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Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio Oliveira, 19 Vice-Presidente; Wilson
Campos, 29 Vice-Presidente; Carlos Cotta, 39 Secretário; Ruberval Pilotto, 49 Secretário; Arnaldo Faria
de Sá, Suplente de Secretário; Evaldo Gonçalves, § 29 do art. 18 do Regimento Interno.

ÀS 13:30 HORAS COMPARECEM OS SENHO-
~ES: .

Paes de Andrade
Inocêncio
Wilson Campos
Carlos Cotta
Ruberval Pilotto
Arnaldo Faria de Sá

Acre

João Maia - PMDB; Nosser Almeida - PDS.

Amazonas '

Bernardo Cabral- PMDB; Beth Azize -; José Du
tra-PMDB.

Rondônia

Arnaldo Martins - PSDB; Assis Canuto - PL; Moi
sés Bennesby - PMDB.

Pará

Aloysio Chaves - PFL; Arnaldo Moraes - PMDB;
Carlos Vinagre - PMDB; Eliel Rodrigues - PMDB;
Gerson Peres - PDS.

Tocantins

Alziro Gomes - PFL; Paulo Mourão - PDC,

Maranhão

Antonio Gaspar - PMDB; Costa Ferreira - PFL;
Enoc Vieira - PFL; Eurico Ribeiro - PRN; Wagner
Lago-PMDB.

Piau!

Átila Lira - PFL; Jesualdo Cavalcanti - PFL; Jesus
Tajra - PFL; Mussa Demes - PFL.

Ceará

Furtado Leite - PFL; Gidel Dantas - PDC; José
Lins - PFL; Lúcio Alcântara - PDT; Luiz Marques
- PFL; Ubiratan Aguiar - PMDB.

Rio Grande do Norte

Iberê Ferreira - PFL; Ismael Wanderley - PTR;
Vingt Rosado - PMDB.

Paraiba

Evaldo Gonçalves - PFL; Francisco Rolim - PSC;
João Agripino - PMDB; Lúcia Braga - PDT.

Pernambuco

Egídio Ferreira Lima - PSDB; Gonzaga Patriota
- PDT; José Tinoco - PFJ:.; Nilson Gibson - PMDB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL; Eduardo Bonfim - PC
do B; Vinicius Cansanção - PFL.

Sergipe

Acival Gomes-PSDB; José Queiroz-PFL; Lauro
Maia-PFL.

Bahia

Abigail Feitosa - PSB; Afrísio Vieira Lima 
PMDB; Fernando Santana - PCB; Jairo Carneiro 
PFL; João Alves - PFL; Jorge Medauar - PMDB;
Luiz Eduardo - PFL; Prisco Viana - PMDB; Virgil,
dásio de Senna - PSDB; Waldeck Ornélas -PFL.

Espírito SantO

Jones Santos Neves - PL; Lurdinha Savignon 
PT; Nyder Barbosa - PMDB; Stélio Dias - PFL.

Rio de Janeiro

Adolfo Oliveira - PL; Anna Maria Rattes - PSDB;
Benedita da Silva - PT; Daso Coimbra - PMDB;
Denisar Arneiro - PL; Francisco Dornelles - PFL;
José Luiz de Sá - PL; Lysâneas Maciel- PDT; Osmar
Leitão - PFL; Sandra Cavalcanti - PFL; Simão Sessim
-PFL.

Minas Gerais

Aloísio Vasconcelos - PMDB; Álvaro Antônio 
PMDB; Bonifácio de Andrada - PDS; Chico Hum
berto - PDT; Dálton Canabrava- PMDB; João Paulo
- PT; Lael Varella - PFL; Leopoldo Bessone 
PMDB; Melo Freire - PMDB; Raimundo Rezende
- PMDB; Ronaro Corrêa - PFL; Ziza Valadares 
PSDB.

