
Rosário çongro Neto
Ivo Cersósimo
Tidei de Lima
José Carlos Martinez'
José Costa
José Ulisses de Oliveira
Luiz Leal
PFL
José Camargo
Ângelo Magalhães
Arolde de Oliveira
José Jorge
Paulo Marques
Átila Lira
Paulo Pimentel
Eliézer Moreira
Pedro Ceolin
Eraldo Trindade
Francisco Coelho
PSDB
Robson Marinho
Cristina Tavares
Vilson Souza
Koyo lha

Lídice da Mata

Gerson Peres
Fernando Lyra

Lysâneas Maciel
Luiz Salomão
PTB

Roberto Jefferson

Ervin Bonkoski
JoséElias

PT

PL
Flávio Rocha
PC do B
I Vaga

PSB

Secretária: Delzuítc M, A, do Vale
Ramal: 6906

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSnçA E REDAÇÃO
Presidente: Nelson Jobim - PMDB - RS
Vice-PresidenteS': João Natal - PMDB - GO
JorQe Medauai'- PMDB - BA
Bo~ifácio 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
Rosário Congro Neto
Jorge Medauar
Sérgio Spada
José Dutra
Theodoro Mendes
José Tavares
Tito Costa
Leopoldo Souza
Mendes Ribeiro
PFL
Francisco.Benjamim
Aloysio Chaves
Jairo Carneiro
Costa Ferreira
Messias Góis
Dionísio Hage
Ney Lopes,
Eliézer MOrt,ira
·àscar Corrêa
Evaldo Gonçalves
-Paes Landíin
PSDB

PT
Gumercindo Milhomem

Florestan Fernandes
PDC
Eduardo Siqueira Campos

Juarez Marques Batista
Sigmaringa Seixas

Horácio Ferraz
Jorge Hage
PDS
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres

Alvaro Valle
PC do B

Brandão Monteiro
Doutel de Andrade

PSB

Benedicto Monteiro
Gastone Righi

Eduardo Bonfim

Ibrahim Abi-Ackel
PDT
Silvio Abreu
PTB

José Carlos Sabóia

Roberto Torres
PT

Suplêntes
PMDB
Airton Sandoval
Antero de Barros
Francisco Amaral
Joaci Góes

FéJes Nader

PDC
Sotero Cunha

PDT

Carlos Cardinal
PTB

Carrel Benevides
Gastone Righi

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

Antônió Salim Curiati
Arnold Fioravante

1 Vaga

PDT

Raquel Capiberibe

PSDB
Cristina Tavares
Juarez Marques Batista

Moema São Thiago
I Vaga

Darcy Pozza
Francisco Diógenes

Manuel Domingos

PL

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

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
Sérgi'i 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

Alexandre Puzyna
Antônio Câmara
Doreto Campanari
Fausto Fernandes
Genésio Bernardino
Geraldo Bulhões
Geraldo Fleming
João Maia
João Rezek
José Amando
José Freire

PFL

PTB
José Elias
Osvaldo Sobrinho

Jones Santos Neves
10 Vagas

Renato Johnsson
Rit'a Camata

Virgílio Guimarães

José Genoíno
Jorge Leite
Márcia Kubitschek
Osmundo RebouÇãs
Ralph BiasI
--

PDC
José Maria Eyntael
PL
Marcos Formiga

PTB

PC do B
PSB

PT

João Herrmann Neto

Afrísio Vieira Lima
. Aluisio Campos
Antonio Mariz
Asdrubal Bentes
Francisco Sales
Genebaldo Correia
José Melo
Jovanni Masini

PFL
Jesus Tajra
Jesualdo Cavalcanti
Narciso Mendes
Sarney Filho
2 Vagas

Airton Cordeiro
Alcides Lima
Benito Gama
Enoc Vieira
José Thomaz Nonô

PDC
Miraldo Gomes

Francisco Pinto
Harlan Gadelha
Hélio Manhães
Ivo Lech
Jorge Uequed
Alvsson Paulinelli
Al~iro Gomes
Eliézer Moreira
Lúcio Alcântara

Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

Artenir Werner

José Luiz Maia

Nelson Aguiar

Rodrigues Palma
PT
Antônio Marangon

Ernesto Gradclla
PDC
Eduardo Siqucira Campos

1 Vaga

PCdo B
Eduardo Bonfim
PSB
José Carlos Sabóia
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio 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
'F'íhio-Feldmann - PSDB - SP
Raquel Cândido - PDT - RO
Titulares
PMDB
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
Samir Achôa
Valdir Colatro

