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AVISO
Do Senhor Ronaldo Costa Couto. Ministro Chefe
do Gabinete Civil da Presidência da República, en.caminhando a Mensagem n" 78, na qual o Excelentíssimo Senhor José Sarney, Presidente da República, participa que se ausentará do País no período
compreendido entre 2 e 4 de março próximo, em
visita oficial à República do Surinamc c à República
Cooperativista da Guiana.
OFÍCIOS
N' 26/89 - Do Senhor Deputado Amaral Netto,
Líder do Partido Democrático Social - PDS, indi·
cando os Senhores Deputados Bonifácio de Andrada e Gerson Peres para integrarem o Colégio de
Vice-Líderes daquela agremiação partidária.
N' 19/89 - Do Senhor Deputado Vivaldo Barbosa, Líder do Partido Democrático Trabalhista-PDT,
participando que o Senhor Deputado Luiz Salomão
responderá pela Liderança daquela agremiação partidária nas sessões dos dias 22 e 23 do corrente.
COMUNICAÇÕES
Do Senhor Deputado Delfim Netto. participando
que se ausentará do País no período compreendido
entre 20 de fevereiro e 3 de março do ano em curso.
Do Senhor Deputado Cesar Maia, participand
que se ausentará do País no período compreendido
entre II e 23 de março do ano em curso.
REQUERIMENTO
Requerimento n' 44/89 - Convocação - (Do
Sr. Manguito Vilela) - Solicita seja convocado o
. Sr. Ministro de Estado da Fazenda, a fim de prestar
esclarecimentos sobre as negociações da dívida externa.
PROJETOS APRESENTADOS
Projeto de Lei Complementar n° 46, de 1989 (Do
Sr. Gonzaga Patriota) - Dispõe sobre o acompanhamento, pelos beneficiário, do cálculo das quotas
e da liberação das participações previstas nos artigos
157, 158 e 159 da Constituição Federal.

Projeto de Lei Complementar n' 48, de 1989 (Do
Sr. Antonio de Jesus) - Estabelece limite de despesa com pessoal ativo c inativo da União, dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios, regulando
o artigo 169 da Constituição.
Projeto de Lei complementar n' 49, de 1989 (Do
Sr. Jorge Arbage) - Estabelece o limite máximo
para as despesas com o pessoal da União, dos Estados e dos Municípios (Artigo 169 da Constituição).
Projeto de Lei n' 1.474, de 1989 (Do Sr. Paes
Landim) - Dispõe sobre os orgãos colegiados das
empresas estatais.
Projeto de Lei n' 1.478, de 1989 (Do Sr. Afif
Domingos) - Estabelece regras de fiscalização orçamentária.
Projeto de Lei n' 1.485, de 1989 (Do Sr. Adylson
Motta) - Altera a legislação do Imposto de Renda
e dá outras providências.
Projeto de Lei n' 1.489, de 1989 (Do Sr. Gonzaga
Patriota) - Obriga a elaboração e publicidade de
estudo prévio de impacto ambiental para a instalação das obras e atividades que especifica.
Projeto de Lei n' 1.491, de 1989 (Do Sr. Jorge
Arbage) - Altera o art. 17 da Lei das Contravenções Penais e dispositivos do Código de Processo
Penal e dá outras providências.
Projeto de Lei n' 1.498, de 1989 (Do Sr. Hélio
Rosas) - Acrescenta dispositivo à Lei n" 1.060.
de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas
para a concessão de assistência judiciária aos necessitados.
Projeto de Lei n' 1.499, de 1989 (Do Sr. Hélio
Rosas) - Introduz alterações na Lei n' 2.604, de
17 de setembro de 1955, que regula o exercício da
enfermagem profissional.
Projeto de Lei n' 1.507, de 1989 (Do Sr. Geovani
Borges) - Limit" a extradição de brasileiros natos
e naturalizados (Item LI do artigo 5' da Constituição).
Projeto de Lei n" 1.511, de 1989 (Do Sr. Jorge
Arbage) - Regula a aquisição ou arrendamento
de propriedade por pessoa física estrangeira (Artigo
190 da Constituição).
Projeto de Lei n' 1.512, de 1989 (Do Sr. Jorge
Arbage) - Define a pequelia e a média propriedades (artigo 185, item 1. da Constituição).
Projeto de Lei n' 1.517, de 1989 (Do Sr. Rosário
Congro Neto) - Autoriza a alienação de imóveis
da Rede Ferroviária Federal S/A, situados na cidade
de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei n' 1.521, de'1989 (Do Sr. Carlos
Cardinal) - Dispõe sobre a readmissão de empregado aposentado na mesma empresa, nas condições
que especifica.
ERRATA
Republica-se em virtude da auexação de emenda
do autor)
Na ementa, onde se lê:
Projeto de Lei n" 1.249, de 1988 (Do Sr. Osvaldo
Bendcr) - Institui benefício mensal dc um salário
mínimo para maiores de 70 anos de idade e pessoas
portadoras de deficiência, e determina outras providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Previdência e Assistência Social e de Finanças)
Leia-se:
Projeto de Lei n' 1.249, de 1988 (Do Sr. Osvaldo
Bender) - Institui benefício mensal de um salário
mínimo para maiores de 65 anos de idade e pessoas
portadores de deficiência, e determina outra providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Previdência e Assistência Social e de Finanças)
ERRATA
Republica-se em virtude da! anexação do Projeto
de Lei n' 1.466, de 1989.
Projeto de Lei n' 1.960-A, de 1983 (Do Sr. Geovani Borges) - Dispõe sobre a criação e instalação
de Superintendência Regional do Inamps no Terr!.tório Federal do Amapá, e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridieidade e técnica
legislativa, com emenda, da Comissão de Saúde,'
pela aprovação, com adoção da emenda da Comissão de Constituição e Justiça; e, da Comissão de
Finanças, pela aprovação.
(Projeto de Lein' 1.960, de 1983, aque se referem
os pareceres, tendo anexado o de n' 1.466/89.
IV - Pequeno Expediente
JOFRAN FREJAT - Arrocho salarial provocado pelas medidas contencionistas do Plano Verão.
JESUALDO CAVANCANTI - Flexibilização
normativa para extinção dos débitos dos Estados
e Municípios junto ao Sistema Nacional de Previdência e Assistência SociaL
NELSON AGUIAR - Instituição de Normas
Gerais de Proteção à infância e à Adolescência.
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BEZERRA DE MELO - Transcurso do octogésimo aniversário de Dom Héldcr Câmara.
IRMA PASSONI - Aprovação, pela Comissão
de Fiscalização e Controle da Casa, das conclusões
e recomendações constantes em Relatório da Subcomi>são Especial da Seplan.
NILSON GIBSON - Convenção nacional do
PMDB. Provocação do Tribunal Superior Eleitoral
para pronunciamento sobre a auto-aplicação de dispositivo constitucional sobre a organização definitiva de partidos políticos.
AROLDE DE OLIVEIRA-Apoio à campanha
pela moralização do Legislativo em todo o País.
JOSÉ GENOÍNO - Discordância com o conteúdo de anteprojeto lei elaborado pelo Ministério
da Justiça relativo ao restabelecimento da censura
nas transmissões de televisão no País.
LUIZ SALOMÃO - Burla ao trabalhador contida na reposição salarial prevista na Medida Provisória n' 37, com a divulgação do INPC de janeiro.
Anúncio da apresentação de requerimento de informaçôes ao Ministério da Cultura sobre pretendida
contratação de servidores pelo órgão.
FRANÇA TEIXEIRA - Conquista pelo Esporte
Clube Bahia do Campeonato Brasileiro de Futebol.
PAULO RAMOS - Utilização, pelo Governador Moreira Franco, da Polícia Militar do Estado
do Rio de Janeiro para a prática de atividades de
espionagem política.
AMAURY MÜLLER - Pesar pelo falecimento,do ex-Deputado Federal Juarez Antunes, Prefeito Municipal de Volta Redonda, Estado do Rio
de Janeiro. Protesto contra a decisão do Deputado
Inocêncio Oliveira, Presidente em exercício da Casa, de arquivamento de Relatório de Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, propondo
o indiciamento, por crime de responsabilidade, do
Presidente da República, de Ministros de Estado
e do Consultor-Geral da República.
CÉSAR MAIA - Exigência, pela Mesa Diretora, do cumprimento dos prazos para resposta, por
Ministros de Estado, a requerimentos de informação, sob pena de enquadramento em crime de responsabilidade.
JAYME PALIARIN - Incidência de correção
monetária, calculada com base no rendimento da
caderneta de poupança, nos empréstimos tomados
por agricultores junto ao Banco do Brasil.
ALCIDES LIMA - Inconstitucionalidade da
suspensão da isenção do ICM quando da remessa
de produtos industrializados para os Estados de
Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima.
ELIEL RODRIGUES - Aplauso ao trabalho
desenvolvido pelo DI. Camilo Viaona na presidência da Fundação Sopren - Sociedade de Preservação aos Recursos Naturais e Culturais da Amazônia.
MIRALDO GOMES - Razões do ingresso do
orador nos quadros do PDC. Conteúdo programático do partido.
GONZAGA PATRIOTA - Descaracterização
do instituto internacional do asilo político concedido
ao Sr. Alfredo StroessneI.
RUY NEDEL - Necessidade de agilização, pelo
Governo Federal, do pagamento da safra tritíCf'la
a agricultores gaúchos.
ERNESTO GRADELLA - Repúdio da classe
trabalhadora à outorga, pelo Exército Brasileiro,
de condecoração a oficiais participantes de repressão
contra metalúrgicos em Volta Redonda, Estado do
Rio de Janeiro.
JOSÉ THOMAZ NONÓ - Surrealismo da solidariedade da direção do Inamps de Alagoas à população do Estado pela péssima qualidade dos serviços
prcstados ao setor saúde. Falência do Sistema Unificado c Descentralizado de Saúde. Municipalização
das ações de saúde.
DENIZAR ARNEIRO - Artigo "Um Direito
sem Proconceitos", de autoria de Herbert de Souza,
publicado na revista "Veja".
PAULO PAIM - Razôes do não-cumprimento,
por Comissão do Congresso Nacional, de viajem
à África do Sul para exame do apartheid ali reinante.
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Urgência para tramitação de projeto de lei autorizador do registro de sindicatos em cartório.
GEOVANI BORGES - Concessão de transporte gratuito, pela Rede Ferroviária Federal S.A., aos
passageiros com idade igualou superior a sessenta
e cinco anos e aos portadores de deficiência física.
IRANILDO PEREIRA ----' Conflito árabe-israelense. Imediato reconhecimento, pelo Governo brasileiro, do estado palestino.
AMARAL NETTO - Transcurso do primeiro
centenário da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro.
MAURíLIO FERREIRA LIMA - Condenação
à morte, pelo Aiatolah Khomeini, do escritor Salman Rushdie.
SÓLON BORGES DOS REIS - Responsabilidade social dos meios de comunicação de massa.
ONOFRE CORRÊA - Falecimento do Sr. Antônio Sucupira, em Amaraote do Maranhão.
VICTOR FACCIONI -Atualização, pela Previdência Social, dos valores das pensões e aposentadorias.
IVO MAINARDI - Liberação, pelo Governo
Federal, de recursos para pagamento da safra tritícola gaúcha.
MAURO SAMPAIO - Conveniência de instalação da Zona de Processamento de Exportação do
Cariri, no âmbito do Distrito Industrial de Juazeiro
do Norte, Estado do Ceará.
FERES NADER - Recuperação do manancial
do rio Par31ba do Sul.
RENATO VIANNA - Reconhecimento, pelo
Ministério da Educação, da Universidade do Vale
do Itajaí.
PAULO MACARINI _ Manifesto da Federação
das Empresas de Transporte de Cargas no Estado
de Santa Catarina sobre urgente necessidade de duplicação da BR·101 e de restauração das BRs 470.
116 e 282, trechos catarinenses.
STÉLIO DIAS - Incostitucionalidade da insttuição de contribuição social incidente sobre o lucro
líquido das empresas. a partir dos balanços do exercício de 1988.
MÓYSES PIMENTEL - O perigo de recessão
e os juros excessivos.
CARLOS CARDINAL - Possibilidade de os
trabalhadores estudantes trabalharem sempre no
mesmo turno.
OSVALDO BENDER - Conveniência do imediato fornecimento das ações dos credores do atual
Banco Meridional, com seu posterior lançamento
na Bolsa de Valores.
TADEU FRANÇA - Liberação, pelo Ministério
da Previdência e Assistência Social, de recursos destinados ao pagamento por serviços prestados por
hospitais públicos e particulares do Estado do Paraná.

SALATIEL CARVALHO - Solidariedade aos
represcntaotes dos trabalhadores aposentados pela
mobilização dos direitos constitucionais assegurados
à categoria.
.
ARNALDO FARIA DE SA-Afastamento, pela Previdência Social, da hipótese de utilização do
Salário Mínimo de Referência para cálculo atuarial
dos benefícios concedidos e pensionistas e aposentados.
JOSÉ CAMARGO - Aplauso à edição de normas disciplinadoras do uso do mercúrio nos garimpos. Instalação, pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral, de projeto piloto destinado a
erradicar a poluição do azougue na área de garimpagem de Paracatu, Estado de Minas Gerais.
DOMINGOS LEONELLI - Tccitura da violação cotidiana aos direitos humanos.
ANTONIO CARLOS MENDES THAME Realização da 45' Semana Oficial da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, em Cuiabá, Estado de
Mato Grosso. Realização da 5' Feira Internacioual
de Segurança e Proteção do Trabalho, em São Paulo, capital.
ANNA MARIA RATTES - Exacerbação da política antiinflacionária de restrição dos gastos públicos.
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BENITO GAMA - Conquista, pelo Esporte
Clube Bahia, do Campeonato Brasileiro de Futebol.
V - Grande Expediente
SANTOS NEVES - Diretrizes da ação parlamentar do orador.
HERMES ZANETI (Pela ordem) - Instalação
de Comissão Mista do Congresso Nacional destinada
à realização de exame pericial e analítico dos atos
e fatos geradores do endividamento externo brasileiro.
PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Resposta ao Deputado Hermes Zaneti.
OTTOMAR PINTO (Pela ordem) - Suspensão
da isenção do ICM incidente sobre produtos industrializados destinados aos Estados de Roraima,
Amazonas. Acre e Rondônia.
PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Acolhimento do registro feito pelo Deputado Ottomar Pinto.
ALOYSIO CHAVES - Solerte orquestração de
campanha tendente à internacionalização da Amazônia. Postulados básicos para o estabelecimento
de política floretal para a região.
VI - Ordem do Dia
Apresentação de proposições:
JOSÉ FERNANDES, JAYME PALIARIN, OSVALDO LIMA, PAULO PAIM, GEOVANI
BORGES. ZIZA VALADARES, JESUALDO
CA VALCANTI, SANTOS NEVES, CÉSAR
MAIA; LUIZ SALOMÃO, ARNOLD FIORAVANTE, FRANCISCO AMARAL, CARLOS
CARDINAL, ANTONIOCARLOS MENDES
THAME. SANTOS NEVES, ROBSON MARINHO, JOSÉ CAMARGO, PAULO RAMOS,
ADYLSON MOTTA.
Comunicações das Lideranças:
PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Presença em plenário do Deputado Manoel Ferreira, Líder
do PDC na Assembléia Legislativa do Estado de
Pernambuco.
ABIGAIL FEITOSA - Comunicação, como Líder, sobre expediente ao Sr. Ministro íris Rezende,
da Agricultura, sobre desapropriação de terras em
Feira de Santana, Estado da Bahia.
ELIAS MURAD - Comunicação, como Líder,
sobre abrangência da mediação diplomática soviética para a pacificação do Líbano.
LURDINHA SAVIGNON - Comunicação, como Líder, da indignação dos aposentados e pensionistas ante a protelação governamental no atendimento da pauta de reivindicações da categoria. Formação de frente parlamentar para defesa dos interesses dos aposentados e pensionistas.
PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Existência de frente parlamentar sugerida pela Deputada
Lurdinha Savignon.
OSWALDO LIMA FILHO - Comunicação, como Líder, sobre os compromissos assumidos pelos
integrantes do grupo progressista do PMDB.
FERNANDO SANTANA - Comunicação. como Líder, sobre necessidade de manutenção, pelo
Governo Federal, dos recursos alocados para a Secretaria da Reforma Agrária do Estado da Bahia.
ROBSON MARINHO - Comunicação, como
Líder, sobre filiação do Deputado Egídio Ferreira
Lima aos quadros do PSDB.
ALDO ARANTES - Comunicação, como Líder, sobre repúdio à repressão policial contra trab~
Ihadores da construção civil em greve em Camaçan,
Estado, da Bahia. Protesto contra o arquivamento
pelo Deputado Inocênci~ Oliveira, P;~sidente. em
exercício da Casa, de denumca, por pratica de cnme
de responsabilidade, contra o Presidente da República. Ministros de Estado e o Consultor-Geral da
República.
DOMINGOS LEONELLI (Pela ordem) - Critérios adotados pela Mesa Diretora para inscrição de
oradores no Grande Expediente. Descumprimento
do horário regimental destinado a esse período da
sessão.

PRESIDENTE (Inocencio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Domingos Leonelli. Esclarecimento
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sobre razões motivadoras do arquivamento de denúncia por prática de crime de responsabilidade,
contra o Presidente da República, Ministros de Estado e o Consultor-Geral da República.
ALDO ARANTES (Pela ordem) - Conveniência de prévia audiência, pelo Presidente da Casa,
dos Líderes partidários nas questões de alta rele-

dos produtos industrializados destinados aos Estados do Acre, Amazonas. Rondônia e Roraima.
JOSÉ LUTZ MAIA - Comunicação, como Líder, sobre o estado de calamidade, em decorrência
da seca, verificada em municípios piauienses. Conservação da malha rodoviária nacional, notadamente a do Estado do Piauí.

vância.

EUNICE MICHILES - Comunicação, como Líder, sobre necessidade de liberação, pelo Governo
Federal, de recursos para implementação da política
de preços mínimos para a juta.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Aldo Arantes.
AMAURY MÜLLER (Pela ordem) - Desconhecimento pela Presidência, na decisão de arquivamento da denúncia apresentada por CPI do Senado
Federal, de procedimentos processuais previstos na
Lei n' 1.079.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Amaury Müller.
OTTOMAR PINTO - Comunicação, como Líder, sobre iniqüidade da resolução do Confaz relativa à suspensão da isenção de cobrança de ICM
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Grande Expediente para a homenagem à memória
do líder sindical Francisco Mendes e do ex-Deputado Juarez Antunes.
Aprovação de requerimentos para convocação de
sessões solenes em 11 de março e 27 de abril, destinadas a comemorar o Dia Internacional contra a
Discriminação Racial e o Dia Universal da Classe
Trabalhadora.
Aprovação de requcrimento para, em prorrogação da sessão. homenagear a passagem do 80' aniversário natalício de D. Helder Câmara.
VII -

JESUS TAJRA -- Comunicação, como Líder,
sobre a adoção de medidas cautelares em razão da
probabilidade de ocorrência de estiagem no Estado
do Piauí.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aprovação de requerimento para tramitação em regime de
urgência do Projeto de Resolução n' 55, de 1989.
Aprovação de requerimentos para destinação de

4~

Encerramento

2- MESA (Relação dos membros)
3- LÍDERES VICE.LÍDERES DE PARTIDOS
(Relação dos membros)
4 - COMISSÕES (Relação dos membros das Comissões Permanentes)

Sessão, em 22 de fevereiro e 1989

Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira 1~ Vice-Presidente, Wilson Campos 2

q

Vice-Presidente, Carlos Cotta 3q Secretário Arnaldo Faria de Sá Suplente de Secretário,
Jorge Arbage - Art. 76 do Regimento Interno
ÀS 13 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Paraíba
Evaldo Gonçalves PMDB.

PFL; Francisco Rolim -

Pernambuco

Acre
Geraldo Fleming - PMDB; João Maia - PMDB.
Amazonas
Bernardo Cabral- PMDB; Beth Azize José Dutra - PMDB.

Rio Grande do Norte
Antônio Câmara - PMDB; Henrique Eduardo Alves - PMDB; Marcos Formiga - PL; Vingt Rosado
-PMDB.

Inocêncio Oliveira
Wilson Campos
Luiz Henrique
Carlos Cotta
Ruberval PilIoto
Feres Nader
F1oriceno Paixão
Arnaldo Faria de Sá
José Melo.

PSDB'
'

Artur Lima Cavalcanti - PDT; Cristina Tavares PSDB; Fernando Bezerra Coelho - PMDB; Gonzaga
Patriota-PMDB; Horácio Fcrraz-PTB; José Carlos
Vasconcelos - PMDB; José Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra - PFL; José Moura - PFL; José Tinoco
- PFL; Marcos Queiroz - PMDB; Maurílio Ferreira
Lima - PMDB; Nilson Gibson - PMDB; Oswaldo
Lima Filho - PMDB.

Rondônia
Arnaldo Martins - PMDII.; Assis Canuto Francisco Sales - PMDB.

PFL·
'

Pará
Aloysio Chaves - PFL; Amilcar Moreira - PMDB'
Dionísio Hage - PFL; Eliel Rodrigues - PMDB; Ger:
son Peres - PDS; Jorge Arbage - PDS; Paulo Roberto
-PMDB.
Tocantins
Moisés Avelino - PMDB; Paulo Sidnei - PMDB.
Maranhão
Antonio Gaspar - PMDB; Cid Carvalho - PMDB;
Costa Ferreira - PFL; Enoc Vieira - PFL- Eurico
Ribeiro - PDS; Haroldo Sabóia - PMDB'; Jayme
Santana - PSDB; Onofre Corrêa - PMDB; Wagner
Lago-PMDB.
Piauí
Felipe Mendes - PDS; Jesualdo Cavalcanti - PFL'
José Luiz Maia - PDS; Paes Landim - PFL.
'

Alagoas
Antonio Ferreira - PFL; José Costa - PMDB; José
Thomaz Nonô - PFL.
Sergipe
Leopoldo Souza - PMDB.
Bahia
Ângelo Magalhães - PFL; Benito Gama - PFL;
Celso Dourado - PMDB; Domingos Leonelli; Eraldo
Tinoco - PFL; Fernando Santana - PCB; Haroldo
Lima - PC do B; Jairo Azi - PDC; Jairo Carneiro
-PDC; João Alves -PFL; Jorge Vianna -PMDB;
José Lourenço - PFL; Leur Lomanto - PFL; Lídice
da Mata - PC do B; Luiz Eduardo - PFL; Mário
Lima - PMDB; Milton Barbosa - PDC; Prisco Viana
-PMDB; Raul Ferraz-PMDB; Sérgio Brito-PFL;
Virgildásio de Senna - PSDB; Waldeck Ornélas PFL.
Espírito Santo
Lurdinha Savignon - PT; Rita Camata - PMDB.

Ceará

Rio de Janeiro

Bezerra de Melo - PMDB; Expedito Machado _
PMDB; Firmo de Castro - PMDB; Gidel DantasPDC; José Lins - PFL; Lúcio Alcântara - PFL' Moema São Thiago - PSDB; Moysés Pimentel - PMDB;
Osmundo Rebouças - PMDB; Raimundo BezerraPMDB; Ubiratan Aguiar - PMDB.

Adolfo Oliveira - PL; Amaral Netto - PDS; Anna
Maria Rattes - PSDB; Arolde de Oliveira - PFL;
César Maia - PDT; Daso Coimbra - PMDB; Denisar
Arneiro - PMDB; Edmilson Valentim - PC do B;
Fábio Raunheitti - PTB; Jorge Leite - PMDB; Luiz
Salomão - PDT; Lysâneas Maciel - PDT; Márcio

Braga - PMDB; Miro Teixeira - PDT; Nelson Sabrá
- PFL; Paulo Ramos - PMN; Sandra CavalcantiPFL; Vivaldo Barbosa - PDT; Vladimir Palmeira PT.
Minas Gerais
Célio de Castro - PSDB; Chico Humberto - PDT;
Christóvam Chiaradia - PFL; Dálton Canabrava PMDB; Elias Murad - PTB; Humberto Souto - PFL;
Israel Pinheiro - PMDB; José Ulísses de Oliveira PMDB; Luiz Alberto Rodrigues - PMDB; Melo Freire
- PMDB; Mello Reis - PDS; Milton Reis - PMDB;
Oscar Corrêa - PFL; Raimundo Rezende - PMDB;
Roberto Brant - PMDB; Ronaldo Carvalho PMDB; Rosa Prata - PMDB; Sílvio Abreu - PSC;
Virgílio Guimarães - PT; Ziza Valadares - PSDB.
São Paulo
Airton Sandoval - PMDB; Antoniocarlos Mendes
Thame - PFL; Arnold Fioravante - PDS; Del Bosco
Amaral-PMDB; Dirce Tutu Quadros - PSDB; Fernando Gasparian - PMDB; Florestan Fernandes PT; Francisco Amaral - PMDB; Gastone Righi PTB; Geraldo Alckmin Filho - PSDB; Gumercindo
Milhomem - PT; Irma Passoni - PT; Jayme Paliarin
- PTB; João Herrmann Neto - PSB; José Camargo
- PFL; José Carlos Grecco - PSDB; José Genoíno
- PT; José Maria Eymael - PDC; Leonel Júlio PTB; Plínio Arruda Sampaio - PT; Robson Marinho
- PSDB; Sólon Borges dos Reis - PTB; Theodoro
Mendes - PMDB; Tidei de Lima - PMDB; Ulysses
GUimarães - PMDB.
Goiás
Aldo Arantes - PC do B; Antonio de Jesus PMDB; Délio Braz - PMDB; Jalles Fontoura - PFL;
José Gomes - PDC; Maguito Vilela - PMDB; Naphtali Alves de Souza - PMDB; Roberto Balestra PDC.
Distrito Federal
Augusto Carvalho - PCB; Francisco Carneiro PMDB; Geraldo Campos - PSDB; Jofran Frejat PFL; Maria de Lourdes Abadia - PSDB; Sigmaringa
Seixas - PSDB; Valmir Campelo - PFL.
Mato Grosso
Joaquim Sucena - PTB; Jonas Pinheiro - PFL;
José Amando - PMDB; Rodrigues Palma - PTB.
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Mato Grosso do Sul
Plínio Martins PMDB.

PMDB; Rosário Congro Neto -

Paraná
Alceni Guerra - PFL; Euclides Scalco - PSDB;
Hélio Duque - PMDB; Nelton Friedrich ~ PSDB;
Tadeu França - PDT.
Santa Catarina
Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio Carlos Konder Reis - PDS; Artenir Werner - PDS; Paulo Macarini - PMDB; Walmor de Luca - PMDB.
Rio Grande do Sul
Adroaldo Streck; Adylson Motta - PDS; Amaury
Müller - PDT; Antônio Britto - PMDB; Arnaldo
Prieto - PFL; Carlos Cardinal- PDT; Erico Pegoraro
- PFL; Hermes Zaneti - PSDB; Hilário Braun PMDB; Ibsen Pinheiro - PMDB; Irajá RodriguesPMDB; Ivo Mainardi - PMDB; Jorge Uequed PMDB; Lélio Souza - PMDB; Luís Roberto Ponte
- PMDB; Mendes Ribeiro - PMDB; Nelson Jobim
- PMDB; Osvaldo Bender - PDS; Paulo Mincarone
- PMDB; Paulo Paim - PT; Ruy Nedel - PMDB;
Victor Faccioni - PDS.
Amapá
Annibal Barcellos - PFL.
Roraima
Alcides Lima - PFL; Marluce Pinto - PTB; Ottomar Pinto - PMDB.

I-

ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - A lista de
presença registra o comparecimento de 219 senhores
deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da alta da sessão
anterior.
H-

LEITURA DA ATA

o SR. JOSÉ GENOÍNO, servindo como 2' Secretário
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual
é, sem observações, assinada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Passa-se à
leitura do expediente.
O SR. LUIZ HENRIQUE, I' Secretário, procede à
leitura do seguinte.

IH - EXPEDIENTE

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Fevereiro de 1989

No Suriname, foi com satisfação que vimos restaurada a normalização democrática, em processo que culminou com a posse do Governo do Presidente Shankar,
em janeiro de 1988. Meu Governo vem-se esforçando
por intensificar a cooperação com aquele país, que
se defronta com difícil conjuntura econômica. Nesse
contexto, pretendo firmar com o Presidente Shankar
um Programa de Trabalho Conjunto que fixará os parâmetros para a intensificação dessa cooperação, que é
fator muito relevante no processo de desenvolvimento
econômico e social desse nosso vizinho setentrional.
A Guiana, por sua vez, vem enfrentando uma crise
econômica de grandes proporções, em relaçãS' à qual
não podemos nem tencionamos ficar alheios. E importante, em benefício mútuo, que intensifiquemos a cooperação que já vimos prestando àquele país vizinho
que, como o Suriname. apenas há poucos anos elevou -se
à condição de nação soberana. As ações brasileiras de
cooperação, sobretudo em certos setores prioritários,
assumem relevância fundamental para uma economia
de dimensões reduzidas como a guianese. Por exemplo,
a situação precária em que se encontra seu setor de
energia elétrica ameaça paralisar o país quase que por
completo e devemos examinar, em conjunto, possibilidades de contribuir para minorar tais dificuldades.
As visitas que farei ao Suriname e à Guiana constituirão atos políticos de extrema rclcvància no processo
de cada vez maior estreitamento das relações que mantemos com aqueles países. Serão também de grande
importância para os esforços que o Brasil vem empreendendo no sentido de que Suriname e Guiana se integrem
plenamente às comunidades amazônica e sul-americana, como países democráticos, estáveis e prósperos.
Brasília, 20 de fevereiro de 1989. - José Sarney.

O programa, cuja linha geral se encontra anexa, enfoca
o setor público e abre espaço para consegUirmos financiamentos para a área social do Rio e de São Paulo.
Reitero protestos de estima e respeito.
Brasília, 21. de fevereiro de 1989. - César Maia.

Ofícios
Do Sr. Líder do PDS, nos seguintes termos:
Brasflia, 21 de fevereiro de 1989
Ofício n° 26/89
Senhor Presidente:
Tenho a honra de indicar a Vossa Exelência os nomes
dos Deputados Bonifácio de Andrada e Gerson Peres
como integrantes do quadro de Vice-Líderes da Bancada do Partido Democrático Social (PDS), perante
a Câmara dos Deputados.
Ao ensejo renovo a Vossa Exelência os protestos
de elevada consideração. -'- Deputado Amaral Netto,
Líder do (PDS).
Da Liderança do Partido Democrático Trabalhis[:o,
(PDT) nos seguintes termos:
Brasília, 22 de fevereiro de 1989
Ofício n' 19/89
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exelência o
Senhor Deputado Luiz Salomão, para substituir-me na
Liderança, nas sessões de hoje e do dia 23-2-89.
Na oportunidade, renovo a Vossa Exelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Vivaldo Darbo".a, Líder do PDT.

Aviso

Comunicações

Do Sr. Ministro-Chefe do Gabinete Civil, nos seguintes
termos.
Avison'074-SAP
Em 20 de fevereiro de 1989
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretária a
Mensagem na qual o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República comunica que se ausentará do País no
período de 2 a 4 de março próximo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.
- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabinete
Civil.

Do Sr. Deputado Delfim Netto, nos seguintes termos:
Brasília, 16 de fevereiro de 1989
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 247 do Regimento Interno, comunico a Vossa Exelência para os devidos fins, que
deverei ausentar-se do País, em viagem ao exterior,
no período de 20 fevereiro 1989 a 3 março de 1989.
Em caso de necessidade ou urgência, solicito comunicar-se com meu Gabinete, nesta Casa através dos
telefones 2135511 ou 2236648.
Sem mais para o momento, apresento os meus protestos de elevada estima e consideração. - Antônio Delfime Netto.
Do Sr. César Maia, no seguintes termos:
Exelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados Paes de Andrade
Conforme carta anexa, venho encaminhar a esta Presidência solicitação para cumprir viagem ao exterior
dentro de um programa do SPD - Alemão, que inclui
dirigentes do PDT e PT da área econômica c que vai
ocorrer entre os dias 11 e 23 de março.

MENSAGEM N' 78
Excelentíssimos Senhores Membros da Câmara dos
Deputados,
Tenho a honra de informar Vossas Excelências de
que, atendendo a convites formulados pelos Presidentes
Ramsewak Shankar e Desmond Hoyte, efetuarei visitas
oficiais à República do Suriname, em 2 e 3 de março
próximo, e à Republica Cooperativista da Guiana, logo
em seguida, em 3 e 4 do mesmo mês.

ILDES
Instituto Latino-Americano de
Desenvolvimento Econômíco e Social
lImo Sr.
Deputado César Maia
Av. Rio Branco, 185 - sala 713
CEP 20.040 Rio de Janeiro -RJ
São Paulo, 31 de janeiro de 1989
Frezado César,
Temos o prazer de vir através desta informá-lo de
que sua viagem á República Federal da Alemanha está
confirmada, conforme abaixo descriminado:
saída: 11-3-1989 - LH SOl-Rio/Frankfurt
12-3-1989 - LH 140 - Frankfurt/Colônia
retorno: 23-3-1989 - LH 155 - ColônialFrankfurt
Como é do seu conhecimento. sua estadia na Alemanha tem como objetivo conhecer os mecanismos administrativos e políticos do controle do gasto público, visitar o Kernforschungszentrum Juelisch - Centro Estatal
de Engenharia Nuclear - resposável pelo projeto piloto
de solução para os problemas de lixo e esgoto com
a participação da população das favelas, bem corno conhecer as instituições de financiamento de programas
sociais.
O programa de sua viagem que está sendo elaborado
pela Fundação Friedrich Ebert lhe será enviado oportunamente. Informamos também que todos os gastos referentes a passagens e hospedagem serão de responsabilidade da Fundação Friedrich Ebcrt.
À disposição para qualquer informação que se fizer
necessária, enviamos-lhe nossas mais
Cordiais Saudações, - Raral Jung.

PROJETOS
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N'44/89
(Convocação)
(Do Sr. Maguito Vilela)
Solicita seja convocado o Sr. Ministro de Estado da
Fazenda, a fim de prestar esclarecimentos sobre as negociações da dívida externa.
Requeiro, com base no art. 50, caput, da Constituição
Federal, a V. Ex' que se digne de, ouvido o Plenário,
adotar as providências necessárias para a convocação
do Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Maílson da Nóbrega, para comparecer ao Plenário da Câmara dos
Deputados, a fim de prestar esclarecimentos a esta
Casa sobre as últimas negociações empreendidas com
o Fundo Monetário Internacional e com bancos estrangeiros a respeito da dívida externa do País.
Justificação
As medidas de política econômica recentemente adotadas pelo Poder Executivo - o assim denominado
"Plano Verão" - concentraram a quase totalidade dos
gravames do ajustamento sobre a classe trabalhadora
e outros segmentos da população de menor poder aquisitivo. A título de combater os elevados níveis de inflação, congelaram os salários e os preços dos produtos
básicos e elevaram vertiginosamente a taxa de juros
das aplicações de curtíssimo prazo, em desastrosa e
perversa política de penalização da atividade produtiva
em contraste com o incentivo à especulação financeira.
Ocorre ainda que a mais ativa e importante causa
do processo inflacionário - o serviço da dívida pública,
interna e externa, responsável real pelo formidável desequilíbrio das finanças públicas - foi cautelosamente
omitida do conjunto de providências perfilhada" de
forma a evitar possíveis dificuldades com nossos credores externos.
Ora, a questão da dívida externa não poderia nem
poderá ser elidida de um conjunto coerente de medidas

Fevereiro de 1989

de ajustamento. Vale dizer, não há possibilidade de
sucesso de qualquer plano de estabilização que não
aborde convenientemente o problema da remessa de
recursos ao exterior, para pagamento de juros, em volume equivalente a 4,5% do Produto Interno Bruto. Este
tema, intocado pelos formuladores do "Plano Verão",
exige imediato encaminhamento por via de amplo e
transparcnte debatc no âmbito dcstc Congresso como
também no circuito mais amplo dos múltiplos foros de
discussão, deliberação e formação de opinião pública.
Conscientes da gravidade do momento histórico que
vivemos, entendemos indispensável a convocação do
Sr. Ministro da Fazenda para que traga este crucial
assunto, do recôndito recinto dos gabinetes palacianos
para o exame deste Parlamento, em nome da representação popular de quc cstamos investidos e em respeito
à competência constitucional do Poder Legislativo.
Esperamos, pois, ver o presente requerimento aprovado pelo soberano Plenário, depois de recebido e processado pcla pauta Mcsa.
Sala das ~essÕcs, 21 dc fevcreiro de 1989. - Deputado Maguito Vilela.
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O novo Sistema Tributário, exaustivamente debatido
no âmbito da Assembléia Nacional Constituinte, para
produzir os efeitos dele esparados, carece, contudo,
de instrumentos legais que assegurem seu fiel e efetivo
cumprimcnto. Conscientes desse fato, os senhores
Constituintes determinaram viesse a lei complementar
a dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários,
do cálculo das quotas e da liberação das participaçõcs
previstas na Carta.
Este é precisamente o objetivo da presente proposição que vem, destarte, dar cumprimento ao mandamento constitucional, a par de assegurar a estados c
municípios o devido c pontual rcccbimcnto dos rccursos
tributários cuja titularidade a Constituição lhes atribui.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1989. - Gonzaga
Patriota.

Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições
financeiras de caráter regional, de acordo com os planos
regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao
semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer;
II - do produto da arrecadação do Imposto sobre
Produtos Industrializados, dez por cento aos estados
e ao Distrito Federal, proporcionalmcntc ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializados.
§ l' Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada
de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a
parcela da arrccadação do Imposto dc Renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos estados, ao
Distrito Federal e aos municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.
§ 2' A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela supcrior a vinte por ccnto do montante
a que se refere o inciso lI, devendo o eventual excedcnte
ser distri~uído entr., os ~e~~is partici~antes, mantido,
em relaçao '" es;~,o cnteno de parttlha nele estabelecido.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COM~SSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
República Federativa do B~asil
1988

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 46, de 1989
(Do Sr. Gonzaga Patriota)
Dispõe sobre o acompanbamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das
participações previstas nos arts. 157, 158 e 159 da
Constituição Federal.
(As Comissões de Constituição c Justiça c de
Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' E facultado aos estados, ao Distrito Federal
e aos municípios, relativamentc as parcclas quc lhcs
são asseguradas no produto da arrccadação de tributos
arrecadados por outras esferas de governo, nos termos
do disposto nos arts. 157, 158 e 159 da Constituição
Federal.
I - o livre e irrcstrito accsso ao processo dc cálculo,
pelo órgão competentc, das parcclas de recursos de
origem tributária quc lhes sejam dcstinadas;
II - a verificação, caso a caso, dos critérios legais
utilizados no cálculo dos índices a serem aplicados para
apuração dos montantes transferir, bem como da exatidão dos respectivos cálculos;
1I1 - a verificação da observância dos prazos legais
de realização de cada transferência tributária, assegurado o direito de requerer ao Tribunal de Contas da
União, no caso de tributos federais, ou ao Tribunal
de Contas do respectivo estado, no caso de tributos
estaduais, o cálculo da atualização monetária dos vaIares não creditados ao ente titular ou a ele creditados
em data posterior à prevista em lei, cabendo ao Tribunal
pronunciar-se no prazo de quinze dias, salvo se em
recesso, bem como, se for o caso, assinar prazo para
a entrega, pelo ente público inadimplcntc, dos valores
devidos nos tcrmos destc inciso;
IV - o recurso ao Tribunal de Contas da União,
no caso de tributos federais, ou ao Tribunal de Contas
do Estado, no caso de tributos estaduais, quando ocorrer discordância em relaçâo aos critérios adotados pelo
ente repassador dos recursos, ao processo do seu cálculo
ou a qualquer outro procedimento relativo à entrega
das quotas ou parcelas de receita tributária que a Constituição lhes atribua, devendo o Tribunal. salvo se em
recesso, proferir decisão conclusiva a respeito, no prazo
de trinta dias, bem como, se for o caso, assinar prazo
para o seu cumprimento.
Art. 2' Esta lei complementar entra em vigor a partir do primeiro dia do mês subseqücntc ao dc sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
É de fundamental importância conferir transparência, clareza e absoluta efetividade ao complexo mccanismo de cálculo das transferências tributárias previstas
na Constituição, transferências estas que se constituem
no elemento basilar da refomla tributária que de há
muito fazia-se necessária para trazer novo alento financeiro às combalidas, quando não falidas, finanças estaduais e, principalmente, municipais.

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento
CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

§ 3' Os estados entregarão aos respcctivos municípios vinte e cinco por cento dos recursos que reccbcrem nos tcrmos do inciso lI, observados os critérios
estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e lI.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N" 48, de 1989
(Do Sr. Antônio de Jesus)

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 157, Pcrtencem aos estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos dc qualqucr natureza, incidente
na fonte, sobre rendimcntos pagos, a qualquer título,
por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
II - vinte por cento do produto da arrccadação do
imposto que a União instituir no cxercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.
Art. 158. Pertencem aos municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente'
na fontc. sobrc rcndimentos pagos, a qualquer título,
por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadaçâo
do imposto da União sobrc a propriedade territorial
rural, rclativamente aos imóveis neles situados;
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação
do imposto do estado sobre a propriedade de veículos
automotores licenciados cm scus tcrritórios;
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 e intermunicipal e de
comunicação.
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos municípios, mencionadas 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 fedcral.
Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre
renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao
Fundo de Participação dos Estados e do Distri to Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas de
financiamento ao setor produtivo das Rcgiõcs Nortc,

Estabelece limite de despesa com pessoal ativo
e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, regulando o art. 169 da Constituição.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público e de Finanças.)
O Congresso Nacional decrcta:
Art. l' A despesa com pessoal ativo e inativo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá, em cada exercício financeiro, ser
superior a 60% (sessenta por cento) do valor das respectivas receitas correntes, ressalvado o disposto no parágrafo único.
Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, quando no exercício em quc
for promulgada a presente lei complementar a respectiva despesa com pessoal exceder a 65% (sessenta e
cinco por cento) das receitas correntes, deverão retornar a csse limite, reduzindo o percentual excedente
à razão de um quinto por ano, aplicando-se a regra
do caput deste artigo a partir do sexto ano subseqüente.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições cm contrário.
Justificação
Os costumes administrativos herdados do Brasil Colônia, ou seja, a derrubada e substituições maciças de
funcionários havidos como parentes, amigos, ou protegidos dos políticos vencidos, rcsultaram na situação vergonhosa e calamitosa em que se encontra a Administração Pública, nos três níveis de Governo, com excesso
de servidores - a maioria com baixa qualificação profissional - c deficiente qualidade dos serviços, cnquanto
os rccursos do erário público se csgotam no pagamcnto
das folhas de pessoal e respcctivos encargos sociais.
Existe em nosso País uma premente necessidade de
modernização de determinados órgãos do Poder Executivo a fim de que possamos conseguir status e condições
propícias ao desenvolvimcnto cconômico c social. Enquanto não forem situados na lei critérios objetivos
e austeros delimitando os gastos com pessoal e proibindo as admissões sem concurso público não teremos
condições de extipar os velhos cancros do serviço público. Pelo art. 37, inciso lI, da Constituição, encontra-sc
institucionalizando o concurso público como única forma de ingresso no quadro efetivo de pessoal do serviço
público. Todavia, no que pertine à limitação das despesas com pessoal, o art. 169 da Constituição remete a
matéria para ,ser regulada em lei complementar. Este
o objeto do presente projeto de lei complementar.
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Ao concebermos o percentual de 60% (sessenta por
cento) das receitas correntes, como limite de gastos
com pessoal, fomos bastante moderamos, .pois não se
concebe que um país que precisa crescer. desenvolver-se
e criar tecnologia própria, consuma a preponderante
massa de recursos públicos no pagamento de pessoal,
Diante de todo o exposto, esperamos contar com
o acolhimento do presente projeto pelos nossos Pares
no Congresso Nacional, para que o mesmo seja transformado em norma de direito positivo no mais curto espaço
de tempo.
Sala das Sessões,
de
de 1989. - Antônio
de Jesus.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUiÇÃO
República Federativa do Brasil
1988
TÍTULO III
Da Organização do Estado
CAPÍTULOVU
Da Administração PÓblica
SEÇÃO I
Disposições Gerais

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios não poderão despender, com o pagamento do seu pessoal ativo e inativo, mais de sessenta
por cento da arrecadação orçamentária do ano anterior.
Parágrafo único. Esse limite se aplica no exercício
financeiro seguinté ao da sua aprovação.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O excessivo dispêndio em finalidades não reprodutivas e o abuso do nepotismo e do empreguismo em
geral, fazem com que a União, os Estados e os Municípios fiquem incapacitados para rcalizar obras inadiáveis e promover o desenvolvimento, enquanto uma leva
enorme de pessoal ocioso e uma minoria privilegiada
com elevados salários chegam a absorver até noventa
e cinco por cento da arrecadação tributária de centenas
de municípios, empobrecidos por esse gasto desbragado.
É necessária uma limitação a esse arbítrio, superada
a orgia dos gastos, quc termina por prejudicar todo~
os contribuintes, em benefício de alguns apaniguados
do Poder.
Parecc-nos que o limite de sessenta por cento é o
mais aconselhável.
Sala das Sessões,
. - Jorge Arbage.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

Art. 37. A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

CONSTITUIÇÃO
República Federativa do Brasil
1988
TÍTULO VI

Da Tributação e do Orçamento

Da Tributação e do Orçamento

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

CAPíTULO II
Das Finanças Públicas
SEÇÃO II
Dos Orçamentos
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limitcs estabelecidos em
lei complementar.
Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem
ou aumento de remuncração, a criação de cargos ou
alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficientc
para atender às projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes;
lI-se houver autorização cspecífica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas
e as sociedades de economia mista.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N9 49, de 1989
(Do Sr. Jorge Arbage)
Estabelece limite máximo para as despesas com
o pessoal da União, dos Estados e dos Municípios
(artigo 169 da Constituição.)
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público e de Finanças.)

··

·

··..· ·iiEiçA'o·ii·

ao valor correspondente a vinte por cento da que, em
média, for atribuída aos membros da diretoria da respectiva empresa.
Parágrafo único. A remuneração mensal será proporcionai ao número de reuniões efetivamente realizadas
no mês e somente será paga se o Conselheiro delas
participar, conforme registro em ata, no livro próprio.
Art. 2' A prestação anual de contas de cada empresa c sociedade dc que trata o artigo anterior será submetida ao Tribunal de Contas da União com a prova de
remuneração paga aos respectivos Conselheiros de Administração e Fiscais, bem assim com cópias das atas
das reuniões realizadas.
Art. 3' É vedado aos membros dos Conselhos de
Administração e Conselhos Fiscais a que se refere o
artigo:
I - participar, sob qualquer modalidade, dos lucros
da empresa ou sociedade;
li - receber remuneração de mais de dois órgãos
dessa natureza.
Art. 4' Ressalv.ado o disposto em lei especial, nas
empresas públicas e sociedades de que trata esta lei,
será limitado:
[ - a seis o número de integrantes dà Diretoria, lU'IK
incluída o diretor-presidente:
II - a seis o número de membros do Conselho de
Administração, inclusive membros-natos por disposição
estatutária;

III - a três o número de membros do Conselho Fiscal. afora os representantes dos acionistas minoritários
e dos preferenciais, nos termos da Lei n" 6.404, de
15 de dezembro de 1976.
Art. 5' Ficam extintos os Conselhos Consultivos
cxistentes nas cmpresas públicas e sociedades de que
trata esta lei.
Art. 6" Revogadas as disposições em contrário, esta
lei entraní em vigor na data de sua publicação.
Justificação

CAPÍTULO II
Das Finanças Públicas
TíTULO VI

Fevereiro de 1989
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Dos Orçamentos
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em
lei complementar.
Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem
ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou
alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos c entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente
para atender às projeções dc despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes;
I1- se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas
e as sociedades de cconomia mista.

PROJETO DE LEI
N9 1.474, de 1989
(Do Sr. Paes Landim)
Dispõe sobre os órgãos colegiados das empresas
estatais.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A remuneração mensal dos membros dos
Conselhos de Administração e dos Conselhos Fiscais
das empresas públicas, sociedades de economia mista,
respectivas subsidiárias, controladas e coligadas, e demais sociedades controladas direta ou indiretamente
pela União ou pelas autarquias federais não excederá

A Medida Provisória n' 31, de 15 de janeiro corrcnte,
não se ajusta princípio constitucional de isonomia
(Constituição, art. 5'), porque é flagrantemente discriminatória, em relação aos servidores ptíblicos da administração federal direta ou indireta.
A citada medida não acarreta qualquer redução da
despesa, visto que, se os servidores participantes dos
conselhos de administração e fiscal vierem a renunciar,
por não serem remunerados, podcrão ser substituidos
por pessoas estranhas aos quadros públicos, às quais
não se aplica a vedação.
Por essa forma, serão afastados dos colegiados os
servidores públicos, justamente os que mais zelam pelos
interesses da empresa c do erário.
De outro lado, a referida medida provisória choca-se
com a sistemática da lei das S.A. (art. 152 e 162, §
3'), que determina a remuneração de todos os membros
dos Conselhos de Administração Fiscal.
O anexo projeto de lei, se aprovado. permitirá
a rejeição da citada medida provisória, regulando a
matéria com maior amplitude, respeitando o princípio
da isonomia, proporcionando efctiva redução da despesa e eliminando os abusos cometidos em detrimento
das empresas e do Tesouro Nacional.
Em lugar de vedar a remuneração, apenas. a servidores públicos participantes dos conselhos de administração e fiscal das empresas estatais, o projeto estabelece teto para todos os seus mem bros e restringe o
pagamento ao comparecimento efetivo às reuniões, registrado em ata.
Prevê o projeto de sistema eficaz de controle da realização das reuniões desses colegiados e da remuneração
de seus membros através de documentação na prestação
anual de contas, a ser submetida ao Tribunal de Contas
da União.
Veda a participação dos conselheiros de administração e fiscal nos lucros da empresa estatal, bem como
o recebimento de remuneração pela participação em
mais de dois conselhos.
De outro lado, torna regra legal, com maior clareza,
a limitação da composição da diretoria e dos colegiados
das empresas estatais, na linha do disposto no recente
Decreto n' 95.457, de 15.1.1989.
Finalmente, extingue o Conselho Consultativo da~
empresas estatais, órgão cuja manutenção não se justi-
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fica, em face da competência legal dos conselhos de
administração, mas que foram restaurados pela citada
Medida Provisória n' 31, de 15.1.1989. -Paes Landim.
Sala de Sessões em 102/89

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI No 6.404, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre as sociedades por ações

CAPITULO XII
Conselho de Administração e Diretoria

SEÇÃOIII
Administradores
Remuneração
Art. 152. A assembléia geral fixará o montantc globalou individual da remuneração dos administradores
tendo em conta suas responsabilidades. O tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.
§ I' O estatuto. da companhia que fixar o dividendo
obrigatório em 25% (vinte e cinco por cento) ou mais
do lucro líquido. pode atribuir aos administradores participação no lucro da companhia, desde que seu total
não ultrapasse a remuneração anual dos administradorcs ncm 0,1 (um décimo) dos lucros (art. 190). prevalecendo o limite que for menor.
§ 2\' Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social em relação ao qual
for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório.
dc quc trata o artigo 202.

CAPÍTULO XlII
Conselho Fiscal
Composição e Funcionamento
Art. 161. A companhia terá um conselho fiscal e
o estatuto disporá sobre seu funcionamento. de modo
permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas.
§ I' O conselho fiscal será composto de. no mínimo
3 (três) e, no máximo, 5 (cincO') membros, e suplentes
em igual número, acionistas ou náo eleitos pela assembléia geral.
§ 2" O conselho fiscal. quando o funcionamento
não for permanente. será instalado. pela assembléia
geral a pedido de acionistas que representem no mínimo, 0,1 (um décimo) das ações com direito a voto,
ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto,
e cada período de seu funcionamento termini na primeira assembléia geral ordinária após a sua instalação.
§ 3" O pedido de funcionamento do conselho fiscal.
ainda que a matéria não conste do anúncio de convocação, poderá ser formulado em qualquer assembléia
geral. que elegerá os seus membros.
§ 4" Na constituição do conselho fiscal serão observados as seguintes normas:
a) os titulares de açóes preferenciais sem direito a
voto, ou com voto r~stTjtO. terão direito de eleger. em
votação em separado. um membro c respectivo suplente; igual direito terão os acionistas minoritários. desde
que representem, em conjunto, 10% (dez por cento)
ou mais das aç-ões com direito a voto;
h) ressalvado o disposto na alínea anterior. os demais
acionistas com direito a voto poderão clcgcr os membros efetivos e suplentes que, em qualquer caso. serão
em número igual aos dos eleitos nos termos da alínea
3, mais um.
§ 5" Os membros do conselho fiscal c seus suplentes
exercerão seus cargos ate a primeira assembléia geral
ordinária que se realizar após a sua eleição, e poderão
ser reeleitos.
§ 6' A função de membro de conselho fiscal é indelegável.

PROJETO DE LEI
N' 1.478, de 1989

Requisitos, Impedimentos e Remuneração
Art. 162. Somente podem ser eleitos para o conselho fiscal pessoas naturais, residentes no País, diplomadas em curso de nível universitário, ou que tenham
exercido, por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo
de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal.
§ l' Nas localidades em que não houver pessoas
habilitadas, em número suficiente, para o exercício da
função, caberá ao juiz dispensar a companhia da satisfação dos requisitos estabelecidos neste artigo.
§ 29 Não podem ser eleitos para o conselho fiscal,
além das pessoas enumeradas nos parágrafos do art.
147, membros de õrgãos de administração e empregados
da companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo
grupo, e o cônjuge ou parente, até terceiro grau. de
administrador da companhia.
§ 3' A remuneração dos membros do conselho fiscal será fixada peja assembléia geral que os eleger, c
não poderá ser inferior. para cada membro em exercício, a 0,1 (um décimo) daque, em média. for atribuída
a cada diretor. não computada a participação nos lucros.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 31,
DE 15 DE JANEIRO DE 1989
Diário Oficial de 16 de janeiro de 1989
Veda remuneração de servidores públicos pelo
exercício de mandato como membro de 6rgão cole·
giado de empresas estatais.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte
medida provisória. com força de lei:
Art. l' O exercício de mandato de membro de Conselho Consultivo. Conselho de Administração. Conselho Fiscal. ou outros 'órgãos colegiados. nas empresa
públicas. sociedades de economia mista. suas subsidiárias. controladas ou coligadas. por servidores da administração federal direta ou indireta. não será remunerado.
Art. 2' Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicaçáo.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasl1ia, 15 de janeiro de 1989; 168" da Independência
e 101\' da República. - JOSÉ SARNEY - Maílson
Ferreira da Núbrega - João Batista de Abreu.
DECRETO N° 97.457.
DE 15 DE JANEIRO DE 1989
Dispensa servidores civis da Administração Federal e dos extintos Territ6rios Federais, extingue caro
gos e dá outras providências.
O Presidente da República. no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84. inciso IV e XXV. da Constituição. decreta:
Art. I" Ficam exonerados ou dispensados, a partir
de l' de março de 1989. os servidores da Administraçáo
Federal direta. autárquica ou funcional e dos extintos
Territórios Federais. admitidos sem concurso público.
que náo tenham adquirido estabilidade, nos termos do
art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais transitórias.
Parágrafo único. Até I" de março de 1989. os dirigentes de pessoal dos órgãos. autarquias e fundações
públicas formalizaráo os necessários atos da exoneraç"o
ou dispensa dos servidores abrangidos por este artigo.
Art. 2" Os cargos e empregos vagos em decorrência
da execução deste decreto ficam automaticamente extintos.
Parágrafo único. No prazo de sessenta dias da vi·
gência deste decreto, os Dirigentes de pessoal dos órgãos. autarquiasc fundações públicas encaminhadas ao
órgão central do Sistema de Pessoal Civil da União,
para publicação, relação dos cargos e empregos extintos.
Art. 3' Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1989; 168' da Independência
e 101' da República. - JOSÉ SARNEY - Maílson
Ferreira da Nobrega - João Batista de Abreu.