São Paulo

Agripino de Oliveira Lima - PFL; Antoniocarlos
Mendes Thame - PSDB; Aristides Cunha - PSC;
Doreto Campanari - PMDB; Ernesto GradelIa - PT;
Farabulini Júnior - PTB; Florestan Fernandes - PT;
Gastone Righi - PTB; Irma Passoni - PT; João Herr
mannNeto-PSB; José Carlos Grecco-PSDB; Koyu
Iha - PSDB; Michel Temer - PMDB; Tito Cosia
-PMDB,

Goiás

Antonio de Jesus -'- PMDB; Iturival Nascimento 
PMDB; Naphtali Alves de Souza -PMDB; Pedro Ca
nedo-PFL

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Francisco Carneiro 
PMDB; Jofran Frejat - PFL.

Mato Grosso

Jonas Pinheiro - PFL; Rodrigues Palma - PTB;
Ubiratan Spinelli - PLP.

Mato Grosso do Sul

Ivo Cers6simo - PMDB; Juarez Marques Batista
- PSDB; Rosário Congro Neto - PMDB.

Paraná

Alceni Guerra - PFL; Dionísio Dal Prá - PFL;
Euclides Scalco - PSDB; Hélio Duque - PMDB; Ma
theus Iensen - PMDB; Nelton Friedrich - PSDB;
Renato Bernardi - PMDB; Tadeu França - PDT.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio Carlos Kon
der Reis - PDS; Eduardo Moreira - PMDB; Fran
cisco Küster - PSDB; Neuto de Conto - PMDB;
Vietor Fontana - PFL.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta - PDS;
Darey Pozza - PDS; Ivo Lech - PMDB; João de
Deus Antunes - PTB; Júlio Costamilan - PMDB;
Luís Roberto Ponte - PMDB; Paulo Mincarone 
PTB; Victor Faccioni -'PDS.

Amapá

Annibal Barcellos - PFL

Roraima

Marluce Pinto - PTB; Ottomar Pinto -,- PMDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
A lista de presença registra o comparecimento de
141 Senhores Depuiados,

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

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

o SR. SÓLON BORGES DOS REIS, servindo
como 2' Secretário. procede à leitura da ata da sessão
anterior, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Passa-se à leitura do expediente..

O SR. NILSON GIBSON, servindo como l' Secre
t~rio, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Do Sr. Deputado Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB,
nos seguintes termos:
OF/GABIIIN' 282/89

Brasília, 23 de novembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência

a indicação do Deputado Jutahy Júnior para Vice
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro - PMDB.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima c consideração, - Deputado Ibsen
Pinheiro, Líder do PMDB.

Ofícios
Do Sr. Deputado Ibsen Pinheiro, JAder do PMDB,

nos seguintes termos:
OF/GAB/IIN',' 283/89

BrasI1ia. 23 de novembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência

que o Deputado Manoel Moreira dcixa de pertencer
ao Quadro de Vice-Líderes do Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro - PMDB.

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

Do Sr. Deputado Plínio Arruda Sampaio, Líder
do PT, nos seguintes termos:
PARTIDO DOS TRABALHADORES GABINE

TE DA LIDERANÇA
Ofício n' 172/89

Brasília, 23 de novembro de 1989
Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade'
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Sr Presidente,
Nos termos do Regimento Interno, indico o Depu

tado JoãGl Paulo Pires para exercer a Vice-Liderança
do Partido dos Trabalhadores, em substituição ao
Deputado Paulo Paim, a partir desta data. ,- Dep.
Plínio Arruda Sampaio, Líder do PT.

Do SI'. Deputado Nelson Jobim, Presidente da Comis'
,ão de Constituição e Justic;a e Rtdaç~n. nos seguintes
·'ermos:
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Oí. n" 191!R9-CCJR
Brasllia, 17 de nowmbro de 1989

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

Senhor Presidente,
Atendendo a requerimento do Deputado Rcnato

Vianna. solicito a Vossa Excelência a anexação do Pm
jeto de Lei n" 3.591189 - do Senado Federal (PLS
n° 120/89) ao de n' 3.249, de 19iN-do Poder Executivo,
por versarem sobre matéria análoga.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e consideração. - Depu
tado Nelson Jobim. Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

PROJETO DE LEI
N>' 3.591, DE 1989

Regulamenta o registro e uso das informações
geradas pelos Poderes Públicos e dá .outras provi
dências.