Presidente: Furtado Leite -'PFL - CE
Vice-Presidentes: Dionísio Dal Prá - PFL - PR
Annibal Barcellos ~ PFL - AP
Ottomar Pinto - PMDB - RR
Títulares
PMDB
Antônio Câmara
Manoel Moreira
Nyder Barbosa'
Edivaldo Motta
Ottomar Pinto
Expedito Machado
Paulo Sidnei
Francisco Pinto
Renato Vianna
Geraldo Fleming
2 Vagas
Haroldo Sanford

Juarez Marques Batista

Paull) Ramos

PMDB
-José Maranhão
Álvaro Antonio
Luís Roberto Ponte
Antônio Britto
-Prisco Viana'
Asdrubal Bentes
Raul Ferraz
Chagas Neto
Ruy Nedel
Fernando Velasco
Vingt Rosado
Firmo de Castro
José Carlos Vasconcelos
PFL

Leooel .hílio

PI
José Genoíno

Domingos Juvenil
:ernando Velasco
.:b"n Machado

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

PTa
Roberto Augusto

PT
Lurdinha Savignon
Jairo Azi

Sérgio Carvalho

PDC

PDl

Presidente: Mário Assad - PFL - MG
Vice-Presidentes: Etevaldo Nogueira - PFL - MG
Raul Ferraz - PMDB - BA
Jairo Azi - PDC - !JA

PDT
PTB

Eurico Ribeiro

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO;
INTERIOR E ÍNDIO

PDC
Osvaldo Bender

Paulo Ramos

Sotero Cunha

PDC

João da Mata (PDC)

Carlos Virgílio

José Guedes

Mendes Botelho

Secretária: Marei Ferreira Lopes.
Ramais: 6998 - 7001

PDS

PDS
Victor Faccioni

Marluce Pinto

PDT
Paes Landim
Ricardo Izar
Sadie Hauache

Arnaldo Martins
José Guedes

Farabulini Júnior

César Maia
PTB

PSDB

PSDB
Fábio Feldmann
Geraldo Alckmin Filho

Brandão Monteiro

PFL
Anníbal Barcellos
Dionísio Dal Prá
Furtado Leitc
Orlando Bezerra

Lúcia Braga
Sandra Cavalcanti
Waldeck Ornélas

Mello Reis
PDT

Titulares

PDC
Paulo Mourão
Seeretári,,: Jarbas Leal Viana
Ramais: 6930 - 6931

PFL

Cláudio Ávila
Gandi Jamil
Jofran Frejat
Júlio Campos

Roberto Augusto

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

Adolfo Oliveira

Raquel Cândido

Cunha Bueno

PT

PL

PDS

1 Vaga

Paulo Delgado

PTB

Ervin Bonkoski
Roberto Jefferson

José Serra

Ary Valadão

Octávio Elísio

Joaquim Succna
I Vaga

PSDB
Antonio Perosa
Geraldo Campos

Florestan Fernandes

PSDB

PTB

Lysâneas Maciel
Gonzaga Patriota

Gilson M'lchado
Osmar Leitão
Sérgio Brito

PT

PDT

PDT

Aécio Neve.
Antônio Câmara
Geraldo Bui hães
Joaci Gocs
João Maia
José Melo
Paulo Sidnei

PFL Narciso Mendes
Pedro Canedo
Sarney Filho

PDS

Vicente Bogo
Vilson Souza
PDS

Adylson Motta
Jorge Arbage

Suplentes
PMDB
Manoel Moreira
Maria Lúcia
,Uldurico Pinto
5 Vagas

Anna Mana Rattes
Carlos Mosconi

PSDB

PFL
Aloysio Chaves
Antônio Ferreira
Enoc Vieira
Etevaldo Nogueira

Gumercindo Milhomem
Suplentes
PMDB
Lélio Souza
Manoel Mata
Maurício Nasscr
Nestor Duarte
Raimundo Bezerra
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago
6 Vagas

Sérl/;io Naya
3 Vagas

Paulo Zarzur
Valmir Campelo

Elias Murad

Aldo Arantes

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 Carvalho
Valdir Colatto
Waldir PUl/;liesi
3 Vagas
.
PFL