(Do Sr. Afif Domingos)
Estabelece regras de fiscalização orçamentária.
(Às Comissões de Constituição e Justiça de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O descuprimento do disposto no art. 18 da
Lei n'7.730, de 31 de janeiro de 1989, importará responsabilidade civil e penal, especialmente a explicitada na
Lei de economia popular, podendo, qualquer pessoa
física ou jurídica propor ação correspondente contra
a autoridade responsável.
Parágrafo único. Para efeito da aplicação do disposto
neste artigo, o Poder Executivo apresentará ao Congresso Nacional no prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias. contados da aprovação desta lei, orçamento
descriminando os montantes estabelecidos por área de
atividades~

Art. 2' A União divulgará, até o último dia do mês
subseqüente, o relatório da receita efetivamente realizada e das despesas efetuadas.
Art. 3' O disposto no art. l' desta lei se aplica,
no que couber. aos poderes Legislativo e Judiciário.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Medida Provisória n' 32 que se transformou na
Lei n'7.730 de 31 de janeiro de 1989. estabelece normas
rígidas de controle da economia. com o fim de combater
a inflação. submetendo os infratores a severas penalidades.
O art. 18 estabelece regras claras para o controle
orçamentário, ponto fundamental para o sucesso do
plano.
Pelo princípio de isonomia a autoridade infratora desse dispositivo deve sujeitar-se, no mínimo, às mesmas
sançües cominadas ao cidadão comum, além daquelas
peculiares à administração pública.
Esse é o motivo por que estamos apresentando este
projeto de lei.
Sala das Sessões. 16 de fevereiro de 1989. - Anr
Domingos.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES
LEI N' 7.730.
DE 31 DE JANEIRO DE 1989
Institui o cruzado novo, determina congelam~nto
de preços, estabeleee regras de desindexação da economia e dá outras providências.
Art. 18. Os orçamentos públicos expressos em cruzados serão convertidos para cruzados novos depois
de efetuados os cálculos necessários sobre o saldo das
despesas e remanescentes receitas. em cada caso. de
forma a adaptá-los aos preceitos desta lei.
§ I" Os salários. vencimentos. soldos. proventos e
demais remunerações dos servidores civis e militares
da União e dos órgãos do Distrito Federal, mantidos
por esta, inclusive das autarquias e fundações públicas,
inclusive pensões, serão reajustados de acordo com o

desempenho das receitas líquidas da União. exceto
aquelas decorrentes de operações de crédito. observado
o disposto no art. 38 dos A tos das Disposições copstitucionais Transitõrias e demais disposições constitucionais.
§ 2' A partir do mês de fevereiro de 1989, o desembolso de recurso a conta do Tesouro Nacional, para
atendimento de despesas com "Pessoal e Encargos Sociais", exceto diárias. será realizado até O décimo dia
do mês subseqüente, ressalvado o disposto no art. 168
da Constituição.
§ 3" O desembolso de recursos à conta do Tesouro
Nacional, no exercício financeiro de 1989, fica limitado
ao montante das receitas efetivamente arrecadadas,
acrescido das disponibilidades financeiras existentes em
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31 de dezembro de 1988, sendo efetuado prioritariamente, para o atendimento dê despesas relativas a:
a)pessoal e encargos sociais;
b)serviço da dívida pública federal;
c)programas e projetos de caráter nitidamente social.
§ 4' A emissão de títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, no exercício financeiro de 1989, fica limitada ao valor do respectivo principal e encargos financeiros dos títulos, vencíveis no período.
§ 5' Os Ministros da Fazenda e do Planejamento,
no âmbito de suas atribuições. expedirão as instruções
necessárias à execução deste artigo.

PROJETO DE LEI
N? 1.485, de 1989
(Do SI. Adylson Motta)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N' 7.713,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
AUera a legislação do Imposto de Renda e dá
outras providências.
Art. 11. Os titulares dos serviços notariais e de registro a que se refere o art. 236 da Constituição da
República, desde que mantenham escrituração das receitas e das despesas, poderão deduzir dos emolumentos
recibidos, para efeito da incidência do imposto:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com
vínculo empregatício, inclusive encargos trabalhistas e
previdenciários;
rr - os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio necessários à manutenção das despesas notariais e de registro.

Altera a legislação do Imposto de Renda e dá
outras providências.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Acrescente-se ao art. 11, da Lei n' 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, um parágrafo, com a seguinte redação:
"Art. 11.
.
Parágrafo único. Os odontólogos, devidamente registrados no Conselho da atividade profissional, poderão deduzir dos rendimentos percebidos
a remuneração paga ,a terceiros o custo dos materiais c despesas de custeio necessárias. desde que
mantenham escrituração das receitas c das despesas. "
I

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A nova legislação do Imposto de Renda editada através da Lei n' 7.713/88. quc estabelece nova sistemática
de tributação para as pessoas físicas. trouxe, em geral,
para os contribuintes com rendimentos que tenham origem no trabalho assalariado ou não, uma redução da
carga tributária. A única exceção coube aos profissionais da odontologia. Esses profissionais usam, rotineiramente, em sua atividade, metais (ouro, platina... ) e
outros produtos especiais da teconologia moderna, de
elevado valor, além do trabalho de terceiros, especialmente na confecção de próteses e aparelhos.
A legislação do Impsoto de Renda que está em vigor
a partir do dia 1" do corrente. não considera os custos
acima enumerados nem o trabalho pago a terceiros e
passa a tributar todo o valor percebido do cliente como
se fora rendimento do trabalho próprio.
Ocorre. assim, que a tributação desloca o fato gerador
do Imposto de Renda do rendimento do trabalho para
tributar custo e trabalho de terceiros justamente com
o rendimento do contribuinte.
Os custos e despesas antes referidos chegam a atingir.
em determinadas especialidades da odontologia, cerca
de 50% dos ganhos. Esse percentual mais a tributação
de 25% a título de Imposto de Renda constitui um
verdadeiro confisco do ganho efetivo. forma de tributação vedada pela Constituição, art. 150. inciso IV. A
dedução máxima fixada em 144 OTN, NCz$ 905,76
mensais, não supera despesas efetuadas em cada mês.
sendo uma parcela insignificante considerando os preços dos materiais e o trabalho especializado de terceiros.
A legislação anterior era mais justa, pois permitia
a dedução do percentual fixo de 20% sobre o rendimento, sem comprovação, ou a despesa efetivamente
realizada comprovada por livro-caixa. Mesmo com aliquotas mais elevadas, a carga tributária era menor.
A situação desses profissionais é "sui generis". razão
pela qual nos permitimos apresentar a presente alteração às disposições do art. 11. da Lei n' 7.713/88. que
já excepcionou a tributação para os serviços notariais.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1989. - Adylson
Motta.

PROJETO DE LEI
N' 1.489, de 1989
(Do Sr. Gonzaga Patriota)
Obriga a elaboração e publicidade de estudo prévio de impacto ambiental para a instalação das obras
e atividades que especifica.
(Às Comissôes de Constituição e Justiça; de Economia, Indústria e Comércio e do Interior)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É obrigatória a elaboração e publicidade
de estudo prévio de impacto ambiental para o início
de qualquer obra ou atividade que seja potencialmente
causadora de significativa degradação da qualidade ambiental, conforme definição do inciso II do art. 3' da
Lei n' 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Parágrafo único. Caberá ao interessado na instalação da obra ou atividade mencionadas neste artigo a
apresentação do estudo prévio ao órgão competente
local ou seccional do Sistema Nacional do Meio Ambiente, bem como as providências necessárias para sua
divulgação.
Art. 2' O estudo a que se refere esta lei deverá
comprovar não contribuir a obra ou a atividade para
a degradação da qualidade ambiental, de acordo com
as normas estabelecidas pelos órgãos federais, estaduais
e municipais incumbidos da defesa do meio ambiente.
§ 1\' Terão os órgãos mencionados no parágrafo
único do art. 1" o prazo de 60 (sessenta) dias da data
de seu recebimento para manifestar-se conclusivamente
sobre o estudo prévio.
§ 2' Na hipótese de não aceitação das conclusões
do estudo prévio pelas autoridades competentes, poderá o interessado apresentar alternativas que atendam
às exigências legais.
Art. 3' A publicidade do estudo mencionado nesta
lei será feita através dos órgãos da imprensa oficial
e nos jornais de maior circulação da Unidade da Federação onde será instalada a obra ou a atividade.
Art. 4' O não cumprimento do disposto nesta lei
sujeitará os infratores às sanções previstas no art. 14
da Lei n' 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Art. 5' Compete aos órgãos incumbidos da execução da Política Nacional do Meio Ambiente. diretamente ou através de convênios com oS governos estaduais ou municipais, a fiscalização do disposto nesta
lei.
Ar!. 6" Dentro do prazo de 30 (trinta) dias de sua
publicação. o Poder Executivo regulamentan\ esta lei.
Art. 7" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões,
de fevereiro de 1989. - Gonzaga Patriota.
Justificação
O art. 225, inciso IV da Constituição prevê a exigência. pelo Poder Público, na forma da lei, de estudo
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prévio de impacto ambiental para a instalação de obra
ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente.
O objetivo do presente projeto é justamente regular
a matéria.
Basta de assistirmos impassíveis à degração da qualidade ambiental em nosso País. É nosso dever defender
e preservar o meio ambiente para esta e para as gerações
vindouras.
É bem verdade que já dispomos de algumas leis que
tratam do assunto e procuram preservar o meio ambiente, patrimônio público, como a Lei n' 6.803. de;. 2 de
julho de 1980, que dispõe sobre as diretrizes hásicas
para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição e a Lei n' 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
dispõe sobre a política nacional do meio ambiente.
O de que se cogita agora não é mais de remediar
os males causados ao meio ambiente, às vezes até de
forma irrecuperável, mas, sim, prevenir, evitar que as
agressões continuem comprometendo a qualidade de
vida em nosso planeta.
A instalação de obras ou atividades potencialmente
causadoras de degradação do meio ambiente tem de
ser precedida de estudo de impacto ambiental que efetivamente comprove estar o projeto de acordo com as
normas legais de proteção ao meio ambiente.
Não se diga que com essa exigência estaremos estancando o desenvolvimento brasileiro. pois, como exemplo, podemos lembrara caso do Japão. Esse país, apesar
de haver tomado medidas para acabar com a poluição,
cujo alto grau comprometia a vida em Tóquio. continua
ocupando lugar destacado entre as naçôes mais desenvolvidas e ricas do mundo.
A publicidade obrigatória do referido estudo é. por
outro lado, a medida que se impõem, a fim de que
a opinião pública tome conhecimento de decisões de
seu interesse e possa inclusive fazer valer seus direitos.
Esperamos com nossa modesta proposição contribuir
para que a Carta por nós elaborada e que representa
os anseios de nosso povo possa realmente ser cumprida.
Sala das Sessões.
de fevereiro de 1989. - Gonzaga Patriota.

LEGlSLAÇÃO ClTADA. ANEXADA
PELO AUTOR
LEI N" 6.938,
DE 31 DE AGOSTO DE 1981
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço sáber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. l' Esta lei, com fundamento no art R", item
XVII. alíneas c, h e I, da Constituição Federal. estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins
e mecanismos de formulação e aplicação. consitui o
Sistema Nacional do Meio Ambiente, cria O Conselho
Nacional do Meio Ambiente e institui o Cadastro Técnico Federal de Atividades e instrumentos de defesa
Ambiental.
Da Política Nacional do Meio Ambiente
Art. 2' A Política Nacional do Meio Ambiente tem
por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar
no País. condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção
da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes
princípios:
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio
ecológico, comsiderando o meio ambiente como um
patrimônio público a ser necessariamente assegurado
e protegido, tendo em vista o uso coeltivo;
II - racionalização do uso do solo. do subsolo. da
água e do ar;
UI - planejamento e fiscalização de uso dos recursos
ambientais;
IV - proteção dos ecossistemas. com a preservação
de áreas representativas;
V - controle e zoneamento das atividades potencial
ou efetivamente poluidoras;
'<1- incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias
orientadas para o uso racional c a proteção dos recursos
ambientais;
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VII - acompanhamento do Estado da qualidade ambientai;
VIII - recuperação de áreas degradadas;
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;
X -educação ambiental a todos os niveis do ensino,
inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-Ia para participação ativa na defesa do meio ambiente.
Art. 3' Para os fins previstos nesta lei; entende-se
por:
I-meio ambiente, o conjunto de condições, leis,
influências c interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as
suas formas;
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração
adversa das características do meio ambiente.
m- poluição, a degradação da qualidade ambiental
resultante de atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar
da população;
b) criem condições adversas as atividades sociais e
econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a brota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio
ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com
os padrões ambientais estabelecidos;
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
V - recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar
territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera.
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dente da República na formulação de diretrizes da Polítiça Nacional do Meio Ambiente;
LI - Órgão Central: a Secretaria Especial do Meio
Ambiente - Sema, do Ministério do Interior, à qual
cabe promover, disciplinar e avaliar a implementação
da Política Nacional do Meio Ambiente;
III - Órgãos Setoriais: os Órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública Federal, direta ou
indireta, bem como as fundações instituídas pelo Poder
Público, cujas atividades estejam, total ou parcialmente, associadas às de preservação da qualidade ambiental
ou de disciplinamento do uso de recursos ambientais;
IV - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas e projetos e de controle e fiscalização das atividades suscetíveis
de degradarem a qualidade ambiental;
V - Órgãos Locais: os Órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle de fiscalização dessas
atividades, nas suas respectivas áreas de jurisdição.
§ l' Os Estados, na esfera de suas competências
e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares c padrões relacionados com o
meio ambiente, observados os que forem estabelecidos
pelo Conama.
§ 2' Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar
normas mencionadas no parágrafo anterior.
§ 3' Os Órgãos central, setoriais, seccionais e locais
mencionados neste artigo deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando
solicitados por pessoa legitimamente interessada.
§ 4' De acordo com a legislação em vigor, é o Poder
Executivo autorizado a criar nma Fundação de apoio
técnico e científico às atividades da Sema.

Dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente

Do Conselho Nacional do Meio Ambiente

Art. 4' A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservaçâo da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade c ao equilíbrio ecológico,
atcndendo aos interesses da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
III - ao estabelecimento de critérios e padrões da
qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e

Art. 7' É criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente -Conama, cuja composição, organização, competência e funcionamento serão estabelecidos, em regulamento, pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Integrarão, também o Conama:
a) representantes dos Governos dos Estados, indicados de acordo com o estabelecido em regulamento,
podendo ser adotado um critério de delegação por regiries, com indicação alternativa do representante comum, garantida sempre a participação de um representante dos Estados em cujo território haja área crítica
de poluição, assim considerada por decreto federal;
b) Presidentes das Confederações Nacionais da Indústria, da Agricultura e do Comércio, bem como das
Confederações Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, na Agricultura e no Comércio;
c) Presidentes da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e da Fundação brasileira para a Conservação da Natureza;
d) dos Representantes de Associações legalmente
constituídas para defesa dos recursos naturais e de combate à poluição, a serem nomeados pelo Presidente
da República.
Art. 8' Inc1uir-se-ão entre as competências do Conama:
I estabelecer, mediante proposta da Sema, normas
e critérios para o licenciamento de atividades efetiva
ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos
Estados e supervisionado pela Sema;
II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados,

manejo de recursos ambientais;

IV - ao desenvolvimento dc pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso nacional dc recursos ambientais;
V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações ambientais
e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas a sua utilização nacional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção
do equilíbrio ecológico propício a vida;
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da
obrigação de recuperar elou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de
recursos ambientais com fins econômicos.
. Art. 5' As diretrizes da Política Nacional do Mcio
Ambiente serão formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação dos Governos da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico,
observados os principias estabelecidos no art. 2" desta
lei.
Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com
as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.
Do Sistema Nacional do Meio Ambiente
Art. 6' Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder
Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambicntal, constituirão o Sistema Nacional do
Meio Ambiente - Sisnama, assim estruturado:
I - Órgão Superior: o Conselho Nacional do Meio
Ambiente - Conama, com a função de assistir o Pres;-

requisitando aos órgãos federais, estaduais e munici-

pais, bem como a entidades privadas, as informações
indispensáveis ao exame da matéria;
III - decidir, como última instância administrativa
em grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre
as multas e outras penalidades impostas pela Sema;
IV - homologar acordos visando à transformação de
penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental; (VETADO);
V - determinar, mediante representação da Sema,
a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos
pelo Poder Público, em canHer geral ou condicional,
e a perda ou suspcnsão de participação em linhas de
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões
nacionais de controle da poluição por veículos automo-
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tores, aeronaves e embarcações, mediante audiência
dos Ministérios competentes;
VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao cuntrole à manutenção da qualidade do meio
ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos.
Dos Instrnmentos da Política Nacional do Meio Ambiente
Art. 9' São Instrumentos da Política Nacional do
Meio Ambiente:
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambientai;
lI-o zoneamento ambiental;
UI - a avaliação de Impactos ambientais;
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva
ou potencialmente poluidoras;
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados
para a melhoria da qualidade ambiental;
VI - a criação de reservas c estações ecológicas,
áreas de proteção ambiental e as de relevantes interesses
ecológicos, pelo Poder Público Federál, Estadual e Municipal;
VII - o sistema nacional de informações sobre o
meio ambiente;
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades c
Instrumentos de Defesa Ambiental;
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias
ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correçiío da degradação ambiental.
Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou
potencialmente poluidores , bem como os capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual
competente, integrante do Sisnama, sem prejuízo de
outras licenças exigíveis.
§ l' Os pedidos de licenciamento, sua renovação
e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficiai do estado, bem como em um periódico regional
ou local de grande circulação.
§ 2' Nos casos e prazos previstos em resolução do
Conama, o licenciamento de que trata este artigo dependerá de homologação da Sema.
§ 3' O órgão estadual do meio ambiente e a Sema;
esta em caráter supletivo, poderão, se necessário e sem
prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, determinar a redução das atividades geradoras de poluição,
para manter as emissões gasosas, os efluentes líquidos
e os resíduos sólidos dentro das condições e limites
estipulados no licenciamento concedido.
. § 4' Caberá exclusivamente ao Poder Executivo Federal, ouvidos os Governos Estadual e Municipal interessados, o licenciamento previsto no "caput" deste
artigo, quando relativo a pólos petroquúnicos e cloroquímicos, bem como a instalações nucleares e outras
definidas em lei.
Art. 11. Compete à Sema propor ao Conama normas e padrões para implantação, acompanhamento e
fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio Conama.
§ l' A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões de qualidade ambiental serão
exercidos pela Sema, em caráter supletivo da atuação
do órgão estadual c municipal competentes.
§ 2' Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de projetos de entidades, públicas ou
privadas, objetivando a preservação ou recuperação de
recursos ambientais, afetados por processos de exploração predatórios ou poluidores.
Art. 12. As entidades e Órgãos de financiamento
e incentivos governamentais condicionarão a aprovação
de projetos habilitados a esses beneficios ao licenciamento, na forma desta lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo Conama.
Parágrafo único. As entidades e órgãos rcferidos
no "caput" deste artigo deverão fazer constar dos projtos a realização de obras e aquisição de equipamentos
destinados ao controle de degradação ambiental e à
melhoria da qualidade do meio ambiente.
Art. 13. O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente, visando:
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I - ao desenvolvimento, no País, de pesquisas e processos tecnOlógicos destinados a reduzir a degradação
da qualidade ambiental;
H - à fabricação de equipamentos antipoluidores;
IH - a outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos ambientais.
Parágrafo único. Os órgãos, entidades e programas
do Poder Público, destinados ao incentivo das pesquisas
científicas e tecnológicas, considerarão, entre as suas
metas prioritárias, o apoio aos projetos que visem a

adquirir e desenvolver conhecimentos básicos c aplieáveis na área ambiental ecológica.
Ar!. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas
pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimcnto das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000
(mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, agravada em casos de reincidência específica,
conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado,
Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.
II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios
fiscais concedidos pelo Poder Público;
III - à perda ou suspensão de participação em linhas
de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
IV - à suspensão de sua atividade.
§ l' Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União
e dos Estados terá legitimidade para propor ação de
responsabilidade civil e criminal, por danos causados
ao meio ambiente.
§ 2' No caso de omissão da autoridade estadual ou

municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambientc a
aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste
artigo.
§ 3' Nos casos previstos nos incisos 1\ e 1fT deste
artigo. o ato declaratório da perda, restrição ou suspen-

são será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do Conama.
§ 4° Nos casos de poluição provocada pelo derramamento ou lançamento de detritos ou óleo em águas
brasilciras, por embarcações e tcrminais marítimos ou
fluviais, prevalecerá o disposto na Lci n" 5.357, de 17
de novembro de 1967.
Ar!. 15. É da competência exclusiva do Presidente
da República a suspensão prevista no inciso IV do artigo
anerior por prazo superior a 30 (trinta) dias.
§ l' O Ministro de Estado do Interior, mediante
proposta do Secretário do Meio Ambiente e/ou por
provocação dos governos locais, poderá suspender as
atividades referidas neste artigo por prazo não excedente a 30 (trinta) dias,
§ 2' Da decisão proferida com base no parágrafo
anterior caberá, recurso. com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, para o Presidente da República.
Art. 16. Os Governadores dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios, poderão adotar medidas de

n'4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal,
e os pousos das aves de arribação protegidas por conv~
nios, acordos ou tratados assinados pelo Brasil com
outras nações.
Parãgrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas que.
de qualquer modo, degradarem reservas ou estaçõcs
ecológicas, bem como outras áreas declaradas como
de relevante interesse ecológico, estão sujeitas às penalidades previstas no ar!. 14 desta lei.
Art. 19. (VETADO).
Art. 20. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.
(DO de 2-9-81).

PROJETO DE LEI
N9 1.491, de 1989
(Do Sr. Jorge Arbage)
Altera o art. 17 da Lei das Contravenções Penais
e dispositivos do Código de Processo Penal, e dá
outras providências.
(À Comissão de Constituição e Justiça)
O Congresso Nacional dccrcta:
Ar!. l' O art. 17 do Decreto-Lei n' 3.688, de 3
de outubro de 1941 - Lei das Contravenções Penais,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 17. A ação penal é pública. "
O caput do art. 5', o art. !l, o caput do art.
24, o inciso I do capnt do art. 43, o art. 531, o caput
do art. 533 e seu atual § 1', o § 2' do ar!. 538, a alínea
e do inciso III do caput do ar!. 564 e o ar!. 569, tudo
do Decreto-Lei n' 3.689, dc 3 de outubro de 1941 Código de Processo Penal, passam a ter a seguinte redação:
Art. 2'

"Ar!. 5' Nos casos de aç"o penal pública, o
inquérito policial será iniciado:
"Art. 11. Os instrumentos da infração penal
bem como os objetos que interessarem à prova
acompanharão os autos do inquérito."
"Art. 24. A ação penal plíblica será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá quando a lei o exigir, de requisição do
Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
"Ar!. 43
.
I - o fato narrado cvidentemente não constituir
infração penal;
"Art. 531. O processo das contravepções terá
forma sumária, iniciando-se por denúncia do Ministério Público, que poderá arrolar até 3 (três) testemunhas."
"Art. 533. Recebida a denúncia, o juiz designará audiência para um dos oito dias seguintes,
a fim de interrogar o réu, ordenar a respectiva
citação e a notificação do Ministério Público.
Parágrafo único. Se for desconhecido o paradeiro do réu, ou se o mesmo se ocultar para evitar
a citação, esta será feita mediante edital, com o
prazo de cinco dias".
"Art. 538. ..
.

emergência. visando a reduzir. r:t0s limites necessários,

ou paralisar, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias,
as atividades poluidoras.
Parágrafo único. Da decisão proferida com base
neste artigo, caberá recurso, sem efeito suspensivo, no
prazo de 5 (cinco) dias, ao Ministro do Interior.
Art. 17. É instituído, sob a administração da Sema,
o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro obrigatório
de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem ã consultoria técnica sobre problemas ecológicos ou ambientais
e à indústria ou comércio de equipamentos, aparclhos

c instrumentos destinados ao controle de atividade efetiva ou potencialmente poluidoras.
Art. 18. São transformados em reservas ou estações ecológicas, sob a responsabilidade da Sema, as
. flore tas e as demais formas dc vegetação natural de
preservação permanente, relacionadas no art. 2' da Lei

§ 2' Na audiência, após a inquirição de todas
as testemunhas, será dada a palavra, sucessivamen-

te, ao representante do Ministério Público e ao
defensor do réu, ou a este, quando tiver sido admitido a defender-se, pelo tempo de vinte minutos
para cada um, prorrogável por mais dez, a critério
do juiz, que em seguida proferirá a sentença."

Ar!. 3' Revogam-se o ar!. 26, os §§ 2°, 3' e 4' do
art. 533 e, o art. 535 e parágrafos, e o ar!. 536, do
Decreto-Lein'3.689, de 3 de outubro de 1941-Código
de Processo Penal; a Lei n' 1.508, de 19 de dezembro
de 1951; a Lei n° 4.611, de 2 de abril de 1965; o art.
36 da Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965; a Lei
n' 7.187, de 26 de abril de 1984, e demais disposições
em contrário.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
De acordo com o prescrito no ar!. 26 do vigente
Código de Processo Penal, "a ação penal, nas contravenções, será iniciada com o auto de prisão em flagrante
ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policiar" não decorre, pois. da iniciativa do
Ministério Público, ao contrário do que se dá com relação aos crimes de ação pública (ar!. 24, caput). O art.
531 corrobora essa sistemática.
Acontece que, indo mais além do contido no ar!.
3', inciso lI, da Lei Complementar n' 40, de 14-12-81,
que atribui ao Ministério Público a função de promover
a ação penal pública, sem todavia lhe dar o caráter
de exclusividade, a nova Constituição Federal estabeleceu, no inciso I do art. 129, caput, que o constitui
função institucional do Ministério Público, "promover,
privativamente, a ação penal pública, na forma da lei".
Assim, a nova Carta estabelece que tão somente o Ministério Público terá a iniciativa de ação penal pública.
Em conseqüência, tem-se que, enquanto a matéria não
for regulada por lei federal (art. 22, caput, inciso I,
CF), não poderá ser intentado procedimento processual
relativamente às contravenções, tornando-se, então,
impossível punir-se quem quer que pratique algum daquele tipo de ilítico. Isso porque a respectiva ação penal
não terá condições de ser instaurada, porquanto nem
o juiz e nem a autoridade policial. por um lado, e,
por outro, nem o Ministério Público poderão. agora,
iniciá-la.
Ao Ministério Público, o atual Código de Processo
Penal atribui a iniciativa, apenas, de ações relativas
a crimes. Urge pois, que se tomem imediatas providências, necessárias a que tais ilícitos não fiquem impunes.
O presente projeto de lei visa a adaptar o Código
de Processo Penal à nova ordem constitucional, razão
porque esperamos o integral apoio dos nobres Congressistas.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1989. - Jorge
Arbage.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N" 3.688,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

........................................................................
LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS (I)
Parte Geral
Ação Penal
Art. 17. A ação penal é pública, devendo a autorjdade procederde ofício.
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
DECRETO-LEI N" 3.689
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 (1)
LIVRO I
Do Processo em Geral

·..·....····..·····....·····T"tiüLCii·j····················........
Do Inquérito Policial

"Art. 564.

nr-,

..

a) a denúncia ou a queixa e a representação;
"Art. 568. As omissões da denúncia ou da
queixa e da representação poderão ser supridas
a todo tempo, antes da sentença."

Art. 5' Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: (4')
Ar!. 11. Os instrumentos do crim&•. bem como os
objetos que interessarem à prova, acompanharão os
autos do inquérito. (')
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-=------=--------------TÍTULO III
Da Ação Penal
Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do Ministro
da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem
tiver qualidade para representá-lo. (11)

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

Art. 26. A ação penal, nas contravenções, será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio
de portaria cxpedida pela autoridade judiciária ou policial.

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

Art. 43. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
I - o fato narrado evidentemente não constituir crime:
LIVRO II
Dos Processos em Espécie
TÍTULO I
Do Processo Comum

§ l' Se o réu for revel, ou não for encontrado no
domicílio indicado (ar!. 533, § 3', e 534), bastará para
a realização da audiência a intimação do defensor nomeado ou por ele constituído.
§ 2' , Na audiência após a inquirição das testemunhas de defesa, será dada a palavra, sucessivamente,
ao órgão do Ministério Público e ao defensor do réu
ou a este, quando tiver sido admitido a defender-se,
pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogavél
por mais dez, a critério do juiz, que em seguida proferirá
a sentença.

LIVRO III
Das Nulidades e dos Recursos em Geral
TÍTULO I
Das Nnlidades
Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
I - por incompetência, suspeição ou suborno do juiz:
(2)
II - por ilegitimidade de parte; (3)

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:
e) a citação do réu para ver-se processar, o seu inter-

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

rogatório, quando presente, e os prazos concedidos à
acusação e à defesa:

TÍTULO II
Dos Processos Especiais

Ar!. 569. As omissões da denúncia ou da queixa,
da representação, ou nos processos das contravenções
penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante,
poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença
final. (9)

CAPÍTULO V
Do Processo Sumário
Art. 531. O processo das contravenções terá forma
sumária iniciando-se pelo auto de prisão em flagrante
ou mediante portaria expedida pela autoridade policial
ou pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério
Público. (7)
Art. 533.Na portaria que der início ao processo a
autoridade policial ou o juiz ordenará a citação do réu
para se ver processar até julgamento final, e designará
dia e hora para inquirição das testemunhas, cujo número não excederá de três.
§ l' Se for desconhecido o paradeiro do réu ou este
se ocultar para evitar a citação, esta será feita mediante
edital, com o prazo de cinco dias.
§ 2' Se o processo correr perante o juiz o órgão
do Ministério Público será cientificado do dia e da hora
designados para a instrução.
§3' A inquirição de testemunhas será precedida de
qualificação do réu, se este comparecer, e do respectivo
termo deverá constar a declaração do domicílio de acordo com o disposto no 'artigo seguinte. Se o réu não
comparecer, serão ouvidas as testemunhas, presente
o defensor que lhe for nomeado.
§ 4' Depois de qualificado o réu proceder-se-à à
intimação a que se refere o artigo seguinte.

Art. 535. Lavrado o auto de prisão em flagrante
ou no caso de processo iniciado em virtude de portaria
expedida pela autoridade policial, inquirida a última
testemunha serão os autos remetidos ao juizcompetente
no prazo de dois dias.
§ l' Se porém a contravenção deixar vestígios ou
for necessárias produção de outras provas a autoridade
procederá desde logo às buscas, apreensões, exames,
acareações ou outtas diligências necessárias.
§ 2' Todas as diligências deverão ficar concluídas
até cinco dias ap6s a inquirição da última testemunha.
Art. 536. Recebidos os autos da autoridade policial
ou prosseguindo no processo, se tiver sido por ele iniCiado, o juiz depois de ouvido, dentro do prazo improrrogável de 24 horas, o órgão do Ministério Público procederá ao interrogatório do réu.
Art. 538. Ap6s o tríduo para a defesa, os autos
serão conclusos ao juiz, que depois de sanadas as nulidades mandará proceder às diligências indispensáveis ao
esclarecimento da verdade que tenham sido requeridas
quer não, e marcará para um dos oito dias séguintes
a audiência de julgamento cientificados o Ministério
Público, o réu e seu defensor.

LEI N' 1.508
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1951
Regula o Processo das Contravenções definidas
nos artigos 58 e 60 do Decreto·Lei n' 2.259, de 10
de fevereiro de 1944.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. l' O procedimento sumário das contravenções
definidas nos arts. 58 e seu § 1', e 60 do Decreto-lei
n' 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, pode ser iniciado
por auto de flagrante, denúncia do Ministério Público,
ou portaria da autoridade policial ou do juiz.
Art. 2' O auto de flagrante será lavrado por determinação da autoridade judiciária ou policial a que for
apresentado o preso, observando-se o disposto no art.
304, do Código Penal; e quando policial a autoridade,
será por ela imediatamente remetido ao juiz.
§ l' Lavrado o auto dc flagrante pelo juiz ou recebido o que for remetido pela polícia, o- juiz designará
incontinenti, para daí a cinco dias a audiência de instrução e julgamento notificados da designação o Ministério
Público, o réu e seu defensor, designando curador para
o réu menor.
§ 2' O réu, por seu defensor ou curador, poderá
requerer, dentro do prazo de três dias anteriores a audiência, sejam ouvidas as testemunhas de defesa, em
número não superior a três, pedindo sejam notificadas,
ou declarando que comparecerão independente de notificação.
~ 3' Na audiência de instrução e julgamento, o juiz
ouvirá o réu e as testeinunhas por este arroladas. Em
seguida, realizar-se-ão os debates e será proferida a
sentença, de acordo com o que estatui o art. 538, "§§
2' e 3', do C6digo do Processo Penal.
Art. 3' Quando o processo se iniciar por denúncia
do Ministério Público, recebida esta, designará o juiz
audiência de instrução e julgamento, e notificados da .
designação o Ministério Público, o réu ou o curador,
quando menor, proceder-se-à na forma dos §§ 2' e 3"
do artigo anterior.
Art. 4' O mesmo procedimento será observado
quando a ação for promovida por portaria do juiz. Nesse
caso, a portaria conterá a designação da audiência e
rol das testemunhas de acusação. Funcionará na audiência dc instrução c julgamento o representante do Ministério Público, ao qual, desde então, incumbirá movimentar o processo em todos os seus termos.
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Art. 5' Quando a ação penal se iniciar por portaria
da autoridade policial, observar-se-à o disposto no art.
536 do Código do Processo Penal. Depois de ouvido
o Ministério Público, designará o juiz dia e hora para
a audiência de instrução e julgamento, nos termos do
disposto nos §§ 2' e 3' do art. 2' desta lei.
Art. 6' Quando qualquer do povo provocar a iniciativa do Ministério Público, nos térmos do ar!. 27 do
Código do Processo Penal, para o processo tratado nesta
lei, a representação, depois do registro pelo distribuidor
do juízo, será por este enviada, incontinenti, ao Promotor Público, para os fins legais.
Parágrafo único. Se a representação for arquivada,
poderá o seu autor interpor recurso no sentido estrito.
Art. 7' São revogadas as disposições em contrário,
e, especialmente, o disposto no art. 58, § 3', do Decreto-Lei n' 6.259, de 10 de fevereiro de 1944.
Art. 8' Esta lei entrará em vigor na data da suapublicação.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1951; 130' da
Independência e 63' da República. ~ GETÚLIO V AR·
GAS - Francisco Negrão de Lima.
HOMICÍDIO CULPOSO
LEI N' 4.611,
DE 2 DE ABRIL DE 1965
Modifica as normas processuais dos crimes pre·
vistos nos artigos 121, parágrafo 3', e 129, parágrafo
6', do Código Penal.
Art. l' O processo dos crimcs previstos nos artigos
121, 3', e 129, 6' do Código Penal, terá o rito sumário
estabelecido nos art. 531 a 538 do Código de Processo
Penal... Vetado ...
§ l' Quando a autoridade do crime permanecer ignorada por mais de quinze dias, proceder-se-à a inquérito policial e o processo seguirá o rito previsto no art.
539.
§ 2' Poderão funcionar como defensor dativos nas
Delegacias de Polícia, como estagiários, na falta de profissionais diplomados e solicitadores, alunos da Faculdade de Direito, indicados pelo Procurador-Geral da
Justiça.
§ 3' Quando não for possível a assistência de defensor do acusado na lavratura.do auto de flagrante a aut!>ridade policial é obrigada, sob pena de nulidade do
ato, a mencionar fundamentalmente, essa impossibilidade.
Art. 2' Verificando-se a hipótese do art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, o juiz dará
vista dos autos pelo prazo de três dias, ao representante
do Ministério Público, para o oferecimento da denúncia
seguindo o processo o rito ordinário.
.
Art. 3' Esta lei entrará. em vigor trinta dias após
a sua puhlicação, não se aplica aos processos em curso
e revoga as disposições em contrário.
LEI N' 4.771,
DE 15 SETEMBRO DE 1965
Institui o novo Código Florestal
Art. 36. O processo das contravenções obdecerá ao
rito sumário da Lei n' 1.508, de 19 de dezembro de
1951,-no que couber..
LEI N' 7.187,
DE 26 DE ABRIL DE 1984

.

.

Altera o artigo 3' daLei n' 1.508, de 19 dedezem·
bro de 1951, que regula O processo das contravenções definida nos art. 58 e 60 do Decreto-Lei n'
6.259, de 10 de fevereiro de 1944.
O Presidente' da República, faço saber que' o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' O artigo 3' da Lei n' 1.508, de 19 de dezembro de 1951, passa vigorar com a seguinte redáção e
acrescido do. seguinte parágrafo único:
"Art. 3' Quando o processo se iniciar por denúncia do Ministério Público, recebida esta, o juiz
designará audiência de instrução e julgamento e
mandará citar o réu, observando-se o disposto no
§ 2' do artigo precedente.
Parágrafo único. Depois de interrogado o réu e inquiridas as testemunhas, o juiz dará a palavra pelo tempo de 20 (vinte) minutos, sucessivamente, ao represen-
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tante do Ministério Público e ao defensor do réu e
em seguida, ou no prazo de 5 (cinco) dias, proferirá
a sentença."
Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasfiia, 26 de abril de}984; 163' da Independência
e 96' da República. - JOAO FIGUEmEDO - Ibrahim
Abi-Ackel.

rários do advogado, desde que prove ter a última perdido a condição legal de neeessidade.

LEI N' 2.604,
DE 17 DE SETEMBRO DE 1955

PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI
N° 1.498, de 1989
(do Sr. Hélio Rosas)
Aerescenta dispositivo à Lei n' 1.060, de 5 de
fevereiro de 1950, que estabelece normas para a
concessão de assistência judiciária aos necessitados.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Trabalho.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O ar!. 11, da Lei n" 1.060, de 5 de fevereiro
de 1950, passa a viger acrescido do seguinte § 3':
"Art. 11.

Regula o exercício da enfermagem profissional

N" 1.499, de 1989
(Do SI. Hélio Rosas)

Art. 3" São funções institucionais do Ministério PÚblico:
I - velar pela observância da Constituição e das leis,
e promover-lhes a execução;
II -promovcr a ação pcnal pública;
III - promover a ação civil pública, nos termos da
lei.

.

§ 3' As associações sindicais de empregados
gozarão de isenção de honorários de peritos nas
ações de verificação de periculosidade. insalubridade e penosidade em que atuarem na defesa de
seus associados, cabendo à parte adversa o ônus
das despesas correspondcntes.··

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O que se busca, nesta proposição. é o benefício da
assistência judiciária no que diz respeito aos honorários
dos peritos, em favor dos sindicatos de empregados
que. em nome de seus associados, postulem ações de
verificação de periculosidade, insalubridade e penosidade.
Corno se sabe, é rotineira a utilização de peritos nesses
feitos, mas a perspectiva de ter de pagar honorários
leva o trabalhador, ainda que com direito aos adicionais,
a declinar da perícia.
É justa, por conseguinte. a medida que preconizamos
e que, esperamos, merecerá acolhimento.
Sala das Sessões. aos . - Hélio Rosas.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
LEI N" 1.060,
DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950
Estabelece normas para a concessão de assistência
judiciária aos uecessitados

Art. 11. os honorários de advogados e peritos, as
custas do processo, as taxas e selos judiciários serão
pagos pelo vencido, quando o beneficiário de assistência
for vencedor na causa.
§ 1" Os honorários do advogado serão arbitrados
peço juiz até o máximo de 15% (quinze por cento)
sobre o líquido apurado na execução da sentença.
§ 2' A parte vencida poderá acionar a veueedora
para reaver as despesas do processo, inclusive hono-

LEGfSLAÇÃO CITADA, ANEXO DA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COM~SÓESPERMANENTE~

LEI COMPLEMENTAR N'40,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1981
Estabelece normas gerais a serem adotadas na
Organização do Ministério Público estadual.
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Introduz alterações na Lei n' 2.604, de 17 de setembro de 1955, que regula o exercício da eufermagem profissioual.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Trabalho.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A Lei n" 2.604, de 17 de setembro de 1955,
passa a viger com as seguintes alterações:
"Art. 2"
1-

.

..

d) os possuidores de diplomas de obstetrizes,
expedidos no Brasil por escolas oficiais ou reconhecidas, nos termos da Lei n' 775. de 6 de agosto
de 1949;
e) os diplomados por escolas de obstetrizes estrangeiras, reconhecidas - no país de origem, que
revalidarem seus títulos na forma da legislação em
vigor.
2 - Na qualidade de Técuico de Enfermagem:
a) o titular de diploma ou certificado de Técnico
de Enfermagem, conferido por instituição de ensino ofieial ou reconhecida;
b) o titular de diploma ou certificado conferido
por escola ou curso-estrangeiro, na conformidade
das leis do país de origem, revalidado no Brasil.
Art. 4"
e) assistência ao parto normal;
f) ideutificação das distocias obstétricas e adoção de providências até a chegada do médico;
g) realização de episiotomia e episiorrafia, além
de aplicação de auestesia local.
Parágrafo único. São atribuições do Técnico de
Enfermagem:
a) tomar conhecimeuto da evolução ao serviço
e do estado dos pacientes pela passagem do plantão;
b) admitir e orientar os pacientes na unidade;
c) executar o plano de assistência de enfermagem e participar de sua elaboração;
d) prestar assistência de enfermagem a pacientes
em estado grave, sob a supervisão de enfermeiro;
e) assistir o médico no cuidado aos pacientes;
f) substituir o enfermeiro em seus impedimentos;
g) fazer registro das atividades executadas;
h) realizar orientação individual e a grupos da
comunidade sobre assuntos de saúde:
i) ministrar aulas nos cursos de auxiliar de enfermagem:
j) executar atividades de preparo do ambiente
e disposição do material para exames, tratam~ntos,
intervenções cirúrgicas e atendimento obstétrico;
I) desempenhar funções afins!
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O objetivo desta proposição é aperfeiçoar a legislação
pertinente ao exercício da enfennagem profissional, esp~clalmente .nela mserindo o Técnico de Enfermagem,
alivldade hOJe com ampla atuação nos hospitais e casas
de saúde e que não foi contemplada expressamente
quando da edição da Lei n" 2.604/55.
Sala das Sessões , aos
. - Hélio Rosas.

O Presiúentc da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. l' É livre o exercício de enfermagem em todo
o território nacional, observadas as disposições da preSi'ute lei.
Art. 2' Poderão exercer a cufenmagem no país:
1) Na qualidade de enfermeiro:
a) os possuidores de diploma expedido no Brasil.
por escolas oficiais ou reconhecidas pelo Governo Federal, nos termos da Lei n' 775, de 6 de agosto de 1949;
b) os diplomados por escolas cstrangeíras reconhecidas pelas leis de seu país e que revalidaram seus diplomas de acordo com a legislação em vigor;
c) os portadores de diploma de enfermeiros, expedidos pelas escolas e cursos de enfermagem das Forças
Armadas nacionais e forças militarizadas, que estejam
habilitados mediante aprovação, naquelas disciplinas,
do currículo estabelecido na Lei u' 775, de 6 de agosto
de 1949, que requerem o registro de diploma na Diretoria do Ensino Superior do Ministério da Educação
e Cultura.
2) Na qualidade de obstetriz:
a) os possuidores de diploma expedido no Brasil,
por escolas de obstetrizes, oficiais ou reconhecidas pelo
Governo Federal, nos termos da Lei n " 775, de 6 de
agosto de 1949;
b) os diplomados por escolas de obstetrizes estrangeiras, reconhecidas pelas leis do país de origem e que
revalidaram seus diplomas de acordo com alegislação
em vig~:·.
3) Na qualidade de auxiliar de enfermagem, os portadores de certificados de auxiliar de enfermagem, conferidos por escola oficial ou reconhecida, nos termos da
Lei n' 775, de 6 de agosto de 1949 e os diplomados
pelas escolas e cursos de enfermagem das Forças Armadas nacionais e forças militarizadas que não se acham
incluídas na letra c do item I do art. 2' da presente
lei.
4) Na qualidade de parteira, os portadores de certificado de parteira, conferido por escola oficial ou reconhecida pelo Governo Federal, nos termos da Lei n'
775, de 6 de agosto de 1949.
5) Na qualidade de enfermeiros pritieos ou práticos
de enfermagem:
a) os enfermeiros práticos amparados pelo Decreto
n' 23.774, de 11 de janeiro de 1934;
b) as religiosas de comunidade amparadas pelo Decreto n' 22.257, de 26 de dezembro de 1932;
c) os portadores de certidão de inscrição, conferida
após o exame de que trata o Decreto n" 8.778, de 22
de janeiro de 1946.
6) Na qualidade de parteiras práticas, os portadores
de certidão de inscrição conferida após o exame de
que trata o Decreto n" 8.778, de 22 de janeiro de 1946.
Art. 3\' São atribuições dos enfermeiros, além do
exercício de enfermagem:
a) direção dos serviços de enfermagem nos estabelecimentos hospitalares e de saúde pIÍblica, de acordo
com o art. 21 da Lei n' 775, de 6 de agosto de 1949;
b) participação do ensino em escolas de enfermagem
e de auxiliar de enfermagem;
c) direção de escolas de enfermagem e de 'auxiliar
de enfermagem;
d) participação nas bancas examinadoras de práticos
de enfermagem.
Ar!. 4' São atribuições das obstetrizes, além do
exercício da enfermagem obstétrica:
a) direção dos serviços de enfermagem obstétrica nos
estabelecimentos hospitalares e de Saúde Pública especializados para a assistência obstétrica;
b) participação no ensino em escolas de enfermagem
obstétrica ou escolas de parteiras;
c) direção de escolas de parteiras;
d) participação nas baucas examinadoras de parteiras
práticas.
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Ar!. 5' São atribuições dos auxiliares de enfermagem, enfermeiros práticos e práticos de enfermagem,
todas as atividades de profissão, excluídas as constantes
nos itens do ar!. 3', sempre sob orientação médica ou
de enfermeiro.
Ar!. 6' São atribuições das parteiras as demais atividades da enfermagem obstétrica não constantes dos
itens do ar!. 4'.
Ar!. 7' Só poderão exercer a enfermagem, em qualquer parte do território nacional, os profissionais cujos
títulos tenham sido registrados ou inscritos no Departamento Nacional de Saúde ou na repartição sanitária
correspondente nos Estados e Territórios.
Art. 8' O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio só expedirá carteira profissional aos protadores
de diplomas, registros ou títulos de profissionais de enfermagem mediante a apresentação do registro dos mesmos no Departamento Nacional de Saúde ou na repartição sanitária correspondente nos Estados e Territórios.
Art. 9' Ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina, órgão integrante do Departamento Nacional de
Saúde, cabe fiscalizar, em todo o território nacional,
diretamente ou por intermédio das repartições sanitárias correspondentes nos estados e territórios, tudo que
se relacione com o exercício da enfermagem.
Ar!. 10. Vetado.
Art. 11. Dentro do prazo de 120 (cento e vinte)
. dias da publicação da presente lei, os hospitais, clínicas,
sanatórios, casas de saúde, departamentos de saúde e
instituições congêneres deverão remeter ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina a relação pormenorizada dos profissionais de enfermagem, da qual conste
idade, nacionalidade, preparo técnico, títulos de habilitação profissional, tempo de serviço de enfermagem
e função que exercem.
Art. 12. Todos os profissionais de enfermagem são
obrigados a notificar, anualmente, à autoridade respectiva sua residência e sede de serviço onde exercem atividade.
Art. 13. O prazo da vigência do Decreto n' 8.778,
de 22 de janeiro de 1946, é fixado em 1 (um) ano,
a partir da publicação da presente lei.
Art. 14. Ficam expressamente revogados os Decretos n" 23.774, de 22 de janeiro de 1934, 22.257, de
26 de dezembro de 1932, e 20.109, dc 15 de junho
de 1931.
Art. 15. Dentro em 120 (cento e vinte) dias da publicação da presente lei, o Poder Executivo baixará
o respectivo regulamento.
Ar!. 16. Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1955; 134' da
Independência e 67' da República - JOÃO CAFÉ FILHO - Candido Motta Filho - Napoleão de Alencastro
Guimarães.
LEI N'775,
DE 6 DE AGOSTO DE 1949
Dispõe sobre o ensino de enfermagem no País
e dá outras providências,
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
promulgo a seguinte lei:
Art. l' O ensino de cnfermagem compreende dois
cursos ordinárias:
a) curso de enfermagem;
b) curso de auxiliar de enfermagem.
Ar!. 2' O curso de cnfermagcm terá a duração de
trinta e seis mescs, comprcendidos os estágios práticos,
de acordo com o Regulamento que for expedido.
Ar!.3' O curso de auxiliar de enfermagem será de
dezoito meses.
Art. 4' Para a matrícula em qualquer dos cursos
apresentará o candidato:
a) certidão de registro civil, que prove a idade mínima de dezesscis anos e a máxima de trinta e oito;
b) atestados de sanidade física e mental e de vacinação;
c) atestado de idoneidade moral.
Ar!. 5' Para a matrícula no curso de enfermagem
é exigido, além dos documentos relacionados no art.
4' o certificado de conclusão do cursos secundário.
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Parágrafo único. Durante o prazo de sete anos, a
partir da publicação da presente lei, será permitida a
matrícula a quem apresentar, além dos documentos relacionados no art. 4', qualquer das seguintes provas:
a) certificado de conclusão de curso ginasial;
b) certificado do curso comercial;
c) diploma ou certificado de curso normal.
Art. 6' Para a matrícula no curso de auxiliar de
enfermagem exigir-se-á uma das seguintes provas;
a) certificado de conclusão do curso primário, oficial
ou reconhecido;
b) certificado de aprovação no exame de admissão
no primeiro ano ginasial, em curso oficial ou reconhecido;
c) certificado de aprovação no exame de admissão.
Parágrafo único. O exame de admissão, que será
prestado perante a própria escola, constará de provas
sobre ações de português, aritmérica, geografia e história do Brasil.
Ar!. 7' Verificado excesso de candidatos sobre o
limite de matrículas iniciais no curso de enfermagem,
serão todos submetidos a concursos de seJeção, elaborado pelo órgão competente do Ministério da Educação
e Saúde.
Art. 8' O Regulamento disporá sobre o currículo
de cada curso, o regime escolar, as condições de promoção e às de graduação e funcionamento dos cursos de
pós-graduação, inclusive a enfermagem de saúde pública e as instruções para autorização de funcionamento
dos referidos cursos.
Art. 9' O Regulamento de que trata a presente lei
deverá ser expedido pelo poder competente, dentro
do prazo improrrogável de noventa dias, a contar da
publicação desta lei.
Art. \0. Para que um curso de enfermagem ou de
auxiliar de enfermagem se organize e entre a funcionar,
é indispensável autorização previa do Governo Federal,
a qual se processará nos termos do Regulamento a que
se refere o artigo desta lei.
Parágrafo único. A Diretoria do Ensino Superior
do Ministério da Educação e Saúde promoverá as verificações que, reunidas em relatório, serão submetidas,
com parecer, ao Ministério da Educação e Saúde, o
qual expedirá portaria de autorização para funcionamento, válida pelo período de dois anos.
Art. 11. Decorrido o primeiro ano letivo, estabelecimento será obrigado a requerer, dentro de sessenta
dias, o reconhecimento do curso, sob pena de ser cassada a autorização.
Art. 12. Quando o aconselharem razões de natureza didática ou de interesse público, o Conselho Nacional de Educação poderá propor a prorrogação da autorização por um ano letivo. Cabe-lhe, ainda, decidir na
forma da lei sobre a transfcrência de alunos regularmente matriculados, quando negado o reconhecimento
do curso.
Ar!. 13. Ao aluno que houvcr concluído o curso
de enfermagem será expedido diploma; ao que houver
concluído o curso de auxiliar de enfermagem, será expedido certificado.
Art. 14. A concessão de reconhecimento de cursos
far-se-á mediante decreto do Presidente da República,
sendo índíspensável prévio parecer favorável do Conselho Nacional de Educação.

§ l' Essa fiscalização scrá executada sem ônus algum para as escolas.
'
§ 2" Até que seja criado o órgão próprio para cuidar
dos assuntos referentes ao ensino de enfcrmagem a fiscalização será feita por inspetores itinerantes diplomados em enfermagem e subordinados à Diretoria do Ensino do Ministério da Educação e Saúde.
Ar!. 18. Uma vez instalado o órgão próprio no Ministélio da Educação e Saúde, será realizada, de acordo
com as instruções que forcm baixadas provas de habilitação para o exercício da função de inspetor, de que
trata a presente lei, exigida do candidato a apresentação
do diploma de enfermagem por escola oficial ou reconhecida.
Art. 19. As atuais escolas de enfermagem ou de
~uxiliar de enfermagem, ainda não autorizadas ou reconhecidas, existentes no País, ao ser publicada csta lei,
dcverão requerer, dentro dos sessenta dias imediatos
a essa publicação. a respectiva autorização do Poder
Executivo.
Parágrafo único. Será concedido o rcconhccimento
imediato se a autoridade encarregada da inspeção comprovar que a escola satifaz às exigências da presente
lei.
Itrt. 20. Em cada Centro Universitário ou sede de
Faculdade de Medicina, deverá haver escola de enfermagem, com os dois cursos de que trata o art. l'
Art. 21. As instituições hospitalares, públicas ou
privadas, decorridos sete anos, após a publicação desta
lei, não poderão contratar, para a direção dos seus serviços de enfermagem senão enfermeiros diplomados.
Art. 22. Aos atuais cursos de enfermagem obsté·
trica será facultada a adaptação às eXigências da presente lei, de modo que se convertam em cursos de enfermagem e de auxiliares de enfcrmagem, destinados à
formação de enfermeiras e de auxiliares e de enfermeiras especializadas para a assistêcia obstétrica.
Art. 23. O Poder Executivo subvencionará todas
as escolas de enfermagem que vierem a ser fundadas
no País c diligenciará no sentido de ampliar o amparo
financeiro concedido às escolas já existentes.
Art. 24. A presente lei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 6 de agosto de 1949; 128' da Independência e 61' da Rcpública. - Eurico G. Dutra - Clemente Mariani.

Ar!. 15. Os cursos de enfermagem atualmente
equiparados passam à categoria de cursos reconhecidos.
Art. 16. Os alunos e ex-alunos diplomados pelas
escolas oficiais de enfermagem, uma vez organizado
o curso de enfermagem, poderão receber o diploma
a que se refere o art. 13 desde que sejam aprovados
em todas as matérias do currículo de trinta e seis meses,
de acordo com o ar!. 2'
§ I' As escolas oficiais de enfermagem já existentes
são autorizadas a manter cursos de enfermagem e de
auxiliares de enfermagem, de acordo com a presente
lei.
§ 2' O Poder Executivo expedirá novo regulamento
para essas escolas.
Art. 17. Os cstabelecimentos que matêm cursos de
enfermagem e de auxiliar de enfermagem, autorizados
ou reconhecidos, serão fiscalizados de acordo com as
instruções aprovadas pelo Ministério da Educação e'
Saúde.

PROJETO DE LEI
N' 1.507, de 1989
(Do Sr. Geovani Borges)
Limita a extradição de brasileiros natos e natura·
liza~os (Item LI do artigo 5' da Constituição).
(A Comissão de Constituição e Justiça.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A extradição não se aplica ao brasileiro nato
e, quanto ao naturalizado, só pode ser decretada por
delito comum praticado antes da naturalização, ou no
caso de comprovado envolvimento em tráfi.co ilícito de
entorpecentes e drogas e na prática de crimes hediondos
ou atentatórios à segurança nacional.
Art. 2" Considera-se hediondo o delito que, na
apreciação do juiz, tenha produzido grande abalo na
opinião pública e dolorosa repcrcussão na comunidade,
pelos seus requintes de crueldade ou quanto atinja várias pessoas, atendida, sempre, à sanidade penal do
delinqüente.
Ar!. 3' Os crimes contra a scgurança nacional são
os definidos em lei própria, justificada, no caso, a duplicidade de sanções.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação .
O mandamento que procuramos regulamcntar se reveste da necessária inspiração e da indispensável amplitude jurídica, para escoimar a comunidade brasileira
de delinqüentes, por vezes revesüdos de alta periculosidade, de procedência estrangeira.
Aduzem-se dentro da competência de iniciativa do
Congresso, os crimes contra a segurança nacional e os
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delitos hediondos, que merecem especial atenção do
legislador penal, em defesa dos valores sociais da paz
interna e da segurança da comunidade.
Sala das Sessões,
- Geovani Borges.
CONSTITUIÇÃO
Da República Federativa do Brasil
1988
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fnndamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5' Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-sc aos brasileiros c
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:

........................................................................
........................................................................
........................................................................
LI - ncnhum brasileiro será extraditado. salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes
da naturalização, ou de comprovado envolvimento em
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma
da lei;

........................................................................
........................................................................
PROJETO DE LEI
N" 1.511, de 1989
(Do Sr. Jorge Arbage)
Regula a aquisição ou o arrendamento de propriedades por pe,.<;oa física eslranj\eira (artigo 190 da
Constituição).
(Anexe-se ao Projcto de Lei n' 1.208/88)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A aquisição ou arrcndamento de propricdade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira, isolada ou conjuntamente só se fará em regiões mais amplamente povoadas, proibidas onde haja patrimônio nacional prcservável, onde existam reservas de mineração,
onde haja planos específicos de defesa da ecologia e
nos limites de territórios indígenas.
Art. 2' A aquisição e o arrendamento serão feitos
nas zonas urbanas e naquelas em que a tecnologia nacional já haja promovido o desenvolvimento agropecuário.
Art. 3' Depcnderá de aprovação do Congresso Nacional a aquisição e o arrendamento, por pessoa física
ou jurídica estrangeira:
I - de glebas com mais de três mil hectares;
11 - de terras na faixa de fronteiras, ouvido o Conselho de Defesa Nacional;
111 - os terrenos de Marinha necessários à defesa
da segurança do País.
Art. 4' Esta lei será regulamentada no prazo de
cento e oitenta dias pelo Poder Exccutivo.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em eontrário.
Justificação
A ocupação i:Io território, nos últimos vinte anos,
vem sendo satisfatoriamente promovida pelos nacionais, reduzida enormemente a imigração. Isso não impediu que algumas companhias estrangeiras fizessem
aqui reservas de domínio, principalmente na Amazônia.
inexistente uma legislação vigorosa a respeito ou incapazes os governos de aplicar aquela ao seu alcance.
Para prevenir a criação de quistos estrangeiros no
País é que apresentamos o presente projeto de lei.
Sala das Sessões,
- Jorge Arbage.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO
República Federativa do Brasil
1988
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PROJETO DE LEI
N" 1.517, de 1989

CAPÍTULO fI(
Da Política Agrícola e Fundiária
.e da Reforma Agrária

(Do Sr. Rosário Congro Neto)

Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisiçãO ou
o arrendamento de propriedade rural por pessoa física
ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional.