Autor: Senado Federal
Relator: Deputado Renato Vianna

Preliminarmente, entendo que se deve solicitar a ane
xação deste Projeto de Lei ao de n' 878/88, de autoria
do nobre Deputado Lúcio '\lcántara, que dispõe sobre
documentos sigilosos, por cuidarem ambos de matéria
conexa.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 1989, - Depu-
tado Renato Vianna, Relator. <

Do Sr. Deputado Nelson Jobim, Presidente da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, nos seguintes
termos:
Of. n" 192/89 - CCJR

Brasília, 17 de novembro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente.
Atendendo a requerimento do Deputado Mendes Ri

beiro, soliCito a Vossa Excelência a anexação do Projeto
de Lei n', 3.519/89 - do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva
- ao de n' 2.570. de 1989 - do Poder Executivo 
por versarem sobre matéria análoga.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e consideração. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente,

PROJETO DE LEI
N' 3,519. DE 1989

Dispõe sobre a correção monetária dos benefícios
da Previdência e dá outras providências.

Relatório
O Deputado Luiz Inácio Lula da Silva. através do

Projeto de Lei n" 3.519189, propõe critérios para cálculo
de benefícios de prestação continuada, com a incidência
dos índices oficiais de correção monetária de todos os
salários de contribuição integrantes do salário-benefí
cio.

Acompanham o projeto uma hem fundamentada jus
tificativa e quadros demonstrativos, com a exibição da
conveniência e oportunidade da proposta.

É o relatório.
VOlo do Relator
O pwjeto de lei não tem conflito de juridieidade.

Obedece a ,boa técnica legi~Iativa ê segue os pri~cÍpios

da competcncia e imri.niva. ex vi <.irt'... 2+ c (,1. caput.
da ConstituJ,áo Fede,,,!.

É ~ubid(l. tt)davia. I-JU!! tramita ne:-.tu Ca:-a o Pro,jeto
de Lei n ~_~7('-'K'1. que di~róc sobre (1 Plano de Ben~

fícius e Cu~telu da Pn.:videncia ~(lciai. Não se pode
por conseguinte. aprc:ciar I) pn:~entc projeto ~em It;var
em conta o outro, mai~ amplo e em fa<..e mai .... adiantada
de tramitaeáo.

Com o ~()to peja cOIl:-titucionalidatit:', iuridicldauc:- ..:
boa técniLt! kgi;-;I~iliva. -.egerimos a anc\.ação do Pro,ido
de Lei em pauta ao de n' 2.570/84.

Sala da C{)l1li~s,io.9 de novembro de l<.Jk9. - Depu
tOldo Fedtral .\IIendes Ribeiro,

Do Sr. Deputado Nelson Jobim, Presidente da Comis
são de Constituição e Justiça" de Redação, nos seguintes
termos:
Of. n' cl93i89-CCJR

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Bra,Hia, 17 de novemb " JC 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Cámara dos Dcputados

Senlwr Presidente.
Atendendo a requerimento do Deputauo Paes Lan

dim, solicito a V<.>:,sa Excel,'ncia a anexação do Projeto
de Lei n'.' 2.556, de 148Y (anexos os Pwjetos 'de Lei
n'" 2.735 e 2.1160. de 19119) - do Sr. Hélio Rosas 
ao de n" 2.5711i89 - -do Poder Executivo -por versarem
sobre matéria an:i1oga.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e consideração. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

PROJETO DE LEI
N" 2.556, DE 1989

(Anexos Projetos de Lei n" 2.735, de 1989, Projeto
de Lei n" 2.860, de 1989.)

"Dispõe sohre a conversão. em dias, das horas
de serviço suplementar. para os fins que especi
fica."