Cleonâncio Fonseca
Lcur Lomanto
Luiz Marques
Manoe I Castro

Rita Camata
Simão Sessim
Ubiratan Spinelli
PSDB

Caio Pompeu
Fábio Feldman

Lézio Sathler

PDS
Eurico Ribeiro

Carlos Virgílio
PDT
Raquel Cândido

1 Vaga
PT~

Milton Barbosa (PDC)

Valmir Campelo
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 Gerãldo
Emani Bodrim
Lúcia Vânia
Fernando Bezerra Coelho
Luís Roberto Ponte
'Fernando Gasparian
Marcelo Cordeiro
Francisco Carneiro
Milton Reis
Genebaldo Correia
Osmundo Rebouças
Geõvàh Amarante
Oswaldo Lima Filho
rIélioDuque
Ralph Biasi
Israel Pinhéiro
Roberto Brant
João Agripino
Airton Cordeiro
Ézio Ferreira
Gilson Machado
José Mendonça Bezerra
José Moura
José Thomaz Nonó

I'PL

Luiz Eduardo
Ronaro Corrêa
Saulo Coelho
Vinicius Cansanção
1 Vaga

PSDB
José Serra
Ronaldo Cesar Coelho

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
PT

Vladimir Palmeira

Ernesto Gradella
PDC
José Maria Eymael
PL
Flávio Rocha

Osvaldo Bender
PDT
Bocayuva Cunha

Amaurv Müller
Luiz Salomão

PSB

PT
Virgílio Guimarães

1 Vaga

PDC
José Gomes

Max Rosenmann

'Nelson Jobim
Paulo Mincarone
Rosa Prata
10 Vagas

Suplentes
PMDB
Amilcar Moreira
Mário Martins
Mauro Miranda
Daso Coimbra
Messias Soares
Djenal Gonçalves
Plínio Martins
Henrique Eduardo Alves
Roberto Vital
José da Conceição
11 Vagas
PFL

PSDB

PC do B

PDS

PSB

Adylson Motta
Aécio de Borba

.1 Vaga
Secretária: Maria Laura Coutinho
Ramais: 7016 - 7019

COMISSÁODE

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
Mãrcia Kubitschek
Celso Dourado
Márcio Braga
Chagas Neto
Fausto Fernandes
Mauro Sampaio
Flávio Palmier da Veiga
Renato Bernardi
Rita Camata
Gerson Vilas Boas
Hélio Rosas
Sérgio Spada
Iranildo Pereira
Uhiratan Aguiar
Joaquim Haickel
PFL
de Oliveira Lima
Atila Lira
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Eraldo Tinoco
Evaldo Gonçalves
~gripino

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

1 Vaga

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

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

Manoel Castro
Mussa Demes
Rita Furtado
PSDB

Sólon Borges dos Reis

Francisco Küster
José Carlos Grecco

Paulo Delgado

Aécio de Borba

José Serra
PDS

PDC
Milton Barbosa

1 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
Ánge10 Magalhães
Erico Pegoraro
Lauro Maia
Manoel Castro

PL
José Luiz de Sá

PDS

Suplentes
PMDB
Marcos Queiroz

PSB
João Herrmann Neto

Horácio Ferraz

Caio Pompeu
Hermes Zaneti

Ademir Andrade

PCdoB

PTB
Fábio Raunheitti
Feres Nader

PCdo B
Manuel Domingos

PL
Álvaro Valle
Lídice da Mata

PSDB

Antonioearlos Mendes
Thame.
Dirce Tutu Quadros

Irma Passoni

Bosco França
Darcy Deitos
Firmo de Castro
José Cõsta
Luiz Soyer
Luiz Vianna Neto

Orlando Bezerra
Oscar Corrêa
Ricardo Izar

Felipe Mendes
PDT

César Maia

José Fernandes

PTB
Basílio Villani

Hodcio 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 V[lgas
Lúcia Vânia
Milton Reis
PFL
Alceni Guerra
Orlando Bezerra
Cleonâncio Fonseca
Rubem Medina
Gandi Jamil
Sérgio Brito
José Lins

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

PDS
Felipe Mendes

1 Vaga

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

COMISSÃO DE
MINAS E ENERGIA

Valmir Campelo
PT

Vladimir Palmeira
PDC
Miraldo Gomes
Secretária: Maria Julia Ra,tiello dc Moura
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
Titulares
PMDB