PROJETO DE LEI
N" 1.512, de 1989
(Do Sr. Jorge Arbage)
Define a pequena e a média propriedades (artigos
185, item I, da Constitaição).
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1.334, de 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Pequena propriedade é aquela cuja exploração se torna suficiente pará o sustento da família que
a possui e ,nela trabalha com agregados, em regime
de meação.
Art. 2' Média propriedadc é aquela, de extensão
variável entre vinte e duzentos hectares, pertencentes
a quem não tenha outra, que atende às necessidades
de várias famílias, que a trabalham, sob qualquer regime
de parceria agrícola.
Art. 3' São módulos da pequena propriedade:
I - dez hectares, no Sul do País;
11 - vinte hectares no Centro-Leste e no Centro-Oeste;
111 - cinqüenta hectares, no Nordeste;
IV -cem hectares, na Amazônia.
Parágrafo único. Os m6dulos da média propriedade
se constituem no dobro do previsto nos itens anteriores.
Art. 4' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
As Constituições anteriores definiam a extensão da
pequena propriedade, exigindo fosse explorada por
uma família.
Depois, passou-se a considerar as pequenas, médias
e grandes propriedades segundo a sua área física, utilizávelou não na exploração agrícola.
Parece-nos que a definição da matéria, abrangendo
os dois aspectos, se torna mais satisfatória.
Daí porque apresentamos o presente projeto, esperando o seu aperfeiçoamento pelos 6rgãos técnicos e
aprovação pelo Congresso Nacional.
Saladas Sessões,
de
de
-.Jorge
Arbage.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA CqORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES
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Fevereiro de 1.989

Autoriza a alienação de imóveis da Rede Ferroviária Federal S/A, situados na cidade de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A União é autorizada a vender aos atuais
ocupantes, a título legítimo, os im6veis residenciais da
Rede Ferroviária Fedcral S.A., localizados na esplanada da Estrada dc Fcrro Noroeste do Brasil e ao longo
da rua Custódio Andrias e adjacências, situados no Município de Três Lagoas.
Parágrafo único. A venda dc que trata cstc artigo
será realizada à vista ou a prazo, obedecidos os critérios
e as nonnas do Sistema Financeiro de Habitação.
Art. 2' Fica também autorizada a venda de quaisquer imóveis urbanos, construídos ou não. situados no
Município de Três Lagoas. desde que não comprometam ncm cstcjam vinculados à operacionalização da ferrovia.
Parágrafo único. É dispensada a licitação pública
para venda dos imóveis de que trata este artigo.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 1989. - Rosário
Congro Neto.
J usfifieação
Objetiva o presente projeto de lei assegurar àqueles
que há longos anos ocupam im6veis residenciais da Rede Ferroviária Federal S.A., o direito de adquirirem
pelo Sistema Financeiro de Habitação os im6veis rcsideneiais quc indica.
A Rede Ferroviâria Federal S.A., não tem mostrado
interesse em realizar reformas ou melhorias nesses mesmos im6veis. Ademais, não é justo que seus atuais ocupantes despendam recursos pessoais em gasto de manutenção ou melhoria em im6veis de que não são proprietários.
O projeto de lei deseja assegurar aos ferroviários
ocupantes dessas casas melhoria de condições de vida,
ensejando, ainda, maior conforto aos seus familiares.
A alienação prevista no art. 2' objetiva assegurar
utilização plena dos imóveis situados no perímetro urbano da cidade, de forma que não mais constituam obstáculos ao seu desenvolvimento, uma vez que estão localizados em área bem próxima da zona central.
Finalmente, a Rede Ferroviária Federal S.A., fica
livre da administração desses imóveis e enseja aos ferroviários que consagraram suas vidas à pr6pria RFFSA
o direito de adquirirem esses im6veis rcsidcnciais. Como também assegura a urbanização de grandes terrenos
baldios que entravam a modernização e o crescimento
da cidade.
Sala das Sessões. 21 de fevereiro de 1989. - Rosário
Congro Neto.

PROJETO DE LEI
N" 1.521, de 1989
(Do Sr. Carlos Cardinal)

.

Da Política Agrícola e Fundiária
e da Reforma Agrária

...A;t: ·185:·· 'S'ã~' ;~~~~~~ti~~·i~· d~' d~·;~~~~~;i~~ã~· ~~~~
fins de reforma agrária:
1- a pequcna e média propriedade rural, assim definida cm lei, desde que seu proprietário não possua
outra;
11 - a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial
li propriedade p:~dutiva e fixará normas para o cumprimento dos rcqUlsltos relativos a sua função social.

Dispõe sobre a readmissão de empregado aposentado na mesma empresa, nas condições que específica.
.
(Às Comissões de Constituição e Justiça c de
Trabalho.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É facultada a readmissão de empregado
aposentado na última cmpresa em que militou. ficando
esta dispensada dos encargos previdenciários correspondentes.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-sc as disposições em contrário.
.Justificaç.io
Não raras vezes, quando um trabalhador é aposentado, perde a cmprcsa um importante colaborador, que,
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usualmente, não é readmitido, eis que teria a empregadora de arcar com pesados ônus, pois o art. 453,
da Consolidação das Leis do Trabalho determina que
a empresa deverá contar todo o tempo de serviço do
empregado readmitido, seja csse tempo contínuo ou
não.
Entretanto, à empresa interessa a readmissão, desde
que seja ela exonerada das responsabilidades financeiras. Por outro lado, ao trabalhador também interessa
a readmissão, porquanto ela representará um rendimento adicional aos seus proventos de aposentação.
Daí a necessidade desta proposição, que permitirá
que pessoas na plenitude de sua capacidade profissional
possam voltar a trabalhar, suprindo desfalque considerável nas empresas em que exerciam suas atividades.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 1989. - Cados
Cardinal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452,
de l' de maio de 1943.

TÍTULO IV
Contrato Individual do Trabalho
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 453. No tempo dc serviço do empregado,
quando readmitido, serão computados os pcríodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por
falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado
espontaneamentc.

ERRATAS
(*) (Republica-sc cm virtudc da anexação de emenda
do autor)

(*) PROJETO DE LEI

N" 1.249, de 1988
(Do Sr. Osvaldo Bender)
Institui benefício mensal de um salário mínimo
para maiores de 65 anos de idade e pessoas portadoras de deficiência, e determina outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Previdência e Assistência Social e de Finanças.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É instituído o benefício mensal de um salário mínimo para os maiores de 65 anos de idade e pessoas portadoras de deficiência, considerados incapacitados para o trabalho que, independentemente dc contribuição à seguridade social, comprovem:
I - não exercer atividade remunerada;
II -não auferir rendimento, sob qualquer forma,
superior ao valor do benefício fixado neste artigo;
lTl- não ter outro meio de prover fi própria manutenção;

IV - se mantidos por pessoas de quem dependam
obrigatoriamente que os rendimentos destas não ultrapassem o limite de 5 (cinco) salários mínimos.
Parágrafo único. Independentemente do benefício
a que alude este artigo, a ser pago pela seguridade
social a partir da data da apresentação do requerimento,
os maiores de 65 anos de idade c os deficientes terão
direito à assistência médica, nos mesmos moldes da
prestada aos demais beneficiários da previdência sociaL
Art. 2' O benefício de que trata o artigo anterior
não poderá ser acumulado com qualquer tipo de benefício concedido pela seguridade social ou por outro regime.
Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo o pecúlio, que será assegurado somente a quem tenha
ingressado na previdência após completar os 60 (sessenta) anos de idade.

Art. 3' A prova de idade sení feita mediante certidão de registro civil ou por outro meio de prova admitido em direito, inclusive assento religioso ou carteira
profissional emitida há mais de 1.0 (dez) anos.
Art. 4' A verificação da deficiência sení feita em
exame médico-pericial a cargo da previdência social.
Ar!. 5' A prova de inatividade e de inexistência
de renda ou de meios de subsistência poderá ser feita
mediante atestado de autoridade administrativa ou judiciallocal, certificada e qualificada, que conheça pessoalmente há mais de 5 (cinco) anos o pretendente ao benefício mensal ora instituído.
Ar!. 6' O pagamento do benefício mensal obedecerá às mesmas normas e condições vigentes na previdência social urbana e na previdência ruraL
§ l' O valor do benefício mensal acompanhará automaticamente as alterações do salário mínimu.
§ 2' O benefício mensal não gerará direito ao abono
anual ou a qualquer outra prestação assegurada pela
previdência social, salvo a assistência médica aludida
no parágrafo único do art. I'.
Art. 7' O custeio do benefício estabelecido nesta
lei será atendido sem aumento de contribuições pelo
destaque de uma parcela da receita da seguridade social,
correspondente a 0,8% (oito décimos por ceuto) da
folha de salários-de-contribuição, onerando em partes
íguais cada uma dessas entidades.
Art. 8' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9' Revogam-se as disposições em contrário,
em especial a Lei n' 6.179, de 11 de dezembro de 1974.
Justificação
Visa o presente projeto de lei regulamentar o disposto
no art, 203, item V, da Constituição de 1988, que assegura um salário mínimo de benefício mensal às pessoas
portadoras de deficiência e aos idosos impossibilitados
de prover à própria manutenção ou de tê-Ia provida
por sua família.
Relativamente aos idosos carentes, intentou o legislador constituinte garantir-lhes oportunidades de participação na comunidade, defender sua saúde e bem-estar,
assegurar-lhes condições dignas de vida e impedir a
discriminação de qualquer naturcza.
Por isso mesmo, entendemos que tal benefício contribui significativamente para favorecer a integração do
velho na família, porquanto, ao se lhe conceder essa
renda, faz-se com que ela se interesse mais em mantê-lo
junto a si.
De outro lado, é indiscutível que a manutenção de
uma pessoa deficiente constitui encargo dos mais pesados, visto como exige de todos assistência constante
e despesas suplementares.
Da mesma forma, a instituição de idêntico benefício
aos deficientes incapacitados para o trabalho, a par do
relevante aspecto social, representa a garantia de amparo e de uma situação humanitária condigna.
De acordo com o art. l' do projetado, o direito ao
benefício previdenciário, consistente em prestação continuada, é devido em caráter definitivo e até à morte,
aos que, em razão da idade ou de deficiência, não podem prover o próprio sustento, não dispõem de recursos, mio obstante possam ter sua manutenção provida
por familiares que percebam rendimentosde até cinco
salários mínimos. Convém assinalar que a exigência mínima de idade para que o beneficiário faça jus à prestação tem apoio na própria legislação ordimíria vigente
e na constatação de que houve um aumento na média
de vida do trabalhador brasileiro. Em se tratando de
benefício destinado essencialmente às pessoas carentes,
não se exige delas qualquer tempo de filiação à previdência social.
Pelo art. 2'. o benefício em apreço é inacumulável
com qualquer outro tipo de prestação previdenciária.
Pretende-se, assim, estabelecer que é condição indispensável para sua concessão a inexistência de outra
fonte de rendimento, originária, ou não, do trabalho.
Excetua-se dessa hipótese apenas o pecúlio para quem
haja ingressado na previdência social depois dos sessenta anos de idade.
Os arts.
4' e 5' dispõem, tão-somente, sobre as
provas exigíveis para a aquisição do benefício mensal:
idade, deficiência, inatividade e inexistência de renda
ou outro meio de subsistência.
-

3"

O art. 6", por sua vez, prevê que o benefício mensal
será efetuado nos mesmos moldes e condições vigentes
para as prestações em geraL O seu valor acompanhará
automaticamente a decretação dos novos níveis do sal&rio mínimo, não gerando ele direito ao abono anual
ou a qualquer prestação da previdência social, exceto
a assistência médica. Por morte do beneficiário, não
se transfere a ninguém esse pagamento, a nenhum títu-

lo.
Por último, tendo em vista o preceituado no § 5'
do art. 195 da Constituição de 1988. estabelece o art.
7' da proposição a fonte de custeio total necessária ao
atendimento dos encargos ora criados.
São estes os propósitos que nos levam a oferecer

presente projeto de lei à alta consideração dos eminentes mcmbros do Congresso NacionaL
Sala das Sessões, de
de 1988. - Osvaldo
Bender,

O
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TÍTULO VIII
Da Ordem Social
CAPÍTULO II
Da Segnridade Social
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Ar!. 195. A seguridade social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta c indireta, nos termos
da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidentes sobre a folha de
salários, o faturamento e o lucro;
II - dos trabalhadores;
IH - sobre a receita de concursos de prognósticos.
§ l' As receitas dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
§ 2' A proposta de orçamento da seguridade social
será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social,
tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na
lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área
a gestão de seus recursos.
§ 3' A pessoa jurídica em débito com o sistema
da seguridade social, como estabelecido em lei, não
poderá contratar com o poder público nem dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
§ 4' A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade
social, obedecido o disposto no art. 154, I.
§ 5' Nenhum benefício ou serviço da scguridade
social poderá ser criado, majorado ou estendido sem
a correspondente fonte de custeio total.
§ 6' As contribuições sociais de que trata este artigo
só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias
da datá da publicação da lei que as houver instituído
ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no
art. 150, lII, b.
§ 7' São isentas de contribuição para a seguridade
social as entidades beneficentes de assistência social
que atendam às exigências estabelecidas em lei.
§ 8" O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal, bem
como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade.social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos
benefícios nos tcrmos da lei.
SEÇÃO IV
Da Assistência Social
Art. 203. A assistência social será prestada a quem
dela necessitar, independentemente de contribuição a
seguridade social, e tem por objetivos:
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I - a proteção à falDl1ia, a maternidade, a infância,
a adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
IH - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração
à vida comunihiria;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso
que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-Ia provida por sua família, conforme dispuser a lei.
LEI N' 6,179,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974
Institui amparo previdenciário para maiores de
setenta anos de idade e para inválidos, e dá outras
providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. l' Os maiores de 70 (setenta) anos de idade
e os inválidos, definitivamente incapacitados para o trabalho, que, num ou noutro caso, não exerçam atividade
remunerada, não aufiram rendimento, sob qualquer
forma, superior ao valor da renda mensal fixada no
art. 2', não sejam mantidos por pessoa de quem dependam obrigatoriamente e não tenham outro meio de prover ao próprio sustento, passam a ser amparados pela
Previdência Social, urbana ou rural, conforme o caso.
desde que:
I -tenham sido filiados ao regime do INPS, em qualquer época, no mínimo por 12 (doze) meses, consecutivos ou não, vindo a perder. a qualidade de segurado;
ou
II - tenham exercido atividade remunerada atualmente incluída no regime do INPS ou do Funrural,
mesmo sem filiação à Previdência Social, no mínimo
por 5 (cinco) anos, consecutivos ou não; ou ainda
III - tenham ingressado na regime do INPS após
completar 60 (sessenta) anos de idade sem direito nos
benefícios regulamentares.
Art. 2' As pessoas que se enquadrem em qualquer
das situações previstas nos itens I a lU, do art. 1', terão
direito a:
I - renda mensal vitalícia, a cargo do INPS oU do
Funrural, conforme o caso, devida a partir da data da
apresentação do requerimento e igual à metade do
maior salário mínimo vigente no País arredondada para
a unidade de cruzeiro imediatamente superior, não po-

dendo ultrapassar 60% (sessenta por cento) do valor
do salário mínimo do local de pagamento, e
II - Assistência médica nos mesmos moldes da prestada aos demais beneficiários da Previdência Social urbana ou rural, conforme o caso.
§ l' A renda mensal de que trata este artigo não
poderá ser acumulada com qualquer tipo de benefício
concedido pela Previdência Social urbana ou rural, ou
por outro regime, salvo, na hipótese do item lU, do
art. 1', o pecúlio de que trata o § 3', do art. 5', da
Lei n' 3.807, de 26 de agosto de ] 960, na redação dada
pelo art, 1', da Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973.
§ 2' Será facultada a opção, se for o caso, pelo
benefício da Previdência Social urbana ou rural, ou
de outro regime, a que venha a fazer jus o titular da
renda mensal.
Art. 3' A prova de idade será feita mediante certidão do rcgistro civil ou por outro meio de prova admitido em direito, inclusive assento religioso ou carteira
profissional emitida há mais de 10 (dez) anos.
Art. 4' A verificação da invalidez será feita em exame médico-pericial a cargo da Previdência Social urbana
ou rural.
Art. 5' A prova de inatividade e de inexistência
de renda ou de meios de subsistência poderá ser feita
mediante atestado de autoridade administrativa ou judiciária local, identificada e qualificada, que conheça pessoalmente há mais de 5 (cinco) anos o prctendente à
renda mensal ora instituída.
Art. 6' A prova de filiação à Previdência Social ou
da inclusão em seu âmbito, assim como a do tempo
de atividade remunerada será feita por meio da Carteira
Profissional ou dc Trabalho c Previdência Social ou
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por qualquer outro elemento de convicção, inclusive
declaração firmada pela empresa empregadora ou sócio
remanescente, identificado e qualificado, na qual expressamente afirme o conhecimento pessoal do fato declarado, assumindo a responsabilidade pela declaração,
sob as penas da lei.
Ar!. 7' O pagamento da renda mensal obedecerá
às mesmas normas e condições vigentes no INPS e no
FunruraI.
§ I" O valor da renda mensal em manutenção acompanhará automaticamente as alterações do salário mínimo, respeitada sempre a base estabelecida no item I,
do art. 2'
§ 2' A renda mensal não estará sujeita ao desconto
de qualquer contribuição, nem gerará direito ao abono
anual ou a qualquer outra prestação assegurada pela
Previdência Social urbana ou rural.
Art. 8' O custeio do amparo estabelecido nesta lei
será atendido, sem aumento de contribuições, pelo destaque de uma parcela da receita do INPS e do Funrural,
correspondente a 0,4% (quatro décimos por cento) da
folha de salários-de·contribuição, onerando em partes
iguais cada uma dessas entidades.
Art. 9' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
BrasHia, 11 de dezembro dc 1974; 153' da Independência e 86' da República - ERNESTO GEISEL L. G. do Nascimento e Silva.

que o deficiente ,junto ao INPS para a obtenção do
benefício.
A diferença de cinco anOs a menos para a mulher
ê uma forma de compensação que achamos pelo seu
desgaste maior na labuta diuturna dentro do lar, bem
como, ainda. o cncargo natural com gravidez e amamentação.
Pela necessidade premente da medida e pela sua incontestável importância social, esperamos que a presente proposição venha a merecer o apoio de todos
os ilustrcs pares.
Sala das Sessões,
. - Paulo Zarzur.

PROJETO DE LEI N" 1.385, DE 1988
(Do Sr. Paulo Zarzur)
Concede a garantia de um salário mínimo de beneficio mensal ao portador de deficiência física ou
mental e ao idoso, nas condições que especifica.
(Nos termos do art. 71, caput, combinado com
o art. 124, § 5', do Regimento Interno, anexe-se
ao Projeto de Lei n' 1.249/88.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É assegurado aos deficientes físicos e mentais e aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, se do sexo masculino, e 60 (sessenta) anos, se
do feminino que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família, o direito à percepção de benefício mensal correspondente ao valor do salário mínimo.
Parágrafo único. O benefício referido no caput deste artigo será pago pelo INPS - Instituto Nacional
de Previdência e Assistência Social.
Art. 2' Para perceber o benefício instituído por esta
lei, O interessado deverá comprovar, perante o INPS,
sua condição de portador de deficiência física ou mental
ou de ser maior de 65 (sessenta c cinco) anos de idade
para o homem e 60 (sessenta) anos de idade para a
mulher. bem como a sua incapacidade e de sua família
de prover à sua subsistência,
Art. 3' O Poder Executivo, auvido o Ministério da
Previdência e Assistência Social. regulamentará esta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 4' Os encargos decorrentes desta lei onerarão
as fontes de receita dc quc trata o att. 69, da Lei n'
3.807, de 26 de agosto de 1960.
Ar!. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposiçõés em contrário.
Justificação
O item V do art. 203, da Constituição Federal de
1988, garante um salário mínimo de benefício mensal
a toda a pessoa portadora de deficiência e ao idoso
que comprovem não possuir meios para prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família.
Trata-se de norma que para ter eficácia precisa ser
disciplinada em lei ordinária.
Desta forma, o presente projeto tem por fim dispor
sobre a matéria em questão.
Para o deficiente físico ou mental fazer jus ao benefício basta que comprove, junto ao INPS, não ter condições, assim como sua família, de prover à sua subsistência e com qualquer idade terá dircito ao benefício.
Já, para O idoso, fixamos a idade de 65 (sessenta
e cinco) anos para o homem e de 60 (sessenta) anos
para a mulher c condicionamos à mesma comprovação
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........................................................................
TÍTULO VIII
Da Ordem Social

........................................................................
CAPÍTULO II
Da Seguridade Social

........................................................................
SEÇÃO IV
Da Assistência Social
Art. 203. A assistência social scrá prestada a quem
dela necessitar, independentemente de contribuição à
seguridade social, e tem por objetivos:
V - a garantia de um salário mínimo de beneffcio
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso
que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-Ia provida por sua família, conforme dispuscr a lei.

LEI N' 3.807,
DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Lei Orgânica da Previdência Social
(Com as alterações introduzidas pela
legislação posterior)

.......................................................................
TÍTULO IV
Do Custeio
CAPÍTULO I
Das Fontes de Receita
Art. 69. O custeio da Previdência Social será atendido pelas contribuiçõcs:
I - dos segurados empregados, avulsos, temporários
e domésticos, na base de 8% (oito por cento) do respcctivo salário-de-eontribuição, nele integradas todas as
importâncias recebidas a qualquer título;
II - dos segurados de que trata o § 2' do arl. 22,
em percentagem do respectivo vencimento igual à que
vigorar para o Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, com o acréscimo de 1% (um
por cento), para o custeio dos demais benefícios a que
fazem jus e de 2 % (dois por cento) para a assistência
patronal;
IH - dos segurados autônomos, dos segurados fac,ultativos e dos que se encontrem na situação do art. 9',
na base de 16% (dezesseis por cento) do respectivo
salário-dc-contribuição;
IV - dos servidores de que trata o parágrafo único
do art. 3', na base de 4% (quatro por cento) do respcctivo salário-de-contribuição;
V -das empresas, em quantia igual à que for devida
pelos segurados a seu serviço, inclusive os de que tratam
os itens II e IH do art. 5', obedecida, quanto aos autônomos, a regra a eles pertinentes;

VI - dos Estados e dos Municípios, em quantia igual
à que for devida pelos servidores de que trata o item
IV deste artigo;
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VII - da União, em quantia destinada a custear
as despesas de pessoal e de administração geral do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), do Instituto
Nacional da Assistência Médica da Previdência Social
(Inamps) e do Instituto dc Administração Financcira
da Previdência e Assistência Social (Iapas), bem como
a cobrir eventuais insuficiências financeiras verificadas
na execução das atividades a cargo do Sistema Nacional
de Previdência e Assistência Social (Sinpas).
§ l' A empresa que se utilizar de serviços de trabalhador autônomo fica obrigada a reembolsá-lo, por ocasião do respectivo pagamento, no valor correspondente
a 8% (oito por cento) da retribuição a ele devida até
o limite de seu salário-de-contribuição, de acordo com
as normas previstas no item I deste artigo.
§ 2' Caso a remuneração paga seja superior ao valor do salário-de-contribuição, fica a emprcsa obrigada
a recolher ao Instituto Nacional de Previdência Social
a contribuição de 8% (oito por cento) sobre a diferença
entre aqueles dois valores.
§ 3' Na hipótese dc prestação de serviços de trabalhador autônomo a uma s6 empresa, mais de uma vez,
durante o mesmo mês, correspondendo assim a várias
faturas ou recibos. deverá a empresa entregar áQ segurado apenas o valor correspondentc a 8% (oito por
cento) do seu salário-de-contribuição, uma só vez. A
contribuição de fi% (oito por cento) correspondente
ao excesso será recolhida integralmente ao Instituto
Nacional de Previdência Social pela cmpresa.
§ 4' Sobre o valor da remuneração de que tratam
os parágrafos anteriores não será devida nenhuma outra
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional
de Previdência Social.
§ 5' Equiparam-se à empresa, para fins de Previd6ncia Social, o trabalhador autônomo que remunerar
lIecviços a ele prestado por outro trabalhador autônomo,
bem como a cooperativa de trabalho e a sociedade civil,
de direito ou dc fato, prestadora de scrviços.
§ 6' Equiparam-se à empresa, para fins de previdência social, o trabalhador autônomo que remunere
serviços a ele prestados por outro trabalhador autônomo, a cooperativa de trabalho e a sociedade civil, de
direito ou de fato, prestadora de serviços, o emprcgador
doméstico, bem como a missão diplomática estrangeira
no Brasil e o membro desta missão, em relação aos
empregados admitidos a seu serviço.
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Art. 2' O Instituto Nacional de Previdência Social
instalará a superintendência regional ora criada dentro
de suas disponibilidades orçamentárias.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Justilicação
Inspira-se o presente projeto, em proposição já oferecida à consideração da Casa em 1977, pelo então Deputado Jerônimo Santana, à época visando criação de superintendências regionais do Inamps em todos os territ6rios federais, proposta que, entretanto, acabou sendo
arquivada em virtude do término de legislatura.
A verdade é que os territórios federais, por indisporem de autonomia político-administrativa e, praticamente, não terem voz ativa junto à administração federal, acabam sendo os grandes esquecidos da Nação.
Muito lhes falta, e as perspectivas de conseguirem
algo são muito remotas, sempre.
No caso da previdência social, por exemplo, o Territ6rio do Amapá depende da superintendência regional
do Pará, localizada a avantajadíssima distância e, pois,
sem a menor condição de ter atuação eficaz na área
do territ6rio. O resultado é que ficam os segurados
da previdência social quase inteiramente ao desamparo
quando necessitam recorrer a um órgão hierarquicamente superior aos postos existentes ali.
Os benefícios garantidos pela legislação orgãnica da
previdência, por exemplo, não podem ser desde logo
concedidos aos segurados e dependentes que residem
no Amapá, já que quaisquer consultas envolvendo dúvidas, devem obrigatoriamente dirigir-se à superintendência regional situada no Pará.
Só este fato basta para justificar, amplamente, a criação e instalação (que se dará em conformidade com
as disponibilidades orçamentárias do órgão) de uma
superintendência regional do Inamps no Amapá, tal
como aqui projetado.
Sala das Sessões. 19 de agosto de 1983. - Geovani
Borges.
PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Eu, Osvaldo Afonso Bender, Deputado Federal, com
assento nesta Casa, venho pelo presente à presença
de V. Ex' requerer que seja reimpresso o Projeto de
Lei N' 1.249, de 1988, de minha autoria, com a seguinte
modificação do prefácio, onde se lê: maiores de 70 anos
de idade; leia-se: maiorcs de 65 anos de idade.
N. Termos
P. Deferimento
Brasília, 17 de fevereiro de 1989. - Osvaldo Afonso
Bender.
ERRATA
Republica-se em virtude da anexação do Projeto de
Lei n' 1.466, de 1989.

PROJETO DE LEI
N9 I.960-A, de 1983
(Do Sr. Geovani Borges)
Dispõe sobre a criação e instalação de Superintendência Regional do INAMPS no Território Federal do Amapá, e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda; da Comissão de Saúde, pela aprovação, com adoção da emenda da Comissão de Constituição e Justiça; e, da Comissão de Finanças, pela
aprovação.
Projeto de Lei n' 1.960, de 1983, aque se referem
os pareceres, tendo anexado o de n' 1.466/89.)
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1" É criada, no territ6rio federal, uma Superintendência Regional do Instituto Nacional de Previdência Social.
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EMENDA
AO PROJETO DE LEI N' 1.960, DE 1983
Dê-se ao art. l' do projeto esta redação:
"Art. l' É o Poder Executivo autorizado a
criar, no Território Federal do Amapá, com sede
na capital, Macapá, uma Superintendência Regional do Instituto Nacional de Assistência Médica
da Previdência Social."
Sala da Comissão, 28 de setembro de 1983. Martins, Relator.

Júlio

III - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião
plenária realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emenda, do Projeto de Lei n' 1. 960/83, nos termos
do parecer do relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Bonifácio de Andrada, Presidente; Lcorne Belém, Vice-Presidente; Gerson Peres, Valmor Giavarina, José Genoíno, Osvaldo Melo, Gorgônio Neto, Júlio Martins, Raimundo Leite, Armando Pinheiro, Nilson Gibson, Mário
Assad, Elquison Soares, Djalma Bcssa, Antônio Dias,
Wagner Lago, Ademir Andrade, Theodoro Mendes,
Ibsen Pinheiro, Jorge Medauar, Amadeu Geara, Gastone Righi Joacil Pereira Rondon Pacheco e João Gilberto.
Sala da Comissão, 28 de setembro de 1983. - Bonifácio de Andrada, Presidente - Júlio Martins. Relator.
EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
Dê-se ao art. 1" do projeto esta redação:
"Art. I' É o Poder Executivo autorizado a
criar, no Territ6rio Federal do Amapá, com sede
na capital, Macapá, uma Superintendência Regional do Instituto Nacional de Assistência Médica
da Previdência Social."
Sala da Comissão, 28 de setembro de 1983. - Bonifácio de Andrada, Presidente - Júlio Martins, Relator.
PARECER DA COMISSÃO DE SAÚDE
I - Relatório

I - Relatório
EMENDA DO AUTOR
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Esta proposição legislativa, apresentada pelo nobre
Deputado Geovani Borges, tem por finalidade criar,
no Território Federal do Amapá, com sede na capital,
Macapá, uma Superintendência Regional do Instituto
Nacional de Previdência Social, a ser instalada dentro
das disponibilidades orçamentárias.
Acentua-se na justificação:
"Os benefícios garantidos pela legislação orgância da previdência, por exemplo, não podem ser
desde logo concedidos aos segurados e dependentes que residem no Amapá, já que quaisquer consultas envolvendo dúvidas, devem obrigatoriamente dirigir-se à superintendência regional situada no
Pará.
S6 este fato basta para justificar, amplamente,
a criação e instalação (que se dará em conformidade com as disponibilidades orçamentárias do órgão) de uma superintendéncia regional do Inamps,
tal como aqui projetado."

É o relatório.

n-

Voto do Relator

Tal como se encontra redigida, esta proposição é inconstitucional. Todavia, através de emenda que a torne
meramente autoriza, é possível sua tramitaç'lo legislativa, conforme este Órgão Técnico já admitiu, em mais
de uma oportunidade.
Cumpre ainda corrigir pequeno erro no texto do projeto pois enquanto a emenda e a justificação falam em
Superintendência do Inamps, a proposição menciona
o Instituto Nacional de Previdência Social.
Em face do exposto, voto pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa deste Projeto de
Lei n' 1. 960, de 1983, com a anexa emenda.
Sala da Comissão, 28 de setembro de 1983. - Júlio
Martins, Relator.

O eminente Deputado Geovani Borges propõe, através do Projeto de Lei n' 1.960/83, seja instalada uma
Superintendência Regional do Inamps no Território Federal do Amapá, com sede em Macapá, respeitadas
as disponibilidades orçamentárias daquele 6rgão.
Conforme alega na justificação, o projeto inspirou-se
em proposição apresentada nos idos de 77, pelo então
Deputado Jerônimo Santana, que pretendia fossem
criadas superintendências regionais em todos os territórios federais.
Argumentandõ' que os territórios federais, por não
disporem de autonomia político-administrativa, são os
grandes esquecidos da Nação, releva o fato de que o
Território do Amapá depende da Superintendência Regional do Pará, localizada a enorme distância e, portanto, sem a menor condição de atuar com eficiência na
área daquele território, ficando os segurados inteiramente ao desamparo quando necessitam recorrer àquele órgão superior.
A proposição do Deputado Geovani Borges mereceu
a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça,
na forma da emenda oferecida pelo relator, que transformou a proposição original em projeto meramente
autorizativo, sob o justificado argumento de que, tal
como se encontrava redigida, a proposição seria inconstitucional.
No âmbito de competência desta Comissão de Saúde,
devemos acrescentar que não vislumbramos quaisquer
motivos que desaconselham, do ponto de vista do mérito, a aprovação da medida. Mesmo porque, trata-se,
na verdade, de uma medida de caráter descentralizador
e desburocratizante, que redundará, certamente, na
simplificação dos serviços e na maior atuação daquele
órgão previdenciário junto à população do Amapá.
De qualquer forma, e posto que se possa alegar a
inviabilidade econômica da instalação de uma nova superintendência, é de se notar que o próprio projeto
já dispõe que ela seria instalada levando-se em conta,
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as disponibilidades orçamentárias do Inamps, o que ~á
ao Governo ampla margem de reservas para a execuçao
da medida.
II - Voto do Relator

Nos tennos do relatório supra, opinamos, quanto ao
mérito, pela aprovação da medida, na forma da emenda
proposta pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala da Comissão, 2 de maio de 1984. - Leônidas
Rachid, Relator.

m-

Parecer da Comissão

A Comissão de Saúde, em sua reunião do dia dois
de maio do corrente ano, opinou, unanimemente, pela
aprovação do Projeto de Lei n' 1.960/83 que "dispõe
sobre a criação e instalação de Superintendência Regional do Inamps no Território Federal do Amapá, e dá
outras providências", nos termos do parecer do relator,
que adotou a emenda proposta pela Comissão de Constituição e Justiça.
Estiveram presentes os seguiutes Senhores Deputados: Carlos Mosconi, Presidente; Leônidas Rachid, Relator; Carneiro Amaud, Ludgero Raulino, Anselmo
Peraro, Albino Coimbra, Carlos Sant'Anna, Tapety Júnior, Luiz Guedes e José Maria Magalhães.
Sala da Comissão, 2 de maio de 1984.- Carlos Mosconi, Presidente - Leônidas Rachid, Relator.
PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
I - Relatório
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III - Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças, em reunião ordinária realizada no dia 29 de agosto de 1984, opinou, unanimemente, pela aprovação, com ressalvas, do Projeto de
Lei n' 1.960/83 - do Sr. Geovani Borges - nos termos
do parecer do relator, Deputado Vicente Guabiroba..
Estiveram presentes os Senhores Deputados: LUIZ
Leal, Presidente; Agnaldo Timóteo e Aécio de Borb~;
Vice-Presidentes; Ibsen de Castro, Nyder Barbosa, Vicente Guabiroba, Luiz Sefair, José Carlos Fagundes,
)rajá Rodrigues, Luiz Baccarini e Moysés Pimentel.
Sala da Comissão, 29 de agosto de 1984. Luiz Leal,
Presidente - Vicente Guabiroba, Relator.
PROJETO DE LEI N" 1.466, de 1989
(Do Sr. Geovani Borges)
Dispõe sobre a criação de Superintendência Regional do INPS no Estado do Amapá, e dá outras
providências.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 1. 960, de 1983)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É criada, no Estado do Amapá, com sede
no Município de Macapá, uma Superintendência Regional do INPS - Instituto Nacional de Previdência Social.
Ar!. 2' A instalaçáo do órgáo previdenciário criado
por esta lei é subordinada à existência de disponibilidade orçamentária por parte do INPS.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Mediante a proposição, propõe o ilustre Deputado
Geovani Borges a criação e instalação, no Território
Federal do Amapá, de uma Superintendência do Instituto Nacional de Previdência Social.
Na justificação, lembra o Autor que a iniciativa tem
inspiração em projeto de lei apresentado, em 1977, pelo
então Deputado Jerônimo Santana, com o propósito
de criar em todos os territórios federais, superintendências regionais do Inamps. Tentende o Autor que
os territórios, por não terem autonomia político-administrativa, são os esquecidos da Naçáo e, no caso da
previdência social, ficam os segurados inteiramente ao
desamparo, "já que quaisquer consultas envolvendo dúvidas devem obrigatoriamente dirigir-se à superintendência regional situada" em outro estado, no caso em
questão, no Estado do Pará.
A proposição foi examinada pelas Comissões de
Constituição e Justiça e de Saúde, tendo a primeira
opinado pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, com emenda, tornundo autorizativa a proposta e fazendo reparos em seu texto, que menciona
o Instituto Nacinal de Previdência Social, enquanto.
na ementa e na justificativa, fala-se de Superintendência
do Inamps. A Comissão de Saúde votou pela aprovaçáo
do projeto, nos termos da emenda apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Cabe a esta Comissão, nos termos regimentais, opinar
sobre as implicações financeiras da proposição.
A repercussão orçamentária da proposta se nos parece evidente. Com efeito, para a instalação de uma superintendência do Inamps, além dos gastos com instalações físicas e equipamentos, despesas terão que ser realizadas com a contratação de pessoal.
É verdade que o óbice de natureza financeira à tramitação do projeto de lei em discussáo já foi reconhecido
pela Comissão de Constituição e Justiça, que, inclusive.
ofereceu emenda no sentido de retirar o caráter cogente
da iniciativa, transformando-a em projeto de lei autorizativa. Ou seja, ficará a critério do Poder Executivo
a aplicação ou não da norma legal resultante. Desse
modo, fica viabilizada a constituição de despesa, que
o Orçamento não prevê, em função da competência
do Presidente da República para proceder aos devidos
c necessários remanejamentos de recursos financeiros ..
II - Voto do Relator
Em face do exposto, e com as ressalvas indicadas,
votamos pela aprovação do Projeto de Lei n' 1.960,
de 1983.
Sala da. Comissão, 8 de agosto de 1984. - Vicente
Gnabiroba, Relator.

Por força do preceituado no art. 14. do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, o Território Federal do Amapá foi transformado em Estado Federado, devendo sua instalação
ocorrer com a posse do governador eleito em 1990.
O Amapá, a exemplo dos demais territórios federais.
acabou sendo um dos grandes esqm,cidos da Nação.
No contexto da Previdência Social, por exemplo, o
Amapá depende da Superintendência Regional do Pará, localizada a enorme distáncia e sem condição de
atuação na nova Unidade Federada.
O resultado é que ficam os segurados da instituiçáo
previdenciária quase inteiramente ao desamparo quando necessitam recorrer a um órgão hierarquicamente
superior aos postos existentes no Amapá.
As benesses asseguradas pela LOPS por exemplo,
não podem ser desde logo concedidas aos segurados
e dependentes domiciliados no Amapá, pois quaisquer
consultas envolvendo dúvidas devem ser obrigatoriamente submetidas à Superintendência Regional do Pará.
Todas essas razões aconselham a criação da Superintedência Regional do INPS no Amapâ, medida consubstaneiada nesta proposição qlle esperamos, merecerá
acolhimento.
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1989. - Geovani
Borges.
1

O SR. PRESIDENTE (Carlos Colta) a leitura do expediente.

Est,i finda

Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Jofran Frejat
O SR. JOFRAN FREJAT (PFL - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Sr'> c Srs Deputados,
estamos sob a égide do Plano Verão. que pretende,
com o aplauso de todos, corrigir a inflaçáo componente
indesejável e persistente da economia nacional.
Mas, lamentavelmente. ao invés de alcançar aqueles
que podem ceder um pouco mais. o Plano afetou de
modo dramático, violento, duro, exatamente o trabalhador c o servidor público.
Enquanto no mês que o antecedeu e no mês de sua
vigência inicial a inflação foi de praticamente 38%. os
poupadores da caderneta de poupança, aplicadores, etc.
tiveram uma migalha de 19 ou 20%, muito aquém do
que o Governo: ·'mpre garantiu.
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Quanto ao trabalhador, nem se fala: teve a promessa
de um aumento, escalonado em três vezes, de pouco
mais 2 %. Ousaria dizer que bateram a carteira do trabalhador, se ele ainda a possuísse. Ele tem bolso, e o
bolso está furado. Estão tirando tudo dele.
Essa é a situação do trabalhador. Arrocharam exatamente quem não podiam associar o trabalhador brasileiro - ao passo os tubarões, os grandes empresários
c os grandes baquciras estão satisfeitos, tranqüilos, com
juros de 28 a 30%. Parece que um urubu pousou na
sorte do trabalhador brasileiro. Enquanto um mata,
o outro csfola. O Executivo faz esse arrocho salarial
e o Governo do Distrito Federal. não satisfeito com
esse arrocho, transfere extemporaneamente o pagamento do seu servidor, que era feito normalmente entre
os dias 23 e 29 de cada mês, para os dias l' a 10 do
mês seguinte. Isso representa quinze dias de defasagem
no bolso do pobre do trabalhador brasiliense. Um matou - com O Plano Verão - c o outro está esfolando.
Pode-se inferir disso duas coisas. Primeira, que a Seplan náo esteja repassando os recursos para que o Governo do Distrito Federal pague ao servidor público
e, segunda que o próprio Governo do Distrito Federal
esteja segurando esses recursos no Banco Regional para
poder fazer caixa, ou, então, aplicar no mercado financeiro. quando os bancos oficiais têm vantagcm de todos
conhecida, que é uma rentabilidade muito maior.
Ora, Sr. Presidente, quero manifestar nesta Casa meu
protesto contra essa ignomínia que se está justificando
contra o trabalhador brasileiro e, em particular. com
relaçáo ao trabalhador brasiliense. Náo é possível mais
suportar essa situação.
Todos temos compromissos, c o trabalhador mais
ainda. Querem transformar o servidor público brasiliense num inadimplente. num irresponsável. Ele tem
suas contas a pagar no final do mês, pois assume seus
compromissos junto ao mcrcado revendedor. tem que
pagar a prestação da sua geladeira etc. Vem o Governo
do Distrito Federal e diz que, em virtude desse adiamento, vai protelar a data do vencimento para se pagar
O IPVA e o IPTU. Ora, o trabalhador. coitado. nem
carro tem para pagar IPVA, nem casa para pagar IPTU.
Tem de pagar isso quem tem recurso. quem tem dinheiro. O trabalbador compra a comidinha a prestação na
mercearia da csquina e tem que pagar até o final do
mês. De forma que, mais uma vez. demonstra-se a insensibilidade do Governo, tanto da Uniáo quanto do
Distrito Federal, que resolveram apertar mais alguns
furos na fivela do arrocho salarial a que está submetido
o trabalhador brasileiro, particularmente o brasiliense.
Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
O SR. JESUALDO CAVALCANTI (PFL - PI. Sem
revisáo do orador.) -Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, todas as notícias que nos vêm à mão dão conta
do grande índice de inadimplência por parte dos Estados
e Municípios, relativamente às contribuições previdenciárias. Diria mesmo que, pela pobreza dos municípios.
não alterada de forma substaocial pela nova discriminação de rendas na Constituição brasileira. isso se constitui um verdadeiro espantalho. principalmente para os
administradores que assumiram os seus mandatos em
1,' de janeiro do corrente ano. Várias tentativas têm
sido feitas no sentido de regularizar êssa situaçlio principalmente a dos municípios. Todos. no entanto. têm
resultado em quase nada porque. em verdade, os atrasos
quanto a estas contribuições vêm-se acumulando ao longo dos anos de vários mandatos administrações. de modo que grande parte dos municípios brasileiros fica impedida de contratar com órgãos públicos, tendo em
vista esta situação de inadimplência para com a Previdência Social.
Em 1986 esta Casa aprovou projeto. depois convertido na Lei n' 7.578, de 23 de dezembro, que permita
que a liquidação de débitos para com a Previdência
Social por parte de órgãos e entidades públicas se processasse mediante a prestação de serviços. Esta lei 00
entanto scS mandou considerar os débitos apurados até
o dia 30 de setembro de 86.
Já se vê que os municípios, principalmente os mais
pobres, jamais poderiam atualizar os seus pagamentos,
para que pudessem assinar o respectivo convênio ou
contrato com o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Já a nova Constituiçlio federal permite
o parcelamento em até 120 meses, mas somente quanto
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aos débitos levantados até 30 de junho de 1988. E,
hoje, os municípios se vêem a braços com a necessidade
de utilizarem essa franquia legal, tendo que atualizar
o pagamento das suas contribuições.
Esse assunto muito me preocupa, porque, vinculado
à atuação municipal, sei das agruras que atravessam
seus administradores, em face desses débitos acumulados ao longo dos anos.
Estou, neste momento, propondo um projeto de lei
à apreciação desta Casa, alterando a Lei n' 7.578, de
modo que os municípios possam liquidar seus débitos
não só com a prestação de serviços, mas também com
a cessão de bens. Isto, de certa forma, dá um sentido
prático ao dispositivo constitucional que permite o parcelamento, porque, embora arrimando-se na Lei n'
7.578, o texto Constitucional também fala na possibilidade, de cessão de bens, enquanto que a Lei n o7.578,
só faz referência à prestação de serviços.
De modo, Sr. Presidente; Sr" e Srs. Deputados, que
esse projeto que ofereço à consideração da Casa visa
justamente a flexibilizar essa possibilidade, essa alternativa constitucional e legal, para que oa Municípios e
Estados, principalmente os municípios possam regularizar sua situação para com o Sistema Nacional de previdência c Assistência Social.
Muito obrigado.
O SR. NELSON AGUIAR (PDT - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. c Srs.
Deputados a maior frustração que começa a tomar conta
de amplos setores da população decorre do fato de
estar a Constituição, em vigor desde 5 de outubro de
1988, em contraste com direitos fundamentais nela instituídos, porém, negados, ignorados ou violados.
O pior exemplo dá-se com a criança e com a adolescência nas faixas de carência e de abandono, a despeito
dos vários preceitos constitucionais em que se amparam
seus direitos à assistência, proteção e apoio, espeeialemnte O art. 227 e seus parágrafos c incisos.
Mortes, abandono, prisões, prostituição, seqüestros,
violência de toda ordem, enfim, a confirmarem que
a lei, por si só, não basta para agasalhar o direito.
A causa, contudo, não está perdida. Antes a Constituição ignorava o assunto. Hoje temos a Constituição
a amparar esse direito, anteriormente exposto nas paredes das instituições através da Declaração Universal
do Direito da Criança, hoje instituído no seio da Lei
Maior.
Durante os debates constituintes, a sociedade mobilizou-se e veio. Agiu, falou, apreRentou propostas, pressionou articulou-se e assim contribuiu de forma decisiva
para que se fixasse, na letra da lei constitucional, um
dir~ito que jazia apenas no discurso,
E alentador que a luta da sociedade continue.
Já tramita na Casa proposta que institui as Normas
Gerais de Proteção à Infância e à Adolescência, visando
à substituição do Código de Menores, que se acha ultrapassado no tempo e no espaço. No tempo, porque se
tornou anacrônico, em função de seu caráter autoritário, e apenas processualístico; no espaço, porque, em
razão da Nova Carta, há que ser revogado, por inconstitucional e imaplicável.
Da elaboração da nova proposta participou uma equipe com a qual temos trabalhado eom alegria e muita
honra, composta das seguintes pessoas: Dr, Antônio
Amaral, Juiz de Menores de Blumenau, Santa Catarina;
Drs. Paulo Afonso Garrido de Paula e Munir Cury,
orador de menores de São Paulo; professor Deodato
Rivera, técnico de alto nível e funcionário desta Casa;
professor Benedito Rodrigues dos Santos; assistentes
sociais Edneusa Gonçalves e Ruth Pistori; irmão Maria
Rosário Cintra; Elizabeth Santos - Coordenadora do
Centro de Defesa do Menor, de Belém - pará; Dr.
Arão Araújo, advogado; Antônio carlos Gomes, Oficial
de Projetos da Unicef; e a Deputada Benedita da Silva.
Ter sido convidado para participar desta equipe de
voluntários, defesores do direito da infáncia e da adolescência, foi, sem dúvida, um dos maiores prêmios de
quantos tenho recebido, em razão de meu esforço nessa
área do Direito.
Grande homenagem, também, que vou retribuir com
muita luta e redobrado esforço, foi ter assinado o projeto como autor, ao lado de Benedita da Silva e dos
Líderes Vivaldo Barbosa, Plínio Arruda Sampaio, Inocêncio Oliveira, Adolfo de Oliveira, Ibsen Pinehir.o e
. Euclides Scalco.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como o fizemos quando elaboramos a Nova Carta, estou certo de
que os Srs. Deputados e Senadores garantirão que se
aprove aqui o Estatuto da Criança e da Adolescência,
que substituirá o irascível Código de Menores, passo
absolutamente fundamental ao regaste do direito de
todos os brasileirinhos e brasileirinhas ora famintos,
maltrapilhos, enfermos e vítimas, enfim, de todas as
formas de perversôes, espalhadas na vastidão deste
País.
A Constituição está em vigor e institui e tutela o
direito da criança, o que antes não ocorria. Todavia,
apesar de a Constituição estar em vigor, a toda hora
e a todo instante, desde 5 de outubro de 1988, crianças
estão sendo abandonadas, presas, confinadas, prostituídas e contrabandeadas.
De modo que é preciso que trabalhemos com urgência, a fim de elaborarmos esta nova legislação, em consonância com o texto constitucional, a fim de que tenhamos um documento hábil nas mãos daqueles que verdadeiramente estão comprometidos com esta grande e
nobre causa.
Muito obrigado, SI. Presidente.
O SR. BEZERRA DE MELO (PMDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, justas homenagens foram prestadas ao Arcebispo Emérito Dom Hélder Câmara, tanto em Recife
como no Rio de Janeiro e no Ceará, sua terra natal,
ao ensejo de seu octogésimo aniversário. E durante
esssas festividades foram lembrados os relevantes serviços que a comunidade cristã e o País devem ao eminente
prelado, que se tem destacado pela sua autêntica condição de verdadeiro missionário da paz.
Homem culto, iluminado por excepcional talento,
Dom Hélder Câmara marcou efetiva presença no âmbito da história contemporânea brasileira, porque jamais lhe faltaram a grandeza e a generosidade em todos
os atos consumados ao longo de sua vida sacerdotal.
Tolerante, conciliador e afeito aos projetos da paz e
da concórdia, define-se Dom Hélder como o gênio da
compreensão, sempre que se faz necessária a sua intervenção em questões de natureza social.
Profudamente identificado com a realidade nacional.
esse notável vulto da Igreja passou a ser credor do
respeito público pela forma como interpreta e define
a paisagem humana do País, onde os pobres, os necessitados, os párias de nosso tempo sempre foram olhados
por Dom Hélder como vítimas diretas da injustiça social, sem que a organização do Estado os tenha eontcmpIado com plena atenção ou condescendência. É evidente que falta ainda à nossa estrutura estatal aquele embasamento científico essencial à mobilização de medidas
que contenham a avanlanehe da miséria e reponham
os valores humanos sacrificados no plano saudável da
dignidade.
O direito à vida é inalienável. Feri-Ia ou aviltá-Ia
corresponde a uma atentado à civilização, além de implicar grave hostilidade aos foros do Cristianismo. E
estas razões todas justificam os aplausos mais vibrantes
à ação de Dom Hélder Câmara como um vanguardeiro
da causa cristã, nitidamente demoerática, contanto não
sejam olvidados os que padecem e escapem aos conceitos reguladores de uma vida normal, dentro dos parâmetros coerentes da existência humana.
Como representante do povo nesta Casa do Congresso, associo-me às homenagens a Dom Hélder Câmara,
o clérigo ilustre que, em plena idade bíblica, desenvolve
exaustivo esforço em prol dos padrões éticos do homem.
Eis o magnífico exemplo de vida de um sacerdote que
bebeu nas modernas encíclicas papais as sábias lições
que o inspiraram, como um nobre servidor da humanidade.
É o que tenho a dizer.
A SRA. IRMA PASSONI (PT - SP. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, St" e Srs. Deputados,
a Comissão de Fiscalização e Controle aprovou o relatório parcial das contas da BR Distribuidora, subsidiária
da Petrobrás.
Consideramos muito importante esse relatório parcial
e a investigação dessa questão, que trouxe o saneamento, por enquanto parcial, da empresa. Além disto,
aprovamos a convocação do Ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, que deverá vir à Comissão explicar
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um pouco todo esse processo do Plano Verão, quais
as suas conseqüências, o que está acontecendo e quais
seus resultados efetivos.
Por outro lado, também foi aprovada a eonclusão
da relataria da Subcomissão Especial da Seplan, entidade da administração direta e indireta. Foi esta Comissão que denunciou, em princípio, a corrupção do ex-Ministro do Planejamento, Anibal Teixeira. Tive o prazer
de ser a Relatora e agradeço aos membros da comissão
que aprovaram, por unanimidade, e com voto de louvor, o relatório.
Por que faço questão de registar este acontecimento
aqui? Porque se pretendeu fazer um relatório que, a
meu ver, inova nesta Casa o papel de fiscalização e
controle do Poder Executivo e de outros órgãos, Esse
relatório faz uma análise profunda do planejamento
da política brasileira. Como é possível governar o País,
se não tivermos diretrizes claras e objetivas em relação
ao planejamento? Se tudo que vem como orçamento,
programas ou prestação de contas do Executivo não
está de acordo com o planejamento nacional, não se
chegará a lugar algum.
Esse relatório faz 23 recomendações ao Poder Legislativo, principalmente em termos de iniciativa de lei,
para que realmente o Orçamento não tenha mais verbas
de contingênia como instrumento de manipulação maciça de dinheiro.
As verbas de contingência devem ser dirigidas a problemas específicos de calamidade pública. O restante
deve ser detalhado em programas. Não deverá mais
existir a SEAC - ainda bem que já a extinguimos.
As atribuições da SEAC não deverão mais ficar a cargo
da Presidência da República. Serviços de comunidade,
no que se refere a ações comunitárias, devem ser de
iniciativa dos prefeitos, os quais devem elaborar projetos, encaminhá-los ao Poder Legislativo municipal, após
o que serão encaminhados os pedidos de verbas federais, assim como verbas destinadas ao Governo do Estado.
Tomamos medidas claras no que tange à elaboração
do orçamento, e chamo a atenção da Casa para o assunto porque pela primeira vez na história deste País vamos
elaborar o orçamento da União. Se não estivermos amparados pela legislação, seguindo determinadas diretrizes orçamentárias_ e não formos sustentados por uma
estrutura competentíssima, seremos incapazes de elaborar o orçamento ou mesmo fiscalizar a sua execução.
Por outro lado, Sr. Presidente, creio que esta Casa
não deve mandar prender, arrebentar, etc. Deve, sim,
examinar os problemas e direcionar as competências
de julgamento ao Poder Judiciário. Para isto, encaminhei várias propostas, sem ter-me eximido da responsabilidade. Remeti-as ao Procurador da República do Distrito Federal por intermédio do Procurador-Chefe, Dr.
Haroldo Ferraz da Nóbrega, para que se cumpra a requisição de abertura do inquérito policial necessário
à investigação de possíveis condutas de prevaricação
e de corrupção ativa e passiva. Coloco, também a questão das verbas da ABM, Associação Brasileira dos Municípios, para financiamentos de compra de computadores; remeto à Procuradoria da República em Santa
Catarina, à Dr. EUa Wolkmer, a questão das verbas
de Chapecó, e assim por diante.
SI. Presidente, solicito o registro de toda a parte
do relatório referente às conclusões e propostas de decisão. Graças aos membros da Comissão e à assessoria,
pudemos dar uma contribuição ao Poder Legislativo,
para que realmente exerça sua função de fiscalização
e controle, não apenas denunciando, mas propondo
alternativas e saídas para o processo do verdadeiro exercício do mandato parlamentar.

MATÉRIA A QUE SE REFERE A ORADOR:
"VI - CONCLUSÕES E PROPOSTAS
DE DECISÕES
Ao apresentar o requerimento propondo a criação
dessa subcomissão, diante dos escândalos que surgiam
em torno da ação do Ministro-Chefe da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, já antevíamos as dificuldades que seriam enfrentadas, mormente
diante dos parcos instrumentos disponíveis por seus
membros. A tarefa principal a que nos propusemos,
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então, foi de buscar o esclarecimento das questões levantadas.