Autor. Dep. Hélio Rosas
Relator: Dep. Paes Landim
Através deste projeto, o nobre Deputado Hélio Ro

sas estabelece que uÉ o Instituto Nacional da Previ
dência Social - INPS autorizado a converter ,m dias.
as horas de trabalho suplementar prestadas pelos segu
rados. para fins de aposentadoria por tempo de servi
ço",

Em sua breve justificação, o ilustre deputado assim
se pronunciou:

"Não são poucos os trabalhadores que. habitual
mente e durante anos são submetidos ao trabalho
suplementar. prestando uma ou duas horas extras
diariamente.

Tais empregados, por trabalharem mais que os
outros, têm suas energias exauridas precocemente.
eis que sofrem desgaste físico e mental muito maior
que os trabalhadores que apenas cumprem a jorna
da normal de trabalho.

É justo, por conseguinte. que tenham eles em
dias as horas extras, para fins de aposentadoria
por tempo de serviço."

Anexados esse projeto. os de n" 2.735. de 1989 e
2.860, de 1989, que tratam da mesma matéria.

I - Relatório

Adoto, no presente caso, o parecer proferido pelo
Deputado Borges da Silveira, PL n', 1.168. de 1988.
aprovado na reunião do dia 14-9-89, da Comissão de
Saúde, no sentido de determinar que sejam anexadas
ao Projeto de Lei n'" 2.570. de 1989, do Poder Executivo.
"que dispõe sobre os planos de benefícios e de Custeio
da Prevjdência Social e dá outras providências", as pro
postas referentes à Previdência Social.

Naquela oportunidade, como bem salientou o ilustre
deputado..... é de toda conveniência que as proposições
em tramitação na casa sejam a ele anexadas. com o
que. além de se permitir que o relator da matéria tenha
uma visão ampla do conteúdo dos projetos de lei em
curso. impeça-se a elaboração de legislaçáo p'parsa".

Isto posto, requeremos que OProjeto de Lo. n" 2.556.
de 1989. bem como os que lhe acompanham sejam ane
xados ao Projeto de Lei n" 2.570, de 1989. na forma
do art. 112 do Regimento Interno.

Sala das Reuniões, 15 de setembro de 1989. - Depu
tado Paes Landim, Relator.

Do Sr. Deputado Nelson Jobim, Presidente da Comis·
são de Constituição e Justiça e de Redação, nos seguintes
termos:
Oí. n° 194/89-CCJR

Brasília, 17 de novemhro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD_ Presidénte da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Atendendo a requerimento do Deputado Plínio ,Mar

tins, sólicito a Vossa Excelência a anexação do Projeto
de Lei n' 3.315/89 ~ do Sr. José Genoíno - ao de
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n" .3.160/89 - do Sr. Paulo Ramos - pnr versarem
sohre matéria análoga.

Aproveito o ensejo para renOvar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e consideração. - Depu
tado Nelson Jobim, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

PROJETO DE LEI
N° 3.315, de 1989

Revoga a Lei n' 7.170, de 14 de dezembro de
1983 - Lei de Segurança Nacional

Autor: Dep. José Genoíno
Relator: Dep. Plínio Martins

O projeto visa revogar a vigente Lei de Segurança
NacionaL Em sua justificação o autor da proposição
afirma: "No meu entender, a verdadeira garantia e defe
sa de um Estado não se aliccrça e nem pode se alicerçar
em nenhuma outra lei que não seja a lei determinada
pela confiança que os cidadãos depositem nela".

Para mim as razões invocadas pelo ilustre Deputado
representante do povo de São Paulo são convincentes.
Entretanto, o mérito do projeto deve ser conhecido
por outra Comissão.

Trata-se de projeto constitucional, jurídico e conce
bido de conformidade com a boa técnica legislativa.

Sala das Sessões. 24de outubro de 1989. - Deputadd
Federal Plínio Martins.

Do Sr. Deputado Nelson Jobim, Presidente da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, nos seguinte
termos:
Of. n' 196/89-CCJR

Brasília. 20 de novembro dc 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente.
Atendendo a requerimento do Deputado Airton Cor

deiro, relator do Projeto de Lei n° 2,498/89 - do Sr.
Nelton Friedrich - solicito a Vossa Excelência provi
dências no sentido de que referido projeto seja transfor
mado em projeto de lei complementar.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e consideração. - Depu
ta~o Nelson Jobim, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
PROJETO DE LEI
N" 2,498. DE 1989

Dá nova redação ao § 4' do ar!. 91 da Lei n'
5.172, de 25 de outubro de 1966, modificado pelo
artigo l' do Decreto·Lei n' 1.881, de 27 de agosto'
de 1981.