Airton Sandoval
Aluízio Campos
Fernando Gasparian
Firmo de Castro
Fernando Santana
Gerson Marcondes

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

Benito Gama
João Alves
José Moura
José Tinoco

Presidente: Octávio Elísio - PSDfI - 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
Assis Canuto
Ézio Ferreira
Geovani Borges

José Santana de
Vasconcellos
José Tinoco
Maurício Campl1s
PSDB

Antonio Perosa
Mauro Campos

Maluly Neto
Simão Sessim
Victor Fontana

Benedicto Monteiro
Antônio Marangon

COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES
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
Maunlio Ferreira Lima
Daso Coimbra
Maurício Fruet
Délio Braz
Melo Freire
Djenal Gonçalves
Naphtali Alves de Souza
Haroldo Sabúia
UI ysses Guimarães
José Ulisses de Oliveira
Leopoldo Bessone
Luiz Soyer

PFL

PSDB
Artur da Távola
Egídio Ferreira Lima
PDS

PDT

José Maurício
Marluce Pinto

Benedita da Silva

Telmo Kirst
PDT

Chagas Duarte

Sérgio Carvalho
PTB

Marluce Pinto

Valmir Campelo

PT

PT
Paulo Delgado
PDC

Aloysio Chaves
AnnihRI Barcellos
Antônio Ferreira
Eraldo Tinoco

Virgílio Guimarães
PDC

Tarzan de Castro

Vladimir Palmeira

Aloísio Vasconcelos
Arnaldo Martins
Carlos Benevides
Hilário Braun
Israel Pin,heiro
Maguito Vilela

João de Deus Antunes
PT

PTB

PL
Adolfo de Oliveira

José Gomes

PDS
Ary Valadão

José Maurício
PTB

Carrel Benevides
Ervin Bonkoski

PDT

Rose de Freitas

Mello Reis

Advlson Motta
Fn{ncisco Diógenes

Victor Faccioni

Raquel Cândido

Jaime Santana
Moema São Thiago

Amaury Müller
Bocayuva Cunha

PDS
Aécio de Borba

Oscar Corrêa
Osvaldo Coelho
Paulo Pimentel
Rubem Medina
Sarney Filho

Aloysio Chaves
Antônio Ueno
Enoc Vieira
Francisco Benjamim
Jesus Tajra
Lcur Lomanto

PDC

Anna Maria Rattes
Dirce Tutu Quadros

José Elias
PT

Ochívio Elísio

Leonel Júlio

PSDB

Sotero Cunha

Farabulini Júnior

Basílio Villani

PTB
Leonel Júlio

Luiz Salomão
PTB

José Fernandes

Brandão Monteiro

Luiz Gushiken

PDT
Márcia Cibilis Viana

Ramais: 6955 -

Gerson Peres
POT

Victor Faccioni

Arnold Fioravante

Bocayuva Cunha

Secretária: A!lia Felício Tobias
Ramais: 6Y45 - 6947

PT
PDS

Francisco Diógenes
POT

José Maria Eymael

PTI3
Rose de Freitas

PDS
Bonifácio de Andrada

PDC
PSDB

PSDB
Euclides Scalco
Ronaldo Cezar Coelho

Suplentes
PMDB
João Agripino
José Carlos Vasconcelos
Samir Achôa
Tidei de Lima
4 Vagas
PFL
Leur Lomanto
Mussa Oemes
Stélio Dias

Suplentes
PMOB

PFL

Neuto de Conto
Ottomar Pinto
Paulo Roberto
Walmor de Luca
.. Vagas
Jonas Pinheiro
Ronaro Corrêa
1 vaga

PSDB
Virgildásio de Senna
Jayme Santana
Maria de Lourdes Abadia

PCdo B
Eduardo Bonfim
PSB
Domingos Leonelli

Antônio Gaspar
Bete Mendes
Genésio de Bãrrús
Geovah Amarante
Hélio Duque
Hélio Rosas
Jorge Medauar

Suplentes
PMDB
Marcos Lima
Matheus Iensen
Mauro Sampaio
Michel Temer
Raul Belém
Rosário Congro Neto
Jorge Viann8