As conclusões a que chegamos vão, no entanto, muito
além da eventual gestão do citado Ministro de Estado
à frente da Seplan-PR: não é possível que o Poder
Executivo prossiga manipulando e aplicando recursos
públicos fora do controle do Poder Legislativo c ao
arrepio das normas vigentes.
Por essa razão, propõe-se que esta comissão adote
as seguintes decisões e encaminhe os projetos de lei
sobre os seguintes pontos:
1- determine a extinção, definitiva, da rubrica orçamentária "Encargos Gerais da União", devendo as despesas específicas constarem nas rubricas dos órgãos encarregados de seu pagamento;
2-limitar a utilização da "Reserva de Contigência",
do Orçamento da União, exclusivamente para atender
despesas relativas a ações necessárias para enfrentar
calamidades;
3 - constatou-se ter havido grande dose de irresponsabilidade na Seplan-PR no manejo dos recursos públicos, por ocasião da "gestão" Anibal Teixeira, que entendeu doação de verbas com "desneeessidade" de se
prestar contas a respeito de sua utilização, confusão
essa que certamente se originou durante a passagem
do referido senhor à frente da Secretaria Especial de
Ação Comunitária. As irregularidades constatadas na
manipulação dos recursos públicos devem merecer o
tratamento determinado pela lei. Nesse sentido, deve-se
recomendar ao Tribunal de Contas da União - órgão
auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização do Poder
Executivo, sempre ê bom lembrar - que seja rigoroso
na apuração e julgamento dos fatos e de seus responsáveis;
4 - que seja rcvista a legislação referente às punições
aplicáveis pelos Tribunais de Contas, de tal forma que
os responsáveis por atos delituosos sejam severamente
penalizados e essas condenações sejam tão pesadas que
levem ao tratamento mais responsável dos recursos públicos;
5-que o Tribunal de Contas da União acione suas
Inspetorias Regionais, bem como faça convênios com
os Tribunais de Contas dos Estados, no sentido de promover penmanentemente um rigoroso acompanhamento e fiscalização da utilização das verbas federais repassadas aos Estados e Municípios;
6 - OPoder Legislativo não pode permitir que prossigam existindo as chamadas verbas "a fundo perdido":
esse "conceito" tem contribuído para que grassc a irresponsabilidade no manejo dos recursos públicos, em todos os níveis de governo e, em especial, tem tornado
possível que o Poder Central exerça manipulação política sobrc outros nívcis de governo. Ainda que não
exista juridicamente esta figura, torna-se necessário,
em nosso entender, que o Legislativo decrete, através
de lei, a sua extinção, propondo-se que essa legislação
determine que o repasse de recursos federais aos Estados e Municípios só possa ocorrer após a aprovação
de sua destinação pelos respectivos poderes legislativos,
que deverão avaliar sua prioridade frente às outras necessidades locais e fiscalizar sua aplicação;
7 - o Poder Legislativo precisa iniciar um proccsso
urgente de treinamento c recrutamento de pessoal de
alto nível, com objetivo de se capacitar para o cumprimento das suas novas tarefas constitucionais, entre as
quais se incluem a análise e revisão das leis originárias

do Poder Executivo (arts. 165 a 167 da Constituição)
que dizem respeito ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias e os três orçamentos anuais, bem como a
análise dos relatórios de acompanhamento da execução
orçamentária (§ 3' do art. 165);
8 - de forma complementar, o corpo técnico do Lcgialativo deve ter sua capacitação e prioridade de trtlbalho dirigidas ao atendimento do trabalho conjunto dos
parlamcntarcs, em especial aqueles realizados nas comissões, e estas também devem ter autorização e autonomia para contratar consultores para tarefas específicas e por tempo limitado, sem villculo empregatício;
9 - é preciso estreitar c intensificar o contato e intercâmbio de informações entre o Legislativo e o Tribunal
de Contas da União, para que se apliquem e aperfeiçoem as normas de prestação de contas e o controle
da utilização dos recursos públicos, rcvisando-se a legislação pertinente, bem como a necessária divulgação
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de "como" e "onde" o Governo tcm aplicado os impostos e outras contribuições pagas pela população;
10 - que a fiscalização do TCU e do Legislativo não
sc limite a verificar se os valores foram relativo não
se limite a verificar se os valores foram realmente aplicados e dentro das normas legais vigentes, mas que vá
além disso para que saiba da qualidade dos bens e serviços resultantes dos recursos utilizados e, também, se
correspondiam às neccssidades locais e nacionais;
11 - que o Legislativo, ao aprovar a regulamentação
do art. 165 da Constituição, conforme previsto em seu
§ 9', determine quc os relatórios bimestrais de acompanhamento da execução orçamentária não sejam apenas
peças contábeis mas, sim, que dêem informações prccisas e efetivas a respeito do andamento dos principais
projetos c aquelas relativas ao atingimento, ou não,
das prioridades governamentais;
12 - que a mensagem anual do Executivo ao Legislativo encaminhando a prestação de contas relativa ao
ano anterior, demonstrc com clareza que problemas
que o Governo pretendcu resolver, com que ações o
fez, quais foram seus resultados efetivos, analisando
as causas dos sucessos e fracassos, comparando csscs
rcsultados com as determinações da Lei Plurianual e
da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
13 - que se recupere a concepção do planejamento
governamental, mas agora em bases democráticas, pois
somente dispondo de uma estrutura de planejamento
que procure soluçõcs para os problemas brasileiros será
possível traçar o caminho a ser percorrido do momento
atual ao futuro que todos nós desejamos. Não é possível
que o País prossiga realizando políticas de curtíssimo
prazo sem quaisquer referenciais de médio e longo prazos. Nem que as políticas econômicas se sobrcponham
de forma absoluta aos graves problemas sociais que
assolam o País e que já se tornaram parte da "paisagem": as pc-ssoas se acostumam com a miséria e crianças
morrendo de fome nas ruas, e as vêem como se estivessem olhando para uma estrada, friamente, sem cmoções.
É preciso que se determinem quais são os problemas
que devem ser atacados COIDO prioridades nacionais e só a população pode fazê-lo soberanamente - para
orientar a ação do Governo Federal, bem como aquelas
de cada região, estado e município, e trabalhá-Ias de
urna forma integrada, determinando-se as ações que
podem resolvê-los e quem são seus responsáveis, de
tal forma que se possa cobrar sua execução.
Mas será prcciso cncontrar urna nova metodologia
de trabalho para o Sistema de Planejamento a ser construído, pois os procedimentos que ainda são utilizados
no que restou da máquina governamental de planejamento não são capazes de lidar com a crescente complexidade da sociedade brasileira, não levam em conta
a existência dos diversos fatores sociais nem o conflito
de interesses entre eles existente. Mais ainda, o procedimento do planejamento tradicional, no Brasil, fonmouse dentro de padrões da ditadura, onde o Estado determina e, embora seja indicativo, espera-se que a sociedade cumpra, ou seja, é totalmente inadequado ao ambiente democrático que se começa a implantar em nosso
País.
O novo Sistema dc Planejamento Governamental deverá estar a serviço da população e trabalhar pelo aperfeiçoamento do processo democrático: a ele cabe estudar e identificar os problemas nacionais (e locias, conforme nívcl de governo) merecedores de prioridade de
ação, encaminhar a discussão desses temas e suas possíveis (sempre existe mais de uma) soluções e os seus
resultados passíveis de prever para cada estrato social
c região do País;
A questão orçamentária tambêm está afeta ao planejamento, e deverá merecer um reestudo, pois a alocação
de recursos determina a efctiva ação de governo, e
esta deverá se dar de acordo com as prioridades aprovadas. Com essa coerência deverá ser fiscalizado pela população e parlamentares, o sistema de plancjamcnto
precisará buscar uma forma de facilitar o entendimento
da peça orçamentária por leigos, abrindo seus "segredos" aos não-iniciados e permitindo a qualquer cidadão
averiguar a aplicação de seus recursos e se corresponde
ao discurso de prioridades;
14 - a orientação básica para a ação de governo c
para o planejamento já está formulada pelos consti-
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tuintes, que a inscreveram no texto da Constituição
nos artigos 3, em especial seu Inciso IH ("erradicar
a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais"), 174. 203 e 204, ressaltando-se o
Inciso H desse último, que determina a "participação
da população, por meio de organizações rcprcsentativas, na formulação das políticas e no controle das
açõcs em todos os níveis", o que deve ser estendido
a todas ações governamentais e não limitar-se apenas
à área dc assistência social;
15 - é importantc enfatizar a necessidade de que esta
Comissão solicite à SEAC as informações relacionadas
no Capítulo IV, item c, do presente Relatório, como
fonma dc sc iniciar a apuração de fatos que poderão
se demonstrar semelhantes ou mesmo ainda mais graves
que os aqui tratados;
16 - que seja determinada a extinção da SEAC, e
na mesma Icgislação sc impeça a criação de outros órgãos ou mccanismos clientelistas que a substituam, para
que não se repita o episódio recente do Conselho de
Segurança Nacional. A participação popular no plancjamento local, conforme determina a Constituição, segundo os Incisos X e XI do Art. 29, pode perfeitamente
solucionar as questões que a SEAC se propõe a financiar;
17 - que as recomendações constantes do Capítulo
V deste Relatõrio sejam enviadas a todas as Assembléias Legislativas e Câmaras de Vereadores do País,
o que pode ser realizado remetendo o Relatório Final
impresso juntamente com uma correspondência chamando atenção para o citado Capítulo;
18 - com relação ao "caso" ABM. podemos concluir
que o SI. Heráclito Rollemberg, Presidente da Associação Brasileira dos Municípios, faltou com a verdade
quando disse ter escolhido a firma Sistron, clo filho
do Sr. Lúcio Veríssimo, por "notória especialização",
já que nos documentos que enviou a esta Subcomissão
não consta, um sequer, atestado de realização dc trabalhos para prefeituras; além disso, o dcsprczo dos pareceres contrários emitidos pela SAREM e pela Secretaria
Geral, substituídos por um parecer do cunhado do Ministro, além da rápida tramitação pedida e a soma vultosa envolvida, cuja maior parte destinou-se ao pagamento da firma do filho do Chefe dc Gabinete, são
evidentes indicações de que o então Ministro do Planejamento e sua "entourage~' estavam coniventes e pretendiam aprovar a proposta de qualquer maneira;
19 - no "caso" de Chapecó-SC não houve, aparentemente, comissões por intermediação dc verbas, mas
o relatório do TCU demonstra uma enOnme lista de
irregularidades constatadas, que devem merecer a ação
da Justiça. Além delas, observa-se uma alferação dos
objetivos entre o pedido inicial formulado pelo Prefeito
à Seplan-PR e o Plano de Aplicação enviado posteriormente à aprovação do pleito: boa parte dos recursos
foi, assim, destinada ao "saneamento financeiro" da
Prefeitura que envolveu, inclusive, vultosos pagamentos à imprensa, sem maiores justificativas;
20 - é preciso que se aprove, pois, uma .legislação
determinando que os "Planos de Aplicação" dos recursos aprovados no Governo Federal para transferência
a Estados e Municípios tenham uma relação direta com
os pleitos, além de serem aprovados, também, pelo
Poder Legislativo local;
21-no "caso" de Valença-RJ, existem "indícios
concludentes" - (confonme Romcu Tuma, da DPF)
relativos à cobrança de comissões por intermediação
de verbas, manipulação de concorrências e tentativa
de destruição de provas, que levaram a Polícia Federal
a instaurar Inquérito Polical e cncaminhá-Io à Procuradoria Geral da República, que reprcsentou junto ao
Supremo Tribunal Federal, solicitando o julgamento
do assunto;
22 - quanto à Viana-MA, observa-se que o seu Prefcito, Sr. Walber Duailibe, já iniciou O processo de
solicitação de recursos à Seplan-PR cometendo falsidade ideol6gica, quando afirma em ofício que Ujá demos

início às obras (do hotel, nota da Rclatoria), sendo
que a parte de alvenaria já está concluída". Dois membros desta Subcomissão estiveram, pessoalmente, no
local, constatando nada ali existir. O restante dessa
"ação de governo" seguiu no mesmo "tom" de irregularidades, e que serão abordadas no capítulo relativo ao
"Enfoque Criminal";
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23 - que seja solicitado ao Tribunal de Contas da
União e ao Departamento de Polícia Federal uma urgente apuração do "desaparecimento" de Cz$ 60 milhões, que constam na Seplan-PR como enviados às
Prefeituras de Sacramento (MG), Santa Rosa do Viterbo (SP) e Guarapari (ES), mas que os respectivos prefeitos alegam nada terem recebido.

VII - CONCLUSÕES DE
NATUREZA CRIMINAL
Diante do quadro que se vem de formar, a propósito
de eventos que destacamos, em maior minudência de
relato, propomos:
1\') em relação ao "caso da informatização dos municípios", o envio deste parecer, em sua íntegra, à Procuradoria da República no Distrito Federal para que ali,
por intermédio de seu Procurador-Chefe, Dr. Haroldo
Ferraz da Nóbrega, cumpra-se com a reposição de abertura de inquérito policial. necessário à invcstigação dc
possíveis condutas de prevaricação, corrupção ativa e
corrupção passiva, em torno das firmas "Dígitos Indústria e Comércio de Serviços de Eletrônica Ltda", para
o fornecimento de equipamentos, c "Sistron Sistema
de Computadores Ltda", para consultoria e implantação de programas. Deverá ser diligenciado, outrossim, o envolvimento da firma Novasses que teria sido
paga assim como a Sistron, pelo mesmo serviço de implantação de projeto para o município de Itaúna (MG);
2') em relação ao Caso da Prefeitura de Chapecó",
aquinhoada com 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzados), o envio deste parecer, em sua íntegra, à Procuradoria da República em Santa Catarina para que alí,
por intermédio de sua Procuradora-Chefe; Dr' EUa
Wolkmer de Castilho, igualmente cumpra-se com a requisição de investigação policial que, inicialmente, detenha-se em amplo esclarecimento por parte do Sr. Prefeito Municipal, das inúmeras realidades detectadas na
aplicação de verba pública federal, que lhe fora repassada pela Scplam, irregularidades estas suscitadas no
Relatório da Inspetoria Regional de Controle Externo
no Estado de Santa Catarina, do Tribunal de Contas
da União. A evolução das diligências bem poderá redundar na necessidade do exame do modus de liberação
dessa verba, nos setores específicos da Seplan, mas tudo
aconselha proceda-se às investigações primeiramente
pelos fatos acontecidos no ãmbito municipal;
3') em relação ao caso da "Prefeitura de Valença",
a remessa de parte deste parecer, especificamente do
teor das informações colhidas a fls. 60/74, para seu envio
à Procuradoria Geral da República como subsídios de
prova à ação penal pública, que como é notório o Dr.
Procurador-Geral da República ajuizou no Supremo
Tribunal Federal contra o ex-Ministro Aníbal Teixeira
e outros;
4') em relação ao "caso Viana", município maranhense, o envio deste parecer, em sua íntegra, à Procuradoria da República no Maranhão para que ali, por
intermédio de seu Procurador-Chefe, o Dr. João Marques, igualmente cumpra-se com a requisição de investigação policial que, inicialmente. detenha-se em amplo
esclarecimento, por parte do Sr. Prefeito Municipal Walber Duailibe - das irregularidades apontadas na
aplicação de verba pública federal. Tudo aconselha seja
igualmente colhido, no inquérito, o depoimento do Deputado Federal Antônio Gaspar.
Cumpre, dessarte, esta Relatora com o dever ínsito
ao mandato popular, que lhe foi conferido, não só de
evidenciar, com fatos, procedimentos inadmissíveis na
condução dos negócios públicos, por quem transitaria,
mente os administre, mas outrossim de provocar a ação
do Ministério Público para que, com independência,
efetivamente cumpra com a outorga constitucional que
lhe conferiu a Assembléia Nacional Constituinte de voz
da sociedade brasileira perante o Poder Judicicírio na
defesa dos direitos, que são indisponíveis, e, sem dúvi,
da, a persecução criminal, em Juízo. contra quem quer
que seja, homem do povo ou homem da elite político,
govcrnamental, sobre scr a garantia de que o Direito
Criminal não mais há de ser discriminatório em sua
realização, é a certeza do Estado de Direito, que se
faz em realidade, posto que a impunidade não pode
mais constituir-se privilégio de aquinhoados em cumpli_ cidades e apadrinhamentos.
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Finalizando, gostaria de ressaltar a necessidade desta
Comissão aprovar e dar um rápido encaminhamento
às propostas do presente Relatório da Subcomissão,
em especial àquelas relativas a medidas legislativas e
pedidos de informações, aproveitando a Relatoria para
agradecer o apoio prestado pelo Presidente da Comissão, Deputado Fernando Gasparian, e de todos os colegas que se empenharam para o sucesso dos trabalhos
realizados.
O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu,
tados, venho aqui falar de nossa preocupação pelas reiteradas declarações à imprensa falada, escrita e televisionada. dos companheiros do PMDB, referente à realização da Convenção Nacional do nosso partido, ameaçando a chapa denominada "Unidade". afirmando que.
ao iniciar a referida convenção, será aprovada uma resolução dispondo sobre a não aplicabilidade da Lei Orgânica dos Partidos Políticos em relação à proporcionalidade dos candidatos ao Colegiado do Diretório Nacional.
Causou-nos cstranhcza o cometimento de erros que
inviabilizam o registro efetivo da Chapa "Compromisso
PMDB", e o respeito às determinações legais levou-nos
a apresentar pedido de impugnação dessa chapa, em
conformidade com o disposto no § l' do art. 50 da
Lei Orgânica dos Partidos Políticos, Lei n' 5.682/71,
em conjullto com o art 37. do Estatuto do Partido.
Ao proceder ao exame dos autos, no pedido de registro da chapa encabeçada pelo ilustre Deputado Ulysses
Guimarães, designada "Compromisso PMDB", verifica-se que a mesma est:í incompleta, caracterizando uma
irregularidade eleitoral. O item XIV do pedido de registro aponta o eminente Senador Mauro Benevides como
membro titular da chapa; entretanto, constata-se na
Declaração que o Senador não assinou o documento,
o que consagraria sua efetiva participação. Ali se encontra tão-somente reconhecida pelos arquivos de autógrafos da Cãmara, a assinatura do nobre Deputado Carlos Benevides, Ambos constituem-se. sem dúvida, figuras que despontam com brilho e mérito no cenário político nacional. Ambos. igualmente, são filiados ao
PMDB, mas, se foi solicitado o registro do Senador
Mauro Benevides e o Compromisso é firmado pelo punho do Deputado Carlos Benevides, torna-se inquestionável que o Senador não autorizou a inclusão de seu
nome na Chapa "compromisso PMDB", registrada para
concorrer à Convenção Nacional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro no próximo dia 12 de
março, ocasião em que será eleito o Diretório Nacional
do partido, Teria, para efeito de atingir o número legal
de candidatos, sido o seu nome indevidamente envolvido?
Do ponto de vista legal, o dispositivo invocado como
fundamento do pedido de impugnação do requerimento
de registro sustenta-se pelo fato de a chapa estar. assim,
incompleta, o que conduz ao indeferimento liminar.
Ora, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos estabelece,
entre outras condições o registro definitivo de chapa
completa como condição irrevogável para a elegibilidade. Somente este ato jurídico qualifica o candidato
a concorrer à disputa partidária. Nos arts. 47 e 57 da
Lei Orgânica dos Partidos Políticos consta que o registro
da chapas está subordinado a três requisistos cuja satisfação cumulativa condiciona a própria existência e validade do ato. Esses requisitos são de ordem subjetiva,
de ordem temporal e de ordem formal.
Analisemos de forma simplificada o conteúdo de cada
um deles. O requisito de ordem subjetiva prevê que
o registro de candidatos e suplentes ao Diretório Nacional só poderá ser formalizado mediante o requerimento
subscrito por um número jamais inferior a trinta conven-

cionais. O de ordem temporal refere-se ao prazo, ao
afirmar que o pedido de registro da chapa deve ser
requerido até vinte dias antes da convenção. E, finalmente, o de ordem formal aponta que a chapa cujo
registro for pleiteado deve ser completa, dela constando
o nome dos candidatos. No caso presente. o requerimento protocolizado. deixou de satisfazer a ordem formaI, visto que a chapa está incompleta.
Sr. Presidente, S1'" e Srs. Deputados, desejo registrar
nesse final do meu pronunciamento que o TSE foi provocado para se pronunciar sobre se o art. 17 da Constituição em vigor é auto-aplicável, pelo menos no que

diz respeito à organização definitiva de partidos políticos, pelo ilustre e eminente Deputado Euclides Scalco,
Secretario-Geral do I'SDB (Consulta n' 9.784), sendo
Relator o Ministro Miguel Ferrante.
A douta Procuradoria Geral Eleitoral, através de parecer da lavra do Dr. Ruy Ribeiro França, opinou que
realmente o art. 17 da Constituição é auto-aplicável,
mas, ao mesmo tempo, é compatível com a Lei n'
5.682/71. Excetua-se apenas o novo sistema de aquisição
da personalidade jurídica, previsto no § 2' do artigo
em questão, que manda seja obedecida a lei civil. Portanto, Sr. Presidente, o Ministro Relator, em seu respeitável voto, é pelo acatamento do parecer da douta
Procuradoria Geral Eleitoral, mas sucede que o Ministro Roberto Rosas solicitou vista dos autos e, portanto,
foi adiado o julgamento da consulta.
Assim sendo, está praticamente já decidida pelo Judiciário que a proposta dos radicais de esquerda do PMDB
visando a propor uma manobra para alijar a Chapa
"Unidade" do Diretório Nacional do PMDB é inepta.
O entendimento de alguns afirmando que "há regras
que não encontram mais funções na Constituição" não
merece, in casu, aceitação no Judiciário.
O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PFL - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, caros colegas
Deputadas e Deputados, com alegria venho a esta tribuna, hoje, para adicionar minha voz a daqueles que se
manifestam em todo o País nessa saudcível onda de
moralização do Legislativo. Quero expressar meu
apoio, entusiasmo e esperança de que essa onda moralizadora que se inicia nas Câmaras de Vereadores houve llma renovação maciça, até massiva, eu diria,
dos vereadores em todos os municípios - atinja as
Assembléias Legislativas e chegue principalmente a esta
Casa, que, com a promulgação da Constituição, teve
restauradas as suas atribuições. É preciso, portanto,
corrigir os desvios que porventura existam para que
o Congresso Nacional tenha moral suficiente para exercer suas prerrogativas.
Dessas atribuições. creio que a mais importante, nesta quadra da nossa história democrática. é a de fiscalizar
os demais Poderes, em particular o Executivo. Para
tanto é preciso arrumar a Casa.
Sabemos, Sr. Presidente, que nesta Câmara muitos
desvios são cometidos. Concursos sâo realizados ao final
dos mandatos e nem sempre se sabe com clareza se
há necessidade do pessoal que é admitido e dos cargos
que são preenchidos. Não sabemos quantos funcionários da Câmara dos Deputados estão à disposição, nos
Estados, de ex-Deputados ou de políticos. Às vezes,
sequer estão trabalhando para políticos. Temos de saber
tudo isto, antes de decidirmos por novos concursos.
Sr. Presidente, a Mesa renova-se na direção da Casa
e renovam-se também as esperanças de que este assunto
seja efetivamente tratado com transparência, sem demagogia, acima das ideologias e das siglas partidárias,
mas em benefício da Câmara dos Deputados, tão desgastada. e dos políticos, tão rejeitados pela Nação. Hoje, temos dificuldade de circular em certas áreas, como
políticos, porque todos somos enquadrados no mesmo
comportamento daqueles que, infelizmente, às vezes
teimam em denegrir esta Casa.
Precisamos, de forma serena e tranqüila, sem caça
às bruxas e sem buscar punir ou enquadrar ninguém
na lei, corrigir os desvios, para que possamos, perante
a Nação, exercer com serenidade e transparência nossas
atribuições parlamentares.
Sr. Presidente, gostaria ainda de registrar a atuação
corajosa da Presidente da Câmara de Vereadores do
Rio de Janeiro, quc está levantando problemas do passado, que têm de ser corrigidos. Precisamos dar-lhe
não apenas o nosso aplauso, mas também o nosso apoio.
Assim, estaremos juntando-nos a milhares de brasileiros.
Sr. Presidente, este é o apelo que deixo a V. Ex',
que preside a Mesa recém-eleita, para que, antes que
dos próprios deputados surjam as Comissões de Inquérito, tome a atitude de levantar e informar à Nação
a situação do nosso quadro funcional: quantas pessoas
trabalham na Casa, quais os desvios existentes, quais
os imóveis da Câmara que estão sendo ilegalmente utilizados. Todas essas perguntas têm de ser esclarecidas
e suas respostas corrigidas a tempo.
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ro e a URP, diferença essa a ser paga em três parcelas,
nos meses de março, abril e maio. Agora, com a divulgação do índice, configura·se a roubalheira contra o trabalhador, que denunciei naquela madrugada. Os assalariados que tiverem data base entre fevereiro e junho
terão, no máximo, a tftulo de recuperação, 7,48%, divididos em 3 parcelas de 2,43%. Isso representa, por
exemplo, para o trabalhador quc ganha salário mínimo
um abono, ou recuperação de perda, de 1 cruzado novo
por mês.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa é a maneira
mais desrespeitosa de se tratar o trabalhador brasileiro.
Esta mcdida provisória é um passa-fora no trabalhador
que acreditou que o Presidente Ulysses Guimarães tinha
feito uma negociação justa para a classe trabalhadora.
Está comprovado o que denunciei: a escolha do INPC,
pelo Ministro Maílson da Nóbrega, na sua negociação
com o Presidente Ulysses Guimarães, visava a iludir
os parlamentares, que, de boa fé, votaram pela aprovação da Medida Provisória nl,' 32, ainda que houvesse
alguns espcrtalhões, alguns deputados que estavam sabendo o que iria acontecer com o salário dos trabalhadores. É isto, essa ridicularia. Pagar I cruzado nOvo
de abono ao trabalhador é lima ofcnsa à sua dignidade,
tcndo em vista que a inflação do mês de janeiro não
foi inferior a 70%, enquanto a diferença entre o INPC
e a URP são ridículos 7,48%. Usar para esse cálculo
o INPC, de 35,48%, é, no mínimo. uma maneira de
humilhar ainda mais a classe trabalhadora deste País.
Ao examinar a Medida Provisória n' 37 na scssão de
hoje à noite, o Congresso Nacional tem o devcr de
estar consciente das suas rcsponsabilidades e da arbitrariedade praticada contra a classe trabalhadora. Teremos
problemas também quanto ao ar!. 3' da medida provisória, o que abordaremos na sessão correspondente.
Para enccrrar, Sr. Prcsidente, quero encaminhar à
Mesa um requerimento de informaçóes dirigido ao Ministro da Cultura, Sr. José Aparecido. Sob suas barbas,
está-se intentando mais uma vez a contratação de 45
funcionários sem concurso, mais um "trem da alegria'\
já tentado às vésperas da promulgação da Constituição
e que, expirado o prazo de autorização, agora tende
a ser renovado, para acobertar apaniguados do Presidente da República, de sua esposa e do próprio Ministro
José Aparccido.

Bahia, erguendo loas aos seus atletas, trabalhadores
verdadeiros e legítimos. talvez os mais autênticos operários do futebol nacional.

-----=-----------------=-----::-~.:::..:-::..::

o SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Se Presidente, Sr" e Srs. Deputados, quero
manifestar minha discordãncia e minha preocupação
em relação ao anteprojeto que o Ministro da Justiça,
Oscar Corrêa, enviou ao Poder Executivo e que será
encaminhado ao Congresso Nacional. O Projeto, o preparado pelo Ministro da Justiça e apreciado pelo Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e Expressão, que substitui o Conselho Superior de Censura.
tenta, através de um procedimento indireto - até sorrateiro, eu diria - burlar a Carta constitucional, quando
estabelcce a censura usando, em vez da palavra "proibido", a palavra "inadequado". E coloca as proibições
de acordo com a faixa etária e o horário das programações de rádio e televisão.
Esse anteprojeto, Sr. Presidente, contraria abertamente a Constituição, que, em seu ar!. 5', inciso IX,
é clara quando diz:
"É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença."
Em seguida, a mesma Constituição diz que ê competência da União exercer a classificação para efeito indicativo.
O efeito indicativo não é proibitivo. Ele indica a faixa
etária, mas não proíbe que a televisão passe esta ou
aquela programação.
Ainda mais, Sr. Presidente, no que se relaciona com
a comunicação, a Constituição também é clara quando
diz, em seu art. 220, § 2':
"É vedada toda e qualquer censura de natureza
política, ideológica e artística."

E estabelece ainda que compete à lei federal estabelecer condições para que a pessoa e a família se defendam na justiça, quanto a determinados programas.
O anteprojeto, Sr. Presidente, Srs. Deputados - e
tomo como base a notícia divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo, para a qual chamo a atenção de V.
Ex" - tem cunho conservador, faz parte dessa onda
de conservadorismo político, dirigida pelo Ministro Oscar Corrêa, e, ao mesmo tempo, contraria abertamente
a Constituição. que é contra qualquer tipo de censura.
Gostaria de acrescentar, ainda, Sr. Presidente, que
esse mesmo Governo que diz ser necessário moralizar
a administração~ "enxugar a máquina", criará, com o
conselho previsto nesse anteprojeto, 4g3 novos cargos
de censores, para realizar um serviço que a sociedade
civil auto-organizada não precisa. Não é necessária a
tutela do Estado para dizer à sociedade o que ela deve
ou não deve assistir. Cabe ao Estado, mio através de
um conselho de policiais, mas de outra maneira, com
critérios científicos, psicológicos, educacionais, instruir,
apenas, e não proibir as pessoas de assistirem a determinados programas, E é responsabilidade da pessoa, da
família e da sociedade, isto sim, definir c decidir o
que existe e o que deixa de assistir. A onda de moralismo
capitaneada pclo Ministro Oscar Corrêa tenta restabelecer a triste lembrança da Marcha da Família com Deus
pela Liberdade, pelo menos naqueles valores. Espero
que não seja enquanto movimento político.
O SR. LurZ SALOMÃO (POT - RJ) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, na sessão de hoje do Congresso Nacional entrará em votação a Medida Provisória
n" 37, de 27 de janeiro, cujo ar!. 1'" promete a recupe·
ração das perdas salariais ocorridas em janeiro, em deconêneia da Medida Provisória n' 32.
Quero lembrar a V. Ex" que foi com base nessa
promessa que se estabeleceu aqui o compromisso de
aprovarmos a Medida Provisória n" 32, compromisso
esse estabelecido não pela minha bancada, do PDT,
mas sim pelas bancadas dos partidos majoritários. quando parlamentares de hoa fé acreditaram na promessa
configurada na mcdida provisória encaminhada por
Ulysses Guimarães, que então exercia a Presidência
da República interinamente.
Na madrugada do dia 28 de janciro, quando discutíamos a Medida Provisória n' 32, tive oportunidade de
denunciar e dc alertar a todos os interessados na defesa
de uma remuneração justa para os trabalhadores que
a Medida Provisória n' 37, em seu art. 1", continha
um engodo, que consistia no pagamento da diferenç2
entre o índicc de inflação pelo INPC apurado para janei-

.=-.::...:-=--=--=-=--=-=~::::....;:::..:=~--------------=----::.:..:...::.::::.:-----

Muito obrigado.
O SR. FRANÇA TEIXEIRA (PMOB - BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados, o futebol, não obstante todos os assaltos c golpes
que tem sofrido ao longo dos anos, sendo usado e maltratado na maioria das vezes por grupos incompetentes
c até dcsonestos, consolidou-se no Brasil como um fantástico fenômeno sociaL A Bahia está cm festa. E uma
festa das mais significativas. A Bahia é hoje talvez o
único Estado brasileiro onde se encara o futebol com
seriedade e sem as safadezas que até há pouco menos
de trinta dias reinavam absolutas dentro da própria
CBF, escandalizando a opinião pública. O Esporte Clube Bahia acaba de conquistar, com todos os méritos,
depois de jogar mais de 28 vezes contra as mais expressivas equipes do nosso futebol, o título de campeão
brasileiro. Fosse outro qualquer grande clube e o fato
seria encarado com naturalidade. Mas o Bahia de hoje
foge completamente aos ritos extremamente innacionários ostentados pela maioria das nossas agremiações
futebolísticas. Num País de URP, OTN, dólares no
paralelo, inflação ainda consideravelmente alta, indexações e outras sandices do economês moderno. que insultam e angustiam o nosso povo, o atual campeão brasileiro, conseguiu a proeza de anebatar o título com urna
equipe basicamente oriunda das slIas divi,ões inferiores.
pagando salários inacreditáveis para os padróes cxibidos
na atualidade.
Confirmo. então, Sr. Presidente, aquilo que Jorge
Amado considerou "ser a vitória da esperança, da força
de vontade e da fé".
Segue esta fé sendo a razao de continuarmo, acrcditando no Brasil. O País é vii1veL Invi,íveis são alguns
homen, que pensam liderá-lo.
Sr. Presidente, fica registrado no, Anais desta respeitável Casa o nosso pronunciamento de alegria e satisfação pelo triunfo maiúsculo do glorioso Esporte Clube

O SR. PAULO RAMOS (PMN - RJ. Sem revisão
do oradoL) - Se Presidente, Sr'> e Srs. Deputados,
o Partido do Movimento Democnltico Brasileiro enfrenta hoje uma disputa intcrna entre duas correntes:
uma que se intitula corrente dos históricos e outra intitulada corrente dos conservadores. A impressão que a
conente dos históricos pretende transmitir à sociedade
brasileira é de que está comprometida com os melhores
valores do PMOB. isto é, com os princípios que orientaram a luta do partido contra o regime autoritário,
Fazemos este registro porque integramos os quadros
do PMDB. De lá saímos por perceber as dificuldades
internas existentes para que o partido cumprissc cspecialmente o seu programa e honrasse os compromissos
assumidos em praça pública.
Entretanto, integra a chamada corrente de históricos
- razão talvez das dificuldades internas do partido o Governador Moreira Franco, que num passado rccente aliou-se aos principais próceres da ditadura militar.
E o que faz S. Ex' à frente do Governo do Estado
do Rio de Janeiro? Utiliza-se da Polícia Militar, ou
de integrantes da Polícia Militar. para exercer dentro
daquele Estado os mesmos hábitos da ditadura, os mesmos vezos da vigiláncia e da perseguição política.
Tenho em mãos, e peço a V. Ex' para transcrevê-lo
nos Anais da Casa, um documento confidencial - que
somente através deste parlamentar vai chegar ao conhecimento do Parlamento - produzido pela 2' Seção do
Estado Maior da Polícia Militar, manifestando quc
aquela corporação, pela política do Governo do Estado
e através de alguns dos seus integrantes, ainda faz a
chamada espionagem política, e revelando que O partido
político alvo desse informe confidencial é o Partido dos
Trabalhadores.
É preciso que todos os integrantes do Congresso Nacional saibam que o Governador do Estado do Rio
de Janeiro, o Sr. Moreira Franco, que integra a conente
de históricos do PMDB, utiliza-se de uma corporação
mais que centenária para afirmar aquilo que o povo
rejeitou, porque era o que de pior vinha da ditadura.
Faço questão de dizer, como ex-integrante da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro, atualmente na
reserva, que essa perseguição também sc destina ao
seu público interno. Estou convcncido de que os integrantes da Polícia Militar. na sua quase totalidade. compreendem o papel que há de ser desenvolvido pela corporação e pretendem integni-la na democracia, dentro
dos seus melhores valores, não sendo uma polícia contra
o povo, mas existindo para prestação de serviços à sociedade. Serviço de segurança, sim, serviço de espionagem, não.
Muito obrigado.
INFORME A QUE SE REFERE O ORADOR.L Assunto: Diversas tendências de esquerda abrigadas no Partido dos Trabalhadores
2. Origem: 2 EM/PM
3. Avaliação: B-2
4. Difusão (*)
5. Difusão anterior - X6. Anexo: Cópia do rccorte de jornal
7. Referência. - X O Jornal do Brasil, edição de 20 de novembro de
1988. fez publicar matéria intitulada" As diferentes pontas da estrela", em que aborda a composição do partido
dos Trabalhadores (PT) mostrando as diversas tendências das correntes de esquerda que estão incrustadas
naquele Partido, citando nominalmente os expoentes
de cada grupo, cargos (políticos ou em entidades diversas) que ocupam, as organizações que deram origem
às atuais correntes e principais teses defendidas pelas
aludidas tendências.
A exemplo do que foi exposto em documentos anteriores elaborados por esta AC, a matéria aponta a participação das diversas tendências ou correntes nos variados movimentos populares, tais como: movimento operário-sindical, educacional. religioso, tendo como objetivo principal a luta pela revolução socialista, como forma de chegar ao Poder.
Releva ressaltar a prcsença. entre os principais expoentes do PT, do Ciro Garcia, Presidente do Sindicato
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dos Bancários - RJ (integrante da Convergência Socialista) e de Washington Costa, Presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos - RI, destaque do chamado 'Movimento Comunista Revolucionário, o que explica o ascenso experimentado pelo movimento operário-sindical
durante a.condução de greves e manifestações diversas
desencadeadas neste Estado no ano de 1988.
DIFUSÃO: CER -CFAP - ESPM - EsFO -CIPM
Fcm - RCECS - CIOE - BPChq - BPRv - l'
CIPM - 2- CIPM - 3' CIPM - 4' CIPM - 5 CIPM
- 6- CIPM - 7' CIPM - 8' CIPM - 9' CIPM l' BPM - 2' BPM - 3" BPM - 4' BPM - 5' BPM
- 6' BPM - 7' BPM - 8' BPM - 9' BPM - lO"
BPM -11' BPM -12' BPM -13' BPM - 14' BPM
- 15' BPM -16' BPM - 17' BPM - 18' BPM 19' BPM - 2(),! BPM - 21' BPM - 22' BPM - 23'
BPM-24'BPM

o SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, SI'''. e Srs Deputados,
quero, eomo amigo admirador, associar-me às manifestações de luto e de dor pclo falecimento. ontem, em
trágico acidente automobilístico, do Deputado Federal
Constituinte, líder sindical e Prefeito de Volta Redonda
Juarez Antunes.
Sr. Presidente, evocar a memória de Juarez Antunes'
é falar a propósito das históricas lutas do sindicalismo
autêntieo e da própria classe trabalhadora brasileira.
Foi um homem que, iniciando a sua vida profieional
com humildade, num eargo simples, galgou postos, graças à autenticidade d:) seu trabalho e da sua luta, e
transformou-se, em curto prazo, das mais fulgurantes
e combatidas lideranças políticas e sindicais do País.
Sr. Presidente, não teria palavras para descrever a
contribuição extraordinária e inesquecível que Juarez
Antunes deu ao PDT, seu partido, e à própria classe
trabalhadora brasileira, porque, na verdade. Juarez Antunes viveu para a humilde glória de servir às causas
da liberdade, da democracia e da justiça social.
Feito este registro, Sr. Presidente, quero expressar,
provavelmente em nome do meu partido, o protesto
da classe política. comprometida com a apuração de
todos os escândalos que enodoam este País e que têm
a sua matriz no Palácio do Planalto, pela decisão tomada
pelo Presidente em exercício da Casa, Deputado Inocêncio Oliveira, de determinar, supostamente COm base
em dispositivo regimental superado, o arquivamento
do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Senado sobre corrupção que pediu o indiciamento enquadrado-o em crime de responsabilidade, do Presidente José Sarney, do Consultor-Geral da República
Saulo Ramos, e do Ministro das Comunicações Antônio
Carlos Magalhães.
Pelo que noticiam os jornais. o Deputado Inocêncio
Oliveira teria tomado por base mecanismo regimental
que lhe dá, na condição de Presidente, autoridade para
àecidir o que deveria ser remetido ao Plenário. Afinal
de contas, Sr. Presidente, quando a Nação, estarrccida.
assiste ã malversação sistemática e continuada do dinheiro que falta nos bolsos do povo, uma Casa que
se diz ser do povo não tem o direito de determinar
o arquivamento de uma investigação tão importante
e tão séria. Não quer dizer isto que José Sarney, Saulo
Ramos e Antônio Carlos Magalhães devam ser efetivamente condenados por delito de responsabilidade, mas
toda e qualquer investigação interessaria também àqueles que ocupam ilegitimamente o poder sem unção popular. porque a História, que nunca foi escrita a ponta
de baioneta, nem a bico de fuzil. haverá de absorver
os que merecerem absolvição e de condenar os criminosos que estão levando este País ao caos econômico.
Por isso, Sr. Presidente, registro este p.rotesto e invoco. inclusive, a Lei n" 1.079, que regula, conceitua
c define os chamados crimes de responsabilidade, para
demostrar que o Deputado Inocêncio Oliveira exorbitou da sua função de Presidente interino da Casa.
Essa lei estabelece também os procedimentos a serem
adotados na apuração dos delitos de responsabilidade.
No seu art. 19, ela determina que o Presidente da Câmara informe o Plenário sobre o caso e oriente a formação
de uma comissão espccial para apreciar a matéria. A
comissão será integrada por representantes de todos
os partidos e deverá ser formada 48 horas após o Plenário ter tomado conhecimento do assunto.
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Por isso, Sr. Presidente, ao registrar este protesto.
peço à Mesa que reexamine o problema e, à luz do
que define a Lei n' 1.079, faça os procedimentos que
ela determina. afim de que esta Casa não fique mais
comprometida dq que está perante a opinião pública.
Afinal de contas, lugar de ladrão é na cadcia. Quem
não deve não teme, quem deve sempre treme. (Palmas.)
O SR, CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de pedir a atenção
de V. Ex', e por intermédio de V. Ex' de toda a Mesa
da Câmara dos Deputados para a leitura do § 2' do
art. 50 da nova Constituição do nosso País. Ele diz
o seguinte:
.
"As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fcderal poderão encaminhar pedidos escritos
de informação aos Ministros de Estado'" -, e sublinho, SI. Presidente - "importando crime de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento no
prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas.'"
Sr. Presidente. o requerimento de informação é um
instrumento básico da ação do Poder Legislativo; é um
instrumento de trabalho, para que o parlamentar não
trabalhe apenas COm deduções ou informações que surjam daqui ou dali, mas que possa utilizar informações
oficiais. Isso dcveria interessar ao Poder Executivo. Não
quero aqui fazer referência a outros parlamentos, mas
lebraria que na Grã-Bretanha o Primeiro-Ministro, uma
vez por semana, participa dc uma espécie de "pingafogo'" com a Câmara dos Comuns, e recebe ali o requerimento de informação. Se não responder após uma
semana, não volta à Casa dos Comuns na semana seguinte e corre risco de ver o gabinete ser desprestigiado e cair.
Ora, Sr. Prcsidente, cste é um instrumento importante para scr tratado da forma canhestra como o vem
sendo pelo Poder Executivo. Durante o período da Assembléia Nacional Constituinte, o seu Rcgimento, que
tinha força de lei constitucional, sequer foi levado em
consideração pelo Poder Executivo quanto aos prazos
de resposta aos requerimentos de informação.
Muito bem, Sr. Presidente. Quero informar à Mesa
desta Casa que Se os prazos dos requerimentos de -informação, a partir da publicação da nova Constituição,
não forem respeitados, a Mesa tem que argüir o Poder
Executivo por crime de responsabilidade. Gostaria que
a Mesa fizesse uma revisão, a partir daquela data, dos
requerimentos de informação apresentados e lembrasse
o Poder Executivo que entrará na Justiça, argüindo
crime de responsabilidade por parte dcsse Poder.
Nestc momento, Sr. Presidente, encaminho mais dois
requerimentos de informação: o primeiro trata da concorrência que está sendo estabelecida pelo Governo
Federal para o trem rápido, que vai ligar Rio, São Paulo
e Minas. A abertura das cartas será no dia 27 dc fevereiro. E o segundo trata da demonstração da execução
financeira do Tesouro Nacional, onde, curiosamente,
a transferência para os fundos de participação aparece
com crescimento real. em janeiro de 89, de 20,4%.
enquanto o conjunto das transferências aparece com
crescimento real de 3,4%. Portanto, todas as outras
fontes tiveram uma queda real nas transfcrências. o
que compensou o crescimcnto do FPE e do FPM. Estranhamos esses números e queremos explicações por parte do Sr. Ministro da Fazenda.
Estou encaminhando esses requerimcntos dc informação e pedindo que a Mesa da Câmara dos Deputados
faça cumprir o § 2' do art. 50 da Constituição Federal
e, se for o caso, argüa por crime de responsabilidade
o Poder Executivo, para que não tenhamos que fazer
isso de forma individual e aurônoma.

°

°

o SR. PRESIDENTE (Carlos Colta) -A Mesa tomará as providências cabíveis no caso.
O SR JAYME PALIARIN (PTB - SP. Scm revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr". e Srs. Deputados,
voltamos a esta tribuna, nesta oportunidade, para abordar um assunto que deve estar preocupando os lavradores do nosso País.
Quando da edição do Plano Verão, o governo congelou o preço dos alimentos de primeira necessidade. Logicamente, os lavradores que fizeram empréstimos no
Banco do Brasil, cstão notando, no decorrer desses
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dias. que suas dívidas estão apmcnútndo assustadoramente, embora o Ministrro Iris Rezende tenha dito
em São Paulo, numa reunião a que muitos agricultores
compareceram, que a correção monetária havia sino

extinta. No entanto, em todos os financiamentos agrícolas e de investimento na agricultura que ° Banco do
Brasil fez em 1988 há uma cláusula contratual que diz
que em hipótese alguma o tomador de empréstimo pagará, ainda que não haja correção monetãria. menos
do que o rendimento da caderneta de poupança.
Ora, com a caderneta de poupança rendendo 23 %
no mês passado e entre 19 e 20% neste mês, não precisa
ser expert em Economia para saber quc os 23% do
mês passado mais os 20% dcste mês darão - são juros
sobre juros - 48% em dois meses. Isto quer dizer
que o lavrador, que pagaria seu' empréstimo com mil
sacas de soja, precisará agora de 1.480 sacas para pagar
o mesmo financiamento. Aquele que pagaria o seu empréstimo com 100 sacas, vamos dizer. de milho terá
de ter al;0ra 148 sacas para pagar o mesmo financiamento. E um problema que o Sr. Ministro e as autoridades econômicas terão de resolver, porquc, na verdade, os lavradores deste País sempre carregaram a Nação
nas costas e no Brasil a indústria sempre teve privilégios.
Por quê? Porque o carro sempre andou na frente dos
bois.
V. Exas. sabem que quem produz é a natureza, é
a agricultura. A indústria transforma. No entanto, hojc
O represcntante das indústrias de autopeças foi à televisão para pedir um reajuste de 25 a 30% nas peças para
poder abastecer o mercado.
Ora, mais uma vez estamos aqui para abordar este
assunto e pedir ao Governo quc não permita este abuso
das aves de rapina, dos vampiros, que são os donos
da indústria de autopeças e da indústria automobilística.
O Governo dcve disciplinar o mercado para que o
Plano Vcrâo possa ter êxito.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.

o SR. ALCIDES LIMA (PFL - RR. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Prcsidentc. Sr~ e Srs. Deputados, venho a esta tribuna tratar de assunto que considero de grande importância para Roraima, Diz respeito
à tentativa de se cometer mais um ato que irá de encoutro aos interesses do sofrido norte brasileiro, atingindo,
desta feita. a combalida classe empresarial c principalmcnte a população roraimense. Isso ocorrerá se for
consumada a assinatura do Convênio 65/88, de 6-12-88,
do Confaz, que suspende a isenção do ICM quando
da remessa de produtos industrializados para os Estados
de Roraima, Acre. Amazonas e Rondônia. Será limitada, com essa medida, a aplicação dos Decretos-Leis
n"' 288/87 e 356/68 aos estabelecimentos comerciais localizados no Município de Manaus, Capital do Amazonas.
Ora, Sr. Presidente, além de injusto, o referido convênio é inconstitucional, porquanto fere o caput do art.
40 das Disposiçôes Transitórias da Constituição Federal. que diz:
"É mantida a Zona Franca de Manaus, com snas
características de área livre de comércio, de exportação e importação de incentivos fiscais, pelo prazo
de vinte e cinco anos, a partir da promulgação
da Constituição."

É injusta a medida, porque, ao ser aplicado o referido
Convênio, a incidência do ICM, do IPI e do Finsocial,
mais o acréscimo do frete, com tributos e custos financeiros. as mcrcadorias já na saída das fábricas. terão,
indubitavelmente. um aumento que varia entre 15 a
20%. Esse aumento, com certeza, será repassado aos
consumidores que já enfrentam o mais elevado custo
de vida do País.
Por outro lado os estados produtorcs dessas mercadorias adquirem a matéria-prima desses estados do Norte, a preços inferiores aos praticados no mercado exterior. e as devolvem a preços excessivamente superiores.
Por estas razões é que faço um apelo, até em tom
patético, ao ministro do Planejamcnto e aos membros
do Confaz, em nome da população roraimense, para
que não aprovem o Convénio 65/88 nos termos em que
está proposto, a fim de que possa ser mantida a atual
situação, por entender que ela é justa e constitucional.
Se isso não acontecer, havcrá uma elevação no custo
de vida da ordem de 60%, naquela unidade da Federa-
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ção, agravando ainda mais a situação econômico-financeira de sua população.
Era o que tinha a dizer.

o SR. ELIEL RODRIGUES (PMDB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
venho, nesta oportunidade, a esta tribuna para me congratular com o Dr. Camilo Vianna, médico e preservacionista da rcgião amazônica, pelos 21 anos de fundação
da Sopren - Sociedade de Preservação dos Recursos
Naturais e Culturais da Amazônia. Essa figura humana
ativa e operosa do Estado do Pará merece um pronunciamento neste plenário, em reconhecimento ao seu
efetivo trabalho voltado para nossa região e nosso ecossistema.
A soprem, conforme seu presidente. foi fundada.cm
13 de fevereiro de 1968 por três agrônomos. três engenheiros e dois médicos. Ela atua, até hoje. em toda
a Amazônia "clássica" (região Norte) e tem cerca de
15 mil participantes. Durante esse período, a entidade
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Como um "caçador de esmeraldas", busquei, nesta
Casa do povo brasileiro, uma agremiação que atendesse
aos meus ideais e aos do nosso povo.
Naquela época então nenhum parâmetro ser-me-ia
melhor que o desempenho desta agremiação nos trabalhos de construção da nova Carta Magna, qual fosse,
posicionamento equilibrado, defesa dos trabalhadores.
avanços sócio-políticos, defesa da propriedade, proteção ao idoso. ao adolescente, à maternidade e à infância, justiça social e liberdade.
Nesta busca, cncontrci o Partido Democrata Cristão.
seus integrantes. seus pensamentos, seus programas.
De forma a mais singela possível, lá ingressei sem propor e sem ouvir propostas; sem argumentar 011 ~er argumentado, pois antevia a perfeita simbiose, onde hospedeiro e hospedado pactuavam o bem dc tcrcciros no nosso caso, o bem do povo brasileiro.
Não venho aqui para carpir a sorte. Venho, sim.
para dizer que mais uma vez a ameaça do fatídico fisiologismo que dcstruiu o PMDB ronda as portas do Partido
Democrata Cristão.

passou por diversas fases, tendo associado seus traba-

A nova Constituição aí está para dar o testemunho

lhos aos dos extintos Projcto Rondon e Movimento
Brasileiro de Alfabetização (Mobral), nos anos 70. Em
1973, segundo Camilo Vianna, a entidade abriu a discus-

inquestionável de que o PDC teve um comportamento
progressista nos trabalhos Constituintes, pelo que apresentou. discutiu e aprovou naquela plenária, especialmente aqueles de autoria do Deputado José Maria Eymael c dc nossa própria autoria, sem esquecer tantos
outros integrantes desta agremiação que participaram
não só com seus trabahos. mas acima de tudo com
os seus votos.
Defendemos. Sr. Presidente. Srs. Deputados, a imediata libertação do jugo desgraçado. mesquinho da dívida externa, da dívida pública, da inflação, dos desmandos públicos e da incompetência, para lograrmos o bemestar social. abolir a fome, resgatar a dignidade. aniquilar a impunidade c sublimar a integridade e soberania
nacionais.
Para finalizar, quero deixar gravado nos Anais desta
augusta Casa que nenhum aventureiro descompromissado com os cruciais desafios desta Nação possa. por
via da pressão econômica, conduzir à genuflex;io este
partido, cujas promessas divinas de esperanças haverão
de servir de exemplo para a posteridade.
Era o que tinha a dizer.

são nacional em torno da necessidade de preservação

da Amazônia em todos os sentidos. tendo em vista o
incremento e expansão de sua colonização, fomentada
pelo Governo federal.
Longe de suas propostas iniciais, que segundo Camilo
Vianna foram reavaliadas e aprofundadas. a Sopren
é hoje um fórum de discussão mas também de prática.
nas lutas pela valorização do homem amazônico e busca
de uma identidade para a região". Sobre a polêmica
discussão em torno da internacionalização da Amazônia. O presidente da Sopren tem uma posição finne:
"A colaboração das nações para a não-destruição de
nossas florestas e de nossa cultura deve ser aceita. Mar;
internacionalizar a região é uma idéia que devemos
rechaçar em todos os sentidos, porque não faz sentido.
Hã dois meses e meio. informou Camilo Vianna. a
Sopren vem se preparando para participar do I Encontro das Nações Indígenas do Xingu, que será realizado
em Altamira, a partir do próximo dia 21. Paralelamente
e em apoio, a entidade vai promover, no mesmo local,
o I Encontro de Entidades Preservacionistas Não-Governamentais.
Este é o nosso apoio também a S. S' Conseqüentemente, Sr. Presidente e nobres companheiros, no mo-

mento em que se realiza em Altamira. no Pará. nosso
Estado. o I Encontro das Nações Indígenas do Xingu
e, paralelamente a esse evento, o I Encontro de Entidades Preservacionistas Não-Governamentais, levados
a efeito pela Sofren, s6 nos resta cumprimentar o Dr.
Camilo Vianna e desejar-lhe êxito nesses trabalhos tão
importantes para a Nação brasileira. como para nossa
região amazônica.

o SR. MlRALDO GOMES (PDC - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -SI. Presidente, Srs. Deputados,
nesta hora de intensa agitação por que a Nação passa.
bnscando, de forma agonizante. a sua plenitude, nos
campos político, social e econômico, venho a esta tribuna para fazer um depoimento que por certo atenderá
a meu ego e, sem sombra de dúvidas, poderá oferecer
reflexões a este Plenário, como forma de contribuição
a quantos que, possuindo dramas idênticos, possam encontrar também as suas soluções.
Em aqui chegando, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
a 27 de outubro de 1987, trazia comigo a vibração dos
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, impregnado do desejo do servir à minha Pátria. contribuir
na construção de sua nova ordem jurídica que buscasse
consolidar a liberdade, a solidariedade e a justiça social.

Fazer medrar esses ditames maiores para a nossa sociedade foi o sonho que tive enquanto membro do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - (PMDB),
do qual me afastei quando desiludido. inconformado
com o comportamento ambígudo, de cuja incongruência não soube agradecer ao povo a mais arrojada vitória
de uma agremiação política em todo o Ocidente, pois
proporcionando a desordem, que não permite o progresso, que incrementa a injustiça e que não acode
a Naç:ío.

o SR. GONZAGA PATRIOTA (PMDB - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'; e
Srs. Deputados, o respeito a um dispositivo constitucional e às normas internacionais é um imperativo da
consciência nacional no quc diz respeito ao asilo político.
Temos ainda bem vivo nas nossas mentes o que aconteceu em nosso País, num passado não muito distante,
quando milharcs dc patrícios tiveram quc buscar no
exílio a sobrevivência e a tranqüilidade que lhes foram
usurpadas pelo golpe militar de 1964.
Foi com base no asilo político que os brasileiros sc
livraram das arbitrariedades e das atrocidadcs praticadas pelos violentos e truculentos donos do poder ditatorial que se implantou no Brasil.
No exterior, seja na França. na Argélia, na Holanda
ou na Alemanha, os brasileiros receberam acolhida fraterna e ali puderam exercer suas profissões; estudaram
e até progrediram, econômica e financeiramente.
Acontece. porém, que mesmo tcndo aqui no Brasil
a importância quc tiveram. no exílio ,iveram como cidadãos comuns, despojados de proteção especial e aL"lados de atividades políticas que pudessem por cm risco
o relacionamento dos países ondc cstavam vivendo com
o Brasil.
Aliás. esse deve ser o comportamento de qualquer
exilado, por importante que tenha sido sua vida pública
no País de origem.
Parecc, Sr. Presidente, quc no Brasil o direito de
asilo vai muito além da acolhida assegurada pela Lei
Maior. Aqui, os que buscam asilo político encontram
o paraíso.
Vejamos o exemplo do que vem acontcccndo com
o deposro ditador do Paraguai, General Alfredo
Stroessner. O velho ditador é mandado embora do Paraguai e corre para o Brasil, onde tem propriedades c
"negócios". Aqui chegando, o destronado General
Stroessner assume ares de divindade e recebe do Governo brasileiro apoio s6 comparável aos dados a chefes

Fevereiro de 1989

de Estado e de Governo que nos honram com suas
visitas. Garantem-lhe uma mansão oficial em Itumbiara, Goiás, e dão-lhe a segurança do Estado. de forma
até certo ponto acintosa aos brasileiros.
Em Itumbiara, o velho caudilho convocou entrevistas
coletivas e as deu ao seu cstilo, sob a vigilante e ostensiva proteção de um pelotão do Exército. colocado para
cobrir sua j'\ frágil integridade física.
Enquanto Strossner discutiu com seus assessores e
com as autoridades brasileiras qual o melhor lugar para
o seu ócio. o povo pagava a segurança de quem humilhou, perseguiu, trucidou e matou várias gerações de
paraguaios com a mais cruel tirania de que se tem conhecimento na América Latina. Foram 34 anos de vergonha
pafa um povo que teve a desdita de ser escravizada
pela mais vergonhosa corrupção. Foram mais de três
décadas de tráfico de drogas e contrabando. Foi o mais
negro período da história do povo guarani.
Rcpugnante é a figura do corrupto que hoje o Brasil
hospeda com honrarias que nunca foram dispensadas
no exterior a estadistas e patriotas brasileiros como Juscclino Knbitschek e João Goulart, quando viveram exilados. Tão repugnante que até Pinochet não o quis
no Chile.
Mas aqui. Sr" e Srs. Deputados, a triste figura é
paparicada e garantida às nossas expensas.
Como vemos, Sr. Presidente, aí está uma vergonha
nacional que precisa ser denunciada.
Nada temos contra a concessão de asilo ao velho
ditador. mas não concordamos com os privilégios que
lhe estão sendo concedidos.
Que permitamos que use sua mansão de Guaratuba.
no Paraná, para onde já se mudou, mas quc dcixcmos
de lado a proteção descabida a um criminoso que envergonha os povos da América Latina.
A não ser que nossas autoridades pensem da mesma
forma que n sinistro ditador! Por isso lhe dão tanta
cobertl " j á prá dcsconfiar.
O SR. RUY NEDEL (PMDB - RS. Scm revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados. a respeito da questão do pagamento da safra de trigo de 1988,
procuramos obter mais detalhes. Soubemos que falta
aos triticultores gaúchos o pagamento da quantia de
vinte milhões de cruzados novos. Ora. é uma quantia
insignificante para o Governo, mas fundamental para
o pequeno agricultor.
-É preciso lem brar ao Poder Executivo que o grande
e o médio produtores têm estrutura e máquinas para
fazer a colheita antes do pequeno agricultor - este
fica na dependência daqueles para realizar sua colheita.
Mesmo pagaudo aos donos das máquinas, precisam esperar que aqueles terminem sua colheita. Justamente
os pequenos agricultores ficaram sem receber esse dinheiro, justamente eles que não têm recursos para continuar seu trabalho laboral de produção para a Nação.
Não é possível que não encontremos soluções para
isso. Não é possível que o Poder Executivo fique insensível e não procure agilizar o pagamento dessa importância. Insistimos e tornaremos a insistir para que se
equacione a questão.
Tentando agilizar a solução desse problema estamos
procurando conseguir que seJa nlarcada uma audiência
com o presidente da República interino - o Presidente
desta Casa, Deputado Paes de Andrade - para que,
justamente com outros deputados, de vários partidos
que representam nesta Casa o Rio Grande do Snl, e
o prcsidente da Feeotrigo, possamos encontrar um denominador comum e resolver esse problema.
Era o que tinha a dizer.

o SR. ERNESTO GRADELLA (PT - SP) - SI.
Presidente, Srs. Deputados, na heróica greve dos metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional, rcalizada
em novembro do ano passado, em Volta Redonda, três
metalúrgicos foram mortos pelas forças de repressão,
e estas incluíam o Exército e a polícia militar.
Hoje, mais de três meses após esses assassinatos,
em vez da apuração para se encontrarem os responsáveis e sua conseqüente punição, a classe trabalhadora
recebe, revoltada, a notícia de que o Exército brasileiro
resolveu condecorar quatro oficiais da polícia militar
que participaram dessa rcpressão em Volta Redonda
e comandaram parte dela. Parece que assassinar traba-
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lhadores no Brasil deixou de ser motivo de punição,
como no caso do companheiro Chico Mendes e de centenas de outros trabalhadores, e passou a ser motivo de
condecoração. É impossível se aceitar que a morte dos
companheiros William Fernandes Leite, Valmir Freitas
Monteiro e Carlos Augusto Barroso, que já passaram
à história da classe operária brasileira como os lutadores
contra o arrocho salarial e contra essa política econômica da Nova República, seja tratada dessa maneira
displicente pelo Exército brasileiro. Neste País, as vítimass passam a ser criminosos, e estes viram heróis que
recebem medalhas e, por ironia do destino, a Medalha
do Pacificador.
Essa mentalidade fascista, oriunda dos mais duros
tempos da ditadura militar em nosso País, não pode
ser aceita por esta Casa, porque, na verdade, ao aceitarmos fatos assim, fica dado que, nas próximas greves
dos trabalhadores, o Exército pode continuar assassinando trabalhadores. Temos que ressaltar que a repressão em Volta Redonda aconteceu um mês depois de
promulgada a nova Constituição, que garante o direito
de greve aos trabalhadores.
Não podemos admitir que essa "honraria" sirva para
encorajar outros crimes iguais. O Gen. José Luiz Lopes
da Silva. comandante da I' Brigada de Infantaria Motorizada, sediada em Petrópolis, participou da invasão
da Compahia Siderúrgica Nacional e, alguns dias atrás.
disse, numa entrevista, que "é lógico que o Exército
não pode accitar provocações nem vai aceitá-las". Ora,
esse general precisa receber a resposta: o trabalhador
brasileiro também não vai suportar provocações desse
tipo, como essa feita agora pelo Exército brasileiro.
.Manifestamos aqui, nesta Casa, o repúdio que sabemos crer ser o de milhões de trabalhadores, e, inclusive,
numa homenagem ao companheiro Juarez Antunes, falecido no dia de ontem, vamos ler a última nota oficial
que ele assinou como prefeito do Município de Volta
Redonda:
"É uma afronta ao trabalhador. O Exército, no
mínimo, deveria ter-se comportado como no caso
do Riocentro: ficar calado. Na verdade, o que o
Exército quer é sair da condição de acusado para
a de vítima. Sair da garupa para o arreio."