Autor: Deputado Nelton Friedrich
Relator: Deputado Airton Cordciro

I - Relatório

O Projeto de Lei n" 2.498, de 1989, tem por objetivo
alterar a redação do § 4' do art. 91 da Lei n'; 5.172.
de 1966, que "dispõe sobre o Código Tributário Nacio
nal c institui normas gerais de Direito Tributário aplicá
veis à União, Estados e Municípios",

Em conformidade com a redação dada àquele dispo
sitivo pelo Decreto-Lei n" 1.881, de 1981, os limites
das faixas de número de habitantes indicadas para distri
buição das parcelas do Fundo de Participação dos Muni
cípios (FPM) serão reajustados tendo como referência
os resultados dos recenseamentos demográficos gerais
- que são realizados a cada dez anos.

De acordo com a modificação defendida na propo
situra. os limites das faixas de número de habitantes
acima citados serão reajustados anualmente, tendo co
mo referência os resultados dos recenseamentos demo
gráficos gerais 01.1 as estimativas do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, estas. nos exercícios que
mediarem entre os censos demográficos.

Na justificação,,/o Autor argumenta que o critério
em vigor tem sido causa de graves injustiças praticadas
contra municípios que, durante o período intercensi
lário, tiveram: sua população expressivamente aumen
tada sem qJ1é aumentado fosse seu percentual de partici
pação no FPM,
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A matéria foi distribuída às Comissões de Consti
tuição e Justiça e Redação; de Desenvolvimento Urba
no, Interior e Índio; e de Finanças.

Neste momento, compete a esta Comissão pronun
ciaNe sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico
ou de técnica legislativa, nos termos do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados.

11 - Voto do Relator

De acordo com a Constituição Federal:
---'compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal

legislar concorrentemente sobre direito tributário (art.
24, item I);

- cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, dispor sobre todas as matérias
de competência da União, especialmente sobre sistema
tributário, arrecadação e distribuição de rendas (art.
48, item I).

Entendemos que a proposição encontra apoio nos
dispositivos mencionados, bem como no art. 61, que
dispõe sobre a iniciativa das leis.

Por outro lado, convém observar o que determina
o art. 161, item lI, da Carta Magna:

"Art. 161. Cabe à lei complementar:

II - estabelecer normas sobre a entrega dos re
cursos de que trata o art. 159, especialmente sobre
os critérios dc rateio dos fundos previstos em seu
inciso I, objetivando promover o equilíbrio sócio-c
conômico entre Estados e entre Municípios;"

Para maior clareza, transcrevemos, também, o art.
159, item I, alínea b):

"Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos so

bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e sete por cen
to da seguinte forma:

b) vinte e dois inteiros e cinco· décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;"

Pode-se, ainda, aduzir que, dispondo a lei que se
pretende modificar sobre o Código Tributário, a propo
sição deve ser apresentada sob a forma de projeto de
lei complementar.

Em virtude, portanto, do art. 161, item lI, da Consti- .
tuição Federal e das normas quanto ao processo legisla
tivo e a técnica legislativa, opinamos, preliminarmente,
pelo encaminhamento da proposição à Presidência da
Câmara dos Deputados, com a solicitação de que sejam
feitas as adaptações necessárias.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 1989. - Deputado
Airton Cordeiro, Relator.

Do Sr. Deputado Francisco Dornelles, Presidente da
Comissão de Finanças, nos seguintes termos:
Of. n' 272/89

Brasília, 21 de novcmbro de 1989
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de me dirigir a V. Ex' para solicitar,

nos termos do art. 141 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, as providências necessárias no sentido
de que seja retirado o despacho de distribuição para
a Comissão de Finanças, do Projeto de Lei n° 3.151,
de 1989, que "dispõe sobre o controle de solventes
voláteis, colas de sapateiro e similares, que têm sido
usados como produtos inebriantes e/ou embriagadores
e proíbe a fabricação de material escolar, brinquedos
e vestuários, impregnados com produtos adorífcros",
por tratar de matéria que não compete a esta Comissão
opinar.