Santinho Furtado
Theodoro Mendes
3 Vagas

Leopoldo Souza
Luiz Alberto Rodrigues
Rubem Branquinho

Sigmaringa Seixas
Virgildásio de Senna

Irma Passoni
PCdoB

2 Vagas

Sólon Borges dos Reis
PT
1 Vaga

José Gcnoíno
PDC

Alarico Abib
Álvaro Antônio

PSB
Abigail Feitosa

Antônio Britto
Bernardo Cabral
Celso Dourado
Dalton Canabrava

PTB
José Egreja
Osvaldo Sobrinho

Anníbal Barcellos
Arolde de Oliveira
Júlio Campos
Lúcia Braga
Maurício Campos
Osmar Leitão

Suplentes
PMDB
Ivo Mainardi
Márcio Braga
Maltos Leão
Tidei de Lima
13 Vagas
PFL
Paulo Marques
Rubem Medina
Saulo Coelho
Simão Sessim
1 Vaga

Anna Maria Raltes
Geraldo Alckmin Filho

PL

Ochivio Elísio
Vicente Bago
PDS

Marcos Formiga
PCdo B

Adylson Motta
Gerson Peres

Osvaldo Bender

Aldo Arantes
PSB
João Herrmann Neto
Secreíária: 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

PDT
Adhemar de Barros Filho
2 Vagas
PTB
José Egreja
Farabulini Jünior
, João de Deus Antunes
PT
Antônio Marangon

Paulo Paim
PDC
1 Vaga

PL
Oswaldo Almeida

Alarico Abib
Arnaldo Faria de Sá
Djena! Gonçalves
Dorcto Campanari
Eduardo Moreira
Francisco Amaral
Genésio Bernardino
Ivo Lech
Jorge U equed
José Viana

Titulares
PMDB
Júlio Costamilan
Mauro Sampaio
Messias Soares
Moisés Avelino
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Ruy Nedel
Uldurico Pinto
Vingt Rosado
2 Vagas
PFL
José Queiroz
Lauro Maia
Orlando Pacheco
Pedro Canédo
Sandra Cavalcanti

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

PSDB
AntonioCarlos Mendes Thame Célio de Castro
Carlos Mosconi
Jorge Uequed
Carlos Virgtlio

PSB
Franciséo Rolim
Secretária: Maria Inêz Lins
Ramal: 6914

COMISSÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: Irma Passoni - PT - SP
Vice-Prcsidentes: Miro Teixeira - PDT - RJ
Carlos Vinagre - PMDB - PA
Aristides Cunha - PSC - SP
Titulares
PMDB
Mário de Oliveira
Naphtali Alves de Souza
Paulo Zarzur
Theodoro Mendes
Wagner Lago
1 Vaga

Mussa Demes
Sadie Hauache

Humberto Souto
Jalles Fontoura
Luiz Marq ues

2 Vagas

PDT
Chico Humberto
Floriceno Paixão

Nelson Seixas

PSDB
Francisco Küster

Roberto Jefferson

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 Costamilan - PMDB - RS
Edmilson Valentim - PC do B RJ
Titulares
PMDB
Jorge Uequed
Alexandre Puzyna
Jones Santos Neves
Antero de Barros
Antônio Mariz
José da Conceição
Edmilson Valentim
José Tavares
Francisco Amaral
Júlio Costamilan
Geraldo Fleming
I Vaga
Haroldo Sabóia
PFL
Humberto Souto
Osmar Leitão
Lúcia Braga
Victor Trovão
Lúcio Akàntara
1 Vaga
Narciso Mendes
PSDB
Célio de Castro
Geraldo Campos

Nosser Almeida

Nelton Friedrich
PDS
Myriam Portella

Mello Reis
PDT

Lysãneas Maciel

Carlos Alberto Caó
PTB
Mendes Botelho

Roberto Augusto
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
Atila Lira _.
Enoc Vieira

PDS
Artenir Werner

Geraldo Alckmin Filho
1 Vaga
PDS

Aécio de Borba

Paulo Silva

Geraldo Campos

PTB
Joaquim Sucena

PSDB 1 Vaga
Célio de Castro

PFL

PDS
Antonio Salim Curiati
Ary Valadão

PC do B
Manuel Domingos

Aloysio Teixeira
Aristides Cunha
'Carlos Vinagre
Hélio Rosas
João Natal
José Freire
Leopoldo Bessone