Sr. Presidente, é importante que fique claro que não
aceitamos, de maneira alguma, provocações dessa natureza à classe trabalhadora. E, mais um avez, exigimos
que os assassinos de trabalhadores em Volta Redonda
sejam revelados, punidos e presos.
Durante o discurso do Sr. Ernesto Gradella o
Sr. Carlos Colta - 3' Secretário deixa a cadeira
da presidência, que ê ocupada pelo Sr. Wilson Cam·
pos - 2' Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) palavra o Sr. José Thomaz Nonô. (Pausa)

Tem a

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÓ (PFL - AL. Scm
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
transcrevo nota oficial do Inamps de Alagoas do dia
17 de fevereiro corrente:
"Tendo em vista os últimos acontecimentos nos
postos do Inamps, hoje administrados pelo estado,
através do Convênio SUDS, culminando com os
cortes no fornecimento de água e energia elétrica
e falta de material de limpeza, acarretando a não
higienização, além de outros problemas, a gerência
do órgão em Alagoas sente-se sensibilizada com
os transtornos pelos quais a população está passando, ao tempo em que esclarece que o descaso é
de inteira responsabilidade da Secretaria de Saúde.
Maceió, 17-02-89, Antônio Ferreira de Albuquerque, Gerente Regional do Inamps em Alagoas."
Sr. Presidente, meu estado realmente vem sendo afti.gido por toda sorte de endemias, epidemias e catástrofes
de todo o gênero, a começar pelo governador do Estado, responsável maior por boa parte desses desacertos.
IVlas aos que hoje estamos assistindo !,m matéria de
assistência de saúde é algo surrealista. E o lnamps que
sc solidariza com a população pelos péssimos serviços
prestados na área da saúde.

Para não fazer aqui mais uma crítica com cheiro de
província, crítica regional, procurei antes a direção do
Inamps, em Brasília, e os entes responsáveis no Ministério da Previdência c Assistência social. Fiquei estarrecido ao saber que, hoje, passados quase dois anos de
implantação do SUDS, não há um mecanismo contábil
quc permita ao Ministério da Previdência ou ao Inamps
rastrear, acompanhar o destino dos bilhões de cruzados
novos que vêm sendo repassados às administrações estaduais.
Antigamente, Sr. Presidcnte, existia verba para hospitais universitários, verba para rede própria do lnamps
e do estado, verba para entidades filantrópicas, enfim,
para cada uma dessas entidades, bastando uma inscrição
e um projeto específico dentro do quadro orçamentário
da União. Hoje, não. Sob um único ele.mcnto contábil,
transfere-sc, repito, bilhões e bilhões para que o secretário estadual de Saúde, quer seja de Alagoas, do Rio,
ou de qualquer estado da Federação, os utilize da melhor forma ou da maneira como quiser.
É pois isso, sr. Presidente, que assistimos a quadros
como esse. Em Maceió a situação é essa: o ínamps
chega ao cúmulo de dar nota de solidariedade à população, como se ele e a Secretaria de Saúde não fossem
exatamente os órgãos destinados ao atendimento dos
desassistidos em saúde pública. Que o SUDS é um sistema absolutamente falido, toda a população brasileira
está cansada de saber. O prórpio presidente da República, ainda na semana passada, confidenciou, salvo
engano, ao Deputado Roberto Jefferson que há o reconhecimento específico de que o sistema faliu. Os acontecimentos no Rio de Janeiro, uma cidade maior num
Estado mais importante, repercutem com mais vigor
em todo o cenário brasileiro e são bem eloq üentes e
elucidativos. Eles dão testemunho de que é necessário
urgentemente terminar com esse descalabro, porque
quem perde não é O SUDS, o Ministério da Previdência, o .lnamps e tampouco a Secretária de Saúde,
mas, sim, aqueles que já vêm perdendo há muito tempo.
os desassistidos da população brasileira.
O que devemos fazer, não sei. Retornar ao sistema
anterior talvez seja abrir flanco para a crítica de obsolescência e de obscurantismo por recorrer às soluçóes do
passado. Parece-me que a alternativa mais correta é
a de enveredar pelo caminho da municipalização a propósito a idéia que presidiu as Ações Integradas
de Saúde, germes da SUDS, era levar a ação de saúde
ao nível mais próximo de decisão da população - é
voltar para as Ações Integradas de Saúde e procurar,
na medida do possível. maximizá-Ias ao máximo. É necessário, também, que essas transferências sejam feitas
quer aos estados, quer ao municípios, sejam acompanhadas em todos os seus mínimos detalhes por uma
execução orçamentária que permita a nós, deputados,
aos membros do tribunal de Contas da União e dos
tribunais de Contas dos estados saber onde, quando
e como está sendo empregado o dinheiro suado que
é tomado do contribuinte e que deve ir, sem sombra
dc dúvida, sem ingerência política, para aqueles que
dele precisam, que são os necessitados brasileiros.
I

O SR. DENISAR ARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, quando a esquerda brasileira, com assento
no Parlamento, parte para criticar o Governo do Presidente Sarney, pelo asilo concedido ao ex-ditador do
Paraguai, Gen. Alfredo Stroessner, esquece-se de que
o Brasil é uma democracia e que já está vigendo a
nova Constituição, também votada por eles e promulgada em 5 de outubro próximo passado.
Grande parte destes que estão furiosos porque o Govemo cumpre a Constituição não sofreu uma extradição
ou teve necessidade de depender de um asilo político.
Queremos, Sr. Presidente, transcrever o que diz Herbert de Souza, o "Betinho", na revista Veja de 15 de
fevereiro, pág. 114, sobre o assunto, pois ele tem condições, tem moral, conheceu, e sofreu na carne, o que
é precisar de um asilo político:
"Um direito sem preconceitos" - A idéia básica
do asilo é a de proteger um ser humano da violência
de outro. Partindo deste princípio, este é um direito
universal, porque trara, em síntese, do direito à
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vida. Não sÓ não faz sentido como também não
é ético escolher as pessoas que devem ser aquinhoadas com este direito. O democrata convicto,
o batalhador pelos dircitos humanos e o ativista
político de esquerda, que foi perseguido c torturado, todos têm direito ao asilo. O ex-ditador do
Paraguai, General Alfredo Stroessner, também.
Algumas pessoas gostaFiam que o Brasil negasse
o direito de asilo a Stroessner, porque o consideraram um criminoso. Eu também acho que ele cometeu crimes - apenas não posso defender a idéia
de que se deva conceder ou negar o asilo a uma
pessoa por apreciarmos ou condenarmos sua folha
corrida. Minha primeira experiência concreta de
asilo foi em 1967, no Consulado do México. Havia
sido preso pelo Dops e, depois de prestar depoimento, pedi abrigo no consulado. Passei dez dias
asilado, 'caindo depois na clandestinidade, por op'
ção, porque o asilo me fora concedido. A sensação
básica é a de que o direito à vida está garantido,
a de que se conquistou um espaço onde não penetra
a violência de quem persegue, No entanto. a experiência mais marcante de sentir na pele a angústi:?
de não ter a quem apelar só aconteceu mesmo
em 1973. Militante da ação popular, eu saíra do
Brasil clandestinamente, para viver no Chile, mas
o golpe de Pinochet deitou por terra as expectativas
de todos os exilados que se haviam refugiado no
Chile. Dez dias depois do golpe, minha casa foi
invadida por 12 soldados de Pinochet, e saí à cata
de uma embaixada. Era uma questáo de vida ou
morte. A primeira grande decepção foi encontrar
a embaixada francesa fechada. Apesar de o lema
da Revolução Francesa ser "Liberdade, Igualdade,
Fraternidade", a teoria, na prática, mostrou ser
outra. Naquele momento, a perspectiva de não ter
direito ao asilo se mostrava em sua plenitude. Podia
ser sinônimo de morte. Eu e minha mulher, Maria,
acabamos no consulado do Panamá: um apartamento de dois quartos, onde se comprimiam trezentas pessoas. Dessas, noventa eram brasi1eiras~
e eu entrei puxado por dezenas de braços solidários. Mas ninguém sabia se Pinochet respeitari"
a neutralidade do espaço diplomático, porque seus
soldados estavam postados na rua, numa ameaça
constante. Tampouco se tinha certeza de que o
General amar Torrijos, homem forte do Panamá,
bancaria o asilo. Mas foi este regime militar, sem
fama de ser democrático, que salvou nossas vidas
e garantiu um direito. Do Panamá, para onde o
grupo foi despachado. tive uma outra experiência
com outro país de tradição liberal: o Canadá. Durante um ano fui protagonista de um processo que
se arrastou até provar que. no Brasil, estávamos
efetivamente ameaçados de morte. O Canadá não
reconhecia o direito de asilo e só a partir do nosso
caso - que foi julgado pelo Congresso - criou
o status de asilado. Essas foram experiências que,
somadas aos meus 53 anos de vida, me convenceram de que o direito ao asilo é fundamental e
deve ser concedido a todos, indistintamente. Tra·
ta-se de proteger uma vida contra a violência do
Estado, ou de quem quer que seja. Este é um
direito universal, e não posso - como se estivesse
acima do bem e do mal - achar que uns mereceriam mais que outros tal benefício. Pior: seria coutrariar toda a minha formação humanista presumir
que determinadas pessoas simplesmente deveriam
ter o direito de asilo negado. Isso não quer dizer
que eu nutra qualquer simpatia pelo General
Stroessner, Os desmandos do general poderão vir
à tona agora, quando o povo paraguaio tcm a chance de produzir uma outra história para si próprio.
Ele deve ser julgado pelos crimes políticos que
eteu. Ma,s, damesma torma que deve ser submetido
à ação da justiça, o general tem direito ao asilo.
Não queto negar, mesmo a um inimigo, o direito
à vida e a proteção. Tendo direito a asilo, Stroessner poderia, inclusive, aprender algumas lições sobre o qu~ é e como realmente funciona este mecanismo. Em seus 34 anos no poder, o general concedeu inúl~eros asilos: a criminosos, comuns e políticos, a nazistas que fugiam do julgamento de suas
atrocidades e a bandidos de outros naipes. Não
é este o ~silo do qual deve beneficiar-se o general
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o asilo que se acostumou a dar, numa troca de
favores entre poderosos, é clandestino, é cúmplice,
é arbitrário. Advogo para o ditador o asilo garantido à luz do dia, mas que não pretende poupá-lo
de pagar o que deve à Justiça c à história. Stroessner tem-se comportado com ares de chefe de Estado. Parece não ter percebido que, deposto, sem
o status de antes, mais se assemelha aos ativistas
que, como cu, sc aglomeravam numa sala de consulado à espera do sinal verde para o exílio. O direito
ao asilo é garantido pelo Estado justamente para
que se evite o acoitamento, a clandestinidade generosa que o próprio Stroessner proporcionou a tantos, transformando o Paraguai num paraíso de nazistas. O papel de julgar é da Justiça, mas a partir
de direitos universais. Quando seus crimes forem
julgados - e não será esquecido o fato de ter expulsado algo em torno de metade da população paraguaia - el p será um criminoso político sob a proteção do Estado. Tenho certeza de que o General
jamais soube o que é direito dc asilo. Por isso
eu peço que lhe seja concedido. Para que possa,
inclusive, cumprir a pena pelos crimes que cometeu
sem qualquer interferência."
Não me 'posso comparar a "Betinho", pois nada sofri
de torturas e perseguições políticas, mas considero-me
em condições de também defender o asilo do ex-ditador,
por ter sido um dos poncos parlamentares com atuação
nesta Casa a subir à tribuna e denunciar os desmandos
deste corrupto ditador, enquanto torturava o povo paraguaio e financiava quadrilhas no Brasil, para rouharem
carros e caminhões de brasileiros, para serem vendidos
em seu país.
Seus asseelas tinham toda sua proteçãO na prática
destes crimes, e seus generais ou oficiais das forças

armadas paraguaias eram os beneficiários destes crimes
contra o Brasil e os brasileiros.
Ocorre, Sr. Presidente, que a nossa Constituição garante, na sua plenitude, o direito de asilo, e temem
que se cumpra a lei. Abomino o Governo de Cuba
e seu ditador que as esquerdas brasileiras bajulam e,
a todo momento que podem, lá estão para ver as maravilhas que realizou naquele país- nivelou por baixo
a economia e o padrão de vida dos cubanos -:-depende,
diariamente, de um milhão de dólares da URSS para
sobreviver. Só que se um dia ele sofrer o mesmo que
Stroessner, um golpe de Estado e for expulso de seu
país, eu aqui estarei defendendo o direito de asilo a
este outro criminoso e ditador da América Latina. Acho
que tudo é questão de respeito ã lei e um pouco de
consenso em nossas atitudes.

Era o que tinha a dizer.

o SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, faço cobrança à Mesa de um requerimento de informações
que encaminhei sobre por que uma comissão, constituída e aprovada ainda em 1988 para ir à África do
Sul pelo Congresso Nacional, até o momento não conseguiu realizar essa missão. As informações que temos
são no sentido de que a África do Sul não tem interesse
em dar o visto para que parlamentares negros possam
ir àquele país ver a situação do aparlheid e do lídcr
Ne~son Mandela. E .iá tomamos conhecimento dc que
maIS de trezentos presos políticos se encontram em gleve de fome.
Mais uma vez apelo à Mesa para que interceda com
o propósito de que essa missão possa se concretizar.
haja vista que uma outra comissão de parlamentares,
da qual não constaya ncnhum negro, já teve oportunidade de visitar a Africa do Sul, fato posterior à constituição e aprovação dessa comissão mista de parlamentares brancos e negros do Senado e da Câmara dos
Deputados.
Entcndemos que a criação dessa comissão foi decidida por esta Casa. e, como tal, a decisão tem que
ser cumprida. E é uma afronta o que está fazendo o
governo da África do Sul, que se recusa a dar o visto
para que parlamentares brasileiros negros possam entrar naquele país.
Por outro lado, Sr. Presidente, gostaria também de
fazer um apelo a todos os líderes para que concordem
conosco no sentido de que tramite em regime de urgência o nosso projeto de lei que permite aos sindicatos,
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uma vez organizados, serem registrados nos cartórios.
Atualmente, os sindicatos que estão surgindo neste País
não podem ser registrados em nenhuma instância. O
Ministério do Trabalho, no meu entendimento, numa
posição correta, não aceita o registro porque a Constituição é clara quando diz que não deve haver interferência de órgãos públicos. Entendemos que os cartórios
é que deviam aceitar o registro dos sindicatos, das federações e das próprias centrais sindicais. Mas como não
o estão fazendo, sob o argumento de que falta lei complementar, encaminhamos, em regime de urgência -

e apelamos a todos os líderes para quc concordem conosco - para que seja apreciado o mais rapidamente
possível esse projeto, que na verdade é apenas uma
confirmação daquilo que está na Constituição.
Infelizmente, e está à Mesa o Deputado Amaldo
Faria de Sá um dos defensores dos aposentados - assistimos ontem, por exemplo, aos aposentados terem de
ir ao ministro da Previdência pedir que se cumpra a
Constituição, quando o próprio Governo não está cumprindo. Fatos como esse são lamentáveis e nos obrigam
a propor esse projeto de lei disciplinando que os sindicatos possam ser registrados nos cartórios
O SR. GEOVANI BORGES (PFL - AP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o problema dos idosos vem scndo abordados
com maior freqüência e atcndido na legislação brasileira
principalmente nos últimos vinte anos, quando a população maior de sessenta anos vem representando percentual crescente nos diversos quadros etários da demografia brasileira.
Um desses problemas se configura no transporte urbano e interestadual, pois eles tanto moram, geralmente, na periferia, corno têm família em municípios mais
distantes, que precisam visitar com certa freqüência.
Diante disso, apresentamos projeto de lei dispondo
que a Rede Ferroviária Federal SIA concederá transporte gratuito aos passageiros com idade igualou superior a sessenta e cinco anos e ao, portadores de deficiência física.

Para atendimento a esse objetivo, a RFFSA expedirá
documento aos que preencham essas condições, reno-'
vado a cada período de seis meses.
Os idosos estão cansados de esperar o atendimento
a certas promessas em dias comemorativos. E eles, tanto
quanto os deficientes físicos, são, mais de uma vez,
contemplados pela Constituição em vigor, enquanto
aguardam a complementação necessária da legislação
ordinária.
A Rede Ferroviária Federal tem condições para atender a essa gratuidade, que representa um primeiro pas-

so, a ser seguido pelos estados e municípios. no sentido
de estender esse benefício aos transportes locais. Medida de elevado cunho social, esperamos sua aprovação
pelo plenário do Congresso Nacional.
O SR. mANILDO PEREmA (PMDB -CE. pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna para registrar fatos da
maior importância no conflito Árabe-Israelense, que
já dura quase cinco décadas no Oricnte Médio.
Refiro-me às recentes declarações do líder palestino,
Yasser Arafat, de reconhecimento da existência do Estado de Israel, do desejo de negociar com as lideranças
israelenses e de seu pronunciamento declarando a independência dos territórios ocupados por Israel da Cisjordânia e Gaza, para posterior transformação dessas áreas

na palestina independente.
Tais fatos exigem uma profunda mudança nas relações dos países com a OLP, legítima representante do
povo palestino, e com o Estado de Israel. Isto porque
fica claramente demonstrado, agora, O desejo dos palestinos de chegarem a uma solução final do conflito que
se arrasta desde 1948, data da criação de Israel, e resolver o problema dos palestinos que não têm pátria.
. Com as revoltas ocorridas nos territórios ocupados
por Israel no ano passado, o mundo presenciou, pela
televisão. imagens cruéis da violência cotidiana, praticada pelo exército israelense contra as populações árabes, questionou-se sohre a luta de um povo para ter
uma pátria e a procura de meios de intensificar a pressão
sobre Israel a fim de que reconheça os direitos nacionais
do povo palestino. Também a liderança palestina reuniu-se e reavaliou posicionamentos que não se enqua-
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dram nos atuais mecanismos que regem as relações internacionais.
Em pesquisas recentes sobre a possibilidade de negociações entre Israel e os palestinos, a maioria do povo
israelense demonstrou seu apoio a iniciativa que levassem a negociações com a OLP. Infelizmente seus governantes não manifestam o mesmo desejo. O pr6prio
EUA já iniciou conversações com a OLP, numa demonstração clara que reconhece essa atividade como
única e legítima representante do povo palestino.
Lamentavelmente, Israel continua adotando uma política, com relação aos árabes residentes em seu território, muito parecida e talvez mais desumana que aquela
praticada por Hitler contra os judeus na Alemanha.
Os jornais noticiam diariamente ações do exército israelense matando jovens, mulheres e até crianças.
Acho importante a proposta da OLP de realização
de uma Conferência Internacional de Paz, que deve
ser patrocinada pela ONU e ter sua participação, para
se discutir e resolver de uma vez a questão palestina.
Proponho que o governo brasileiro reconheça imediatamente o Estado da Palestina, criado recentemente
pela OLP nos territórios ocupados por Israel. É uma
atitude sensata que nós tomaríamos e seria nossa contribuição para a resolução do problema palestino.
Srs. Deputados, considero importante o registro desses fatos, porque o problema palestino, assim como
a questão que envolveu durante séculos a dispersão
dos judeus no mundo, comove a humanidade c interessa
a todos os povos amantes da paz.
Muito obrigado.
O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero registrar desta tribuna a oportuna iniciativa da
Associação Geral dos Empregados da Companhia de
Navegação Lloyd Brasileiro, que realizará hoje, dia 22
de fevereiro, no Parttheon aos Mortos da II Grande
Guerra, dando iuíeio às festividades do primeiro centenário daquela companhia, cerimônia em homenagens
aos colegas que perderam suas vidas quando nossos
navios foram torpedeados na II Guerra Mundial por
submarinos inimigos.
O evento, de importância nacional, tem para mim
especial significado, pois foi no Lloyd Brasileiro que,
a bordo do NE Alegrete, ex-Salamanca, alemão, fiz
meu curso de piloto de marinha mercante nos idos de
1939 a 1940.

Fundado em 1890, o Lloyd não fez outra coisa senão
crescer, com mais de 500 saídas anuais e servindo a
350 portos dos cinco continentes, exportando e importando. Tal crescimento é ainda mais elogiável quando
se sabe que a Marinha Mercante brasileira, como um
todo, enfrenta séria crise que dificulta uma expansão.
Do sétimo lugar que ocupava no mercado mundial de
fretes, temos hoje uma participação muito pouco expressiva. Para se ter uma idéia. ano passado o comércio
internacional do Brasil alcançou cerca de 50 bilhões
de d61ares entre exportação e importação, gerando uma
receita nos fretes marítimos de ordem de 4 bilhões de
dólares. Acontece que desse total ficaram no Brasil
apenas 900 bilhões, porque a parte do leão fica com
os navios de bandeira estrangeira, por deficiência da
frota da marinha mercante brasileira. que está afundando. Cumpre ao Governo brasileiro desenvolver uma
ação estratégica no sentido de preparar, programar e
agir de forma integrada, no sentido de sanar essas falhas, para que possamos voltar a ter uma melhor participação no mercado mundial de fretes marítimos. Isto
é absolutamente necessário para sermos uma nação forte e independente.
Tenho, portanto, muita razão para, com orgulho cívico. saudar a pujança do Lloyd Brasileiro, que, apesar
das adversidades, começa a comemorar, por intermédio
de seus abnegados empregados, cem anos de profícua
existência, que há de estender-se por muitos outros
centenários.
Muito obrigado.
O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, a Idade Média é um período que não
traz boas lembranças. Um quadro de miséria e opressão
atingiu todos os setores da sociedade ocidental, promovido pela ignorância, o obscurantismo e a intolerância
religiosa. O terror da fogueira lançou seus tentáculos
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sobre a humanidade, imposto por uma Igreja autocrática e degenerada, que temia a verdade e sua difusão.
O temor da fogueira, no entanto, não calou um Giordano Bruno e outras vozes que terminaram por revolucionar o mundo e promoveram uma profunda reforma
na própria Igreja. A liberdade de expressão surgiu,
respeitada pelas instituições religiosas e governamentais, e a velocidade da informação acelerou as mudanças
nos campos científico e filosófico, tomando o mundo
um lugar melhor para se viver.
Os governos totalitários procuram afogar a liberdade
de expressão, pois a verdade é inimiga do obscurantismo.
O Irã, do Aiatolah Khomeini, mais uma vez vem
provar esta assertiva. É impossível acreditar-se que um
livro possa colocar em risco todo o arcabouço de uma
crença religiosa. No século XIX, Charles Darwin escreveu "A Origem das Espécies", que elucidou, definitivamente, o enigma da criação de um ponto de vista científico. A difusão do darwinismo, ultrapassando os preconceitos religiosos das Igrejas Católicas e Protestantes,
não significou o ponto final do cristianismo ou do judaísmo.
Ao condenar o escritor Salman Rushdie à morte,
o Aiatolah Khomeini deu provas de que sua fé nos
ensinamentos do Alcorào é pequena. "Os Versos Satânicos", nome do livro proibido pelos xiitas iranianos,
não afetará a crença de milhões de muçulmano, em
todo O planeta. Provavelmente, representará um papel"
semelhante ao que "As Flores do Mal", de Baudelaire,
representaram para.a cristandade no século XIX. Uma
atitude como a tomada pelo Governo de Teerã toma
aspectos repulsivos, indignos de uma época em que
se procura a verdade e o respeito à individualidade
do homem.
O gesto de Khomeini tem uma agravante: o de desrespeitar a soberania de outros países. As leis da República
Islâmica do Irã são para serem seguidas pelos cidadãos
iranianos e estrangeiros que lá habitam e não possuem
qualquer validade fora de seus limites territoriais. A
condenação a Rushdie ignora este ponto básico de todo
o Direito Internacional.
Essa a tentativa de censura é totalmente medieval.
principalmente quando se reveste de aspectos tão desumanos e arcaicos como uma condenação à morte e a
colocação da cabeça de um escritor a prêmio. Por isso
venho aqui condenar este gesto do Governo do Irã,
ao mesmo tempo em que elogio a posição tomada pelo
Itamaraty ao repudiar a publicação de uma nota da
Embaixada da República Islâmica do Irã, anunciando
a condenação à morte de Rushdie, nos jornais da capital
federal.
O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.~ - Sr. Presidente, SIS.
Deputados, a responsabilidade dos meios de comunicação no mundo atual é extraordimíria, porque extraordinária é a sua influência, não só sobre usos e costumes.
como sobre a postura de pessoas, comunidades e povos,
sobre a maneira de sentir, pensar e agir da criatura
humana, seja qual for sua idade, sexo, raça, religião
ou condição social. Estariam atentos para essa responsabilidade (nesta época em que todos proclamam e reivindicam direitos e poucos se lembram de deveres) os que
dispõem de tribuna para se dirigir às coletividades, na
imprensa. no rádio, na televisão, no teatro. no cinema.
pelo livro, na mídia, de modo geral'!
O semanário litúrgico "Deus Conosco", Ano XIX,
n° 9, de 19 do corrente, que orientou os fiéis católicos
em missas de domingo último, segundo domingo da
Quaresma, em São Paulo, aborda o compromisso dos
cristãos na utilização dos meios de comunicação e a
transfonnação do mundo, nos seguintes termos:
"Se. na qualidade de cristãos. nós somos chamados a ser agentes de transformação do mundo, é
fundamental que conheçamos a força e o poder
dos Meios de Comunicação Social nesta transformação.
Na vcrdade, os Meios de Comunicação já transformaram o mundo, principalmente nesta última
metade do século XX. Muita coisa boa e positiva
tem sido feita por força dos Meios de Comunicação.
Mas não podemos negar também a influência negativa que eles exercem, principalmente sobre as
grandes massas populares, como instrumentos de
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interesses particulares de grupos econômicos e políticos. E, desta maneira, os Meios de Comunicação
nem sempre são utilizados em benefício, mas em
detrimento do povo.
Por isso mesmo, é importante que nos conscientizemos sobre a força e a influência dos meios de
comunicação, para que saibamos utilizá-los para
o Bem, para a Verdade e a Paz.
Em primeiro lugar, precisamos saber qual tem
sido o nosso comportamento como receptores dos
Meios de Comunicação, isto é, como ouvintes de
rádio; como espectadores de cinema, teatro;televisão e vídeo-cassete; como leitores de livros, jornais,
revistas e similares. Aceitamos passivamente tudo
o que ouvimos, vemos e lemos, sem nos preocuparmos se é bom ou ruim'! Se é certo ou errado'! ...
Ou temos o cuidado de julgar o que recebemos
através dos Meios de Comunicação'! E com nossos
filhos ... Será que damos a eles a devida orientação,
para que saibam distinguir a verdade e a mentira,
O certo e o errado?
E como emissores~ isto é, como transmissores
dos Meios de Comunicação, qual tem sido o nosso
comportamento? Como é que temos agido? Principalmente na comunicação interpessoal, de pessoa
a pessoa; será que nos preocupamos em transmitir
a verdade e aquilo que possa contribuir para a
edificação dos outros? Se somos profissionais de
algum Meio de Comunicação, estamos realmente
comprometidos com a Verdade e a Paz? Ou estamos servindo aos interesses de grupos econômicos
ou políticos'!
E importante compreendermos que o mundo
atual gira em torno dos Meios de Comunicação.
Notícias e informações podem ser transmitidas simultaneamente aos quatro cantos do mundo. Através da eletrônica, da informática e da telemática,
os governos, os grupos políticos e os grupos econômicos podem manipular e controlar a sociedade.
Por isso, se quisermos assumir o nosso compromisso de cristãos e ajudar na ação evangelizadora
da Igreja, precisamos conhecer melhor a força c
a influência dos Meios de Comunicação Social."
O poder de comunicação com as criaturas e com as
massas é algo sério demais para dispensar reflexão sobrc
a responsabilidade de seus detentores e usuários. Não
pode ser subestimada a repercussão do emprego dos
meio~ de comunicação sobre 05 indivíduos e as comunidades.
Na realidade. os meios de comunicação j;:l desestabilizaram emocionalmente a humanidade. Ainda assim,
porém, e por isso mesmo, podem e devem atuar no
sentido responsável, de modo a restituir aos grupos
e às pessoas o equihbrio comprometido.

O SR. ONOFRE CORRÊA (PMDB - MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste meu pronunciamento quero homenagear a
grande figura humana do Sr. Antônio Sucupira. falecido
dia 20 próximo passado, na cidade de Amarante, Estado
do Maranhão, e progenitor do Prefeito Ribamar, recentemente eleito para dirigir os destinos daquela cidade.
Já de idade avançada, ciente do dever cumprido, o
Sr. Antônio Sucupira. serenamente, até os últimos dias
de vida, foi o esteio de uma família que tcm marcado
sua presença naquele município, pelo trabalho, participação, exemplo e abnegação na luta em favor da causa
dos menos favorecidos e marginalizados.
Sua grande obra não desaparecerá com seu falecimento. O exemplo de trabalho e honestidade tem sido
O caminho trilhado por seus filhos, todos homens dc
bem, empresãrios, trabalhadores, cidadãos honrados.
Na linha de frente de uma numerosa e unida família.
deixa Raimundinho. ex-Vereador, Toinho e Ribamar.
A união desses jovens empresários tem sido um exemplo por toda a Amarante e toda a Região Tocantina.
Assim, lamentando essa irreparável perda, que não
só Os seus familiares tiveram. mas tamhém seus incontáveis amigos. enfim, toda uma grande região. não poderia eu deixar de registrar nos Anais desta Casa Legislativa esse acontecido.
Finalizando. peço a Deus que conforte grandemente
o espírito de seus familiares, dando-lhes, além de forças,
ânimo para que continuem seguindo a luta interrompida
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pelo já saudoso Sr. Antônio Sucupira. É no bom exemplo deixado que se obtém o amparo e apoio para a
contínua trilha da vida e seus percalços.
Era o que tinha a dizer.
O SR, VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) -SI. Presidente, Srs. Deputados,
de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, transmitiu-me o Deputado Estadual Valmir Susin reclamações
de aposentados da Previdência Social. que não recebem
seus benefícios há mais de dois meses.
De Faxinal do Soturno, também do meu Estado, informou-me a Direção da Rádio São Roque que aposentados da área rural não recebem há cerca de quatro
meses, o mesmo acontecendo em outros municípios
gaúchos, como em todo o Brasil.
Em vista dessa situação verdadeiramente calamitosa
para tantos brasileiros e brasileiras, daqui reitero a mais
vecmente reclamação e também um fervoroso apelo
ao Ministro da Previdência e Assistência Social para
a urgente regularizaçáo desses inexplicáveis atrasos.
Também venho a esta tribuna renovar e solicitar o
irrestrito apoio desta Casa para as justas reivindicações
dos 12 milhões de aposentados e pensionistas de nosso
País, tanto da área urbana como da área rural. ao mesmo tempo em que venho reclamar e repudiar a insensibilidade do Governo diante dos continuados calotes que
vem aplicando à classe, obrigando-a agora a uma nova
mobilização para pressionar o Executivo a cumprir os
preceitos estabelecidos pela Constituição.
Para tanto, estiveram ontem reunidos no Congresso
Nacional, buscando o apoio dos Deputados e Senadores
para fazer valer os seus direitos e conquistas, centenas
de aposentados e pensionistas representando a Confederação Brasileiro de Aposentados e Pensionistas e várias associações estaduais, ocasião em que divulgaram
documento encaminhado à Presidência da República
e ao Ministério da Previdência e Assistência Social,
contendo as suas reivindicações, quais sejam: a) rea.iuste dos proventos em relação à data-base de 1° de
março, com reposição dos valores da int1ação e não
pela média anual, instituída pc10 chamado "pacote de
verão"; b) pagamento do 13'.' salário pelo valor integral
de dezembro, conforme determina a Constituição; c)
pagamento imediato dos processos de revisão. decididos
ou em curso na Justiça Federal; d) cumprimento do
art. 58 das Disposições Transitórias da Constituição com
reajuste dos proventos dos benefícios de prestação continuada, tendo por base o salário mínimo instituído pela
Constituição e que serve de remuneração mínima aos
trabalhadores em atividade; e) pelo não desmembramento da Previdência Social, principalmente com respeito ao seu órgãos de arrecadação e fiscalização (lAPAS), por ser inconstitucional e por violentar o direito
de direção colegiada; e f) pela imediata adaptação da
administração da Previdência Social à nova Carta Magna, com aplicação da gestão colegiada. livre e independente, com a participação das empresas, governo, trabalhadores em atividade. aposentados e funcionários do
sistema.
Todas essas medidas, com exceção da que sc refere
à transferência do lAPAS para o Ministério da Fazenda.
incluída no "Pacote de Verão" do Presidente Sarney
e já evitada pelo Congresso Nacional, quando da votação da Medida Provisória n° 29, estão a exigir urgentes
providências, a fim de que se evitem mais injustiças
e novos calotes contra a sofrida classe dos aposentados
e pensionistas.
O comportamento do Governo na condução dessa
política discricionária da Previdência cm relação à classe, agindo inclusive ao arrepio da lei, é verdadeiramente
lastimável e, seguramente, não é dessa maneira que
o Governo conseguirá a credibilidade e o apoio às suas
iniciativas.
Apesar de todas as disposições legais. a Previdência
está longe de cumprir seus compromissos, nem paga
o que lhe compete, sendo desviados recursos para o
financiamento de outras obras que nada têm a ver com
a Previdôneia Social, em detrimento do valor das aposentadorias, pensõcs, auxílios-doença e outros benefícios.
Não se concebe, igualmente. que se vinculem os benefícios e salários dos aposentados e pensionistas ao salário mínimo de referência, instituído pelo Decreto-Lei
n° 2.351, com evidentes prejuízos para a classe.
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É preciso que o Governo promova a revisão e atualização dos proventos dos inativos e pensionistas, entre
as inúmeras outras questões a eles inerentes, de acordo
com o que determina a Carta Magna, enviando mensagem ao Congresso Nacional sobre a matéria, para que
não se frustrem as expectativas, concretizem-se os an-

seios e se reabilite a dignidade do aposentado brasileiro.
(Palmas)

o SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a situação dos produtores de trigo do Rio Grande
do Sul está cada vez mais difícil, c a classe, dcsde o
início desta semana, vem realizando inúmeros protestqs, no sentido de que o Governo libere os recursos
para o pagamento do trigo e para a comercialização
do restante da produção.
Em Tapera, de onde recebi telegrama do Prefeito
Luiz Antônio Brunori, desde segunda-feira, os produtores vêm bloqueando as agências bancárias, como forma do Governo adotar as medidas necessárias. E o
prefeito, neste telegrama, pede nosso apoio na solução
das dificuldades da classe produtora.
Mas O movimento, Sr. Presidente e colegas Parlamentares, não se registra apenas neste, como também em
diversos outros municípios gaúchos quc têm na cultura
do trigo uma das principais fontes de renda.
Ontem, ao final da tarde, recebi um manifesto assinado por representantes de 32 cooperativas e lideranças
sindicais das regiões do Planalto Médio, Alto Jacuí,
Alto Uruguai e Missões, no Rio Grande do Sul, que
representam um universo superior a 150 mil famílias
de pequenos e médios produtores rurais. Estes representantes estiveram reunidos dia 20, na cidade de Espumoso, analisando sua situação, e agora, através da movimentação da classe política' gaúcha, buscam uma solução para as dificuldades que enfrentam.
Solicito, Sr. Presidente, que este manifesto seja transcrito, na íntegra, nos Anais desta Casa do povo.
Mas, prezados colegas parlamentares, o que os produtores querem, além do pagamento do trigo já comercializado e de recursos para a comercializaçáo do restante da produção?
Querem a definição do Governo quanto à política
agrícola neste ano; a comercialização de 219 mil toneladas de trigo que continua estocado nas armazéns e
silos; correçáo dos preços de compra nos mesmos índices da poupança; a definição das taxas de juros dos
financiamentos das culturas de verão e a definição, no
orçamento, dos recursos para o presente ano agrícola.
Sabemos, Sr. Presidente e Srs. Parlamentares, que
a Fecotrigo vem mantendo encontros com técnicos do
Governo, buscando alternativas. Uma delas seria a
abertura dc um crédito dc comercialização do produto
remanescente para as cooperativas e que, depois de
liberados os recursos, seria liquidado através do Banco
do Brasil.
Se esta é uma alternativa viável, deve ser executada
imediatamente, porque a estocagem dos grãos acarreta
prejuízos e perdas sensíveis aos triticultores.
Inúmeras vezes já nos reportamos ao se~or de trigo
ncsta Casa, pois, além das incertezas quanto à produção
e comercialização de suas safras, os produtores gaúchos
e do restante do País ainda precisam conviver com a
importação do produto argentino, fruto de acordo com
o Governo brasileiro.
Sr. Presidente e nobres colegas, aqui estamos para
nos solidarizar com o movimento que os triticultores
desenvolvem no Rio Grande do Sul. Eles lutam para
tcr garantias c podcrcm continuar a trabalhar na agricultura. As incertczas que vivem não podem persistir. É
hora, senhores, de o Governo definir uma política agrícola que viabilize, de uma vez por todas, o setor produtivo.
Muito obrigado.
MANIFESTO A QUE SE REFERE O ORADOR:

"MANIFESTO
Trinta c duas coopcrativas e lideranças sindicais das
regiões do Planalto Médio, Alto jacuí, Alto Uruguai
e Missões, representando um universo de mais de
150.000 famílias de pequenos e médios produtores rurais, reunidos no dia 20 de fevereiro de 1989, na cidade
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de Espumoso - RS. Dirigem-se aos órgãos governamentais e de representação política, com as seguintes
considerações:
1. A indefinição do governo com relação a política
agrícola para o ano de 1989 vem semeando a incerteza
e a intranqüilidade em todo o meio rural com conseqüências imprevisíveis.
2. Após o pacote de verão, foram vetadas todas
as verbas destinadas ao setor agropecuário, incluindo
a conclusão do pagamento do trigo, que por lei deveria
ter ocorrido até dezembro de 1988, o não pagamento
deste produto está trazendo graves transtornos, não
só diretamente aos produtores que ainda aguardam a
comercialização do produto, mas também as suas cooperativas, as suas comunidadcs, aos seus órgãos de representação, enfim, afeta a tranqüilidade social.
3. Náo bastassem os prejuízos já causados pela não
comercialização (armazenagem, segnro, quebra, transporte), persistcm dúvidas sobre os seguintes aspectos:
a) A quem cabe a responsabilidade pela imediata
solução do problema?
b) O trigo será corrigido de acordo com a defasagem
havida desde a última correção?
c) Quando os recursos serão liberados?
4. A representaçáo dos produtores rurais, reunidas
na data supra, que corresponde a um total de 219 mil
toneladas de trigo não comercializado, vem solicitar,
encarecer c exigir:
a) A imediata liberação dos recursos para a complementação da compra do produto.
b) Correção do prcço de compra nos mesmos índices
da poupança, eis que os produtores, para saldar compromissos inadiáveis, buscaram recursos em bancos e
comércio, pagando taxas superiores às reivindicadas.
Preocupa ainda aos produtores aqui representados:
a) A indefinição das taxas de juros dos financiamentos das culturas de verão em vigor, cujos preços foram
congelados.
b) A insensibilidade das autoridades constituídas em
não haver até o momento definido em orçamento os
recursos para o ano agrícola de 1989.
Certos de que haveremos de ser ouvidos e atendidos,
agradecemos.
Atenciosamente, - Cotrisa - Santo Angelo - Coopalma - Palmeira das Missões - Cotricuz - Cruz
Alta - Cotrisal - Sarandi - Cooperval - Vacaria
- Cotrigo - Getúlio Vargas - Cotrcl - Erechim
- Cotripal- Panambi - Tritícola - Santiago - Coobenvista - Boa Vista Sarandi - Cotrijal - Não me
Toques - Cotrisabal- Santa Bárbara do Sul- Cotrisoja - Tapera - Cooperoque - Cerro Largo - Agropan - Tupanciretah - Cotrijuí - Ijuí - Cotap Gima - Coopermarau - Marau - Cotriel - Espumoso - Cotrimato - Três de Maio - Coopatrigo
- São Luiz Gonzaga - Coopercand - Santa Rosa
- Cooperluiz - Santa Rosa - Coopibi -Ibiraiaras
- Carnal - São José do Ouro e lideranças sindicais
dos municípios sedes dessas cooperativas.

Em verdade, os números das últimas estatísticas evidenciam a extrema concentração da produção e do capital na Região Sudeste do País. Aproximadamente 75%
do faturamento das empresas consideradas em recente
pesquisa teve origem nessa área do País. O mesmo
pode ser obscrvado quanto ao patrimônio líquido e investimentos em outras firmas que apresentam índices
de 74,3% c 76,5%, respectivamente. Esse é um bom
parâmetro para avaliar quc, apesar dos esforços feitos
pelo Governo nas últimas décadas, muito pouco se
avançou no sentido de diminuir os dcscquilíbrios regionais. Para se ter uma idéia do desnivelamento entre
o Centro-Sudeste e o Norte-Nordeste, basta verificar-se
a emigração da gente destas plagas para aquelas, não
o fazendo apenas os infantes e os idosos terminais, numa
autentica síndrome da fome, da miséria, do subdesenvolvimento crasso.
Em função do grande grau de defasagem tecnológica
existente no parque industrial no Nordeste e Norte do
País, deve-se outrossim, promover uma política de incentivos à ciência e à tecnologia, tendo como fulcro
a viabilidade econômica estável das indústrias, a maximização de empregos nessas indústrias, salvaguardando-se uma remuneração razoável às pessoas já empregadas e à reestruturaçáo financeira de certas empresas,
sendo que, para tanto, tal poderia ser negociado com
os próprios empresários, as instituiçõcs financeiras e
o Governo.
Em verdade, em quase nenhum outro campo o Norte
e o Nordeste dependem tanto das regiões industrializadas como no da pesquisa e da tecnologia. Não é
de admiriar, portanto, que o tema tecnologia desempenhe um papel importante na implantação das ZPE.
Eis a questão: como transferir àquelas regiões em atraso
mais conhecimentos e mais tecnologias adequadas? Como levar em consideração, sob tal ótica, a; condicionantes sociais e culturais do meio físico e o instituto
de parâmetros de ação eficientemente comunitários?
Sob o aspecto constitucional, o projeto dc instalação
das ZPE, apesar de ter sido o grande derrotado no
plenário da recém-finda Assembléia Nacional Constituinte, foi por esta contemplado, caso venha a ser revogado pelo art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição vigente, prevalecendo a efetividade de que reza o inciso n do mesmo
art. 25, que diz o seguinte: "Nas hipóteses definidas
nos incisos I e If, terão plena validade os atos praticados
na vigência dos respectivos decretos-leis, podcndo o
Congrcsso Nacional, se necessário, legislar sobre os
efeitos deles remanescentes."

o SR. MAURO SAMPAIO (PMDB - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr. Deputados,
retomamos a tempo a discussão do tema Zonas de Processamento de Exportação - ZPE, advogando a instalação da ZPE do Cariri no âmbito do Distrito Industrial
de Juazeiro do Norte, no Ceará, com saída peto porto
do Mucuripe, em Fortaleza.
As ZPE são árcas de livre comércio com o exterior
destinadas à instalação de empresas voltadas para a
produção de bens a serem comercializados com o ex~e
rior, sendo consideradas zonas prioritárias para efeito
de controle aduaneiro.
As ZPE constituem-se, outrossim, em premissas para
que se possa assegurar o futuro do País com o desenvolvimento e o teste de novas tecnologias, a partir da adaptação e transferências de tecnologias às regiões em desenvolvimento, a par do planejamento e da organização
daquelas comunidades da nossa hintcrlandia.
O decrcto que cria as ZPE restringe a localização
destas às regiões do Nordeste e Norte, que passarão,
assim, a dispor de alternativas de desenvolvimento que
independe de subsídios c de outros recursos federais,
bem como a realocação de atividades produtivas das
demais regiões.

Ensancha que, outrossim, poderia aflorar no apressamento de instalação das ZPE seria a Portaria do Ministério da Fazenda N' 060 de 2 de abril de 1987, que
"Estabelece o regime de depósito alfandegado certificado de mercadoria vendida para o extcrior." O assunto
foi posteriormente alvo da Instrução Normativa N' 15,
de 16 de novembro de 1987, da Secretaria da Receita
Federal, instituindo a sistemática do regime de armazéns alfandegados, criando as "centrais aduaneiras interiores", dentre outros, e ressaltando que "somente será
admitido no regime a mcrcadoria objeto de guia de
exportação que consigne a venda sob a cláusula DUB
"Delivered Under Customes Bond".
O sistema DUB prevê a exportação sem necessidade
de transferência física da mercadoria para o exterior,
por um prazo de até 12 meses, prorrogáveis até 24
meses.
Finalizando, ao defender a instalação da Zona de
Processamento de Exportação-ZPE, do Cariri, no ãmbito do Distrito Industrial, registro que ela deve se assentar não apenas sobre o aspecto técnico, mas sobretudo em um "modelo" pelo qual se encaminhará todo
um processo de modernidade tecnológica daquela Região. Os fatores básicos das ZPE, tais como isenções
e incentivos fiscais, incluem-se entre os demais detalhes
imprescindíveis, porém meramente peculiares.
Não há de se renegar esse ou aquele "modelo", quando de um confronto com o que estamos a estruturar
para o Nordeste e Norte do País, com as ZPE. Basicamente, o que precisamos acompanhar e aproveitar, de
maneira eficiente, é a experiência de países - 85 ao
todo, perfazendo 485 áreas de livre comércio, das quais
150 os USA, e 15 na América Latina e Caribe que
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a esta altura j á vão bem longe nesse empreendimento
na área de exportações.
Era o que tinha a dizer.

o SR. FERES NADER (PTB - RI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados.
os anúncios de que o rio Paraíba do Sul está morrendo
têm ecoado por todo O País, principalmente pelos Estados do Ri? de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que
se b~nefIcIam de suas águas. Os arautos do pessimismo,
que JazIam nos braços do ócio e da indiferença, passaram a trombetear o envenenamento do importante manancial., exigindo a punição rigorosa de todos os responsáv~is pela poluição de suas águas. Não acrescentaram,
porem, nada de novo no quadro.
Estamos vivenciando o problema há longos anos e,
por vária~ vezes, ocupamos esta tribuna para abordá-lo

de maneIra adequada, inclusive exibindo alternativas
capazes de minimizar os seus efeitos.
No que pese a gravidade do quadro, ainda se pode
salvar o precioso manancial. A exemplo do rio Hudson,
em Nova Iorque, ou do Tâmisa, em Londres, o rio
Paraíba do Sul poderá rediviver com toda a intensidade.
Basta um grande empenho de todos nós políticos e,
aCima de tudo, consciência da população que reside

às suas margens.
Entendemos que a sobrevivência de 23 milhões de
fluminenses está em jogo. Se nada for feito, dentro
de 5 anos o sistema de tratamento convencional não
será suficiente para purificar a água consumida pela
população que dele se utiliza.
Para recuperar o Hudson e o Tâmisa, dois rios bem
mais contaminados do que o Paraíba, americanos e in-

gl,?ses não gastaram fortunas em dólares. A recuperação
fOI resultante de um trabalho paciente desenvolvido
ao longo de 20 anos, com a atualização de leis e instalação de equipamentos preventivos em indústrias e estações de tratamento de esgoto doméstico.
O trabalho de recuperação pode ser feito com sucesso
através de um elenco de medidas. Para começar, não
se pode permitir que novas indústrias se instalem às
margens do Paraíba, caso possam contribuir para aument~r o índice de poluição de suas águas. Para que
o prOjeto possa ser aprovado, o empresário deve apresentar, para apreciação técnica, seu plano de tratamento
de rejeitos sólidos, líquidos e gasosos. Desenvolver um
trabalho de conscientização junto a todas as cidades
banhadas pelo rio, num total de 42 - 23 no território
paulista, 18 no Estado do Rio de I aneiro e 1 em Minas
Ge~ais - no sentido de participarem do esforço, construmdo estação de tratamento de esgoto doméstico,
além de as empresas instalarem instrumentos antipoluentes.
Essas providências se tornam ainda mais viáveis com
a nova f~rmula de distribuição de renda aprovada pela
ConstItumte.
Não se pode prescindir, porém, da participação da
população de cada cidade nos projetos voltados para
a preservação do meio ambiente.
Por último, as autoridades da área do meio ambiente
devem fazer um levantamento completo dos produtos
e equipamentos antipoluentes fabrieados pela indústria
naci?nal, q,;e praticamente domina essa tecnologia. A
medld~ dana ao Go.verno uma visão do que poderia
ser aplIcado com eqUIpamentos nacionais e daria incentivo à importação, caso houvesse necessidade.
.I?ia~te d~sse quadro, queremos exortar a que todos
os mclItos mtegrantes desta Casa, os Poderes Constituídos de todas as cidades que se beneficiam do importante manancial e, especialmente, a população, se unam
neste esforço, para que o rio Paraíba do Sul possa ser
salvo.
Muito obrigado.

o SR. RENATO VIANNA (PMDB - Se. Pronuncia
o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, dia 16 de fevereiro próximo passado foi uma data
auspiciosa para o ensino superior no Estado de Santa
Catarina. Através da Portaria n' 51, o Exm' Sr. Ministro
da Educação, Deputado Carlos Sant'Anna, procedeu,
no uso de suas atribuições legais, ao reconhecimento
da Universidade do Vale do ltajaí (Univali), mantida
pela Fundação de Ensino do Pólio Geoeducacional do
Vale do Itajaí(Fepevi.), com sede e foro em Hajaí,
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aprovando no mesmo ato o estatuto e o regimento-geral
daquela instituição.
Depois de um longo período de aeompanhamento
dos diversos procedimentos administrativos, em cumprimento ao que dispõe a Portaria n" 14.184, do Conselho Federal de Educação, este egrégio colegiado, mediante o Parecer n' 175/84, exarado pelo ilustre Relator
Pe. António Geraldo Amaral Rosa, ao Entardecer do
dia 14 de fevereiro, no Processo 2300100075/86-26, efetivou-se o reconhecimento da mais nova universidade
catarinehse (Univali), acolhendo o pleito encaminhado
pela Fepevi.
Nove Alentados relatórios foram apresentados, no
período de 16 de outubro de 1987 até 16 de maio de
1988, procurando demonstrar que o deferimento da medida se impunha, em face do cumprimento das exigências legais.
As primeiras células da hoje Univali nasceram com
as Faculdades de Ciências Jurídicas e Sociais e de Filosofia, Ciências e Letras do Vale do Itajaí, tendo sido
realizado o primeiro vestibular em janeiro de 1965.
Depois, novas faculdades surgiram: a de Ciências Administrativas, Econômicas e Contábeis (1978), a de Enfermagem e Obstetrícia (1980) e a de Psicologia, em
1987, reeonhecida no mesmo parecer que reconheceu
a Univali.
Todas elas passaram a eompor as faculdades integradas do litoral eatarinense. Era o primeiro passo para
o processo da Universidade.
O Conselho Estadual de Educação autorizou, em data mais recente, a implantação dos cursos de Odontologia e Ciências.
A microrregião da Foz do Itajaí, que congrega os
Municípios de Balneário Camboriú, Camboriú, Ilhota,
Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha, Piçarras e
Porto Belo, destaca-se dentre as vinte microrregiões
do Estado pela sua importância geoeconômica, social
e cultural. Caracteriza-se sobretudo como a mais importante região litorânea de veraneio e turismo do Estado,
constituindo-se verdadeiramente num dos mais importantes pólos turísticos do País, dispondo de invejável
infra-estrutura portuária para eseoamento dos produtos
da região, com especial destaque para a industrialização
e comercialização do pescado. A construção naval também ocupa lugar proeminente na economia da região.
A Fepevi, nos seus 24 anos de existência, tem contribuído para o melhor nível de qualidade na formação
dos recursos humanos regionais, figurando nas principais preoeupações dessa instituição: O homem, a educação, o edueando, o educador, a ética, a cultura, a humanização, a ciência e a técnica, a universidade, a sociedade, o desenvolvimento e a regionalização da Univali.
A função primordial da Univali dirige-se no sentido
de integrar o homem, que por ela será formado seu aluno - à cultura da sociedade que integra, nele
procurando desenvolver aptidóes indispensáveis para
sua efetiva realização profissional. Evidencia-se a integração universidade com a comunidade. A mellIor qualidade de vida, o aperfeiçoamento de suas instituições
democráticas e a preservação de um nível de ensino
compatível com as suas tradições norteiam o papel da
Univali na Região.
Voltada, ainda, para o ensino, a pesquisa e a extensão, a nova universidade proeura atender aos princípios
constitucionais do texto recém-promulgado. Com uma
estrutura organizacional moderna, ajusta-se aos novos
desafios da educação, procurando tornar-se uma instituição desburocratizada e ciente da sua importância no
vínculo indissolúvel com a comunidade.
A Eseola Técniea de Pesca e Construção Naval irá
proporcionar, pelo aperfeiçoamento da mão-de-obra e
conhecimentos técnieos específicos, um significativo impulso a esse setor da economia nacional.
A Univali tem a marea da qualidade na excelência
dos seus corpos docente, discente, administrativo, de
funcionários e ex-alunos.
. Finalmente, há o reconhecimento a todas aquelas
lIderanças que foram partícipes do desenvolvimento da
F~peyi, ineansável trabalho_r~alizado pelo seu corpo
dIretiVO, na pessoa do Dr. Edison Villela, atual presidente da Fundação mantenedora.
Estiveram em Brasília, na semana próxima passada,
presentes à sessão do Conselho Federal de Educação
e na audiência concedida pelo Exm' Sr. Ministro da
Educação, Dcputado Carlos Sant'Anna, além do Dr.
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Édison Vilela, a professora Rosa de Lourdes, os professores Renato e Sidney, bem como representantes da
Imprensa Regional.
Este registro se faz necessário para traduzir, também,
a alegria do Prefeito de Itajaí, Dr. João Macagnan,
que colhe, ao início de sua administração, importante
dividendo expressando a solidariedade do Poder Público Municipal. À Reunião do Conselho Federal de Educação se fizeram presentes o Senador Jorge Bornhausen
e o Deputado que ora assoma a esta tribuna.
O sonho se transformou em realidade. A Univali
aí está para cumprir importantes desafios, ciente das
suas elevadas responsabilidades e do seu papel catalizador e propulsor do desenvolvimento sócio-econômico
e cultural da região da Foz do Itajaí. Parabéns!
OSR. PAULO MACARINI (PMDB-SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, a Federação
das Empresas de Transportes de Cargas, no Estado
de Santa Catarina, assevera que a chamada Operação
Desmonte decretou, na prática, a falência da já deficitária e precária malha rodoviária brasileira.
A irresignação e o inconformismo da Fetrancesc residem especialmente ua necessidade inadiável de se duplicar a BR-lOl, que, a rigor, é um verdadeiro corredor
da morte. Mas a revolta da Fctrancesc se dirige, de
igual modo, a restauração das BR-470, 116 e 282.
Para melhor clareza, passo a ler a manifestação da
Fetrancesc, que revela, além da indignação, a vontade
de ajudar a economia de Santa Catarina, para construir
uma sociedade mais justa e mais humana:
"De: Fctrancesc - Fed. das Emp. de Transp.
de Cargo no Est. de SC
Para: Câmara dos Deputados
Alt.: Exmo. Sr.
Dr. Paulo Macarini
DD. Deputado Constituinte
TLX.: NR. 020f/89 24-01-89
Senhor Deputado Federal:
O Governo da República através da "Operação
Desmonte" praticamente decretou a falência da
já combalida malha viária brasileira.
A custo de hoje, são mais de 200 bilhões de
dólares o patrimônio que simplesmente foi relegado a segundo plano.
São vidas ceifadas, prejuízos materiais e sociais
incalculaveis que se acontecidas em pais decente,
o presidente já estaria afastado do poder.
Se muito pouco ou quase nada pudermos fazer
para salvar as rodovias brasileira, tudo faremos
para resguardar as rodovias catarinenses.
Esqueceram-se de Santa Catarina.
Onde foi parar o quarto produtor nacional?
Nossas reivindicações são sempre atropeladas
por interesses de outros estados.
.
Nossa malha viária federal está péssima, veja
como exemplo a BR-282 40 km para ser concluida
e não há dinheiro para tanto. Obras como SearaChapecó, Xanxere-Xavantina que estão paradas
por falta de verbas ou de vergonha? São obras
pelas quais são escoadas toda produção da região.
Como ficará a duplicação da BR-101 e sua conservação?
E a restauração das BRs-470, 116, 282?
Sabemos que o nogso governador e muitos outros
políticos apoiaram os cinco (5) anos para o mandato
do presidente Sarney.
Pergunta-se, o que se obteve em troca? Nada.
O Presidente e o seu mais forte aliado, o Ministro
dos Transportes, estão trabalhando com ampla
vontade a favor da ferrovia Norte-Sul. Onde está
o respeito ao Congresso Nacional, à Classe Política
e a sociedade Brasileir'l?
Enquanto não há verbas para as rodovias brasileiras, de uma só "canetada" conseguiram 19 bilhões de cruzados para dar seqüência às obras da
Norte-Sul, que do nosso ponto de vista só terá
um grande mérito: levar o Sr. Sarney e o Sr. Reinaldo de volta para o Maranhão, de onde não deveriam ter saído.