Na oportunidade, reitero os protestos de estima e
consideração. - Deputado Francisco Dornelles, Presi
dente.

o Sr. Arnaldo Fariu de Sá, Suplellte de Secre
tário, deixa a cadeira da práidência. que é ocupada
pelo Senhor Paes de Alldrade, Presidente.

OSR, PRESIDENTE (Paes de Andrade) - Finda
a leitura do expediente, passa-se ao

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Bernardo Cabral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PMDB - AM. Sem
re~isão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
hOJe pela manhã solicitei ao eminente Senador José
Fogaça, na qualidade de Vice-Presidente do PMDB,
que S. Ex', na reunião - que se realizou às lOh 
da Comissão Executiva Nacional do Partido fizcsse
a leitura dos seguintes expedientes: '

"Brasília, 23 de novembro de 1989
Exm' Sr.
Dr. Jarbas Vasconcelos
DD. Presidente, em exercício, da Comissão Executiva
Nacional do PMDB
Ed. Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gab. 506
Em mãos .

Eminente Presidente:
Por absoluta dificuldade de convivência política

com a Comissão Executiva Regional do PMDB
do Amazonas, Estado que tenho a honra de repre
sentar na Cãmara dos Deputados, venho. com a
presente, apresentar o meupedido de desligamento
dos quadros partidários e, conseqüentemente, de
continuar fazendo parte da Comissão Executiva
Nacional c do Diretório Nacional do Partido.

Que.ro colocar em relevo que sempre procurei
cumpnr com os meus deveres de filiado - tantas
veze~ com prejuízos políticos pessoais, que ora se
ampliam - alem da lealdade dedicada ao Compa
nheIro Uly"es Guimarães.

Devo ressaltar. por oportuno, as provas de aten
ção recebida de todos os Companheiros da Comis
sào E~ecutiva Nacional - a começar por V. Ex"
- ~ fIm de afastar quaisquer dúvidas ou interpre
taçoes apressadas quanto a este gesto que tomo
por uma questão de foro íntimo.

P~dindo a Vossa Excelência que faça chegar este
pedIdo de deslrgamento à Comissão Executiva Re
gional do Partido, no Amazonas. e por esta ao
JUIZ EleItoral da 2' Zona de Manaus (inscrição
50862322 - 08, Seção 0018. renovo-lhe os meus
protestos de estima pessoal. - Deputado José Ber
nardo Cabral."

Com o mesmo propósito. Sr. Presidente, encaminhei
carta ao eminente Líder Ibsen Pinheiro. com o seguinte
texto:

"Brasrlia. 23 de novembro de 1989
Exm" Sr.
Deputado Ibsen Pinheiro
DO. Líder do PMDB
Em mãos

Eminente Líder:
Como poderá ver pela fotocópia a esta acostada,

estou me desligando dos quadros do nosso Partido.
Conseqüentemente, esta minha atitude impõe o
afastamento da Presidência da Comissão de Rcla
ç?es Exteriore.s, eis que, a meu JUÍzo, o eargo está
dIretamente vrnculado ao Partido e pelo qual foi
o meu nome indicado.

Assim - e esperando a compreensão de V. Ex'
para este meu gesto de foro Íntimo - fi~o no aguar
do das suas providências para a minha substituição.
devendo ressaltar, por oportuno. o relacionamento
político perfeito que sempre existiu entre mim e
o prezado amigo e o apoio que jamais deixou essa
liderança de me emprcstar.

Pcdindo que aceite os meus, protestos de estima
pessoal, renovo-lha as mais

Cordiais Saudações. - Deputado Bernardo Ca
bral."