Antônio Ueno
Átila Lira
Eraldo Tinoco

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

Fábio Raunheitti

PSDB

Roberto Balestra

Jairo Carneiro

Edmílson Valentim

Cunha Bueno
PDT

PT

José Carlos Coutinho

PDS

Doutel de Andrade

Sólon Borges dos Reis

Feres Nader
PL

PSDB

Artenir Werner
Ary Valadão

Miro Teixeira

Floriceno Paixão
PTB

Jairo Azi
Messias Góis
Ncy Lopes
Paes Landim
Ricardo Izar
I Vaga

Hermes Zaneti
Maria de Lourdes Abadia

PDT
João Paulo

PDC

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

PT
Benedita da Silva

Eunice Michiles
Waldcck Ornélas
-' Vaga,

PSDB
Antoniocarlos Mendes
Thame
Dirce Tutu Quadros

PDC

PDS
Edmundo Galdino
Saulo Queiroz

Felipe Mendes

Telmo Kirst

PDS
Ary Valadão

José Maurício

Sérgio Carvalho

Tadeu França

Carrel Benevides

Marluce Pinto
PT

PTB
João de Deus Antunes

Osvaldo Sobrinho

Benedita da Silva
PDC

PT

Jairo Carneiro

João Paulo

Secretária: Iole Lazzarini
Ramais: 7005 - 7006

PDC
Jayme Paliarin (PTB)
Reunião: 4" e 5" feiras
Secretário: Agassis Nylandeir Brito
Ramais: 6989 - 6990

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO

Presidente: Darcy Pozza - PDS - RS
Vice-Presidente: Jorge Arbage - PDS - PA
Sérgio Werneck-J'MDB - MG
José Santana de Vasconcelos - PFL
~MG
.

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

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

PFL
Alziro Gomes
Luiz Marques
José Santana de Vasconcellos Simão Sessim
Júlio Campos
Stélio Dias
Lael Varella
PSDB
Mauro Campos

Antônio Perosa
Lézio Sathler
PDS

José Fernandes

Brandão Monteiro

João Lobo
Lourival Batista

PTB
Mendes Botelho

Joaquim Sucena
PT
Ernesto Gradella
PDC

Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Arnciro
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
Antônio Ferreira
Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
Francisco Dornelles
João Alves
José Jorge
Levy Di~s
Osvaldo COelho
Paes Landim
Simão Sessim

Odacir Soares

Ézio Ferreira
Jo[ran Frejat
José Camargo
Luis Marques
PSDB

Pompeu de Souza

Anna Maria Rattes
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 TERRITO
RIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSl
ÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS).
Composição

MEMBROS DO CONGRESSO

PSDB

Gidel Dantas
Suplentes
PMDB
José Geraldo
José Ulisses de Oliveira
Luiz Leal
Naphtali Alves de Souza
Roberto Brant
Rospide Netto

Chagas Rodrigues
Téotonio 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

Sigm aringa Seixas

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

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

PSDB
José Carlos Grecco
Saulo Queiroz

Titulares
PMDB
Deputados

PFL

Jorge Arbagc
PDT

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

PFL

1.

Composição

Titulares
PMDB
Max Rosenmann
Paulo Roberto
Paulo MÍncarone
Roberto Vital
Rubem Branquinho
Sérgio Werneck
I Vaga

PMDB
Meira Filho
Nelson Wedekin

COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO DE TRANSPORTES

Arnaldo Moraes
Chagas Neto
Del Bosco Amaral
Eliel Rodrigues
Emani Boldrim
Gustavo de Faria
lturivalNascimento

José Luiz de Sá
PSR
Abigail Feitosa
PC do B
Manuel Domingos
Suplentes

I Vaga
PTB

PDT

Darcy Pozza

Roberto Balestra

PL

PDT

Arnold Fioravante

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

Moisés Abrão

Irma Passoni
Virgtlio Guimarães

Almir Laversveiler

José Carlos Mello

Cesar Vieira de Rezende

Pedro José Xavier
Mattoso

Charles Curt Mucller

Centro Gráfico do SenadQ Federal
Caixa Postal 07/1203
Br~illa- DF

1

EDIÇÃO DE HOJE: 72 PÁGiNAS

PREÇO DESTE EXEMPLAR: NCz$ 0,11