? ehcgada a hora dos nossos representantes no Congresso Nacional atuar sobre a comissão mista de

orçamento da União e de lá tirar o aporte de verbas
necessárias para o nosso estado.
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Temos que ser mais catarinenses e exigir O que
é nosso. Chega de negociatas, conchavos e medidas
simplistas como o pedágio que foi criado, que só
tem duas finalidades:
1) Ir ao bolso do consumidor e, a
2) scrvir de instrumento político para as eleições
presidenciais.
Assim, Senhor Deputado, a sociedade catarinense aguarda por suas providências.
Atcnciosamente
José Afonso da Silva Darela Av. Getúlio Vargas,
485 sala 22 88800 - Criauma Se.
Prcsidcnte da Fetrancesc".
Assim sendo, formulo um veemente apelo não apenas
em nome da Fetrancesc, mas, de modo muito especial,
de toda a sociedadc catarinense ao Exmo. Sr. Ministro
dos Transportcs e ao Diretor-Geral do DNER para
recuperarem as rodovias federais de Santa Catarina,
sujeitas a colapso.

o SR. STÉLIO DIAS (PFL - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, na tentativa de debelar O processo inflacionário
que já tantos males acarretou à sociedade brasileira,
a administração fcdcral tem lançado mão do recurso
da Medida Provisória. tendo rccentcmcntc enviado a
este Congresso uma série delas, denominada de "Plano
Verão".
Mas anteriormente mesmo à implantação desse plano
que ora analisamos, algumas outras providências já vinham sendo adotadas, uma das quais, especialmente,
atinge frontalmente os interesses das cmpresas do setnr
industrial e financeiro, além dc configurar gravc inconstitucionalidade: trata-se da instituição dc contribuição
social incidente sohre o lucro 1fquido das empresas na
base de 8%, vigorando já a partir dos balanços do exercício de 1988.
Não nos parece que tal medida deixará de ter reflexos
significativos sobre os índices inflacionários, já que, elevados os custos das empresas. essa elevação será imediatamente repassada aos preços; destarte, os ônus acarre-

tados pela providência findarão sendo pagos pela própria sociedade, em nome de quem foi proposta a altcração tribnutária.
Mas não é apenas essa a ressalva que podemos mcncionar, já quc, juridicamente, a providência se reveste
de impropriedadcs que poderão inviabilizar sua implantação, desde que a Justiça se faça valer em sua inteireza.
Para deixar mais específica essa argüição legal, basta
que possamos reproduzir o parecer de dois emientes
advogados do Rio de Janeiro, Antonio Carlos Amaral
Leão e Gerson Ferreira do Rego, que expuseram com
bastante clareza a inconstitucionalidade da Medida Provisória:
"A Sociedade Brasileira, que vislumbrou na recém-promulgada Carta Constitucional a possibilidade de festejar o fim do arbítrio, dos desmandos,
dos escândalos financeiros e. principalmcntc, da
verdadeira substituição do Poder Legislativo pelo
Poder Executivo, começa a verificar que os limites
constitucionais não estão sendo ohedecidos e que

a falecida orgia de decretos-leis foi rapidademente
substituída por uma avalanche de medidas provisórias, algumas sem o menor respaldo. conforme demonstraremos neste breve e objetivo trabalho.
Trataremos, neste artigo, acerca da ilegalidade
de uma das Medidas Provisórias que instituiu uma
nova constribuição social, que terá incidência sobre
o lucro líquido das empresas a uma alíquota de
8% e já vigente para os resultados dos balanços
dcste excrcício.
O objetivo da nova contribuição é cobrir o déficit
de 500 milhões de OTN da Previdência Social. gerado pelos novOs beneficios criados pela Carta Magna
em vigor.
Não temos dúvidas em afirmar, data venia quc
a criação desta nova contribuição social através
de Medida Provisória, é plena de inconstitucionalidade c devcrá ser reconhecida pelos Tribunais
Brasileiros.
O art. 195 § 4' da Carta Constitucional vigente
é claro ao estatuir que só a Lei poderá instituir
outras fontes destinadas a garantir a manutenção

ou expansão da seguridade social, obedecido o dis-
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posto no art. 154, I, que é expresso ao dizer que
a União poderá instituir mediante Lci Complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato
gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição.
Não há dúvida razoável que a nova contribuição
social incide sobre o mesmo fato gcrador c tcm
a mesma base de cálculo do Imposto de Renda,
o que é outra ilegalidade.
A contribuição em tela somente poderia scr criada por Lei Complementar, jamais através de Medida Provisória. pois também os artigos 146 "a"
e 149 da Carta Constitucional ratificam a posição
de que qualquer tributo novo tem que ser definido
por Lei Complementar. Em outras palavras, compete ao Congresso Nacional e não ao Chefe do
Executivo legislar sobre a matéria.
Também o princípio da irretroatividade da lei
tributária foi desrespeitado. A Nova Contribuição
pesará com uma alíquota de 8% sobre o lucro líquido das empresas e vigora para os resultados dos
balanços de 1988, sendo quc a arrecadação se iniciará em abrill89. Esta cobrança. decididamente,
será ilegal e as empresas poderão questionar judicialmente tal obrigatoriedade, já que, segundo o
aludido princípio. não há possibilidade de um tributo, cuja vigência se inicia em abril189. vir a incidir
sobre o balanço do anO (exercício) anterior (1988).
Ademais. o art. 150, lII, "a" da Nova Carta prolbe
a cobrança de tributos em relação a fatos geradores
ocorridos antes do início da vigência da lei que
os houver instituído ou aumentado. Verifica-se que
a proibição contida no dispositivo legal supra-referido encaixa-se como uma luva à presente hipótese.
Assim sendo. com base nestes argumentos.

sus~

tentamos que a Medida Provisória, ora analisada.
mesmo que venha a ser aprovada tempestivamente
pelo Congresso Nacional, venha a ser declarada
inconstitucional pelo Poder Judiciário, o qual, certamente. ficará obrigado a julgar milhares e
res de ações judiciais.

nlilha~

Finalmente. o novo Pacote Fiscal, recentemente
baixado. força-nos a crer que o Governo Federal
está mais preocupado em arrumar meios de cobrir
o escandaloso déficit público, criado pela inércia
de sua própria administraç,;o, do que observar os
limites impostos pela Carta que jurou defender e
cumprir. Cabe também à sociedade cobrar dos Srs.
Deputados e Senadores uma tomada de posição
contra os atos inconstitucionais praticados por
quem quer que seja, pois, do contrário, tcrcmos
em pouco tempo mais uma Carta tristemente rasgada, desrespeitada e corroída.
Em conclusão, sub censura, entendemos que face ao direito líquido e certo emanado nos tcrmos
claros da Constituição Federal, cabível a impetração dc Writ of mandamus para a proteção de tal
direito, visando ao não recolhimento da contribuição citada.
Na forma do art. 5', LXX da Lei Ápice, cabe
também o Mandado de Segurança Coletivo, existindo ainda a possibilidade de ser proposta a ação
de inconstitucionalidade na forma do art. 103.
É como entcndemos a questão e esperamos tranquilamente O ano de 1989, quando muitas novidades virão no âmbito jurídico e, certamente, em
violaç,;o à Carta ConstitucionaL"

o SR. MOYSÉS PIMENTEL (PMDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, todo o País compreende que o Governo
Federal tome providências no sentido do combate à
inflação e da redução dos gastos públicos.
Compreendemos, perfeitamente, que o Governo remaneje o scu funcionalismo público. pois há órgãos
carcntes de pessoal, enquanto existem funcionários excedentes em outros.
Mas não podemos concordar com as demissões em
massa dos não estáveis, à guisa de aplicar o texto consti-

tucional. que não impõe solução imediata ou urgente
para os que têm menos dc cinco anos de serviço, fora
de cargos de confiança.

Se o combate é contra a inflação, as dcmissões em
massa resultarão numa indesejável recessão econômica,
que piorará o difícil quadro social brasileiro.
Se se reduz o poder aquisitivo de uma parte da população - ou seja, cem ou duzentos mil funcionários
federais e outros tantos estaduais e municipais. seguido
o exemplo do alto - ocorrcrá uma dcflagração de dcmanda, aumentarão os ascendentes nas prateleiras e
nas indústrias, o desemprego será precipitado como
uma bola de neve, em todos os setores privados e teremos algo pior do que a inflação, até então controlada
pela correção monetária.
Mas, no contexto das medidas propostas, algumas
dignas de aprovação pelo Congresso Nacional. que já
demonstrou sua boa vontade nas votações verificadas,
está a indesejável majoração dos juros.
Ninguém ignora que a classe mUls rica do País é a

dos banqueiros, que deixou de pagar quarcnta e cinco
por cento de contribuição para o Imposto de Renda.
passando à niveladora dos vinte e cinco por cento, pagos
por mais da metade do universo aos contribuintes de
renda média.
A Constituição estabelece o máximo de doze por
cento. e nunca foi revogada a lei de usura, baixada
por Getúlio Vargas, com seu cumprimento relaxado
no fim da década de 50.
O texto legal, consentâneo eom o mandamento constitucional, deve ser aplicado e cumpre ao Executivo
fazê-lo, em lugar de propor a liberação dos juros, que
agravará a inflação.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados.
O SR. CARLOS CARDINAL (PDT - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Prcsidente. Sr" e Srs. Deputados, encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto
de Lei n" 1..232, de 1988, de minha autoria, que aCrescenta parágrafo ao art. 74 da Consolidação das Leis
do Trabalho, permitindo que 05 trabalhadores estudantes possam trabalhar sempre no mesmo turno. se isso
for de sua conveniência.
No caso, sobretudo, de empresas que funcionem em
turnos diversos, enscjaria a proposta, entre outras vantagens, a preservação do direito dos empregados de
seguirem regularmente seus estudos, circunstância que
contribuiria, de maneira muito poderosa, para o desenvolvimento das potencialidades individuais do trabalhador. em benefício da sociedadade.
Ninguém põe em dúvida que a educação não pode
ser compreendida apenas como um processo que abrange e presligia o trabalho. A integração escola-empresa,
que constitui caminho capaz de conferir grandeza e eficiência ao mercado de trabalho. necessita que Se dê
atenção e prioridade à formação dos jovens, mesmo
porque a educação não pode ser entendida como um
sistema isolado ou independente dos demais sistemas
sociais, formando o homem para a plenitude do fazer
humano.
Nesse contexto. como já disse o Professor Valnir Chagas, "a auto·realização flui da idéia de educação como
desenvolvimento de potencialidades, tal como a formação para o trabalho e o preparo para a eidadania emergem da própria idéia de auto-realização",

Dentro dessa moldura, não julgo necessário enfatizar
que a formação de jovens trabalhadores, favorecendo
a qualificação para o trabalho e adequando-se às conveoiências profissionais das respectivas comunidades,
abrin! novas perspectivas para o processo global do
desenvolvimento, alçando-se, destarte, como instrumento essencial da política educacional e das diretrizes
que enformam a ação legislativa no campo do trabalho.
Nessas condições, consciente da importância de que

se reveste a matéria e das imprecisõcs que, até o momento, vêm caracterizando sua sistemática. objetivos
e operacionalidade, tomei a decisão de encaminhar à
apreciação da Casa o mencionado projeto de lei, encarecendo o apoio de meus caros colegas com vistas à sua
aprovação, por ser esta - estou seguro - resposta
adequada e imprescindível ao desafio da educação e
da melhor qualificação da mão-de-obra.

1

o SR. OSVALDO RENDER (PDS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, no dia 7 de fevereiro completou quatro anos
a intervenção no então Banco Sulbrasileiro, hoje Meri-
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dional. Foi um dos maiores acontecimentos estelionatários já ocorridos neste País. Nada menos do que cinqüenta mil pessoas tinham suas economias aplicadas,
na oportunidade da intervenção. Antes de ser encampado e estatizado pelo Governo Federal - o que foi
feito mais por influência e pressão dos funcionários que
dos credores, porque, com a liquidação, todos estariam
desempregados - falou-se em liquidação, em punição
dos responsáveis pela falência. Esperava-se que com
a venda do patrimônio as dívidas poderiam ser pagas,
especialmente aos que tinham aplicações no banco.
Acontece que o Governo transformou o banco em estatal, assumindo seu ativo e passivo; e firmaram um acordo em que os credores receberiam sessenta por cento
em dinheiro e quarenta por cento em ações.
O tempo passou. Quatro anos se passaram e até agora
ninguém sabe quando vai receber essas ações. Sabemos
que a grande maioria dos investidores são pessoas de
poucos recursos e, por isso mesmo, necessitam dos quarenta por cento que não receberam. Por outro lado,
sabemos que o novo banco teve um ótimo desempenho,
comprovado pelos vultosos lucros auferidos, amplamente publicados nos jornais. Quer me parecer que
os acionistas, embora sem as ações nas mãos, teriam
direito aos dividendos. Não é possível que pessoas inescrupulosas e que na oportunidade sc apossaram dos
recursos do banco, as quais até hoje não sabemos quem
são, continuem impunes, pois que ao que se sabe até
hoje ninguém foi responsabilizado por isso. Dessa forma, o Governo federal tem nas mãos a administração
de um banco do porte do Banco do Brasil, e, apesar
disso, os investidores continuam sendo explorados, uma
vez que quarenta por cento do seu dinheiro estão retidos. Imaginem, se não repuserem o déficit cm bonificação ou valorização das ações, o prejuízo que terão,
pois quanto valeria esta metade se ela estivesse aplicada
desde aquela ocasião? Se tivessem recebido logo as
ações, talvez pudcssem ter negociado na Bolsa de Valores, e por menor que fosse o lucro, ainda teria sido
melhor do qu~ esta longa espera sem receber nada e
sem ao menos saber até quando vai durar essa expectativa. E se apenas recebcrem o capital dc custo, sem
correção, aí então é que de nada adiantou a encampação
e a estatização. Neste caso, teria sido melhor a liquidação. Os credores receberiam o que seria de direito líquido e certo, o que ainda seria melhor do que esperar
quatro anos por quase a metade do que têm direito
e, o pior, sem perspectivas de que isto venha ao menos
com mn acréscimo razoável.
Quero aqui fazer um apeJo às autoridades da área
econômico-monetária para que providenciem o fornecimento das ações dos credores, lançando-as, inclusive,
na Bolsa_ de Valores. para que os mais necessitados,
os que nao ~uerem esperar a valorização, possam vender suas aço~s e obter pelo menos alguma coisa com
aqt;llo que Ja representa u.ma irreparável perda e que,
na epoca, represcntava mUlto dinheiro. Tenho a certeza
de que est~u il1terpret~ndo o pensamento de aproximadamente cmquenta mIl credores que não têm onde reclamar.
Na qualidade de representante do povo nesta Casa,
quero ser porta-voz de todos estes que foram lesados
por falsos brasileiros e que não podem continuar a ser
en~anados pelo ~róprio Governo. o que ainda seria
mUlto pIOr. Acredito que com quatro anos de atividade,
com .bons resultados, com boas perspectivas no futuro,
o: d~ng~ntes d? Meridional e as autoridades responSllVelS vao solUCionar cstc problema e em breve fornerer
as ações de direito para todos os credores e também
tomar providências para a negociação na Bolsa de Valores.

o SR. TADEU FRANÇA (PDT - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, no Paraná, sem receber os seus vencimentos desde novembro de 1988, os profissionais da saúde já não
reúnem mais as condições elementares para prestar serviços à população.
Hospitais públicos ou particulares estão atravessando
momentos de extrema dificuldade ante a penúria extrema a que estão sendo condenados pelo corte de verbas
pelo Ministério da Previdência ao Estado. Aproximadamente 400 hospitais estão com as portas fechadas,
e o recurso à greve acabou sendo a única opção ante
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o descaso do Ministro Jáder Barbalho em atender o
Paraná.
, Talvez seja oportuno lembrar ao Ministro da Previdência que o Paraná continua sendo parte do Brasil.
Se existem verbas para o atendimento à saúde em outros
Estados da Federação, a exemplo de nosso vizinho São
Paulo, por que essa manobra sórdida contra a saúde
dos paranaenses? Ou estaria o Ministro Iáder Barbalho
retendo salários dos trabalhadores da saúde, para garantir fundos à campanha dos moderados do PMDB rumo
ao comando do partido?
O Governo do "Tudo Pelo Social" tem destacado
que saúde é prioridade. Por ser, portanto, suporte de
justiça e ciente de que vai assumindo proporções cada
vez mais graves o desespero dos enfermos paranaenses
desassistidos é que o Paraná exige do Ministério da
Previdência as verbas que lhe são devidas.
O Paraná quer a resposta ministerial com verbas a
que faz jus e das quais necessita para assegurar as eond[ções mínimas de saúde a seu povo, tornando-se, portanto, merecedoras do mais veemente repúdio recentes
declarações do Ministro da Previdência, segundo as
quais inexistem quaisquer medidas discriminatórias
contra o Estado e de que os recursos já teriam sido
enviados.
O SR. SALATIEL CARVALHO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S1"" e Srs.
Deputados. queremos manifestar integral solidariedade
à mobilizaçáo realizada ontem, nesta capital, por represen!antes dos trabalhadores aposentados do nosso País.
E um movimento mais do que justo, levando-se em
consideração a situação desgastante dos vencimentos
dos aposentados.
Após décadas de trabalho e esforço, a aposentadoria
ao invés de ser um prêmio e uma justa recompensa,
é muito mais um castigo que obriga o trabalhador a
sobreviver com baixos proventos, insuficientes para
mantcr a famnia, c que força o cidadão a procurar
outro tipo de atividade para complementar sua manutenção.
O movimento dos aposentados é, portanto, absolutamente legítimo c mereecdor do nosso apoio. Além deste
fato, a reivindicação dos aposentados tem o embasamento da nova Constituição que garante a recuperação
do valor dos proventos da aposentadoria no prazo de
seis meses após a promulgação da nova Constituição.
Impõe-se, portanto, a necessidade urgente de que
estes novos direitos sejam regulamentados e possamos
resgatar esta dívida social que temos com os aposentados.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PI -SP. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, a grande luta de aposentados e pensionistas mio
vai parar enquanto sua reivindicação não for vitoriosa.
E o será.
A manifestação feita perante esta Casa é o exemplo
da tenacidade e pertinácia de quem, já tendo lutado
durante tanto tempo. ainda é obrigado a viajar por
mais de vinte horas para manifestar aqui seu desagrado.
Quero registrar que o Secretário de Previdência Social, Dr. Schcrer, disse que o pagamcnto previsto no
art. 58 das Disposições Transitórias. que estabelece a
atualização dos benefícios. será feito com base no Piso
Nacional de Salários, se até a sua efetivação não estiver
em vigor o vaJor do novo salfÍrio mínimo. como prevê
a Constituição. Isto, aliás, ainda não está solucionado.
pois mesmo tendo sido aprovado projeto nesse sentido
pelo Congresso, o Presidente da República o vetou integralmente, e sabemos que será difícil derrubar esse veto.
Assim, é muito importante a declaração do secretário, pois desse modo está afastada a hipótese de se
utilizar para aquele efeito o malfadado Salário Mínimo
de Referência. Só a presença de tão grande número
de interessados no Congresso Nacional e no Ministério
demonstra que força tão importante é essa, para o encontro de caminhos para se obter uma solução, que
virá, custe o que custar.
O SR. JOSÉ CAMARGO (PFL - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
em seu art. 225, nossá recente Constituição erigiu a
proteção do meio ambiente e dos recursos da natureza
em dever de todo cidadão e do poder público, determinando que:

"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."
O Código Penal (art. 270/271) trata, ainda, de envenenamento ou da poluição de água potável, de uso
comum ou particular, tornnndo-a imprópria para o consumo ou nociva à saúde. Portanto: "Só merece a liberda~e e a vida quem a conquista dia adia".
E de geral conhecimento que a atividade garimpeira
vem provocando graves modificações e danos ambientais, como as gigantescas erosões e o criminoso derramamento de mercúrio nas águas e no ar. Muitas deteriorações são irrepaniveis e a prevenção de sua ocorrência
é a única forma de evitar novas catástrofes.
Estudos feitos em áreas críticas estimam que mais
de 200 toneladas de mercúrio foram despejadas somente
no rio Tapajós, desde o início da década de 80, colocando em constante perigo a saúde humana, a fauna
e a flora.
O garimpo nas serras é iniciado pela derrubada da
floresta local e culminado pela brutal escavação que
só termina quando não mais encontram o metal. A
reparação total do ambiente demandará longo período
de tempo, quando novas árvores e vegetação, do mesmo
porte das abatidas, voltarem a vicejar. Ou se.ia, para
se agir em defesa dos recursos naturais e do equilíbrio
ecológico deverá haver a reparação do dano, a cessação
das atividades prejudiciais ao meio ambiente e, mais
importante que a reparação, a prevenção de novos desastres ecológicos. Para isso, há que se empregar todas
as medidas legais cabíveis para evitar a ocorrência ou
pôr termo no desequilíbrio que esteja acontecendo de
forma continuada.
A partir do decreto, recentemente assinado pelo Presidente da República, proibindo o uso do mercúrio na
extração do ouro, e tão logo o Código de Mineração
seja regulamentado, cria-se oportunidade para as vítimas da poluição e os poluidores tomarem conhecimento
das análises e debaterem as conclusões com os responsáveis pelos órgãos de defesa do meio ambiente.
• O Programa de Avaliação e Controle Ambiental em
Arcas de Extração de Ouro, instituído em dezembro
de 1988, tem o objetivo de estabelecer as bases técnicas,
políticas e legais para o disciplinamento da referida extração.
Técnicos do DNPM - Departamento Nacional de
Produção Mineral - iniciaram um projeto piloto, no
Município de Paracatu-MG, onde utilizaram dois aparelhos antipoluentes que impedem o lançamento do mercúrio na água ou no ar durante o processo de bateamento.
O DNPM também criou uma Central de Bateamento,
onde todo o ouro é separado do mercúrio, evitando
a prática da queima da liga ouro-mercúrio, realizada
tanto a céu aberto como nos balcões das casas de comércio, cujo efeito é a degradação ambiental e a contaminação humana através da ingestão de alimentos, uso
de água e inalação dos vapores do mercúrio.
Este projeto, iniciado I,,; apenas pouco mais de um
ano, torna-se um exemplo, pois, além da implantação
das medidas de controle da poluição e de uma campanha
de esclarecimento aos garimpeiros e à poluição, promoveu relevante queda dos índices de poluição no Município de Paracatu.
Ao aplaudirmos a edição das normas que disciplinam
O uso do mercúrio, fazemos votos de que as autoridades
competentes mantenham um contínuo apoio técnico e
severa fiscalização para, desta maneira, conscientizar
nossos garimpeiros e nosso povo da responsabilidade
e do dever fundamental de promover o aproveitamento
racional dos recursos e riquezas naturais. salvaguardando a sua capacidade de renovação e a estabilidade
ecológica.
DOMINGOS LEONELLI (PMDB - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" c Srs. Deputados, não há tema mais cercado de unanimidade retórica do que a questão dos direitos humanos. Quem
é- contra? Que partido não o inclui entre seus princípios
básicos? Que governante não lhe destaca importância
nos discursos de campanha eleitoral e de posse?
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Esta retumbante unanimidade transforma-se. no entanto, rapidamente, em filigrana jurídica, amadorismo
político. ingenuidade. diletantismo, exotismo ou mera
chateação quando se desloca a questão dos dircitos humanos da retórica para a prática. Ê nesse terreno que
a violação aos direitos humanos tece, no cotidiano, a
sua institucionalização. confundindo necessidades reais.
como a ação enérgica da polícia, na repressão ao crime,
com a tortura, a sevícia e o assassinato de criminosos
ou suspeitos já presos e dominados. É no cotidiano
que se mistura a ação policial anticrime com a violência
cometida contra trabalhadores, mulheres. jovens e até
crianças.
À primeira reclamação. os responS'iveis pela segurança. pública, permanentes ou temporários. profissionais ou políticos, contra-atacam Kafkaniamente com
a violência dos bandidos. Como se os cidadãos honestos
devessem sofrer duplamente: com a violência dos criminosos e com a violência policial.
Mas Kafka é um tímido racionalista diante da lógica
do absurdo, estabelecida pelo trinômio polícia-violência
segurança, neste País.
Herança no passado colonial e escravista, quando
índios, negros e animais valiam mais ou menos a mesma
coisa - com óbvia vantagem para os animais - a lógica
da violência policial, em nome da segurança. desenvolveu-se e consolidou-se nas duas décadas da ditadura
implantada em 1964.
Mas o que é pior. Sr. Presidente, é que essa lógica
entranhou-se de tal forma no exercício da atividade
policial que eslli perigosamente assimilada pelos governantes, por parte da imprensa e pelos segmentos sociais
não atingidos fisicamente pela polícia. Mais espantoso
ainda: mesmo nos governos do partido que mais se
bateu pelos direitos humanos nestc País, que heroicamente, até, defendeu esses direitos durante a ditadura,
mesmo nos governos do PMDB a violência policial tem
se cncaixado nesta lógica.
E é como responsável, participante c defensor de
um desses governos -o honrado e competente governo
de Waldir Pires - que assumo autocritic,amente a responsabilidade de identificar esta grave lacuna entre o
discurso democrático c a prática governamental em todo
o Brasil.
A celebridade alcançada pelos assassinatos dos 18
presos na cela forte da delegacia do parque São Lucas,
o cruel assassinato de Jutahy P. Caldas e J. Carlos Santana na Bahia, após torturas, asfixiados e literalmentc
assados num forno improvisado na mala de um veículo
policial. em Canabrava, não devem nem podem ser
utilizados para o isolamento desses fatos, dando-lhes
caráter de excepcionalidade.
Tanto quanto o assassinato de Chico Mendes e do
Deputado João Batista, no Acre e no Piauí, esses célebres atos de barbárie são apenas as pontas de um imcnso
iceberg de violência, ignomínia, humilhação, prepotência, que infelizmente constituem o mundo da políciaviolência - segurança no Brasil.
Não ocorreriam os assassinatos da Cela 18, ou o caso
Canabrava em Salvador, se o cotidiano da ação policial
não fosse o assassinato de marginais ou suspeitos de
marginalidade, em grande parte de menores. Na Bahia
já se tornou comum a polícia matar crianças. E o último
cscãndalo foi o alvcjamento de um jovcm no colo de
sua própria avó. E são centenas de casos em que a
vítima sai viva do entrechoque com a polícia - onde
se justifica energia e uso de armamento - e morre
a caminho do pronto-socorro onde seria medicado. É
coincidência demasiada! Impossível não acreditar em
execução criminosa de seres humanos já presos, já
dominados, já indefcsos, portanto, por aqueles que são
pagos pela sociedade para cumprir a lei.
Este cotidiano de covardia, marcado pelos espancamentos nas vias públicas ou nos cárceres, pela tortura,
pela sevícia, pela doentia arbitrariedade, rcpresentam
a base do iceberg de desumanidade que caracteriza a
ação policial em nosso País. Não adianta a revolta indignada em relação ao fato isolado, se não se vai ao fundo
do problema, por maior que ele seja.
E o cotidiano da violência abertamente estimulado
pela UDR no campo - onde já morreram mais de
mil trabalhadores rurais. lídcres comunitários e rcligiosos - que resulta em assassinatos como o de Chico
Mendes e João Batista. E somente o primeiro, aliás
1

por sua articulação com os organismos nacionais e internacionais da defesa da ecologia chamou a atenção da
imprcnsa e da opinião pública.
O isolamento desses fatos mais famosos e a inexistência de um fort~ movimento - com estruturas locais
e nacionais soberanas e articuladas com organismos
internacionais - de defesa dos direitos humanos, com
ação cotidiana, ao invés de inibir a perversão social
da violência, a redireciona "vamos tomar maior cuidado, não vá meter bronca em gente errada" - teria
dito um dcsses policiais criminosos ao seu colega.
Se a possibilidade da punição à violência limita-se
aos casos famosos e isolados. estimula-se, na prática,
esta mesma violência criminosa contra a imensa maioria
de anônimos nos bairros pobres das nossas cidades,
nas ruas, nas delegacias da periferia urbana, nas fcstas
populares e nas manifestações políticas.
Embora a maior incidência de responsabilidade sobre
as mortes violentas e os assassinatos recaiam sobre a
Polícia Militar - o que se explica pela sua função de
policiamento ostensivo-a Polícia Civil tem um enorme
peso no cotidiano criminal, principalmcntc no tcrreno
da tortura e das sevícias no intcrior das dclegacias, freqüentemente, viuculadas essas torturas e sevícias à divisão do resultado dos roubos entre si ou com os marginais. Para exemplificar concrctamcnte esta afirmação,
o Jornal da Bahia publicou excelentc matéria, na sua
edição de I' de janeiro de 1989, sob o título "Jovem
sofre torturas no D FR" .
Temos. assim, Sr. Presidcnte e Srs. Deputados, um
quadro profundamente grave em relação aos direitos
humanos no Brasil.
As relações entre pobreza, violência e poder estão
exaustivamente examinadas em excelentes trabalhos
teóricos dos mais importantes pesquisadores e acadêmicos brasileiros. E todos sabem quc não há uma solução definitiva no âmbito específico da segurança x direitos humanos. A mesma miséria que gera o marginal
gera também o policial violento e criminoso. A diferença é que o marginal é um criminoso privado, um
bandido da "livre iniciativa", caça e caçador, enquanto
o policial que prende ilegalmente, que humilha pais
da famma, espancado-os em praça pública, que assassina menores, suspeitos e marginais já dominados, é
um criminoso estatal com farda, armamento e proteção
institucional.
E o povo pobre deste País, esmagadora maioria, vive
sua tormenta angustiante entre necessidade da polícia
- já que são as classes populares as maiores vítimas
dos marginais - e a humilhação de se submeter à violência policial.

Sem eliminar a miséria não se elimina a violência.
Sem eliminar a violência não se conquista a plena cidadania. Mas não se elimina a miséria sem a cidadania
que vai mudar a política, que vai mudar a economia,
que vai mudar as condições de vida e erradicar a miséria.
São várias revoluções, inclusive a revolução cultural,
que nos vai dar uma nova polícia.
Mas não se pode esperar tanto. Só em 1889, em Salvador, foram mortas pela PM segundo os jornais da cidade, 33 pcssoas, até o dia 15 de fevereiro. Se acrescentarmos aí as mortes ocorridas no interior, teremos a
terrível estatística de uma morte por dia de ação policial,
somente em nosso Estado. A grande maioria na faixa
etária de 16 a 30 anos e de cor negra.
Isso, sem contar espancamentos, humilhações contra
cidadãos comuns, arbitrariedades das mais variadas formas.
E o Governador Waldir Pires está insensível a tudo
isso? Não. Absolutamente, não. Três oficiais militares
estão presos, e ainda se aprofunda a investigação do
tristemente famoso "Caso Floquet", em que O corpo
da vítima até hoje não foi encontrado. Inúmeros inquéritos contra oficiais, suboficiais e soldados da PM estão
em andamento. Sindicâncias contra policiais civis estão
instaladas. E, principalmente, já se encontra na Assembléia Lcgislativa o projeto de lei proposto pelo Governo
Democrático para a implantação de um Conselho Estadual de Direitos Humanos. O Governador Waldir Pires
compreende que uma das suas maiores tarefas no combate à violência é reduzir um dos principais fatores
imediatos e o seu mais importante estímulo a impunidade.
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Mas um governo e um governador não vencem em
4 anos e de uma vez o resultado de anos de criminosa
complacência com a violência.
E, por incrívcl que pareça, as limitaçães no uso da
violência contra posseiros no interior - embora pcrsistam casos e reincidências - contra ocupantes de terrenos urbanos, eontra trabalhadores e opositores políticos
pareccm ter sidos contrabalançados com a intensificação da violência no combate ao crime comum, cxatamente aquele tipo de violência policial e que transborda
contra o cidadão comum.
Todos sabem que enquanto Waldir Pircs for governador da Bahia a Polícia (civil e militar) não será leão
de c;hácara das oligarquias, das elites e dos poderosos.
Mas todos sabem, também, que há uma espécie de
"ideologia da violência" herdada dos tempos da ditadura e que procura envolver todos os governos e governantcs, especialmente os diretamente ligados à segurança. Essa "ideologia da violência" tem Iiguagem própria, chama delegados e oficiais violentos de "operacionais", classifica de poeta e sonhadores os policiais honcstos e civilizados. E não há dúvida de que parte desse
segmento policial procura envolver as autoridades policiais, mesmo os mais altos.
Estamos, pois, diante de um desafio: podemos construir uma civilização neste País, vamos eternizar nas
polícias o estigma da violência, do crime, da prepotência
e da arbitrariedade?
É do fundo do túnel, do próprio meio policial-militar
que nos ehega uma restia de luz. Os Capitães da Polícia
Militar João Bosco dc Castro, Bento Cerqueira Dias
e Jenelino Rocha, orientados pelo Coronel PM Edson
Franklin de Queiroz, em excelente monografia apresentada para a obtenção de aprovação plena no Curso
dc Aperfeiçoamento de Ofício/88, analisam o Ienômeno
da violência policial - na área da Polícia Militar e
tomando como referência a atuação do PM na Bahia
- e forncccm para a reflexão da sociedade civil valiosos
conceitos.
Este trabalho, sem nenhuma dúvidà comprometido
com a defesa da corporação e envolvido até numa certa
idealização do papel da polícia na sociedade, é profundamente honesto na tentativa de detectar as causas da
ação violenta e criminosa dos policiais. Vejamos o que
dizem os Capitães da PM sobre a certeza da Impunidade:
"Pratica-se a primeira violência. O cidadão corajoso reclama. Um oficial apura o fato, mas o acha
justificávcl, distorce a verdade e protege o policialmilitar violento. Depois, uma outra truculência encoberta.
Enquanto lhe houver a certeza de que não será
punido ou de que, quando o for, será com bcnevolência, gera no policial-militar o estímulo a mano
ter-se em sua conduta tortuosa.
E como a erva daninha medra e alastra-se, com
facilidade, o efeito negativo propaga-se, rapidamente."
E os fatos de ontem, Sr. Presidente, ocorridos quando
finalizava o presente pronunciamento, vêm dcsagraçadamente confirmar a tese dos competentes oficiais da
PM.
Aqui está a manchete do jornal A Tarde: "PM volta
a Canabrava e fuzila testemunha".
A benevolência interna dos oficiais superiores, a óbvia fragilidade no comando da corporação c a condescendência do titular da Secretaria de Segurança Pública,
ao invés de prender os assassinos do Caso Canabrava,
já referidos neste discurso, deixou-os livres, no uso de
suas atribuições e armados com as metralhadoras. Resultado: o PM José Oliveira Ramalho invadiu a residência do operário Marivaldo Bonfim Raposo, tirou sua
mãe do quarto, ordenou que o mesmo se encostasse
na parede e disparou a metralhadora comprada, com
os impostos pagos pelo trabalhador, contra o próprio.
E depois disse, vitorioso: "Quero ver quem tira minha
farda!
Esse mesmo PM já havia pronunciado outra írase
altamente significativa em relação ao processo de impunidade: "Estou suspenso só por 30 dias. Tudo isso é
manchete. Não vai dar em nada, e ainda tenho 35 baIas." Tinha mesmo.
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Chico Mendes, João Batista, os 18 do Parque São
Lucas, o caso Canabrava, milbares e milhares de assassinatos com a conivência, a participação ou a realização
direta pela polícia em todo o País começam a configurar
um quadro de generalização da insegurança. Os direitos
do cidadão, inscritos na Nova Constituição, estão na
iminência de ser abatidos a tiros de metralbadora e
escopeta.
A própria existência da Polícia como instituição será
também questionada. Se não protege o cidadão e se
volta contra a sociedade que lhe paga o saldo c compra
as suas armas, para que serve?
SEM1CONCLUSÕES
Ao lado de medidas imediatas e da intensificação
do esforço dos governantes para punir os criminosos,
apurar as responsabilidades dos superiores e remanejar
os dirigentes que não se mostrarem capazes, como já
está fazendo, tenho certeza o Governador Waldir Pires,
é absolutamenre necessário que a sociedade civil, as
organizações sindicais, os partidos políticos reponham
na primeira linha a bandeira de luta dos direitos humanos.
Necessário aprofundar a análise do problema e transformar esta análise em formulações claras e simples,
assimiláveis por t"do o povo.
É necessário traçar uma estratégia que envolva governo e meios de comunicação, cujo papel, neste quadro
é absolutamente vital, e não pode continuar manipulando, politicamente, como é o caso da Bahia, a angústia, o medo e a insatisfação do povo contra as forças
progressistas e seu governo. A oposição tem que ter
o limite ético do interesse social. Noticiar os fatos e
os erros sem piedade, mas veicular as soluções indicando a saída e não o desespero.
Se pudesse ser ouvido, Sr. Presidente, eonclamaria
todos os candidatos à Presidência da República a apresentarem um programa concreto, detalhado até, sobre
a questão dos direitos humanos.
E na Bahia o projeto de lei criando o Conselho Estadual de Direitos Humanos não pode esperar mais para
ser aprovaddo.
Mas a sociedade não pode esperar nem por n6s deputados, nem pelos candidatos à Presidência da República. A OAB, a CUT, a CGT, a corrente sindical,
as entidades femininas, ecol6gicas, os sindicatos em cada estado e em cada cidade devem exigir de toda a
população, numa condução maciça à erradicação da
vigência. E devem buscar fórmulas organizacionais, que
precisam envolver a própria Polícia - PM E Civil na luta contra a violência.
Tomo a liberdade de sugerir à Polícia Militar baiana
que dê um exemplo ao Brasil instalando imediatamente
um f6rum interno para apreciação de denúncias, reprovação de crimes e proteção das vítimas e testemunhas,
um f6rum com participação civil e prestígio político
até para propor a alteração dos regulamentos internos
que dificultem a apuração e a punição da violência
Se a Polícia, que é paga pela sociedade para exercer
a prevenção e a repressão ao crime, armada e protegida
institucionalmente para cumprir esta tarefa, não tomar
a iniciativa de se transformar numa força de paz, cessando a violência contra inocentes e presos já dominados,
a ninguém mais poderá ser exigido o respeito às leis.

o SR, ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL
-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Sras. Srs. Deputados, realizou-se em dezembro último,
em Cuiabá, Mato Grosso, a 45' Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia. Simultaneamente, foi levada a efeito reunião de Presidentes de
Crea, que aprovou a "Carta de Cuiabá", documento
através do qual a categoria profissional que representam
e posicionou de maneira decisiva em favor da preservação dos nossos recursos naturais, que, embora abundantes, não resistirão por muito tempo à ação predatória, devastadora e criminosa que vem sendo praticada
com gravíssimas repercussües o nosso meio ambiente
e para a nossa economia.
Dada a importância do assunto que encerra, solicito
a V. Ex' as providências cabíveis a fim de que a "Carta
de Cuiabá" seja inserida nos Anais desta Casa.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi realizada
em São Paulo a V Feira Internacional de Segurança
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e Proteçào ao Trabalho, evento que veio coroar de
êxito o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido
em nosso País visando à conscientização do empresariado, trabalhadores e o Governo, no que tange à importância de que se revestem as medidas que buscam equipar as empresas com todo o equipamento necessário
à completa segurança dos trabalhadores no desempenho
das suas atividades.
Dada a importância do acontecimento para a segurança do trabalho, solicito a V. Ex' que faça constar
dos Anais o pronunciamento feito por Dr. Luiz Eduardo
Cruz Carvalho, na abertura da Feira.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR:
"Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia.
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia.
Mútua de Assistência aos Profissionais da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.
.Carta de Cuiabá
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Os profissionais da área tecnológica brasileira, participantes da 45' Semana Oficial da Engenharia, Arquitetura e Agronomia realizada em Cuiabá-MT, no período de 27 a 30 de novembro de 1988, atentos ao quadro
político nacional, preocupados com o atual estâgio sócio-econômico do País e discordando da utilização inadequada e sem planejamento dos recursos naturais, posicionam-se por uma Nação livre, independente e soberana, voltada, para um desenvolvimento econômico associado ao desenvolvimento social de sua população
e por uma política ambiental de utilização racional dos
mananciais e recursos naturais, preservando-os para as
gerações futuras.
Entendem que as profissões aqui representadas devem ser exercidas a favor da sociedade. objetivando
a melhoria da qualidade de vida e a busca incessante
da justiça social.
Neste momento singular, em que o País recém concluiu a discussão e elaboração de uma nova Constituição
e se prepara para pensar, debater e elaborar a Legislação Ordinária, as Constituições Estaduais e as Leis
Orgânicas dos Municípios, é importante e indispensável
a participação da sociedade civil, em particular dos profissionais de nível superior e médio da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia, e Meteorologia e suas entidades, nos debates e discussões, contribuindo de forma efetiva para a construção dos textos
que complementarão o ordenamento jurídico da Federação, interferindo assim diretamente na definição das
prioridades políticas, na destinação dos recursos públicos e na garantia de acesso dos cidadãos dos serviços
essenciais que lhe assegurem uma vida digna.
O planejamento racional do desenvolvimento necessariamente deverá passar pela análise simultânea das
diversas áreas do conhecimento, em busca, da melhoria
da qualidade de vida coletiva e da harmonia do homem
com a natureza.
A história inequivocamente cobrará a degradação e
o uso abusivo da natureza, a poluição da atmosfera,
do solo e das reservas hídricas e a extinção das espécies,
das gerações que não corresponderem às expectativas
quanto ao gerenciamento do patrimônio ambiental do
planeta.
Cuiabá - MT, 30 de novembro de 1988".
l

"Autoridades presentes, expositores, profissionais de
segurança
Senhores e Senhoras
Na abertura da 4' FISP - Feira Internacional de
Segurança e Proteção no ano passado, não erramos
ao afirmar que a 4' FISP seria bem maior que a anterior,
mas muito menor que a deste ano.
Eis a 5' FISP, uma feira internacional voltada para
a segurança do trabalho. Um evento criado e realizado
pela Iniciativa privada, mostrando ao País e ao mundo
o que existe de moderno, de novas tecnologias aplicadas
na proteção e segurança do trabalhador.
A Animaseg - Associação Nacional da Indústria
e Material de Segurança e Proteção ao Trabalho, entidade que representa a nível nacional os fabricantes de
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equipamentos individuais de proteção, se sente orgulhosa e envaidecida em co-patrocinar um evento de
tal envergadura, e vem em nome destes fabricantes e
expositores externar os sinceros agradecimentos a todos
os prevencionistas que aqui vieram, revestir de brilho
este magnífico acontecimento.
No entanto, gostaria de aproveitar da oportunidade
para tecer algumas palavras sobre o EPl - Equipamentos de Proteção Individual, motivo desta exposição.
O EPl - Tem o seu lugar reservado no contexto
da segurança do trabalho, nunca desejou ser priorisado,
pois sempre se soube que é uma medida complementar,
e às vezes o último recurso disponível na segurança
e proteção do trabalhador.
Não esperem os bons fabricantes de EPl a benevolência dos poderes públicos, não querem tratamento
diferenciado; querem apenas seriedade que restituirá
e resgatará a credibilidade do CA e CRF.
Para que isto ocorra, vem a Animaseg trabalhando
diuturnamente na elaboração de normas brasileiras a
fim de que as mesmas sejam adaptadas à nossa realidade. que embasadas em estudos antropométricos e
ergonométricos venham se adaptar ao biotipo brasileiro
e as nossas condições climáticas de País tropical.
N6s fabricantes, queremos as normas, nós não tememos as normas. Já dizia Ortega y Gasset pelos idos
de 1930:
"No Hay Normas Bárbaras Propriamente. La Barbarie es la Ausencia de Normas y de Possible Apelacion."
Não há normas bárbaras, a barbaridade á ausência
de normas.
Neste trabalho, temos tido apoio incondicional de
várias entidades como a ABNT - lnmetro - Sinduscon
- USP - Fundacentro - Federação de Trabalhadores
da Construção Civil- Laborat6río Falcão Baucr, Técnicos, Engenheiros - Médicos do Trabalho é tantas
outras prevencionistas.
Estamos fazendo a nossa parte, para isto basta, é
mister quc o Ministério do Trabalho se empenhe no
resgate da credibilidade do C.A e CRF. exercendo sua
função fiscalizadora da utilização, comercialização e fabricação do EPI. Exercendo de fato a função que lhe
cabe na educação, orientação. treinamento enfim, investindo recursos na prevenção de Acidentes do Trabalho como um todo, preventivamente, em campanhas
educativas, de conscientização do trabalhador, para não
ter que pagar as despesas das conseqüências do acidente
do trabalho.
Ninguém desconhece o lema: "Em Segurança do Trabalho, é Melhor Prevenir do que Remediar·'.
Os verdadeiros prevencionistas sabem que "produzir
EPI é a iniciativa privada cumprindo sua função social".
Nós sabemos que produzir EPI, distribuir, divulgar
sua utilização é fazer prevenção de acidentes gerando
empregos, gerando desenvolvimento preservando a
saúde e integridade física do trabalhador.
Os técnicos, engenheiros, médicos, inspetores do trabalho e os fabricantes, trabalham para prevenir o acidente, e evitar danos a saúde do trabalhador.
"Não Trabalhamos para Contabilizar Mortes e Doenças".
"Nem tampouco para fazer da Saúde objeto de Confronto entre o Capital c o Trabalho."
Muito obrigado.
A SRA. ANNA MARIA RATTES(PSDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Decreto nQ 97.455, de 15 de janeiro último,
extremou-se na radicalização da política antiinflacio·nária de restrição aos gastos públicos.
Talvez nunca antes se tenha chegado a medidas tão
graves e drásticas na área administrativa, visando ao
equilíbrio das contas governamentais.
Resta saber, contudo, se os custos sociais~ a médio
e longo prazos, decorrentes de tais providências, poderão ser compensados c se não teremos como resultado
uma pífia economia, numa moeda de pouca credibilidade.
Afinal, em troca de que o centenário Lloyd brasileiro
vai ser posto à venda? Valerá realmente a pena a sua
alienação, com todo o patrimônio que representa, para
evitar-se um déficit provavelmente oriundo de compromissos que lhe foram artificiosamente impostos nos gabinetes da alta administração e, quem sabe. já com
a subalterna intenção de estigmatizá-lo como deficitário
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para possibilitar sua entrega aos armadores privados'?
Contra a alienação total ou parcial das ações pertencentes à União na Companhia de Navegação L10yd brasileiro - L1oydbras, estabelecida no mencionado diploma legal, os principais sindicatos de trabalhadores marítimos - de oficiais de máquinas, de radiocomunicações
e de náutica, de práticos de portos, de escritórios das
empresas de navegação do Rio de Janeiro - encaminharam telex ao Ministro dos Transportes, exortando-o
a assumir uma posição efetivamente favorável à manutenção dessa grande empresa na posse do Governo Federal.
À certa altura do seu expediente, assim dizem aqueles
trabalhadores:
"A escalada de desmandos da administração federal e de investidas contra o Lloyd é pública e
notória.
O Governo utiliza o Lloyd brasileiro como instrumento para execução de política de navegação
e para obtenção de créditos em moeda forte no
exterior, visando a promover acertos no balanço
de pagamentos do País, acarretando, assim, dificuldades econômicas para a empresa, no início de
década de 80."
"O aporte de capital necessário ao saneamento
financeiro c à recomposição patrimonial de Lloyd,
solicitado por sucessivas direções da companhia ao
seu acionista majorit:irio - a União - a partir
de 1983, vem sendo sistematieamente negado desde
então."
E mais adiante:
"Há muito tempo a sociedade brasileira em geral
não assistia tamanha articulação contra a Marinha
Mercante nacional. Desde há muito, também, V.
Ex' vem sendo alertado para os interesses espúrios
envolvidos na trama dessa manobra golpista:"
"É assustador o silêncio governamental sobre
o tema, principalmente se comparado à eloqüência
com que defende a construção da Ferrovia NortcSul. Da mesma forma é estarrecedora a tibieza
do Govel11o na solução de crise do Lloyd, comparável à presteza e agilidade com que concede benefícios a grupos empresariais privados, como a
Transbrasil e a Sharp, e atende pleitos da armação
privada nacional. "
Fica, pois, cabalmente demonstrado que o açodamento dos Ministros da Fazenda e do Planejamento
na liquidação desse gigante brasileiro dos mares é insustentável, sendo deveras lastimável que se disponha no
malsinado decreto (parágrafo único do art. 2") que:
"Caso não ocorra a alienação prevista neste artigo, no
prazo de 90 dias, fiearão as referidas sociedades dissolvidas." E que, nele. ainda se declarem extintos os mandatos e eassada a investidura do presideate, dos diretores e dos membros dos Conselhos de Administração
e Fiscal das Sociedades de economia mista que menciona.
Tratando-se de um ato do Poder Exeeutivo, seus efeitos dispensam a aprovação do Congresso Nacional para
ter eficácia, mas esta Casa não pode quedar-se inerme
ante tamanha precipitação e leviandade.
Outra vítima do radicalismo da equipe econômica
do Governo Sarney foi a Empresa Brasileira de Assistência Téenica e Extensão Rural- Embrater, sumariamente dissolvida logo no artigo primeiro do decreto
arrasador, sem qualquer contemplação pelos relevantes
serviços que vinha prestando a milhares de agricultores,
lavradores, pecuaristas e criadores, por todo o País,
e deixando ainda na ociosidade ou no desem prego centenas de técnicos e profissionais especializados em atividades agrícolas.
A fúria privatizante desses zelosos guardiães do Tesouro Nacional foi extensa: três empresas públicas e
seis sociedades de economia mista estão virtualmente
dissolvidas ou alienadas, Além das eitadas: a Empresa
Brasileira dc Transportes - EBTU, Empresa Brasileira
de Planejamento de Transportes (Geipot), Empresa de
Navegação da Amazônia S.A. - Inasa, Companhia
de Navegação do São Francisco S.A. - Franave, Serviço de Navegação da bacia do Prata S,A. - SNBP,
Companhia Siderúrgiea da Amazônia - Siderama e
Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileira
-CAEEB.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Fevereiro de 1989

Eis aí uma expressiva amostra das novas tendências
do Governo Federal, no afã de se compor com as forças
polítieas conservadoras, ainda que com a amputação
de valiosas parcelas do palJimônio nacional.

Crise política, em que as duas décadas de domínio
pelo sistema militar foram substituídas por um qüinqüênio de transição vacilante, insegura e earente de
autenticidade.
E, sobretudo. crise moral, em que campeiam a eorrupção e o suborno, na doutrina subvertida das negociações espúrias; em que, sob a tutela impassível e fria
da impunidade. exercitam-se e aprimoram-se os demônios do personalismo. do afilhadismo, do nepotismo.
do elientelismo e da perversão institucionalizada,
É esta última a grande crise nacional, que precede
e interage com todas as outras, realimentando-as permanentemente e tornando estéril qualquer esforço para
debelá-las. É a esta última que devemos combater prioritariamente.
Chego nesta hora, Srs. Congressistas.
Chego na hora em que a verdadeira transição para
a demoeracia está mais fortemente ameaçada, porque
apenas começou.
Chego na hora em que uma nova Constituição foi
promulgada, e na qual parte dos ex-constituintes ora integrados no Parlamento Nacional - não se deu
ainda conta dos poderes adquiridos e das responsabilidades assumidas.
Chego na hora em que se mobilizam as energias da
sociedade brasileira para voltar finalmente a eleger,
pelo voto direto, em novembro. o Presidente da República.
Chego certamente na hora deeisiva, em que depende
de nós consolidar a construção da democracia.
Por isto quero aqui, neste momento, proclamar para
todos a minha posição e o meu credo.
Quero logo fazê-lo, porque entendo que para ser
ouvido preciso ser conhecido; e para ser conhecido é
preciso demonstrar lealdade e nitidez. Quero logo fazêlo, porque entendo que o grande abismo entre os homens não está entre o Norte c o Sul. entre o Leste
e o Oeste, nem mesmo entre as raças, os credos, os
partidos ou as religiões, Entendo que o grande abismo
entre os homens est" situado entre aquilo que falam
e aquilo que fazem, está entre a sua palavra e a sua
ação.
Por isto quero ser, desde logo, absolutamente leal
e absolutamente nítido.
Ainda que possa ser considerado por isto um mau
político - porque há os que consideram a política a
arte do disfaree - eu lhes asseguro que quero ser,
desde este primeiro momento, absolutamente leal, nítido. límpido e inteligíveL
E para começar, quero declarar-vos a minha mais
completa convicção de que democracia e caráter constituem um binômio indis';olúvel, um conjunto indestrutíveL amalgamado na certeza de que a primeira não
pode sobreviver sem a existência do segundo.
Concordo inteiramente com o ex-Embaixador briüinico Archibald Mackenzie, quando afirmou que "a natureza da democracia deve ser compreendida sob o ponto de vista de que outros sistemas de governo, isto
é, as ditaduras, podem experimentar - através de
maior liberdade de forças - o controle das massas humanas, manipulando as elites, os campos de reeducação, ou os hospitais psiquiátricos; enquanto que a força
interior da democracia depende tão-somente da qualidade daqueles que falam em seu nome. Democracia
significa liberdade e liberdade exige disciplina. Sem normas morais, liberdade resulta em anarquia permissiva.
Qualquer coisa que enfraqueça essas normas morais,
enfraquece a democracia.
É claro que essas regras devem ser aplicadas a todos
as pessoas. Mas elas devem ser levadas muito mais a
sério por aqueles que se dedicam à vida pública, porque
nos convidam a confiar neles através do voto. Devem,
portanto, ter um comportamento duplamente exemplar. Habilidade apenas não é suficiente. O que pesa
numa democracia é o caráter.
seguida, devo definir a minha posição política
e ideológica. Eu a defino como uma terceira posição.
Essa terceira posição. entendo-a como devendo ser alcançada na média entre o capitalismo impiedoso e a
impiedade do marxismo socializante. Eu a denomino
posição comunitária, porque ela é constituída com a
argamassa da solidariedade humana. Geograficamente,
ela está colocada entre a riqueza inquietante do hemisfério norte c a pobreza miserável do hemisfério sul.

o SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. venho hoje à tribuna da Cl\mara dos Deputados
para congratular-me com o Esporte Clube Bahia, que
no último domingo sagrou-se campeão nacional de futebol, elevando o nome da Bahia e do esporte baiano
com mais essa conquista que uniu todos os baianos,
de todas as torcidas.
Quero também, nesta oportunidade, estender os
meus votos ao Presidente do clube, Paulo Maracajá,
Deputado Estadual pelo PTB-BA.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) ao
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Passa-se

GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Santos Neves.
O SR. SANTOS NEVES (PMDB - ES, Pronuncia
discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
neste momento de apreensões e intranqüilidade, em
que tantas vozes pessimistas se levantam para eondenar
as deficiências do regime e traduzir os reeeios de iminente naufrágio de nossas instituições demoeráticas,
conforta-nos a segura convicção do muito que havemos
eaminhado pela estrada longa e ensolarada da nossa
evolução social e política.
Isto deve robustecer a nossa fé e cimentar a nossa
indestrutível confiança nOS supremos destinos da nossa
Pátria, que pode, às vezes, titubear e retroagir, nas
indecisões efêmeras de alguns períodos, mas sabe sempre. pelo próprio imperativo desbravador do gênio de
sua raça, recobrar energias, vencer obstáculos e acelerar
o passo, nas fases de ressurgimentos históricos, pelos
ínvios caminhos de seu progresso material e espiritual~
para a glória e para a eternidade.
Sr, Presidente, Sras, e Srs. Deputados, foi com estas
palavras. de fé e confiança nos destinos do Brasil, que
a 13 de julho de 1947, meu pai, o Senador Santos Neves
encerrou o seu discurso inaugural no Congresso brasileiro.
Em homenagem a sua memória, é com essas palavras
que eu inicio, quase 42 anos depois, a minha atividade
parlamentar, passando a disputar a amizade e o convívio
de todos os companheiros desta Casa.
As forças imponderáveis do destino, que regem os
episódios insólitos de nossa existéncia, fizeram com quc
o marco cronológico dos 60 anos de idade, que definiu
o encerramento da atividade política de meu pai. após
uma gloriosa carreira de Interventor, Senador e Governador do espírito Santo - quando liderou e consagrou
o mais trepidante e fecundo quatriênio administrativo
de nossa terra - se tornasse o mesmo marco com que
eu, após uma longa e penosa trajetória empresarial e
sindical, estou agora escalando, pela primeira vez, os
degraus inseguros e difíceis da vida pública.
Essas mesmas e imponderáveis forças. que me compeliram a aceitar uma candidatura à missão constituinte,
trazem-me agora a esta trib una. no dever de representar
o meu Estado neste período de complementação constitucional. Não posso medir sacrifícios, nem fraquejar
atitudes no cumprimento desse dever.
Também não me foram favoráveis os fados na escolha
da hora para o meu ingresso. Estamos, na verdade,
atravessando, todos nós, brasileiros, os momentos mais
difíceis da nossa história.
A crise campeia por todos os quadrantes. Crise eeonômica, em que O fantasma da inflação se agiganta
e tentaculariza. tonifieado e fortalecido continuamente
pela incapacidade do Governo em solucionar a dívida
externa e em decepar efetivamente pela raiz o monstruoso arbusto de seus gastos mirabolantes.
Crise social, em que quase 70% da população brasileira vem sendo atirada, violentamente, ao pantanal
pavoroso da pobreza absoluta, através da persistente
compressão salarial, das injustiças na distribuição das
rendas, e por meio do desemprego, da miséria. da fome
e do sofrimento sociaL
O seguinte
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Em nosso País, a terceira posição está situada entre
os excessos inaceitáveis da conccntração de rcnda numa
pequena faixa da população e a insuficiência de recursos
para a subsistência da larga maioria do nosso povo.
Assumo aqui uma posição libcral, inteiramcnte a favor da democracia econômica, porque sem esta não
há como existir a democracia política; em meu caso,
assumo esta posição muito nitidamente, acompanhada
de uma grande preocupação com a solução dos graves
problemas sociais brasileiros.
Não estou interessado em ser classificado de progressista ou dc conservador.
Não dou maior importância à contumaz inquietude
dos políticos quanto a fil~ar-se à esquerda ou à dÍl:eit~.
Provindo da boa terra capIxaba, tenho plena conSClencm
de que a verdadeira necessidade é a de que sejamos
todos guiados pelas luzes do Espírito Santo. E essa
a força que precisamos compreender e aceitar. Ela nos
ensinará como pensar, como viver e nos indicará de
que maneira podemos servir inteligentemente ao nosso
País.
Em terceiro lugar, desejo declarar quem represento,
ou a quem julgo prefcrencialmente represent~r.
Represento o micro e o pequeno empresário deste
País. Aquele que mais se aproxima do verdadeiro trabalhador, porque ele é em si mesmo, o trabalhador que
resolveu criar seu próprio negócio.
Embora vilipendiado, ultrajado e aviltado pelo regulamentarismo, pelo tributarismo c pelo estatismo, ele
é o responsável pelo crescimento econômico e social
do País, totalizando 93% das unidades produtivas e
forneccndo 72% de iodos os cmpregos existentes. Em
recente estudo que realizamos, abrangendo 75 setorcs
industriais diferentes, e analisando o faturamento' total
realizad'a em 1987, encontramos que a pequena e média
empresa, com uma participação de apcnas 21%, está
completamente esmagada pela soma do~ 38:"0 da emprc;sa estatal, mais 16% da empresa multmaclonal e mais
25% dos grandes grupos nacionais, que vivem em regime de carteI. de monop6lio e de oligopólio.
Infelizmente, não somos, Srs. Deputados. uma economia liberal. Apenas 21 % de nossas empresas - que
são justamente as peqnenas e médias - trabalham em
regime de livre economia de mercado. E, c0n;'0 tod?s
sabem, é quando o poder das empresas estataIS se aha
ao poder dos grandes grupos privilegiados e bafejados
pelo Governo, que cresce a ameaça mais terrível à so·
brevivência da democracia.
Mesmo recentemente, ua eclosão dos efeitos do desesperado Plano Verão (tentativa angustiosa e derradeira para tentar salvar a nossa economia, ficou bastante
claro o privilégio de tratamento preferencial aos grandes
grupos cartelizados, que conseguiram obter a elevação
substancial de seus preços no momento final da véspera
do congelamento, enquanto a pe'quena e média empresas amargaram e continuam amargando a tragédia do
preço congelado, policiado e traiçoeiro. Elas são obrigadas a vender abaixo de seus custos - acrescidos repentinamente - porque estes se compõem em grande partc
do preço dos insumos adquiridos àqueles grandes grupos - sendo assim conduzidas perfidamente a um processo súbito de descapitalização, de endividamento, de
ruína, de liquidação e de falência. Situação ainda mais
desesperadora, quando obrigadas a toma~ dinheiro, na
tentativa de se salvarem ao escorchante e JamaIS conhecido juro de 30% ao mês, o mesmo juro que serve
aos bancos para, acrescido de prêmios e benesses, engordar os saldos favorecidos daqueles grandes grupos
nas suas contas de ativos não operacionais.
Eis porque lutarei, Sr. Presidente, em favor da mi~ro
e pequena empresa, e pela e1i~!nação da profun~a mjustiça de que ela vem sendo vltuna em nosso Pais.
Srs. Deputados, em quarto e último lugar, desejo
falar-vos de como vejo a situação do País, nesta hora
tormentosa de inquictação e desesperança.
O Presidente Americano Lyndon Johnson disse certa
vez ao Congresso:
"Creio que qualquer cidadão tem alguma coisa
a dizer e, pelo sistema democrático, o d~reito de
ser ouvido; creio que há sempre uma soluça0 na~lO
nal para cada problema nacional; creio na reahzação dc todo o potencial dos recursos de um Pa!s.
físicos e humanos, considerando-a o mais alto obJetivo depois da proteção dos direitos inalienáveis
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do homem; e creio, finalmente, que evitar o desperdício de recursos, de vidas c de oportunidades constitui a mais importante das responsabilidades de
um governo."
A citação guarda, a meu juízo, perfeita compatibilidade com os caminhos por que passa a realidade brasileira. São caminhos obstruídos por quatro entidades
pavorosas que, por analogia aos quatro Cavaleiros do
Apocalípse, deliberei chamar de as quatro damas da
destruição.
A primeira delas é a inflação. A inflação é para mim
a forma moderna de se dizer escravidão. Assim como
os senhores do passado nos atiravam ao sofrimento,
à penúria e àfome sob o jugo da tirani~ e da prepotência
física os senhores do presente nos atIram a essas mesmas ~onseqüências através da tirania e da prepotência
econômica.
_
Quaisquer que sejam as complcxas afirmações de nossos mais incensados economistas não será nunca possível destruir o axioma de que a inflação é uma criação
dos governos que gastam mais do que podem. Ainda
mais quando, como nosso caso, desenvolvemos uma
economia movida exclusivamente a empréstimos e financiamentos, em vez de operá-la com nossos recursos
disponíveis. Economia em que o estado chega ao absurdo de dever, a bancos externos e à sociedade interna,
mais de 213 de seu produto!
A segunda dama do quarteto inimigo é a e.statizaf~o.
A estatização é filha dileta da concentraçao pobtlca
que caracteriza os regimes autoritários.
.
No Brasil, o longo período de 20 anos de autontarismo exacerbou consideravelmente essa concentração.
A concentração política gera necessariamente a concentração econômica. E tivemos então a oportunidade de
acompanhar, atônitos, o crescimento dese~freado d?
número de empresas estatais. Sobre os atIvos totaIs
da economia sua participação passou de 35% em 1965
para nada menos de 62% em 1987!
Com tão elevado índice de invasão do estado na economia, como poderemos alcançar a liberdade econômica, quando a própria elite dirigente das empres~s
estatais e a própria tecnoestrutura adercnte combaterao
.egoisticamente qualquer tentativa de reversão? Como
fazer desaparecer o quadro teratológico em que doze
milhões de trabalhadores na indústria privada estão se
estiolando, para sustentar os nove milhõ~s d~ .f~nc~o
nários públicos e de empresas estatais cUJO deflclt nao
pode ser coberto nem por toda a arrecadação do Imposto de Renda das pessoas físicas de J987?
A terceira grande inimiga contra a qual é necessário
lutar se chama cartelização. Ela é tão perniciosa quanto
a estatização, porque promove o envenenamento do
organismo empresarial privado com o sangue venoso
.
e impuro da truculência sobre o livre ~erc~do.
Em nosso País, o fenômeno de cartehzaçao potenclaIizou-se através do surgimento e da multiplicação da
figura do empresário conivente que, viciado por tão
longos anos de concentração política e e.conômi~a, acomodou-se e descaracterizou-se, eonsegumdo umcamente respirar e progredir à sombra direta do Poder central.
É realmente terrível este hermafroditismo econômico, porque além dc abalar a livre economia de mercado
com a consolidação do cartel, do monopólio e do oligopólio, cria extrema dependência ao poder do .estado
e, conseqüentemente, inocula com o vírus da ~Itadura
o organismo combalido da democracia econômica.
Aquilo de que precisamos é quebrar, de uma vez
por todas, através dos sadios princípios da livre COncorrência, a dualidade institucionalizada entrc cmpresas
que vivem em regime de cartel e empresas que vivem
em regime de livre economia de mercado.
Nesta ação construtiva de saneamento econômico,
acredito primordial a ação do Congresso Naciona1.
Finalmente, trataremos de encarar frente a frente
a quarta e última dama inimiga, que é a corrupção.
Também conseqüência do crescimento exceSSIVO da
concentração de poderes, vem a corrupção assumindo
formas gigantescas e fantasmagóricas, passando a amcaçar a nossa própria sobrevivência Como Nação. Pratica-se em qualquer oportunidade o suborno, a barganha,
a felonia. A concentração cxcessiva de poder nas mãos
de uns poucos apadrinha e vulgariza o nepotismo, o
autofilismo e a prevalência dos interesses da sociedade
e da Nação. Deixada solta e em liberdadc incondicional.
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a corrupção brasileira, de forma atípica, alimenta-se
e agiganta-se com a vigorosa vitamina da impunidad~,
a ponto de se ouvir um presidente de importante orgamzação empresarial declarar, taxativo: "Ncste país: passou a proliferar a idéia de, que os valores não eXistem
mais, de que tudo é igual. E uma filosofia que eu cl~amo
de razão cínica. Seja eu um homem de bem, seja eu
um homem mau caráter, tudo é exatamente igual. O
problema do Brasil de hoje é puramente moral, e moti.
vado pela impunidade".
Srs. Deputados, esta Nação precisa considerar senamente que ela não pode ser reconstruída enquanto o
caráter das pessoas permanecer em escombros. Na grande dificuldade que estamos vivendo, ou nos entregamos
ao desespero on, mediante uma grande mudança, chegaremos ao caminho da reconstrução. . . .
A vitória sobre essas quatro grandes mlmlgas representará, para o País, a aurora da redenção.
.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é nossa, conslderavalmente nossa, a responsabilidade da reação.
Na prática de todos os dias, a verdadeira defesa ~o
interesse público corresponde a perguntar-nos a nos
mesmos: - Qual é a ação moralmente correta que
eu devo adotar? Isto implica, naturalmente, em colocar
de lado qualquer intere~se personalista, de nat~reza
política ou econômica. E uma abordagem que dIfere,
completamente, daquela ditada pelo pragmatismo de
afirmar-se que "a política é a P.rle '},o possível". Este
é o "slogan" que os homens de '!loje não se cansam
de repetir: "A vida privada de um bomem só a ele
interessa". Adotando essa filosofia, eles vão de encontro a uma das maiores verdades que a História nos
ensina. aquela que nos afinna: "Assim, COlno eu sou,
assim é o meu País. Assim como tE o meu País, é também
O mundo inteiro".
Sr. Presidente, Srs. Deputados, reúno-me a vós para,
juntos, empreendermos a grande batalha de recon~
trução nacional. Para travar esta grande batalha, concIto-vos a aceitar o comando de alguém muito mais poderoso do que nós.
Quando William Penn disse: "Os homens precisam
ser governados por Deus, para não serem governados
pelos tiradosl", ele resumiu a alternativa diante da qual
n6s nos encontramos nos dias de hoje.
E quando Abraham Lincoln definou democracia como "o Governo do povo, pelo povo e para o povo",
ele estava repetindo palavras do reverendo Theodore
Parker, pronunciadas cinco anos antes: "A democracia
é o governo do povo, pclo povo e para o povo, de
acordo com a vontade de Deusl"
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Santos Neves o Sr.
Wilson Campos. 2" Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que ê ocupada pelo Sr. Arnaldo
Faria de Sá, Suplente de Secretário
O Sr. Hermes Zanetti -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Tem
a palavra o nobre Deputado.
O SR. HERMES ZANETI (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, no art. 26 das D~~posiç~es
Transitórias da Constituição, que a Assemblera NacIOnal Constituinte promulgou no dia 5 de outubro, consta
a determinação de que no prazo de um ano, a contar
daquela promulgação, o Congresso Nacional re~liz~ria
O exame pericial e analítico dos atos e fatos constItutIvos
do endividamento externo brasileiro.
Estou preocupado com esse prazo. porque estão se
passando os dias e os meses. Nós, juntamente ~om o
Deputado Luiz Salomão e outros parlamenta~es,fomos
tratar desse assunto à presença do ex-PreSidente do
Congresso Nacional, e inclusive o Deputado Luiz Salomão entregou a S. s~ um requerimento por escrito,
que depois foi encaminhado pelo então Presidente do
Congresso Nacional à Presidência da Càmara dos Deputados, virando uma espécie de jogo de pingue-pongue.
Retoma agora o Deputado Luiz Salomão conversações
sobre o assunto com O novo Presidente do Congresso
Nacional, que mostrou interesse em instalar essa comissão.
Indago, também, da Presidência da Câmara dos Deputados sobre o assunto, já que o Congresso Nacional
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foi deixado à margem desses atos que constituíram o
endividamente externo brasileiro, quando a Constituição anterior determinava que aqui déssemos o referendo àquelas negociações.
Sr. Presidente. minha questão de ordem é para saber
sobre a instalação dessa comissão. preocupado que cstou com o prazo que está correndo e com atos que.
sabemos estão sendo praticados e que julgamos altamente suspeitos e em condições de alterar o curso da
solução para o problema da dívida externa brasileira
que compromete o futuro do País.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - A
questão de ordem de V. Ex'. salvo melhor juízo e data
vênia, deveria ser feita à Mesa do Congresso Nacional,
porque o ar!. 26 é claro quando diz que "a Comissão
será instalada pelo Congresso Nacional", e estamos numa sessão da Câmara dos Deputados. Mas posso informar a V. Ex' que ontem todas as Lideranças, reunidas,
estabeleceram tramitação de urgência para o novo Regimento da Câmara dos Deputados e, através de um projeto de resolução. cuja urgência deverá ser votada hoje,
deliberaram sobre a instalação das diversas comissões
da Câmara dos Deputados provisoriamente, e acredito
que o cxemplo tomado pela Câmra dos Deputados servirá de norte para que o Congrcsso Nacional faça o
mesmo. Assim sendo. a comissão reclamada por V.
Ex'.. devidamente instalada, çomo preceitua o art. 26
das Disposições Transitórias''d~:noVa Carta constitucional brasileira, poderá.oer levada a termo.
O SR. HERMES ZANETI - SI. Presidente, se me
permite V. Ex'. gostaria de ponderar que o fato de
eu estar reclamando perante a Mesa da Câmara se deve
- como disse no meu enunciado - a decisão do Presidente anterior do Congresso Naciona!. segundo o qual
esse é ato de competéncia da Câmara dos Deputados.
Então que, V. Ex' leve, senão como questão de ordem.
mas reclamação, este meu pedido à Mesa para que
se efetivem os atos necessários à instalação daquele
órgão.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - O
pedido de V. Ex' terá seguimento. É verdade que essa
decisão já é do conhecimento da Casa. Mas hoje a
Mesa do Congresso Nacional é outra, diversa daqucla
citada por V. Ex' A decisão da Câmara dos Deputados.
pelo seu Colégio de Líderes, juntamente com a Mesa.
certamente servirá de orientação para o Regimento do
Congresso Nacional.
O Sr. Ottomar Pinto - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Tem
a palavra o nobre Deputado.
O SR. OTTOMAR PINTO (PMDB - RR. Sem revisão do orador.) - SI. Presidente, pouco após a instituição da Zona Franca de Manaus decreto editado pelo
Governo de então estendeu determinados benefícios
que contemplavam a Suframa, tais como isenção de
ICM e de IPI, aos demais Municípios do Amazonas,
de Rondônia, do Acre e de Roraima, naturalmente
convencidos que estavam os detentores do poder daquela época de que aquilo configurava um importante vazio
demográfico em nosso País. Era ali que se acentuava
com maior intensidade o desvio, a desigualdade econômica da região.
Pois bem, decorridos quase trinta anos, reúne-se agora o Confaz com O propósito de sobrestar. dc cancelar
estes benefícios.
Quero registrar este fato que diz de perto aos interesses dos homens e das mulheres que colaboram com
O programa da Amazônia. Deixo o meu apelo ao Ministro da Fazenda e aos demais Secretários da Fazenda
dos Estados que integram este Conselho, para que reflitam sobre a injustiça desta medida, quc não contribui
para o incremento, para a unidade federativa acentuarse como pretende a nossa Constituição, mas que. ao
contrário, deixa como refratários, como cidadãos de
segunda categoria os homens e as mulheres, repito,
que com seus esfOl ços e seu suor engrandecem aquela
importante região do nossO País.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Apesar de estarmos no Grande Expediente, está feito o
registro e o apelo de V. Ex'

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção~I)::.....-

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Tem
a palavra o Sr. Aloysio Chaves (Pausa)
O SR. ALOYSIO CHAVES (PFL -PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -SI. Presidente, SI" e Srs. Deputados, a Amazônia tem sido até hoje vítima de sua
própria grandeza. A imensa área de cerca de sete milhões de quilômetros quadrados, coberta de vegetação
e irrigada pela mais gigantesca bacia hidrográfica do
globo, inclui território de oito países, excluída a Guiana
Francesa, representando 40% do solo da América do
Sul.
Decorridos mais de quatro séculos de seu descobrimento, continua mal-estudada, pouco conhecida, para
alguns motivo de inspiração poética. para outros terra
ignota, legendária, remota e exótica, hoje menos do
que ontem, porque, em comparação com épocas passadas, a indiferença pode ser menor; a sua divulgação,
pelos modernos meios de comunicação de massa. mais
ampla, na tentativa, sem base científica e meramente
sensacionalista, de atrair a atenção do mundo para sua
natureza pitoresca, para seu espaço disponível ou para
suas riquezas incontestáveis.
O talento literário de Alfredo Ladislau, magistrado
e escritor. que peregrinou pela Amazônia. deixou-nos
esta observação veraz:
"De mistura com a I!<;õvoa sutilíssima das lendas.
espécie de poeira atômica do. mistério. flutuando
na penumbra das floresias virgens, o itinerante
pressente um balbuciar de his!<Jrias fantásticas, que
o amedrontam. E será esse próprio forastciro quem
propagará mais tarde. fora da Amazônia. o abuso
das superstições, cuja teia finíssima ele mesmo.
inconscientemente, ajudou a tecer" (Terra Imatura).
A Amazônia, poréln, nunca passou despercebida aos
interesses impcrialistas de alguns países ao longo desse
período. De maneira clara ou dissimulada, foi palco
de várias investidas feitas com o escopo de desmembrá-Ia do Brasil para transformá-Ia em depósito de excedentes demográficos da Europa e do Oriente, ou, como
tem sido mais freqüente, para usurpar e explorar as
riquezas que se abrigam em seu solo e subsolo. Algumas
vezes tais manobras foram disfarçadas com objetivos
aparentemente altruísticos, como o "Instituto Internacional da Hiléia Amazônica" e, agora, com a ênfase
dada ao problema ecológico, dcturpando fatos e a realidade, para incutir na consciência universal a idéia de
que somos incapazes de cuidar, de maneira correta,
científica c racional, dos nossos problemas de meio ambiente. Pinta-se no exterior um quadro negro, sombrio,
cheio de presságios aterradores. como se entre n6s uma
malta de irresponsáveis estivesse abrindo com obstinação caminhos para a destruição da humanidade. A devastação das nossas florestas seria uma obra de insanos,
de vàndalos, indiferentes ao dia de amanhã. quando,
na realidade, o processo de ocupação do nosso território
nada tem de diferente do que se verificou na Europa,
na América do Norte, no Oriente. Falam em risco de
poluição e dano à saúde dos povos. mas se esquecem
da destruição das florestas européias c americanas, do
lixo nuclear dissiminado em terra, mar e ar; olvidam
os apavorantes desastres em usinas nucleares, matando
pcssoas, destruindo vilas e cidades, contaminando terra
e alimentos, que foram, em alguns casos. criminosamente vendidos depois para outros países, entre os quais
se inclui o nosso.
Há, indiscutivelmente, um movimento orquestrado.
envolvendo governos, bancos. multinacionais e outros
setores comprometidos com essa solerte manobra, para
exagerar, deformar, distorccr e gerar fatos inusitados.
divulgados pelos meios de comunicação de massa, manipulados pelos mesmos grupos financeiros e políticos,
para tentar justificar manobras intervencionistas. tendentes todas à internacionalização da Amazônia.
Vejamos, ainda que sucintamente, alguns episódios
que a História registrou.
A primeira sortida sobre a Amazônia está ligada à
presença dos franceses no Maranhão e no Pará, com
a conquista da França Equinocial. Em livro editado
em Paris, em 1666, Lcfebre de la Barre já postulava
que os limites da Guiana deviam chegar ao rio Amazonas. sugestão esposada também pelo Marquês de Ferroles, em 1679, quando veio governar essa colônia. Con-
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cretizado tal plano, o domínio francês estender-se-ia
do Maranhão à Guiana Francesa. Portugueses e brasileiros tiveram de cxpulsar os franceses para retomar
o nosso território e só mais tarde as ncgociaçõcs conduzidas com argúcia e patriotismo pelo Barão do Rio Branco definiram, pela arbitragem internacional, os limites
setentrionais do Brasil com a Guiana, pelo curso no
rio Oiapoque.
A Amazônia, revelada ao mundo após a façanha de
Francisco de Orellana, logo atraiu também o interesse
de ingleses, holandeses e irlandeses, que se estabeleceram especialmente à entrada do grande rio. Daí foram
expulsos pela tenacidade e bravura dos portugueses.
que balizaram, com a memorável viagem de Pedro Teixeira, esse imenso território e lançaram os marcos de
sua ocupação. reconhecida dcfinitivamentc pelo Tratado de Madrid. de 1750.
As tentativas de secessüo continuaram após a independência. No período conturbado da Cabanagem, luta
feroz que ensangüentou durante cinco anos a Província
do Grão - Pará, tropas inglesas aportaram em Belém,
para tentar solucionar grave incidente que quase levou
os dois países à confrontação militar. Encerrado o incidente, a história registra episódio que honra e enaltece
o patriotismo do grande chefe cabano Eduardo Angelim. Em almoço de confratcrnização, o capitão B.
Strong, que comandava a força naval inglesa, aconsclhou Angelim a proclamar .~ separação política do Pará,
como nação livre c independente, com a promessa de
proteção estrangeira. Respondeu-lhe o grande chefc
cabano que "nunca trairia sua pátria para trocar o nome
de cidadão brasileiro com o qual se julgava enobrecido". (Domingo Antonio Rayol- "Motins Politico",
vol. 5', 1890).
Não ficaram nesse episódio isolado as tentativas ou
insinuações para separar a Amazônia do Brasi'. Muitos
viajantes e cronistas nos séculos passados vieram ao
Brasil a serviço de seus governos e apontaram os caminhos da secessão. Por acaso o fizeram para proteger
o meio ambicnte ou para cvitar a devastação florestal
da Amazônia? É óbvio que não. Tais problemas não
afloravam em nenhuma parte. Por trás de tudo, na
realidade, estava a cobiça das grandcs riquezas identificadas na Amazônia. Em caráter exemplificativo, nesse
rol, cabe mencionar os livros de Henrique Lister Maw
e W. Smith, oficiais da marinha britânica, que, em 1827
e 1834, respectivamente, partindo de Lima, no Peru,
alcançaram Belém, neles reunindo observações sobre
usos e costumes, acidentes fisiográficos. paisagem natural e população existcnte na área, ambos. porém, dando
ênfase ao potencial econômico da região e à necessidade
de seu aproveitamento.
Ouço, com prazer, a eminente colega Deputada Eunice Michiles.
A Sra. Eunice Michiles - Nobre Deputado Aloysio
Chaves, quero associar-me às suas palavras de revolta,
acrescentando que a cobiça pela Amazônia é realmente
muito antiga. O que vem mudando é a estratégia para
conquistá-Ia. Lembro que, há vinte anos. propunha-se
que a Amazônia fosse transformada num grande lago,
o que traria imensos benefícios ao Brasil. Evidentemente, o interesse real que havia por trás de tal proposta
era fazer com que nossas riquezas minerais ficassem
submersas. Hoje, notamos uma nova estratégia, que
lamentavelmente está atraindo muitos ingênuos. ou
aqueles - quem sabe? - que estão comprometidos
com interesses espúrios. Tal estratégia está presente
em Altamira, onde há toda uma mobilização internacional para evitar que seja construída a usina de Kararaô. sem dúvida alguma essencial para o desenvolvimento da Amazônia e de todo o Norte e Nordeste
brasileiros. Se considerarmos que apenas 320 pessoas
serão deslocadas dali, veremos que o interesse realmente não é esse. Como disse V. Ex', eles deveriam
preocupar-se muito mais com os países europeus, com
as indústrias químicas, que provocam. hoje. a chuva
ácida. Enfim, o que sabcmos que existe, na realidade,
é a preocupação com o Brasil como parceiro, porque
no dia em que a Amazônia for realmente explorada,
inevitavelmente entraremos para o clube tão fechado
dos países ricos, o que, evidentemente. não interessa
a ninguém. Portanto, minha solidariedade a V. Ex',
na certeza de que atrás de tudo isso se escondem interesses menos dignos.
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o SR. ALOYSIO CHAVES - Nobrc Deputada Eunice Michiles, a intervenção de V. Ex' antecipou assunto
que abordo com certo detalhe no meu pronunciamento.
Também estou persuadido de que o problema do aproveitamento de todo o potencial hidroelétrico do rio Xingu, a começar pela usina de Kararaô, será uma questão
de esclarecimento. de debate e de acertos. de tal maneira que sua construção se faça respeitando o meio
ambiente e também os interesses da população indígena, que são inarredáveis. Observações dessa natureza
- e não menos importantes - encontramos nas obras
de William H. Edwards, Barawington Brow, WiIliam
Lidestone, Marcel Monier, Auguste Plane, sendo que
este de maneira explícita faz análise comparativa entre
a África e a Amazônia para apontar a superioridade
desta, que constituía, segundo suas palavras, "uma
grande reserva para o futuro".
Nenhuma dessas obras se compara à de Henri A.
Coudreau, intitulada "Les Français en Amazonie", na
qual descreve de maneira minuciosa a região, identifica
a presença de franceses ao longo dos principais rios,
levantando estatísticas das mais completas, com a localização de seus compatriotas; entusiasmou-se Coudreau
com o prestígio da cultura francesa, sua difusão e O
uso freqüente, na classe mais abastada, da língua francesa. Registra o abandono da região Norte, Pará e Amazonas pelo Governo central, que a ignorava, depreciando-a, relegando-a a uma subalternidade incrível, para
ressaltar, com indisfarçável simpatia, a tese da secessão.
O mais conhecido e exprcssivo dc todos os episôdios
reveladores dessa tendência é, sem dúvida, o do "Bolivian Syndicate".
Para opor-se à presença de brasileiros que desceram
pelos rios Madeira, Purus-Acre e Juruá, com grande
mobilidade, em face da inexistência de limites devidamente estabelecidos entre O Brasil e a Bolívia, revolveu
o Govcrno dcste País, mal-assessorado, ceder vasta área
a grupo internacional, de norte-americanos e ingleses,
organizado em New York, que constituiu o conhecido
"Sindicato Boliviano", com poderes de estado soberano, inclusive para organizar força policial. militar e
naval. À frcnte do poderoso grupo norte-americano
estava a United States Rubber Company, só ela representado 25% do consumo de borracha dos Estados Unidos.
O poderoso sindicato logo entrou em contato com
grandes grupos financeiros da Europa, inclusive para
obter cobertura dos governos dos países onde fosse possível angariar mais capital.
Ouço

O

nobre Deputado Oswaldo Lima Filho.

O Sr. Oswaldo Lima Filho - Nobre Deputado Aloysio Chaves, é natural que toda a Nação brasileira renda
os maiores encômios ao espírito nacionalista que preside
o discurso de V. Ex', que é urna homenagem à luta
dos que colonizaram a Amazônia, enfrentando imensas
dificuldades para ocupar aquele vasto território. ignorado e de difícil acesso, e sobre ele assegurar a soberania
brasileira. Neste ponto, creio que somos unânimes em
aplaudir o discurso de V. Ex', mas será preciso que,
ao mesmo tempo, quando pronunciamentos de vigilância, como este de V. Ex', forem feitos, vigilância que
no passado foi tão bem expressada pelo grande Presidente Artur Bernardes, quando, já no Congresso, lutava contra o chamado Instituto da Hiléia Amazônica
e contra tantas outras tentativas internacionais na região, lutemos também contra a influência do Hudson
Institute e outras que se renovam, como lutamos contra
a invasão do Projeto Jari. do Sr. Ludwig, trazido pelas
mãos generosas do General Golbery. Mas é preciso
salientar que se faz necessário que também os sábios
que se formaram na Amazônia - conheci alguns do
Instituto de Pesquisas Agronômicas da Amazônia sejam também ouvidos, para que não se cometam aqueles erros gigantescos e catastróficos, tão bem definidos
na expressão do Prof. Darcy Ribeiro, de tentar fazer
da Amazônia um pampa, de convertê-Ia em área de
pastagem. A Amazônia tem o seu destino ecológico
e o seu destino econômico próprios, através de espécies
nobres permanentes, como alguns sábios debruçados
sobre seu futuro já salientaram, na produção de borracha, cacau, dendê e tantos outros produtos de que o
Brasil carece. Esta será a solução econômica e ecológica
para o povoamento da Amazônia. Só me permiti inter-
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vir no debate porque para a colonização da Amazônia
contribuíram centenas de milhares de nordestinos. Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Agradeço a V. Ex'
o aparte.
Estou fazendo uma ligeira retrospectiva, e V. Ex
citou pontos que destacarei em meu pronunciamento.
A sua acuidade intelectual e competência vêm antecipar
essa matéria e. portanto, enriquecer o meu pronunciamento.
Prossigo, Sr. Presidente:
Somente a clarividência da política cxterna brasileira, conduzida sob a inspiração insuperável do Barão
do Rio Branco e a bravura inexcedível dos brasileiros
que se estabeleceram no Acre, sob o comando de Plácido de Castro, conseguiram impedir que se introduzisse
na América do Sul o regime de concessões imensas,
controladas pelas chamadas companhias de carta, que
recebiam com esse documento outorga de poderes, privilégios e encargos que feriam frontalmente a soberania
dos países concedentes, corno ocorreu na África e Ásia.
Tudo, então, foi feito com grande sabedoria e decisão
política pelo Brasil, que conseguiu superar os protestos
da França, Inglaterra, Alemanha e dos Estados Unidos.
O Tratado de Petrópolis, de 1903, impediu que prosperasse em terras da América tão nefasta organização,
instrumento de expsnsão e conquista dos países imperialistas c de suas organizações financeiras, que, agora.
sem dúvida. estão novamente por trás das solertes tentativas de internacionalização da Amazônia.
Precisamos, porém, alertar a consciência nacional
contra csse perigo. Ele não cessa. Corno Pro teu, tem
muitas faces e se dissimula sob novos rótulos, mas,
na verdade, com objetivos atentatórios à soberania nacional.
Relembre-se, por oportuno, o episódio da tentativa
de criação do Instituto Internacional da Hiléia Amazônica, cujo convênio só não foi aprovado em virtude
da resistência patriôtica do Congresso Nacional, sob
a brava liderança de Artur Bernardes. E foi em conseqüência dessa reação que o Governo Federal criou,
em 1952, com sede em Manaus, o Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia, que agora pretendem mutiIm, corno ao Museu Paraense Emílio Goeldi, com a
dispensa em massa de seus técnicos, cientistas, professores e pesquisadores, como um dos meios de ajudar
a zerar o déficit público. Pobre País em que tal pretexto
serve para esmagar a ciência e a pesquisa tão urgentes
e indispensáveis ao seu progresso!
Ouço, com prazer. o nobre Deputado Jorgc Arbagc.
õl

O Sr. Jorge Arbage - Nobre Deputado Aloysio Chaves, o discurso que V. Ex' pronuncia nesta tarde, abordando a importância da região amazônica no processo
de desenvolvimento brasileiro, deflagra um movimento
que deve e exige ser seguido e imitado por toda a Nação
brasilcira. A nossa região tem sido muitas vezes decantada c cantada em prosa e verso, mas poucas vezes
analisada com seriedade, como V. Ex' o faz neste momento. Tendo sido Governador, Reitor da Universidade Federal do Pará e exercido outras funções relevantes em nosso Estado e região, V. Ex~ realmente
é conhecedor do assunto sobre que disserta agora. A
cobiça pela Amazônia é um fato que caminha paralelamente ao nosso itinerário histórico, e sabe V. Ex~ que
a grande oportunidade de essa investida frutificar foi
perdida a partir do momento em que a revolução de
1964 voltou-se decididamente para integrar aqueles dois
terços do território brasileiro ao processo de desenvolvimento nacional. Hoje. a nossa tecnologia na ciência
ecolôgica está muito além do que possam imaginar os
nossos companheiros alienígenas. de sorte que nós, que
estamos dentro do contexto amazônico, nós, que conhecemos as peculiaridades da nossa região, nós, que sabemos a dádiva de Deus colocada no subsolo daquela
área. temos realmente de assumir a iniciativa de reagir
contra toda e qualquer interferência nos assuntos que
possam ferir a soberania do nosso País. Felicito V. Ex'
e subscrevo por inteiro o pronunciamento que faz nesta
augusta Casa do povo brasileiro.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Agradeço ao eminente
Deputado Jorge Arbage suas palavras em torno do pronunciamento que estou fazendo a esta Casa e ouço,
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com muito respeito, a eminente colega Deputada Abigail Feitosa.
A Sr' Abigail Feitosa - Parabenizo V. Ex' pelo pronunciamento e aproveito para comentar sobre mat-éria
publicada ontem no "Jornal dc Brasília", em que se
diz que a dívida externa brasileira scrá exposta a Bush.
Diz a nota que, segundo informação dada pelo Ministro
Abreu Sodré, o Presidente Sarney iria discutir a preservação da Amazônia com o Presidente Bush e incluiria
na discussão a questão da dívida. No caso, seria criada
uma fundação brasileira, e a reduçãode parte da dívida
ocorreria a fundo perdido. Gostaria de colocar minha
posição sobrc o assunto: é impossível que o Presidente
Sarney saia daqui para discutir a questão da dívida,
envolvendo na discussão a Amazonia, e esta Casa disso
não tome conhecimento. A questão da dívida externa
brasileira é das mais sérias, interessa a todo o povo
e não pode ser tratada com subterfúgios, sem que ninguém a domine. principalmente quando o pano de fundo é a Amazônia, que V. Ex' tão bem defende nesta
tarde. Muito obrigada.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Esteja certa V. Ex'
de que esta Casa pensa, como todos nôs, que é impossível vincular o pagamento da dívida à execução de
uma política interna que afete a soberania nacional brasileira sobre a Amazônia. Seria o mesmo que trocar
uma parte do nosso território por alguns bilhões de
dôlares. Esta idéia jamais prosperará e jamais terá a
aprovação, estou certo, do Congresso Nacional.
Apenas a título de exemplo, para não alongar demais
esta análise retrospectiva, lembremos também o projeto
do Grande Lago Amazônico, elaborado no Instituto
Hudson, dos Estados Unidos, pelo engenheiro Roberto
Panero. Há várias décadas esse Instituto tem a Amazônia sob sna mira. Antes já elaborara o projeto do
Canal Sulamericano, que o político argentino Gabriel
Del Marzo aplaudiu com entusiasmo, para logo depois
patrocinar o projeto do Grandc Lago Amazônico, que,
segundo seus corifeus, seria de indiscutível utilidade
para uma região onde as inundaçôes são freqüentes
e destruidoras.
O Grande Lago Amazônico, com [irea do tamanho
da França, segundo informações de seu idealizador,
seria uma obra de menor custo que a represa de Assuan,
no Egito, e com repercussões hidráulicas pelo menos
vinte vezes maior. Afirmou-se também qne o lago serviria de receptáculo das águas disseminadas no solo da
Amazônia, dessccando os pântanos, lagunas e os pequenos rios para permitir o surgimento de pradarias e
terras firmes. capazes de serem cultivadas e assegurar
imensa produção agrÍCola.
Mas tanto essa obra como qualquer outra que se
projete só poderia ser levada a cabo mediante ação
conjunta das nações sul-americanas, tributárias da bacia
amazônica, pois esse visionário projeto converteria o
lago, por sua extensão, numa espécie de mar interior
do continente americano, isto é, um grande mar de
água doce com repercussões de difícil previsão em várias
áreas. Para construí-lo seria indispensável a contribuição de vários países, a criaç;io de um organismo especial
para gerir esse faraônico projeto, o que vale dizer, uma
entidade supranacional. E como financiá-lo? Só com
outro pool, seguramente sob a égide dos Estados Unidos
da América do Norte, para o qual trabalha o Instituto
Hudson. Em outras palavras, haveria a internacionalização da Amazônia, que seria, de fato, arrebatada
ao Brasil.
Sr. Presidente, Artur César Ferreira Reis, o maior
amazon6logo de todos os tempos, em livro pioneiro
sobre esse tema - "A Amazônia e a Cobiça Internacional" -fez percucicnte estudo a respeito da "pressão
dos interesses universais" sobre a Amazônia.
Esses "interesses universais" poderiam ser reunidos
em dois grupos: um, vinculado à tese do superpovoamenta, levaria inelutavelmente ao controle supranacional da Amazônia. Alguns fatores conduzem a essa
conclusão: o disparo demográfico; a redução do anecúmeno, deixando livres à ocupação humana apenas grandes espaços na América do Sul e na Austrália, já que
vastas áreas na Patagônia, no norte do Canadá e na
Groelândia apresentam condições adversas à ocupação
humana permanente; a degradação dos solos africanos, ,
meticulosamente estudada por Jean Paul Harroy - i
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"Afrique terre qui muert", Bruxelas, 1944 - a legião
dos famintos que bradam por alimentos nos países subdesenvolvidos. Esta a tese do sociólogo Chandra-Sekhar em conhecido livro - "Pueblos hambrientos y tierras desprobladas" (Madrid, 1957). Uma mescla de neomaltusianismo com economia agrícola, hoje muito desa-

creditada, porque a explosão demográfica está longe
de verificar-se com caráter catastrófico - a bomba P
também explode - e em virtude do desenvolvimento
da genética e da crescente produtividade do setor agrícola em quase todos os países do mundo.
Ouço V. Ex', eminente colega, com muito apreço.
O Sr. Alcides Lima - Deputado Aloysio Chaves,
o pronunciamento de V. Ex', além de sério e profundo,
é extremamente oportuno. No momento em que a orquestração para a internacionalização da Amazônia ganharessonância em todo o mundo, V. Ex', com bastante
propriedade, coloca o tema fazendo um retrospecto de
toda a estratégi. ~ue vem sendo desenvolvida, ao longo
de todos esses anos, para transformar a Amazônia no
chamado patrimônio comum da humanidade. Há uma
dicotomia: aqueles que querem, como nós, o desenvolvimento da Amazônia e aqueles que não querem este
desenvolvimento. Cria-se, então, o chamado conflito
ideológico e, com isso, surgem os argumentos em defesa
da ecologia, do ecossistema e das comunidades indígenas. Este é um tema que realmente deve ser analisado
com profundidade, porque há a autodeterminação dos
povos. Esses grupos internacionais, como o "Comité
de Défense de I'Amazonie", o "Survival Affair Group"
e outras tantas entidades internacionais, querem que
não desenvolvamos a Amazônia em favor de interesses
escusos e subalternos. Por isso, a estratégia de criar
a nação Yanomami, por exemplo, através da criação
do Parque Yanomami, cujo projeto o Senador Severo
Gomes assinou em nome da CCPY, deve ser levada
em conta por todos nós da Amazônia. Quero congratular-me com V. Ex', pedindo a todos os Parlamentares
das unidades da Amazônia que façamos o nosso bloco
em defesa dos reais interesses do desenvolvimento da
nossa região. Congratulo-me com V. Ex' pelo brilhante
pronunciamento.

o SR. ALOYSIO CHAVES' - Agradeço a V. Ex'
o aparte c vejo que o nobre colega se inclui, hoje,
na legião dos que, pretendendo preservar a Amazônia
e defender as condições naturais de meio ambiente,
não desejam impedir que ela se desenvolva em benefício
do povo brasileiro.
O outro grupo inclui os que esposam a tese esdrúxula,
definitivamente anti-Brasil, de que a salvação da Amazônia estaria em preservá-la quase integralmente, como
muitos a vêm através de transparente manto da fantasia
- virgem, intocável, inexplorada, agreste e selvagem,
sob o fundamento de suprir trinta por cento dcioxigênio
consumido pela população universal (dado, registre-se,
que jamais foi demonstrado ou comprovado) e o temor
de se não recompor a floresta primitiva destrnída pela
ação predatória do homem ou para abrir espaços para
milhares de novos centros urbanos criados para acolher
o excedente demográfico de um mundo superpovoado.
Em suma, transformar a Amazônia em santuário ecológico, deixando os brasileiros que a habitam na pobreza,
ria miséria, eternamente condenados ao subdesenvolvimento, é idéia que só se abriga em espíritos doentios
ou em pessoas ignorantes ou de má-fé.
.
Precisamos, isto sim, debruçar-nos sobre a realidade
amazônica, estudá-Ia criteriosamente, rompendo o véu
de fantasia que ainda a envolve.
A Amazônia, outrora gigante olvidado, está se convertendo em vedete de investigadores científicos. Como
acentua Héctor Vargas Haya ("Amazonia: Realidad
o Mito"), de sua condição mítica e legendária está se
transformando em inevitável fator de inquietação mundial, realidade vivente e presença universal.
Mas a incorporação da Amazônia ao Brasil é dever
precípuo de todos os brasileiros; é o grande desafio
de nossa geração neste dobrar de século, trabalho a
ser executado pelo Governo, em todos os níveis, e também pelas universidades e instituições científicas, como
o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e o
Museu Paraense Emílio Goeldi, e a participação efetiva
de outros renomados centros de pesquisa do País.
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Combater a devastação florestal é nosso dever precípuo; proteger o meio ambiente é nossa obrigação indeclinável. E o mais importante passo para a consecussão
desse objetivo é a aprovação pelo Congresso Nacional
de uma política florestal para a Amazônia brasileira.
Fomos, em 1983, no Senado Federal, relator de Comissão Parlamentar de Inquérito para estudar a devastação florestal da Amazônia. Depois de vários meses
de estudo, pesquisa e audiência de grandes especialistas
e cientistas, apresentamos relatório com conclusões que
tive a honra de ver aprovadas por unanimidade por
todos os membros da Comissão, da Arena e do MDB.
O Governo Federal, atento ao problema e em face
desse trabalho, apresentou o Projeto de Lei n° 4.970,
de 1985, que obteve, na Câmara dos Deputados, parecer favorável das Comissões de Constituição e Justia
e de Agricultura. Aí parou, aguardando parecer da Comissão do Interior e pedido de audiência da Comissão
de Ciência e Tecnologia.
O referido projeto de lei é da maior importância.
Conclamo a Câmara dos Deputados a retomar o seu
exame, que só poderá ser feito mediante requerimento
de urgência das lideranças, fazendo-se as necessárias
correções e adequações à nova Constituição do País.
Nesse projeto de lei se estabelece que a políltica florestal para a Amazônia tem como objetivo harmonizar
a utilização das potencialidades econômicas da região,
com a preservação dos recursos naturais, atendidos os
seguintes postulados básicos:
I - preservação dos ecossistemas amazônicos;

entre essas duas posições que vamos encontrar a verdadeira estratégia para a administração racional da Amazônia. V. Ex" ao se referir à política florestal que está
nesta Casa para ser aprovada, colocou o delineamento,
as linhas mestras do que deve ser feito em relação à
nossa imensa região. Quero dizer-lhe que esta Casa
deve aeordar para o problema e fazer com que se implementem as medidas para aprovação dessa lei, a fim
de que a Amazônia seja salva em tempo útil.
O SR. ALOYSIO CRAVES - Muito obrigado, nobre
Deputado, pelo aparte de V. Ex' não é apenas um
eminente Deputado da minha região. Como ex-Governador de Roraima, é profundo conhecedor dessa área.
Pelos brilhantes trabalhos que executou à frente do
Comara, quando ainda no serviço ativo da Aeronáutica,
merece a nossa consideração. (Palmas)

Durallte O discurso do Sr. Aloysio Chaves o Sr.
Amaldo Faria de Sá, Suplellte de Secretário, deixa
a cadeira da presidêllcia, que é ocupada pelo Sr.
Jorge Arbage - art. 76 do Regimellto IlItemo.
Durallte o discurso do Sr. Aloysio Chaves o Sr.
Jorge Arbage, artigo 76 do Regimellto IlIterno, deixa a cadeira da presidêllcia, que ê ocupada pelo
Sr. Amaldo Faria de Sá, Suplellte de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Peço
escusas ao Plenário para registrar a presença do Deputado Estadual Manoel Ferreira, líder do PDC na Assem·
bléia Legislativa de Pernambuco.

II - uso, em bases conservacionistas, dos recursos

naturais;
III - integração nacional da Amazônia sob o ponto de vista sócio-econômico;
IV -proteção ao índio; c
V -segurança nacional.
Estabelece que, para a consecussão do objetivo da
política florestal para a Amazônia, o Poder Público
deverá desenvolver as seguintes ações:
I -realizar o Zoneamento Ecológico-Econômico;
II - disciplinar e regulamentar o processo de ocu'
pação e a estrutura fundiária regional;
IH - discriminar as terras públicas;
IV - demarcar as terras indígenas;
V - criar e implantar, nas áreas de preservação
e de conservação, as diferentes categorias de
manejo;
VI - regulamentar a utilização racional dos recursos floristícos e faunísticos;
VII - promover a recuperação de terras degradadas;
VIII - intensificar as pesquisas sobre a flora e fauna e a formação de recursos humanos;
IX - promover a educação conservacionista.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, há poucos dias o
Embaixador Marcílio Marques Moreira, com a responsabilidade de seu alto cargo de representante do Brasil
junto ao Governo dos Estados Unidos da América do
Norte, disse, sem titubeio ou tergiversação, que a atual
campanha contra a negligência brasileira na Amazônia
faz parte de uma conspiração internacional.
Não tenho a menor dúvida de que assim o é. Mas
cabe a nós, especialmente ao Congresso Nacional, desmascarar essa campanha solerte, aprovando legislação
capaz de assegurar a preservação adequada, o progresso, O bem-estar e o desenvolvimento da Amazônia,
terra que Frei Cristóbal de Acufia, na famosa descrição
da viagem de Pedro Teixeira, predisse que "seria um
jardim agradável, se as riquezas naturais fossem assistidas com arte".

Para o bem do Brasil, praza aos céus· que assim seja.

o Sr. Otomar Pinto -

Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES - Nobre Deputado, fico
muito honrado com o aparte de V. Ex', porque ele
será o melhor fecho que poderei dar ao meu discurso.
O Sr. Otomar Pinto- Nobre Deputado Aloysio Chaves, sempre que V. Ex' fala nesta Casa, nós o ouvimos
como uma unção quase religiosa, porque sabemos do
seu conhecimento profundo sobre a Região Amazônica.
Devo dizer a V. Ex' que me solidarizo com tudo que
acaba de expor de forma pedagógica nesta Casa. Nem
inferno verde, nem deserto vermelho. É no equilíbrio

VI - ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Está
findo o tempo destinado ao Expediente.
Vai-se passar à Ordem do Dia,
COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Acre
Alércio Dias - PFL; Maria Lúcia - PMDB; Rubem
Branquinho - PMDB.
Amazonas
Eunice Michiles - PFL; Ézio Ferreira - PFL; José
Fernandes - PDT.
Rondônia
José Guedes -PSDB; José Viana-PMDB; Raquel
Cândido - PDT.
Pará
Asdrubal Bentes - PMDB; Fausto Fernandes PMDB; Fernando Velasco - PMDB; Gabriel Guerreiro - PMDB.
Tocantins
Alziro Gomes - PFL'; Ary Valadão - ~DS; Edmundo Galdino - PSDB; Eduardo Siqueira Campos PDC; Freire Júnior ~ PMDB; Paulo Mourão - PDS.
Maranhão
Albérico Filho - PMDB; José Carlos Sabóia - PSB;
Victor Trovão - PFL; Vieira da Silva - PDS.
Piaui.
Jesus Tajra - PFL; Manuel Domingos B; Myriam Portella -,- PDS.

PC do

Ceará
César Cals Neto - PSD; Etevaldo Nogueira - PFL;
lranildo Pereira - PMDB; Mauro Sampaio - PMDB;
Orlando Bezerra - PFL.
Rio Grande do Norte
Flávio Rocha Lopes-PFL.

PL; Iberê Ferreira -

PFL; Ney

Paraíba
Adauto Pereira - PDS.
Pernambuco
Egídio Ferreira Lima - PMDB; Fernando Lyra PDT; Harlan Gadelha - PMDB; Ricardo Fiuza PFL; Salatiel Carvalho - PFL.
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Alagoas
Eduardo Bonfim PMDB.

PC do B; Geraldo Bulhões Sergipe

Cleonâncio Fonseca - PFL; Djenal Gonçalves PMDB; Gerson Vilas Boas - PMDB: José Queiroz
-PFL.
Bahia
Abigail Feitosa - PSB; Afrísio Vieira Lima PMDB; França Teixeira - PMDB; Francisco Pinto
- PMDB: Genebaldo Correia - PMDB; Joaci G6es
- PMDB; Jonival Lucas - PDC; Jorge Hage - PSDB;
Marcelo Cordeiro - PMDB; Miraldo Gomes - PDe.
Espírito Santo
Hélio Manhães - PMDB; Lezio Sathler - PMDB;
Nelson Aguiar - PDT; Nyder Barbosa - PMDB; Santos Neves - PMDB.
Rio de .Janeiro
Álvaro Valle - PL; Bocayuva Cunha - PDT: Doutel de Andrade - PDT; Flavio Palmier da Veiga PMDB; Francisco Dornelles - PFL; Gustavo de Faria
- PMDB: Márcia Cibilis Viana - PDT; Oswaldo Almeida - PL; Ronaldo Cezar Coelho ~ PSDB: Sérgio
Carvalho - PDT; Sotcro Cunha - PDC.
Minas Gerais
Alysson Paulinelli -.PFL; Genésio Bernardino PMDB; João Paulo - PT; José da Conceição PMDB; José Geraldo - PMDB: José Santana de Vasconcellos - PFL; Leopoldo Bessone - PMDB; Luiz
Leal-PMDB; Marcos Lima -PMDB; Maurício Pádua-PMDB; Mauro Campos-PSDB: Saulo Coelho
- PFL; Sérgio Werneck ~ PMDB.
São Paulo
Antônio Perosa - PSDB; Antônio Salim Curiati PDS; Aristides Cunha - PSC: Cunha Bueno - PDS;
Ernesto Gradella - PT; José Egreja - PTB: José Serra
- PSDB; Luiz Gushiken - PT; Mendes Botelho PTB; Michel Temer - PMDB; Nelson Seixas - PDT;
Samir Achôa - PMDB.
Goiás
IturivaINascimento-PMDB: João Natal-PMDB;
Lúcia Vânia - PMDB: Mauro Miranda - PMDB;
Pedro Canedo - PFL.
Mato Grosso do Sul
Gandi Jamil- PFL; José Elias - PTB.
Paraná

Basilio Villani - PTB; Borges da Silveira - PMDB;
Ervin Bonkoski - PTB; José Carlos Martinez PMDB; Maurício Fruet - PMDB; Maurício Nasser
- PMDB; Renato Johnsson - PMDB.
Santa Catarina
Eduardo Moreira - PMDB; Fernando Bastos PFL; Ivo Vanderlinde - PMDB; Orlando Pacheco PFL: Renato Vianna -PMDB.
Rio Grande do Sul
João de Deus Antunes - PTB; Júlio Costamilan
- PMDB; Vicente Bogo - PSDB.
Amapá
Eraldo Trindade - PFL; Geovani Borges Raquel Capiberibe - PSB.

PFL;

Roraima
Chagas Duarte - PDT.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - A
lista de presença registra o comparecimento de 262 Srs.
Deputados.
Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a
presentar poderão fazê-lo.
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ApreJentam proposições os Srs:
JOSE FERNANDES - Projeto de lei que suprime
o inciso V do art. 176, altera a redação do inciso Ir
e acresce o inciso V ao art. 177, da Lei n' 4.737 (Código
Eleitoral), de 15 de julho de 1965.
JAYME PALIARIN - Requerimento dc insersão
nos Anais de voto de congratulações com o povo e
autoridade de Santa Adélia, Estado de São Paulo, pelo
transcurso do aniversário da emacipação político-administrativa do Município.
OSWALDO LIMA FILHO - Projeto de lei que
concede pensão especial a Nelcy da Silva Campos e
outros.
- Projeto de lei que autoriza a doação de prédios
do domínio da União, sitos no município de Bom Jardim, Estado de Pernambuco, à Cooperativa de Produção Agrícola e Industrial de Bom Jardim Uda., no
mesmo município e dá outras providências.
PAULO PAIM - Requerimento para realização de
sessão especial em homenagem à memória do Deputado
Constituinte Juarez Antunes.
GEOVANI BORGES - Projeto de lei que dispôe
sobre transporte gratuito, pela Refesa, de idoso e portadare, de deficiência física.
ZIZA VALADARES - Projeto de lei que dispõe
sobre a Franquia Comercial.
JESUALDO CAVALCANTI - Projeto de lei que
alter'a a Lei n' 7.578, de 23 de dezembro de 1986, e
dá Otrtras providências.
SANTOS NEVES - Projeto de lei que dispõe sobre
a organização sindical e dá outras providências.
CESAR MAIA - Requerimento de informações ao
Ministro da Fazenda sobre crescimento dos FPE e FPM,
com base no Imposto de Renda e no Imposto sobre
Produtos Industrializados.
- Requerimento de informação ao Ministro dos
Transportes sobre propostas para estabelecimento de
sistema ferroviário de alta velocidade no trecho Rio
de Janeiro-São P!1ulo-Campinas.
LUIZ SALOMAO - Requerimento de informações
ao Ministro da Cultura sobre contratação de consultores
não-governamentais para darem parecer favorável à admissão, sem concurso, de funcionários públicos na Fundação Pró-Mem6ria. bem como sobre critérios para remunerar tais serviços.

dc 12 de novembro de 1980, e a decorrente da Lei
n' 6.941, de 14 de setembro de 1981.
ADYLSON MOTTA - Proposta de Emenda à
Constituição que suprime o art. 62 e seu parágrafo úni-

ARNOLD FIORAVANTE - Projeto de lei que
concede abatimento na declaração do Imposto de Renda da taxa previdenci:hia cobrada ao empregador quando o empregado prestar serviços domésticos.
- Projeto de lei que dispõe sobre maioria em assem·
bléia para efeito de greve.
- projeto de decreto legislativo que faculta aos membros da Câmara dos Deputados redução de seus pr6prios subsídios e outras formas de remuneração.
- Projeto de lei que torna obrigatório o exame prénatal.
- Projeto de lei que concede abatimento do condomínino na declaração do Imposto de Renda.
FRANCISCO AMARAL - Projeto de lei que dispõe sobre o financiamento do seguro-desemprego pelas
empresas de maior rotatividade de mão-de-obra (art.
239. § 4'. da Constituição).
CARLOS CARDINAL - Projeto de lei que disciplina a Justiça de Paz (art. 98, item lI, da Constituição).
- Projeto de lei complementar que dispõe sobre a
cooperação entre as unidades federadas, com vista ao
desenvolvimento e ao bem-estar (parágrafo único do
art. 23, da Constituição).
ANTONIOCARLOS MENDES THAME - Projeto de lei que institui o Código Nacional de Propaganda
e dá providências correlatas.
ROBSON MARINHO - Projeto de lei que suprime
o parágrafo único do art. 55 do Decreto n" 89.312,
de 23 de janeiro de 1984, que expediu nova edição
da Consolidação das Leis da Previdência Social.

O SR. ELIAS MURAD (PTB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a mídia brasileira vem noticiando, nos últimos dias,
que a perestroika chegou ao Oriente Médio, dizendo,
com isso, que o processo de liberalização que o governo
socialista soviético está promovendo na Rússia está chegando naquela regilio.
E os frutos desse trabalho já se fazem sentir: a paz
entre Irã e Iraque e, agora. o início de um trabalho
do Governo da Rússia no sentido de se estabelecer
uma convivência entre árabes e israelenses. Os contatos
com o governo do Egito, de Israel e de outros países
árabes, particularmente, têm em vista a paz naquela
região.
Quero aqui, de público, fazer uma solicitação ao Governo brasileiro para que, através da embaixada soviética, faça sentir o interesse do nosso País em que essas
démarches passificadoras se estendam também à conflagrada região do Líbano.
Como 'todos sabem, o Líbano. há mais de dez anos,
vem sendo ensangüentado por uma guerra entre irmàos.
Guerra fratricida quc tem matado milhares de libaneses,
e não se sabe a que razões atribuí-Ia, se políticas, religiosas ou econômicas.
Na minha opinião, todas essas razões existem. Havendo interesse por parte das grandes nações a fim de
que a paz se estabeleça uo Oriente Médio, é necessário
que tais démarches, particularmente as do governo soviético, se estendam ao Llbano para a pacificação entre
as várias facç"es que se digladiam naquele país, muitas
vezes insu\flados por interesses externos e não propriamente pelos dos libaneses.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

JOSÉ CAMARGO - Projeto de lei que dispõe sobre
a função social da propriedade rural. (art. 186. itens
I a IV, da Constituição.)
- Projeto de lei que disciplina o proce.sso de licitação
pública (art. 37, XXI. da Constituição.)
PAULO RAMOS - Projeto de lei que altera a Lei
n" 6.015, de 31 de dezembro de 1973. que dispõe sobre
Registros Públicos, com a modificação da Lei n' 6.850.

co.

~

Comunicações das Lideranças
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Vai-se
pasar ao horário de comunicações das lideranças.
A Sr' Abigail Feitosa - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Tem
a palavra a nobre Deputada.
A SRA. ABIGAIL FEITOSA (PSB -BA. Sem revisáo do oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
no mesmo dia em que o Sr. Ronaldo Caiado vai ao
"Bom Dia, Brasil" lançar sua candidatura a Presidente
da República, como representante da UDR, dizendo
que todo O campo se levantará para colocar a livre
iniciativa na Presidência da República, os jornais publicam matéria dando conta de que até mesmo na Bahia,
os problemas dos sem-terra são dolorosos. No extremo
sul, famaias são retiradas das fazendas, anteriormente
por elas ocupadas, pela polícia, que usou de violência,
espancando as pessoas e colocando as baionetas em
suas barrigas. O líder dos se.m-terra em Feira de Santana
também foi assassinado.
Quero registrar que enviei documento ao Ministro
da Agricultura, que responde pelo Mirad, solicitando
que a desapropriação naquela área seja agilizada e que
as pessoas que. querem trabalhar a terra possam fazê-lo.
numa última tentativa de sustentar suas famílias.
Assistimos, hoje, à marginalização das pessoas que
querem trabalhar, porque o problema no campo não
é resolvido,
Quero ainda, Sr. Presidente. lamentar que O pequeno
produtor. as pessoas que não têm conhecimento da situação do campo ainda se iludam com as palavras falaciosas do Sr. Ronaldo Caiado.
O Sr. Elias Murad - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

A Sr' Lurdinha Savignon - Sr. Presidente.
peço a palavra para uma comunicação, como Líder do
PT.
O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Tem
a palavra a nobre Deputada.
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A SRA. LURDINHA SAVIGNON (PT - ES. Sem
revisão da oradora.) -Sr. Presidente, SI'" e Srs. Deputados, o dia de ontem em Brasília foi marcado pela
presença vibrante e indignada de aposentados e pensionistas de várias regiões do Brasil, que junto com a Confecteráção Brasileira de Aposentados c Pensionistas vieram ao Ministro da Previdência, Jáder Barbalho, para
reiterar a sua pauta de reivindicações, a qual solicito
seja transcrita na íntegra nos Anais desta Casa.
Destaco os seguintes pontos: o reajuste dos proventos
em relação à data-base de l' de março, com reposição
dos valores da inflação, e não pela média anual instituída pelo chamado Plano Verão; o pagamento do 13'
pelo valor integral de dezembro, conforme determina
a Constituição; o cumprimento do art. 58 das Disposições Transitórias da Constituição, com reajuste dos
proventos, tendo por base o salário mínimo constitucional; a necessidade da imediata adaptação da administração da Previdência Social à nova Carta Magna, com
aplicação da gestão colegiada, livre e independente,
com a participação das empresas, do governo, dos trabalhadores em atividade, aposentados e funcionários do
sistema.
.
Entendendo a gravidade da situação e a necessidade
de se fazer cumprir a Constituição e avançar sempre
mais na conquista de melhores condições de vida para
.todo o povo brasileiro, proponho a formação de uma
frente parlamentar para aposentados e pensionistas.
Conclamo esta Casa a se empenhar no sentido de
derrubar o veto presidencial ao novo salário mínimo
- uma forma de valorizarmos nossa atuação paria,
mentar e garantir ao povo brasileiro melhores condições
de vida e, acima de tudo, a essa gama da sociedade
que muito já contribuiu e tem contribuído para o desenvolvimento do País. Que respeiten::os essa geração que
já deu muito do seu trabalho. ·Que respeitemos essas
pessoas que ontem vieram até Brasília dar um colorido
novo, especial, apesar de seus sessenta, setenta, oitenta
anos, pessoas ainda cheias de vida, de vibração e de
indignação.
Para concluir, quero dizer da necessidade de nós,
Parlamentares, apoiarmos c valorizarmos o povo brasileiro. Mais uma vez conclamo todos a dizerem não ao
veto presidencial ao novo salário inínimo, como forma
de começarmos a desencadear neste Congresso a real
valorização do povo trabalhador brasileiro.

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES A QUE SE
REFERE A ORADORA:
"Aos Srs. Parlamentares e às autoridades.
A Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, por sua Comissão Executiva reunida em Brasília
no dia 20-2-1989 e a participação de representantes dos
estados abaixo, reitera a pauta de reivindicações já encaminhada à Presidêneia da República, ao Ministério
da Previdência Social, aos líderes dos partidos políticos
no Congresso Nacional, em documento aprovado no
dia 18-1-1989, reivindicações que já em agosto e setembro de 1988 haviam sido apresentadas às autoridades,
e que são as seguintes, ora atualizadas:
a) reajuste dos proventos em relação à data-base de
l' de março, com reposição dos valores da inflação
e não pela média anual, instituída pelo chamado "pacote de verão";
b) 13' pelo valor integral de dezembro, conforme
determina a Constituição;
c) pagamento imediato dos processos de revisão, decididos ou em curso na Justiça Federal;
d) cumprimento do art. 58 das Disposições Transitórias da Constituição com reajuste dos proventos dos
benefícios de prestação continuada, tendo por base o
salário mínimo instituído pela Constituição e que serve
de remuneração mínima aos trabalhadores em atividade;
e) pelo não desmembramento da Previdência Social,
principalmente com respeito ao seu órgão de arrecadação e fiscalização (lAPAS), por ser inconstitucional
por violentar o direito de direção colegiada; e
f) pela imediata adaptação da administração da Previdência Social à nova Carta Magna, com aplicação
da gestão colegiada. livre e independente. com a participação das empresas, governo, trabalhadores em atividade, aposentados e funcionários do sistema.
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Dessas, a que diz respeito à transferência do lAPAS
para o Ministério da Fazenda, o Congresso em boa
hora impediu a pretensão do governo, evitando que
a Previdência Social fosse liquidada, mesmo antes de
~ regulamentar a aplicação da Seguridade Social, conforme determina a nova Constituição do País.
As demais estão a exigir dos poderes da República
medidas urgentes a fim de quc se evite mais uma tremenda injustiça contra a sofrida classe dos aposentados e
pensionistas, principalmente nos casos mencionados
nos itens <'a" "b" e "d". No que se refere a este último,
que se acabe de uma vez por todas com a indevida
menção a "salário referência" para os efeitos da Previdência Social, objetivando frustrar a verdadeira equiparação prevista no art. 58 das disposições constitucionais
transitórias.
Brasília, 20 de fcvereiro de 1989
Pela Confederação - Osvaldo Lourenço - Presidente; Henos Amorina - SP; Urbano França - SP;
Waldimir Schnor - SP; Adelino Cassis - DF; Lonir
Cardoso - MG; José Mauro da Silva - MG; Gilson
Ireneo Magalhães - BA; Raimundo Camilo - BA;
Apolonio Araújo - RJ; Eliseu A. de Oliveira - RJ;
Dinarte Luis Alves - RS; Deodeto P. Gomes - SP;
Luis Carlos de Freitas - SC; Everton Valadares SE; Ivan R. Silva-SE".

ves. Hoje, no Brasil, os índices de mortalidade infantil
são os maiores do mundo. O Brasil supera todas as
nações da América Latina com esses índices vergonhosos e se compara apenas a Bangladesh e a alguns países
do sul asiático.
Por isso, quando meu partido intenta reagir e procura, acerta e decide se desligar deste Governo que vai
determinando a ruína do povo brasileiro e compromete
sua soberania, é com profunda satisfação que ocupo
a tribuna para registrar este fato, com uma conseqüência
política da maior importância. Na segunda-feira, dia
21, à Secretaria do PMDB encaminhamos o registro
da chapa "Compromisso". Com isto estamos certos de
asscgurar aos progressistas a direção do partido e alijar
todos aqueles compremetidos com o Governo Sarney
na sua o1Jra antinacional e impopular.
Por isso, os que dirigem este movimcnto sc comprometeram com o seguinte ideário, que leio para que
figure nos Anais desta Casa:

1

o Sr. Oswaldo Lima Filbo - Sr. Presidente, peço
palavra para uma comunicação. Como Líder do
PMDB.
/.I

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Tem
a palavra o nobre Deputado.
O SR. OSWALDO LIMA FILHO (PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidcnte, Sr" e Srs.
Deputados, venho registrar, com profunda alegria, a
posição do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, sobretudo porque, tendo sido seu fundador, nos
idos de 1966, na época mais negra da ditadura militar,
vinha, como muitos companheiros, observando com
tristeza a pOsição que o PMDB estava tomando na questão política nacional, pela inação dos scus dirigcntes,
sobretudo da sua Comissão Executiva, quando verdadeiros atentados ao povo brasileiro eram cometidospelo
atual Governo do Presidente José Sarney. Frustradas
nossas esperanças no governo democrático do Presidente Tancredo Neves, assistimos a uma transição política do Governo José Sarney com a tolerância necessária, para que. atravessando o deserto do que restava
de ditadura, pudessemos chegar ao oásis democrático
desejado pela Nação brasileira. Todavia, ao longo dessa
marcha, o Governo Sarney foi paulatinamente se libertando dos compromissos assumidos, comprometendo
a Nação brasileira com atos imperdoáveis. Nesse período foram assinados, por exemplo, repetidos acordos
com os credores internacionais e com o Fundo Monetário Internacional - aquele feitor da dívida externa,
no dizer sábio de Bernardo Kvcinsky - através dos
quais a Nação brasileira, pelos seus dirigentes, abdicou
da mais sagrada das suas prerrogativas, a da soberania
nacional. Em nenhuma época - nem mesmo quando
a Nação nascente, após a independência, vivia as debilidades das suas Forças Armadas, recentemente instauradas e ainda nem mesmo devidamente organizadas
- a Nação brasileira jamais tolerou atentados à sua
soberania como as que os Governos militares aceitaram
e às quais se submeteram, atitude que o Governo José
Sarney continuou a manter. Pretendeu-se que o Poder
Judiciário no Brasil não fosse competente para dirimir
as questões surgidas sobre os empréstimos feitos no
exterior. Nem mesmo se cogitou da arbitrariedade internacional. Esqueceu-se a Corte de Haia, esqueceram-se
todas aquelas formas jurídicas que preservavam a soberania nacional, para submeter, vergonhosamente, a Nação brasileira à jurisdição de uma corte de justiça de
New York. Pois bem, esse label continua a pesar sobre
a face da Nação brasileira e, através dele, vem todo
o cortejo de miséria e de fome acarretado por uma
dívida externa ilegítima, negociada por uma ditadura
militar à custa de comissões pagas aos ministros da ditadura, coma foi denunciado pelo Cel. Saraiva em episódio rumorosO.
Por isso o aviso do falecido Presidente continua
ecoando no vazio. "Não vamos pagar a dívida externa
com a fome do povo" dizia o Presidente Tancredo Nc-

"Brasília, fevereiro de 1989
OS COMPROMJSSOS DO PMDB
O setor progressista do PMDB retoma hoje o
caminho na longa marcha iniciada pelo MDB em
1966 no combate à Ditadura.
Durante vinte anos combatemos ao lado do povo
a intervenção militar, que impôs ao Brasil um projeto econômico dependente das potências centrais
do Ocidente, ainda hoje em vigor.
Nessa longa marcha milhões de brasileiros foram
submetidos a um regime desumano de desemprego
e de fome, acumulando o País uma dívida social
esmagadora, de quc os índices de mortalidade infantil são uma prova aterradora.
Nesse período, lideranças estudantis, sindicais,
políticas e religiosas foram esmagadas pela repressão, pela tortura, prisões e pelo exílio e centenas
de patriotas foram sacrificados. Graças à participação popular, sobretudo na campanha pela eleição direta, foi possível alcançar o regime democrático, as eleições diretas para prefeitos e governadores, a liberdade de imprensa e de greve e afinal
a nova Constituição.
As esperanças de mudança depositadas no governo do Presidente Tancredo Neves foram, todavia,
frustradas pela morte do nosso líder.
A transição realizada pelo Governo Sarney não
foi capaz de alterar o modelo econômico de dependência ao Fundo Monetário Internacional, às potências centrais do Ocidente.
A população viu assim abaladas suas crcnças no
rcgimc democrático como instrumento ge reforma
e justiça social e sentiu agravados os seus problemas
econômicos de desmprego e baixa remuneração
enquanto cresce a concentração de renda e riqueza
em mãos de pequena minoria hcdonística, divorciada dos objetivos nacionais.
Vivemos hoje uma crise sem precedentes, que
tem raízes externas e contrapartida interna com
alarmante redução da produção industrial e agrícola num claro ciclo de recessão."
Noticiam os índices do IBGE, apurados ultimamente,
que a produção industrial caiu de forma assustadora,
em 1988, para índices inferiores aos de todo período
antcrior.
"O desepero das camadas mais humildes da população se tem manifestado em constantcs conflitos
urbanos e agrários de maior intensidade.
Na Assembléia Nacional Constituinte, o PMDB
dividiu-se entre progressistas e integrantes do
"Centrão" conservador, defensor dos compromissos internos e externos da ditadura.
Era natural que as eleições municipais de nOvembro de 1988 revelassem toda a revolta do eleitorado
com o modelo econômico antinacional e impopular
impondo séria derrota ao nosso partido.
Cumpre ouvir a advertencia popular e retomar
a aliança do PMDB com a classe trabalhadora e
com a maioria do povo brasileiro.
Para esse claro objetivo é indispensável reconhecer a divisão do Partido, o desligamento com
o Governo Sarney e retomar a direção partidária
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para executar o seguinte programa reclamado pelo
nosso povo:
a) defesa dos direitos políticos e sociais inscritos
na Constituição;
b) resgate da soberania nacional pelo rompimento dos acordos realizados pelo Governo brasileiro com O FMI;
c) suspensão do pagamento da dívida externa
ilegítima e realização de auditoria para exame do
endividamento externo e dos seus responsáveis;

d) combate à cspeculação praticada pelo sistema
financeiro às custas dos setores produtivos do País;
e) estabelecimento de uma política de desenvolvimento baseada em pleno emprego e salários dignos;
f)defesa do intercsse nacional na exploração dos
nossos recursos minerais nos termos da Constituição;
g) promoção de reforma agrária capaz de promover o acesso à propriedade da terra à maioria
dos trabalhadores rurais;
h) execução de reforma urbana, que assegure
aos cidadãos os direitos humanos fundamentais;
i) polítiea de uso racional do solo, dos rccursos
naturais e preservação do meio ambiente, segundo
os princípios da ecologia;
j) consulta e participação popular através de sindicatos c instituições da sociedade civil na fixação
dos objetivos do País.
Esses princípios constituirão compromissos de
honra dos progressistas na condução da atividade
legislativa c política do PMDB cm todos os níveis."
Por estes princípios, o grupo progressista do PMDB
lutará na convenção de 12 de março para que eles sejam
inscritos cm nosso programa e constituam a legenda
a dirigir as atividades políticas do PMDB no Poder
Legislativo, no Congresso Nacional, nas assembléias
estaduais e nas câmaras municipais. enfim, em todos

os seus níveis no Brasil.
Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Oswaldo Lima Filho
o Sr. Arnaldo Faria de Sá, Suplente de Secretário
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inocêncio Oliveira - l' Vice-Presidente.

O Sr. Fernando Santana - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação, como Líder do PCB.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivera) a palavra o nobrc Deputado.

Tem

O SR. FERNANDO SANTANA (PCB - BA. Sem
rcvisão do orador.) - Sr. Presidente, há um artigo
no jornal "O Estado de S. Paulo", edição de hoje,
sob o seguinte título: "Em defesa dos povos da cidade".
Discordo, porém, do título; eu diria "em defesa dos
habitantes da cidade". e não de seus "povos", porque
o povo do Brasil é um s6.
Mas como promover a defesa dos habitantes daquela
cidade? Acredito que devamos começar por impedir
a maciça migração que ocorre, há mais de vinte anos,

do campo para as cidades grandes. médias c, hoje. até
para as pequenas. Esse fenômeno foi detectado há muito tempo. Há mesmo quem diga que. se persistir tal
fenômeno, este País será desestabilizado. E tem razão
o escritor que o afirma - o Sr, Jorge Martine - porque,
na medida em que empurramos as populações do campo
para as cidades, estamos fabricando a violência, A violência urbana resulta principalmente dessa maciça transferência de homens do campo para as cidades. E não
se diga que isso é um fenômeno natural, que é uma
tendência, Os estudiosos, ap6s levantamentos em todas
as áreas de miséria e de favelas, chegaram à conclusão
de que 85% dcsse pessoal forçado a vir para as cidades
não fariam a mesma coisa se outras condições tivessem.
As razões são várias: mataram seus pais; foram expulsos
das terras; enfim, todas essas questôes que conhecemos
e quc cstão diretamente ligadas ao processo de latifundização deste País.
Sr. Presidente, o processo de ápropriação de terras
no Brasil é pior hoje do que no tempo do Rei Felipe,
As Ordenações Manuelinas c Felipinas são muito melhores e estabelecem regras muito mais corretas que
o atual processo de apropriação de terras no Brasil,
porque o sesmeiro - e a sesmaria tinha geralmente

uma légua quadrada - tinha a obrigação de explorar
a terra, dando-lhe uso social. Era uma obrigação, Outra
qualquer pessoa poderia requerer a sesmaria e até tomála, se não tivesse sendo bem utilizada.
Hoje, não há nenhum princípio desses, O "Correio
Braziliense", que é um 6rgão insuspeito, publicou ano
passado uma relação de apenas 20 propriedades que.
juntas, somavam 22 milhões e 300 mil hectares. Pois
isso, Sr. Presidente, significava uma área superior a
do Estado de São Paulo. Em apenas uma dessas grandes
propriedades - tivc o cuidado de calcular em légua
quadrada - cabiam 1.805 sesmarias. E o dono dessa
propriedade não tem nenhuma obrigação, a não ser
a de impedir que qualquer brasileiro que queira trabalhar a terra possa nessa terra produzir.
Sr. Presidente, essas observações e reflexôes prendem-se tmabém ao nosso problema, especialmente ao
Estado da Bahia. No ano passado, a FAO, o Banco
Mundial, o BlRD, todas as organizações internacionais
que financiam, de certo modo, alguma coisa de reforma
agrária brasileira, visitaram todo o País. Pois bem, Sr.
Presidente, essas organizações reconehceram que a Bahia é o único Estado do Brasil onde a reforma agrária
está sendo tocada com alguma racionalidade.
O quc queremos, desta tribuna, é pedir ao Sr. Ministro que atualmente responde por um Ministério que
ainda não foi extinto, porque a Câmara recusou, que,
pelo menos durante a sua interinidade, não impossibilite
ou não impeça o pleno desenvolvimento dos programas
que estão sendo executados na Bahia. Dirijo-me ao
Ministro Íris Rezende e apelo a S. Ex' para que não
corte, não reduza os recursos que devem ser alocados
à Secretaria da Reforma Agrária da Bahia. que tem
à frente um dos mclhores homens deste País, que é
o Sr. Euclides Neto, escritor, para que pelo menos alguma coisa se faça em defesa dos habitantes das cidades,
tão ameaçadas pela violência, pelo gás carbônico, pela
miséria, pela fome, pela sujeira, pela falta de saneamento e por tudo isso que conhecemos e discutimos,
O Sr. Robson Marinho - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação, como lídcr do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra o nobre Deputado.

Tem

O SR. ROBSON MARINHO (PSDB - SP, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs, Deputados, neste momento da sessão, reservado a Comunicações de Lideranças, queremos, em nome da bancada
do PSDB, e com muito entusiasmo. comunicar à Casa
que há instantes, na sede do referido partido. aqui no
edifício do Congresso Nacional, assinou sua ficha de
filiação partidária ao Partido Social Democrático Brasileiro o eminente Deputado Egídio Ferreira Lima. que
todos bem conhecem,
Egídio Ferreira Lima foi líder estudantil. Vereador,
Deputado Estadual, cassado pelo regime da ditadura
e. reconquistando seu direito político, veio, pela vontade do povo de Pernambuco, e sucessivamente tem
vindo, como Deputado Federal, para esta Casa.
Nós, do PSDB, nos sentimos profundamente orgulhosos pelo ingresso do companheiro Egídio Ferreira
Lima nos quadros de nosso partido, porque S. Ex' tem
um passado de vida pública digno, coerente e afirmativo; é um social-democrata convicto. Nós, do PSDB,
queremos crescer, e o faremos, no seio da sociedade.
Já estamos encontrando, e encontraremos cada vez
mais, o apoio da sociedade brasileira para a nossa proposta, que é clara, transparente e afirmativa. Queremos, também, crescer na representação parlamentar,
mas o queremos tendo entre n6s companheiros do valor
moral e político e da coerência. volto a dizer, de Egídio
Ferreira Lima.
Não será a qualquer preço que cresceremos, Qucrcmos crescer dessa forma. E é por isso que o nosso
candidato à Presidência da República, Senador Mário
Covas, que já possui uma plataforma de campanha baseada nas linhas e nos compromissos do PSDB para
com a sociedade brasileira, começa a percorrer todo
o País. Esteve sexta-feita em Belo Horizonte, sábado
em Vit6ria, e no dia 24 irá a Salvador; no dia 25, juntamente com os Deputados Cristina Tavares e Egídio
Ferreira Lima, irá a Recife; dia 26, a Campina Grande;
dia 27. a Natal. O Senador, como candidato à Presi-
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dência da República pelo PSDB, com a nossa plataforma e com o nossa programa, vai percorrer todas
as Capitais do País para discutir, com a base no p~rtido
e com setores organizados da SOCIedade brasllelra, a
nossa proposta da social democracia brasileira. Tudo
dentro desta postura de modernidade, de levar a mensagem do novo, que é encarnado pelo figurino do candidato à Presidência da República pelo Partido dos "tucanos", A vinda, a integração e a participação de homens
públicos como Egídio Ferreira Lima, com a apresentação de um candidato à Presidência da República com
o perfil, a história e a afirmação do Senador Mário
Covas, nos dá a certeza de que a nossa mensagem,
a mensagem do PSDB, será entendida, aceita e apoiada
pela maioria da sociedade brasileira.
Muito obrigado.
O Sr. Aldo Arantes - Líder do PC do B - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra o nobre Deputado.

Tem

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, creio que estamos
efetivamente vivendo um período de transição, Votamos a nova Constituição, que necessariamente redefiniu
os poderes do Poder Legislativo e isso implica a necessidade da elaboração de um novo Regimento Interno,
Sabemos que a Constituição e o Regimento Interno
anteriores eram autoritários. Segundo aquele Regimento, o Presidente da Casa era um verdadeiro ditador.
Ora, estamos num período de transição e V, Ex' mesmo,
ontem, numa reunião em que discutimos o calendário
de votação do Regimento Interno, afirmou que, dada
a relevância daquela questão, não tomaria decisão sem
ouvir pelo menos as lideranças da Casa. Então, Sr.
Presidente, parece-me que há dois pesos e duas medidas. porque não tenho dúvida de que essa matéria é
altamente relevante, E se V. Ex' quiser pautar-sc pela
conduta de ontem, teria ouvido as opiniões das lideranças no sentido exatamente de ver qual era a tendência e a opinião dos diversos partidos, Creio que o Regimento Interno não se pode superpor a uma lei, muito
menos à Constituição, Mas, do ponto de vista do nosso
método de trabalho nesse período de transição, creio
que qucstões importantes, relevantes, devem ser submetidas ao Colégio de Líderes desta Casa.
O Sr. Domingos Leonelli - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma reclamação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra o nobre Deputado.

Tem

O SR. DOMINGOS LEONELLI (Sem partido - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. desde ontem,
tento inscrever-me para o horário do Grande Expediente. Soube hoje que excepcionalmente o horário destinado aos deputados, independentemente de partido
- no meu caso, neste instante ainda sem partido teria sido ocupado pelas lideranças partidárias, que estavam indicando os oradores para os horários do Grande
Expediente, o que é uma anormalidade. Maior irregularidade ainda, Sr. Presidente, é que hoje tentei novamente falar no Grande Expediente, dirigi-me à Presidência da Casa e à Secretaria da Mesa, já em sessão,
e fui informado de que os horários estavam destinados
aos partidos, Portanto, eu teria que aguardar os oradores indicados pelos partidos. Os partidos não os indicaram, e a Mesa, que estava sendo presidida pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá, simplesmente pulou o horário
do Grande Expediente, o que se configura como uma
usurpação do direito dos Deputados.
Sr. Presidente, tinha para hoje um discurso, que aliás
se ajustava ao tema neste instante colocado pelo Deputado Aldo Arantes, sobre os direitos humanos, questão
essencial, bandeira do partido de que fui membro durante vinte anos. Hoje, autoeriticamcnte, como membro e participante político do Governo de Waldir Pires,
vejo no meu Estado e em todas as administrações ditas
democráticas do PMDB os direitos humanos sendo desreSpeitados.
E com a responsabilidade da autocrítica que encaminho à Casa um discurso, que desejo deixar desde
já como lido. Pretendo também ter a oportunidade de
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lê-lo no Grande Expediente, para tanto, inscresvendo-me desde logo perante a Cas.a. Registro, mais uma
vez, que não se trata de crítica a nenhum governo especificamente, mas sim de uma conclamação à sociedade
organizada para que, através de entidades como a OAB,
retome a bandeira dos direitos humanos, que está sendo
rasgada nos campos e nas cidades. Deputados, senadores e partidos, não podemos fazer de conta que a
questão dos dezoito presos na cela de São Lucas e dos
dois detidos. que foram assassinados em Canabrava são
meros acidentes. Não o são. Representam uma prática
cotidiana da violência policial que está ameaçando a
democracia.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ~ V. Ex'
será atendido nos termos regimentais.
Apenas para esclarecer a oposição de V. Ex', sabe-se
que no último dia útil do mês ê feito um sorteio para
O Grande Expediente. Como esta Mesa assumiu apenas
no dia 15 do corrente, resolvemos prestigiar os seus
líderes, para que eles fizessem as indicações apenas
este mês, sendo que no próximo dia 28 será feito o
sorteio para o Grande Expediente.
Quanto à participação do ilustre Líder do PC do B,
Aldo Arantes, a Presidência gostaria de esclarecer que,
quando assumiu o posto, disse ao Sr. Secretário da
Mcsa quc não gostaria dc dcixar nenhum processo sem
despacho, nenhum requerimento sem encaminhamento, nenhum projeto engavetado. Num despacho de rotina, chegou-me às mãos esse processo, que é muito polêmico, e precisava ter uma decisão. Por isto, de acordo
com o Regimento. a Presidência tem o direito de decidir, mio dizendo se os outros devem ou não ser encaminhados ao plenário.
O ilustre Deputado Amaury Müller também já falou
sobre este assunto. Gostaria de dizer que essa decisão
foi estribada no parecer de um jurista que dá assistência
à Mesa. Assim sendo, para mostrar a transparência
dos seus atos, a Presidência já distribuiu a sua decisão,
através de ofício, a todos os membros da Mesa e aos
diferentes líderes partidários com assento nesta Casa,
assim como cumpriu o dever de enviá-Ia, em primeira
mão, ao ilustre Senador José Ignácio Ferreira. Portanto.
a Presidência vem respaldada num direito, quanto a
essa decisão.
Também o nobre Líder Aldo Arantes avocou o argumento de que. quando o Presidente titular da Casa
retornasse. S. Ex' poderia decidir pela volta desse projeto. Gostaria de dizer que nenhuma decisão importante
deixará de ser tomada pela atual Presidência. pois ela
está no pleno exercício do seu direito. Além do mais,
uma decisão dessa natureza teria de ser previamente
comunicada ao titular quc não interferiu. pelo menos
dela tomou conhecimento, pois deu-me o pleno direito
de julgar.
Assim o fiz, nesta matéria, que inclusive cita, em
diversas oportunidades, a Lei n" 1.079, invocada pelos
ilustres Deputados Amaury Müller e Aldo Arantes.

o Sr, Aldo Arantes - Sr. Presidente. peço a palavra
para uma reclamação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra o nobre Deputado.

Tem

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO. Sem
revisão, do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
venho a tnbuna em nome da Liderança do meu partido
para denunciar a repressão ocorrida hoje. pela manhã,
na cidade de Camaçari, no interior baiano. Ali está
havendo uma greve dos operários da construção civil.
E os governos deste País ainda não entenderam o exercício do direito de greve. Em geral. quando os trabalhadores legitimamente se manifestam na defesa dos seus
direitos, a repressão é a resposta do Governo. Tenho
a informar a esta Casa que a Polícia Militar da Bahia
prendeu em Camaçari o Vereador do Partido Comunista .do Brasil, Isanor Pereira, e também o presidente
do SmdICato dos Trabalhadores da Construçáo Civil,
Zelito dos, San!?s. entregando-os em seguida à Polícia
!"eder~l. E obVIO que esta medida, pelo seu caráter.
mcluslve pela decisão de entregar o vereador e o presiden!e
Sindicato à Polícia Federal, dá a conotação,
oS,I,lmltes.e a natu~'eza da ação praticada pela Polícia
Militar. Quero aqUI, portanto, manifestar o nosso veemente repúdio. A Assembléia Nacional Constituinte
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definiu com todas as letras o direito de greve e estabeleceu que os trabalhadores brasileiros, a partir da aprovação do texto constitucional, passaram a ter direito
à greve. Esta é, portanto, uma ação, além de ilegal,
ilegítima e contrária às normas constitucionais.
Mas gostaria também, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de aproveitar a oportunidade para lamentar uUla
decisão tomada por V. Ex' Este Congresso aprovou
a indicação das lideranças para a composição da Mesa
da Câmara dos Deputados e colocou V. Ex' na condição
de 1" Vice-Presidente, que. eom o afastamento do Presidente Paes de Andrade, assumiu, portanto, a condição
de Presidente interino desta Casa.
Um assunto da maior relevância encontrava-se na
gaveta do ex-Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Ulysses Guimarães, a denúncia de crime de
corrupção. assinada por inúmeros senadores, com base
nas conclusões da CPI-corrupção.
Não entendo, sinceramente. como o Presidente em
exercício da Câmara dos Deputados, superpondo-se ao
Plenário desta Casa, tomou a decisão de liminarmente
arquivar a denúncia de corrupção.
Gostaria de dizer que, se por um lado o Regimento
Interno dà ao Presidente da Casa poderes para definir
a pauta, não lhe dá poderes para deliberar sobre matéria
dessa natureza.
A Lei n" 179, art. 19. define a tramitação de representações que envolvem crime de responsabilidade. Da
mesma forma, o art. 51 da Constituição Federal. Quero,
portan!? aqui dizer. em nome do meu partido, que
o mínimo necessário a ser fei!? é a volta dessa matéria
ao conhecimento do Plenàrio. para que este possa decidir se deve ou não entrar no seu mérito. O que é inaceitável, o que consideramos uma decisáo que não COrresponde ao espírito que deve pautar a direção desta Casa
é que. numa medida liminar, com ausência inclusive
do seu Presidente efetivo, se tenha arquivado matéri a
de tal relevãncia e significância, envolvendo as pessoas
do Presidente da República, do Consultor-Geral da República e de cinco ministros.
Gostaria de solicitar à Mesa desta Casa que, no retorno do seu Presidente efetivo, Paes de Andrade. reeonsidere essa questão, para que o Plenário possa cumprir
sua função, analisando a matéria e decidindo a seu respeito.

O Sr. Ottomar Pinto-Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação com líder do PMDB,

O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, peço a palavra para uma reclamação.
O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Olivcira) a palavra o nobre Deputado.

Tem

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, diz V. Ex' que o arquivamento da CPI da Corrupção, na sua tramitação na Câmara, respaldou -se exclusivamente na lei. Mas V. Ex'
deve conhecer a existência de uma lei, a de n' 1.079.
que define e eonceitua os crimes de responsabilidade
e que, no seu arl. 19, determina explicitamente que
o Presidente da Câmara tem o dever de informar o
Plenário sobre o caso e orientar a formação de uma
comissão especial para aprecim a matéria. Essa comissão será integrada por representantes de todos os partidos e deverá ser formada 48 horas após o Plen ária
ter tomado conhecimento da CPI da Corrupção. Essa
~omissão. mais ainda, Sr. Presidente, tem poderes para
Interrogar e convocar pessoas e para dar seu parecer,
que será submetido a voto em plenário. Se o parecer
for favorável ao acolhimento da denúncia, ela só serà
de fato recebida se dois terços dos Deputados presentes
li sessllo assim decidirem. V. Ex') invoca o amparo legal
para arquivar essa CPI e impedir. portanto, que o Plenáno tome conhecimento das decisões que ela tomou no
Se~ado. mas inobserva e atropela a Lei n'.' 1.079. que
defme c regula os crimes de responsabilidade.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência informa ao ilustre Líder Amaury Müller,
bem como ao nobre Líder Aldo Arantes que já enviou
aos respectivos Deputados o parecer emitido pela Assessona, o qual deu margem a que a Presidência tomasse
essa decisão, e também que está respaldada na mesma
Lei n" 1.079,
A Presidência, em continuidade à sessão, concede
a palavra ao ilustre Deputado Ottomar Pinto, que usará
o restante do tempo destinado ao PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.
O SR. OTTOMAR PINTO (PMDB - PRo Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados.
durante cerca de sete anos, justamente do final da década de 70, até meados da de 80, comparecemos assiduamente ao Conselho Dcliberativo da Sudam. Praticamente na totalidade dessas reuniões do Condel, que
se realizavam mensalmente, vozes levantavam-se contra
a trausformação de matas densas em pastagens. dos
extensos projetos financiados por recursos públicos. determinados pelos arts. 17 e 18. Invariavelmente, essa
era a tônica que presidia essas reuniões. Mas tudo isso
não passava de tábua rasa, porque mio havia fiscalização. As queimadas alteavam-se, estendiam-se por toda a região.
Dou meu testemunho de que durante uma inspeção
para homologação de um aeroporto, numa fazenda no
sudeste do Pará, vi cercas e portões feitos com mogno
e fui informado de que extensos bosques dessa madeira
haviam sido calcinados para dar lugar a pastagens. que
depois se deterioraram, e hoje praticameute nada existe
nesses sítios.
Esta informação vem à baila justamente no momento
em que se discute, de forma insistente, o problema
ecológico, interessando à Região Amazõnica. É neccssàrio, por conseguinte. que haja fiscalização, não apenas in loco, mas também nos próprios projetos.
Argumentávamos, por exemplo. que Roraima detinha 40 mil quilõmetros quadrados de campos naturais,
Amap" quase RO mil quilômetros quadrados de cerrados, a região sul do Pará e a região sudoeste de Rondônia com mais de 300 mil quilômetros quadrados de
cerrados propícios à implantação desses projetos, sem
agressões maiores aos ecossistemas da mata densa da
Região Amazõnica.
Até os projetos eram fraudados e aprovados pelo
Condel. Os recursos públicos eram malbaratados, num
trabalho sistem~Hico de destruição de um patrimônio
valiosíssimo, para incorporar alguns bcns patrimoniais
aos ganhos de conglomerados financeiros, caracterizando -o que foi dito aqui há pouco tempo -uma concentração financeira através dos projetos de desenvolvimento da Região Amazõnica.
Sr. Presidente. havia e ainda hoje há uma consciêucia
nítida de que a Amazõnia Ocidental é a porção mais
deserdada deste País, até mesmo num confronto com
a Amazõnia Oriental. É lá que estão os grandes vazios
demogràficos, onde a população se ressente de um mínimo de assistência. Depois da criaçüo da Suframa, que
estendia uma séric de benefícios aos municípios de Mauaus - entre outros. isenção de rCM para produtos
industrializados que até la aportassem - o governo
do período revolucionário. em 1968, estendeu, através
de um decreto-lei. os benefícios da Suframa aos demais
municípios dos Estados do Amazonas, Roraima. Acre
e Rondônia.
Passaram-se mais de quinze anos, as coisas evoluíram
c quando nos encontramos na pknif1)de do estado de
direito. com uma Constituição recentemente aprovada
e promulgada. que consagra entre os seus princípios
mais lídimos os da atenuação das desigualdades regionais. vemoS agora um grupo capitaneado pelo Ministro
da Fazenda, e com aval da maioria dos secretários de
fazenda dos estados rico~ deste País. reunir-se numa
conspiração no Confaz, para derrubar o benefício que
represeutou e representa um instrumento de progresso
e de desenvolvimento da Amazõnia Ocidental.
Venho à tribuna nesta hora, usando parte do tempo
da Liderança do PMDB, para conclamar esta Casa.
o povo brasileiro, as autoridades envolvidas com esse
problema a que busquem evitar a aplicação dessa medida discriminatória e prejudicial a quem já não pode
ser mais prejudicado. Se isso não surtir efeito, se ()
Ministro da Fazenda e o colegiado do Confaz não acordarem para a iniqüidade de uma resolução dessa natureza, que esta Casa se levante, resurja como árbitro
desse litígio e resgate para o povo da Amazônia Ocidental o direito de ter como instrumentos as isenções do
ICM e do IPI para os produtos industrializados que
até la aportarem, a fim de que possa continuar, mesmo
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com as dificuldades que tem pela frente, realizando
um grande esforço no sentido de desenvolver c fazer
progredir sua região. (Palmas.)

o Sr, José Luiz Maia -Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como Líder do PDS.
O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra o nobre Deputado.

Tem

O SR. JOSÉ I"UIZ MAIA (PDS - PI. Sem rcvisáo
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
é grave a situação do meu Estado. Recebi hoje dos
Municípios de Porto, Alagoinhas, Frooteira e Monsenhor, do Piauí, apelo veemente dos seus prefeitos, denunciando o estado de calamidade em que se encontra
aquele pedaço do Piauí. É que até agora não ocorreram
as chuvas necessárias à sustentação dos plantios e, além
do mais. o Banco do Brasil também não liberou ainda
os recursos para o custeio agrícola. o que torna ainda
mais grave a vida dos agricultores no meu Estado.
Portanto. quero aproveitar esse tempo de liderança
do meu partido para fazer uma advertência às autoridades federais no sentido de que adotem medidas urgcntes com vistas a minorar o sofrimento do povo do meu
Estado.
Outro problema que desejo abordar é a questão da
malha viária nacional e do Nordeste, particularmente
do Piauí. Nossas estradas estão estragadas. Diariamentc
se lê nos jornais notícias de que aconteceram acidentes
vitimando pessoas, o 'que é lamentável em todos os
sentidos, porque o Brasil não dispõc de verba para
construir seu desenvolvimento. No entanto, dá-se ao
luxo de remeter para o exterior a cada mês 100 bilhões
de dólares, à guisa de pagamento dos juros da dívida
externa. Precisamos contcr essa sangria e aplicar esse
recurso num programa de dcsenvolvimento que gere
emprego, que crie riqueza para a sociedade brasileira.
Era a comunicação que desejava fazer nesta tarde.
A Sr' Eunice Michilles - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação, como Líder do PFL.
O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra a .nobre Deputada.

Tem

A SRA. EUNICE MICHILES (PFL - AM. Sem
revisáo da oradora.) - Sr. Presidente. SI"" e Srs. Deputados, gostaria dc registrar que os juticultores do Amazonas cstão vivendo momentos de grande angústia, porque estão com a sua produção cstocada sem comprador.
Sabemos que a cultura da juta é muito difícil, porque
na face da lavagem o juticultor tem que ficar dentro
da água, que lhe cobre até a cintura, o que naturalmente
o predispõe a muitas doenças, como gripe, pneumonia,
reumatismo, artritismo etc. Portanto, é uma cultura
extremamente penosa. Além disso, tem que enfrentar
também as dificuldade da natureza, como cobras, jacarês etc. Hoje, por estranho que possa parccer, o quilo
de juta está tendo cotação de 15 centavos. Significa
que o juticu1tor tem que vender 5 quilos de juta para
comprar 1 quilo de açúcar e 28 quilos de juta para
comprar 1 quilo de café, o que é, no mínimo, vergonhoso. Os empresários alegam que isso ocorrc porque
eles têm um período de dois a três meses atê a comercialização em forma de sacas dc sarrapilha. Com os juros
que hoje cbegam a 20 ou 30%, esta produção vem-se
tornando inviável.
Temo, Sr. Presidente, Srs. Deputados. que, se o Governo não liberar imediatamente recursos para implementar a política de preços mínimos, haverá o abandono
em massa dos produtores de juta, que hoje somam
quase vinte mil pessoas, com conseqüência imprevisíveis com relação ao êxodo rural e ao inchamento da
cidade de Manaus, que já abriga cerca de 60 a 65%
da população de todo o Estado.
O meu apelo seria ao Ministro Íris Rezendc, que
tem conseguidos tanto sucesso na produção de grãos
na agricultura brasileira, no sentido de que olhe de
maneira complacente para o Norte do Brasil e determine medidas imediatas para que não se perca esta
produção de juta, o que acarretaria sobre aqueles juticl;ll~ores o desânimo total, porque eles lutam com grande
dificuldade, prestando enorme serviço à nossá Pátria
ao preencher o imenso vazio que representa o interior
da Amazônia.

O Sr. Jesus Tajra - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação. c/Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) a palavra o nobre Deputado.

Tem

O SR. JESUS TAJRA (PL - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente: Sr" e Srs. Deputados, passando este final de semana no meu Estado, pude constatar a preocupação reinante em todo o território piaicnse em virtude da irregularidadc de chuvas. Durante
o mês de dezembro tivemos a expectativa de um grande
período chuvoso, em face do volume de água que caiu
naquele mês. Veio a estiagem em janeiro, e esperamos
o retorno das chuvas em fevereiro e nos meses seguintes.
Entretanto, isso não está ocorrendo e a preocupação
surge em todos os municípios do nosso Estado. Aqui
já falou o nobre Deputado .José Luiz Maia, antecipando-nos nesta tribuna, realçando a mesma preocupação
manifestada através de telegrama de diversos prefeitos.
Recebi destacadamente o Prefeito de Esperantina. Sr.
.Joi Alcântara, que antecipou, através de telegrama.
sua preocupação. S. Ex' fez um apelo às autoridades
competentes para que fosscm tomadas providências a
esse respeito.
Nossa palavra aqui, SI. Presidente, serve de alerta
ao Sr. Ministro do Interior e à Superintendência da
Sudene, para que adotem mcdidas cautelarcs visando
a que o povo piauiense e, de um modo geral, o nordestino não venham sofrer mais uma vez aquele terror
das secas anteriores, quando passaram fome e miséria.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivt:ira) - Vai-se
passar à votação da matêria quc está sobre a Mesa
e a constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olveira) - Ha sobre a mcsa e vou submeter a votos o seguinte. requerimento.

REQUERIMENTO
Requeremos, na forma regimcntal, urgência para tramitação do Projeto de Resolução n' 55, de 1989 que
altera dispositivos da Resolução n' 30, de 31 dc outubro
de 1972 Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
e dá outras providências.
Sala das Sessões, 22 de fcvereiro de 1989. - Ibsen
Pinheiro - Líder do PMDB; Euclides Scalco - Líder
do PSDB; José Lourenço- Líder do PFL; Arnaldo
Faria de Sá - Líder do P.J; Aldo Arantes - Líder
do PC do B; Adolfo Oliveira - Líder do PL; Paulo
Ramos - Líder do PMN; Gastone Righi - Líder do
PTB; Fernando Santana - Vice-Líder do PCB; João
Herrmann Neto - Líder do PSB; Plínio Arruda Sampaio - Líder do PT; Vivaldo Barbosa - Líder do
PDT; Amaral Nctto - Lídcr do PDS; Roberto Balestra
- Líder do PDC; Sílvio Abreu - Líder do PSC.
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 Von submeter a votos O seguinte requerimento.

REQUERIMENTO
Requeremos a Vossa Excelência. ouvido o plenário,
seja destinado o grande expediente do próximo dia 8
de março a uma homenagem à mem6ria do sindicalista
Francisco Mendes, assassinado na cidade de Xapuri no
Estado do Acre em 28 de dezembro de 1988.
Justificação
O homicídio do sindicalista Francisco Mendes após
públicas e repetidas denúncias das ameaças que lhe foram feitas veio culminar centenas de crimes praticados
nos últimos anos em conflitos pela posse da tcrra nos
quais foram sacrificados sindicalistas, posseiros, camponenses, advogados sindicais c sacerdotes como os padres
João Bosco Penido Boumicr, Rodolfo Lunkenbein e
.Josimo Tavares, dirigentes sindicais corno Elói Ferreira,
de São Francisco - Minas Gerais, Margarida Maria
Alves, de Campina Grande - Paraíba, Deocláudio Pe-
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reira da Silva, de Passira - Pernambuco e os advogados
Djalma Raposo, de Goiana - Pcrnambuco, Evandro
Cavalcanti, de Surubim - Pernambuco, Paulo Fontelle
e João Batista, de Belém do Pará. todos representando
uma vergonhosa série de crimes cometidos por latifundiários, numa escalada de violência seletiva destinada
a conter a marcha invencível dos camponeses pela Reforma Agrária.
Brasnia, 15 de fevereiro de 1989. - Oswaldo Lima
Filho - Paulo Ramos - Virgílio Guimarães - Vivaldo
Barbosa - Augusto Carvalho - Maria de Lourdes
Abadia - Marcelo Cordeiro - Antonio Brito - Nelton Friedrich - Ronaldo Cesar Coelho - Fábio Feldman - João Paulo - Haroldo Sabóia.
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 submetcr a votos o seguinte requerimento

REQUERIMENTO
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos
Deputados
Nos te<mDS regimentais, requeiro a Vossa Excelência
seja destinado o Grande Expediente de uma das sessões
da Câmara, no decorrer da próxima semana, para ho·
menagear a memória do ex-Deputado .Juarez Antunes,
falecido tragicamente dia 21-2-89.
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1989. - Amaury
Müller, l' Vice-Líder.
O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer corno estão. (Pausa)
Aprovado.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos o seguintc, requerimento.
REQUERIMENTO
Exm' Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Nos termos do parágrafo único do artigo 128 do Regimento Intcrno desta Casa, venho requerer a V. Ex'
a rcalização de uma Sessão Especial em homenagem
a memória do nosso ex-colega. o Deputado Constituinte
.Juarez Antunes, do PDT/R.I, que faleceu tragicamente
no dia de ontem.
Na certeza de sua utenção. subscrevo-me,
Atcnciosamente. Paulo Paim - PT/RS.
Brasília, 22 de fevereiro de 1989.
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 submcter a votos o seguinte requerimellto.

REQUERIMENTO
Exm' Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Requeiro a V. Ex' a convocação de sessão solene
da Câmara dos Deputados a 21 de março pr6ximo,
comemorativa do Dia Internacional contra a Discriminaçáo Racial instituído pela Organização das Nações
Unidas (ONU).
Brasília, 16 de fevereiro de 1989. Caó.

Carlos Alberto

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 o seguinte requerimento.
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REQUERIMENTO

Piauí

São Paulo

Exm' Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Requeiro a V. Ex' a convoca~ão de sessão solene
da Câmara dos Deputados a 27 de abril próximo, a
fim de homenagear a passagem do Dia Universal da
Classe Trabalhadora a ser celebrado ai' de maio.
Brasilia, 16 de fevereiro de 1989. - Carlos Alberto
Caó.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.

Átila Lira - PFL; Mussa Demes - PFL; Paulo Silva
-PSDB.

Adhemar de Barros Filho - PDT; Afif Domingos
- PL; Agripino de Oliveira Lima - PFL; Bete Mendes
- PMDB; Caio Pompeu - PSDB; Delfim Netto PDS; Doreto Campanari - PMDB; Fábio Feldmann
- PSDB; Farabulini Júnior - PTB; Fausto Rocha PFL; Felipe Cheidde - PMDB; Gerson Marcondes
-PMDB; Hélio Rosas-PMDB; João Cunha-PDT;
João Rezek - PMDB; Koyu Iha - PSDB; Luiz Inácio
Lula da Silva - PT; Maluly Neto - PFL; Manoel
Moreira - PMDB; Paulo Zarzur - PMDB; Ralph
Biasi - PMDB; Ricardo Izar - PFL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

Há sobre a mesa e vou submeter a votos o seguinte requerimento.

REQUERIMENTO
Exm' Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
Nos termos do artigo 90 do Regimento Intcrno da
Câmara, solicito a prorrogação de sessão, em data a
ser acertada, a fim de homenagear o ex-Arcebispo de
Olinda e Recife, D. Hélder Câmara, pela passagem
do seu octogésimo aniversário.

As razões a justificar essa homenagem são infinitas.
Mesmo- assim, cumpre assinalar que o amor sem limites
que b. Hélder dedica ao ser humano e o seu engajamento apaixonado em todas as causas que digam respeito à defesa dos Direitos Humanos são alguns dos argumentos que tornam imprescindível essa homenagem.
No aguardo do deferimento da solicitaçâo, subscrevo-me.

Brasnia, 21 de fevereiro de

~989.

-Cristina Tavares.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovado.

Ceará
Aécio de Borba - PDS; Carlos Virgílio - PDS;
Furtado Leite - PFL; Haroldo Sanford - PMDB;
Luiz Marques - PFL; Paes de Andrade - PMDB.
Rio Grande do Norte
Ismael Wanderley - PMDB.
Paraíba
Agassiz Almeida - PMDB; Aluízio Campos PMDB; Antonio Mariz - PMDB; Edivaldo Motta PMDB; Edme Tavares - PFL; João Agripino PMDB; José Maranhão-PMDB; LuciaBraga-PFL.
Pernambnco
Gilson Machado - PFL; Osvaldo Coelho - PFL;
Paulo Marques - PFL; Roberto Freire - PCR

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

Nada

mais havendo a tratar. vou encerrar a sessão.
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Acre
Francisco Diógenes - PDS; Narciso Mendes - PFL.
Amazonas
Carrel Benevides - PTB; Sadie Hauache - PFL.
Rondônia

Maranhão
Eliézer Moreira - PFL; Francisco Coelho - PFL;
Joaquim Haickel- PMDB; José Teixeira - PFL; Sarney Filho - PFL.

Mato Grosso
Antero de Barros - PMDB; Júlio Campos - PFL;
Osvaldo Sobrinho - PTB; Ubiratan Spinellí - PDS.

Sergipe

Ivo Cersósimo -'PMDB; Juarez Marques Batista
- PSDB; Levy Dias - PFL; Saulo Queiroz - PSDB.

Bosco França - PMDB; Lauro Maia - PFL; Messias
GÓis-PFL.
Bahia
Francisco Benjamim - PFL; João Carlos Bacelar
-PMDB; Jorge Medauar-PMDB; Luiz Vianna Neto
- PMDB; Manoel Castro - PFL; Nestor Duarte PMDB; Uldurico Pinto - PMDB.

Pedro Ceolin - PFL; Rose de Freitas Stélio Dias - PFL.

PSDB;

Rio de Janeiro
Aloysio Teixeira - PMDB; Artur da Távola PSDB; Benedita da Silva - PT; Brandão Monteiro
- PDT; Carlos Alberto Caó - PDT; Jayme Campos
- PDT; José Carlos Coutinho - PL; José Luiz de
Sá - PL; José Maurício - PDT; Messias Soares PTR; Osmar Leitão - PFL; Roberto Augusto - PTB;
Roberto Jefferson - PTB; Rubem Medina - PFL;
Simão Sessim - PFL.

Chagas Neto - PMDB; Rita Furtado - PFL.
Pará
Ademir Andrade - PSB; Arnaldo Moraes PMDB; Benedicto Monteiro - PTB; Carlos Vinagre
-PMDB; Domingos Juvenil-PMDB; Manoel Ribeiro-PMDB.

Distrito Federal
Márcia Kubitschek - PMDB.

Alagoas
Albérico Cordeiro - PFL; Renan Calheiros PSDB; Roberto Torres - PTB; Vinicius Cansanção
-PFl:. .

Espírito Santo

VII - ENCERRAMENTO

Goiás
Genésio de Barros -PMDB; José Freire - PMDB;
Luiz Soyer - PMDB; Mauro Miranda - PMDB; Tarzan de Castro - PDC.

Minas Gerais
Aécio Neves - PMDB; Álvaro Antônio - PMDB'
Bonifácio de Andrada - PDS; Carlos Mosconi ---.:
PSDB; Hélio Costa - PMDB; Ibrahim Abi-Ackel _
PDS; Lael Varella- PFL; Mário Assad -PFL; Mário
Bouchardet - PMDB; Mário de Oliveira - PMDB'
Maurício Campos - PFL; Milton Lima - PMDB' Oc:
távio Elísio - PSDB; Paulo Almada - PMDB; Paulo
Delgado - PT; Raul Belém - PMDB; Roberto Vital
- PMDB; Ronaro Corrêa - PFL; Sérgio Naya _
PMDR

Mato Grosso do Sul

Paraná
Airton Cordeiro - PFL; Alarico Abib - PMDB;
Antônio Ueno - PFL; Darcy Deitas - PMDB; Dionísio Dal Prá - PFL; Jacy Scanagatta - PrL; José
Tavares - PMDB; Jovanni Masini - PMDB; Matheus
Iensen - PMDB; Maltas Leão - PMDB; Max Rosenmann - PMDB; Nilso Sguarezi - PMDB; Osvaldo
Macedo - PMDB; Paulo Pimentel - PFL; Renato
Bernardi - PMDB; Santinho Furtado - PMDB; Sérgio Spada - PMDB; Waldyr Pugliesi - PMDB.
Santa Catarina
Francisco Küster - PSDB; Henrique Córdova PDS; Victor Fontana - PFL; Vilson Souza - PSDB.
Rio Grande do Sul
Darcy Pozza - PDS; Ivo Lech - PMDB; Rospide
Netto - PMDB; Tarso Genro - PT; Telmo Kirst PDS.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerro
a sessão, designando para a ordinária de amanhã.
ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Resolução n' 55, de
1989, que altera dispositivos da Resolução n' 30, de
31 de outubro de 1972 - Regimento Jntemo da Câmara
dos Deputados, e dá outras providências. (Da Mesa.)
Relator: Sr. Luiz Henrique.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 3 minutos.)
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