Sr. Presidente, também enviei carta ao eminente De
putado Ulysscs Guimarães, juntando fotocópia destas.
DeIXO de declmar o texto da carta enviada ao eminente
Deputado Ulysses Guimarães, porque se trata de assun
to que só a S. Ex' caberia divulgar, e não a mim, porque
se trata de carta pessoal.

Devo concluir, Sr. Presidente, dizendo que esta mi-·
nha atitude não significa o ingresso em qualquer outro
partido político, pelo menos a curto prazo. .

Agradeço a atenção de V. Ex' e dos meus eminentes
pares.
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O Sr. Nilson Gibson-Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Tem
V. Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Sem revisão
do .orador.) - Sr. Presidente, apelo para o nobre e
emrnente Deputado Bernardo Cabral no sentido de que
reformule sua posição, porque há um detalhe: o Depu
tado Bernardo Cabral foi eleito para cumprir um man
dato. S. Ex' pode renunciar, se quiser, à Presidência
da Comissão de Relações Exteriores. Todavia, não é
do partido o cargo. Naquela ocasição, houve. realmen
te, entendimento das Líderanças para dividir as Comis
sões. Entretanto, temos casos em que o partido fez
mdlcação para uma Comissão, outro Parlamentar, de
outro partido. disputou o cargo e venceu. Não é do
partido, de maneira alguma, Sr. Presidente, o cargo.

O SR, PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Nobre
Deputado Nilson Gibson, quanto ao pedido de V. Ex'
está deferido. Quanto ao primeiro, trata-se de questão
interna, de âmbito partidário, não há o que decidir.

O nobre Deputado Bernardo Cabral, ao se desligar
da ?~ncada do PMDB, deixa ao Líder do partido a
de~lsao da questão. 9u~m pode mantê·lo - o que.
ahas, Sena de grande JustIça - ou não, na Presidência
da Comissão, é o nobre Líder do PMDB, Deputado
Ibsen Pinheiro.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidcnte, Sr"' e Srs. Depu
tados, ocupo a tnbuna, na sessão dc hoje, para levar
meu necessário e estratégico apoio às comunidades de
pescadores, cuja atividade é de progresso econômico
e social para 400 mil pessoas no País, com mais de
I milhão e 200 mil dependentes diretos, acrescentan
do-se, ainda. 100 mil empregos em atividades comple
mentares à pesca.

Acima de siglas partidárias, levamos nosso apoio,
por atos e palavras, aos trabalhadores do mar - termi
nologia usada por nós. quando colaboramos com a reda
ção do programa do PDS.

A propósito, Sr. Presidente, passo a ler excelente
trabalho produzido pelo companheiro Carlos H. Cintra
da Silva. sobre a riqueza da pesca:

"A RIQUEZA DA PESCA

A pesca é uma riqueza sem dimensão. É capaz
de operar milagres levantando economias falidas.
O oceano gráfico, cientista e pesquizador Jaques
Yves Cousteau, comandante da nave-laboratório
"Calypso", empreendeu diversas expedições de es
tudos pelo mundo, esteve inclusive na Região
Amazônica onde fez relevantes pesquisas ecoló
gicas. No seu livro "O mundo Submarino .. diz
com toda sua autoridade: "a riqueza do mundo
está no fundo do mar".

O comandante Cousteau, fundador do Museu
do Mar em Paris, confirma com toda e10quência
de seu saber que a indústria pesqueira é capaz de
gerar considerável fonte de divisas, dando a todos
oportunidades de trabalho e sobrevivência.

O Japão. um dos países mais ricos do mundo,
fez a revolução da pesca com sua frota moderna,
altamente desenvolvida, com seus navios munidos
de computadores que localizam os cardumes e mul
tiplicam sua produção e sua riqueza. Seus navios
industriais que atuam em alto marna compra, pesca
e exploração industrial do pescado são verdadeiros
tesouros que geram divisas.

O Japão tem na exploração da pesca com umá
frota sofisticada uma das principais atividades de
s~u povo, dando-lhe relevo financeiro e a excep
clOnal dImensão da segunda maia rica economia
do mundo. Os fantásticos rendimentos extraídos
das profundezas do mar marcam sua potência eco
nômica apesar de ter saído da última guerra com
pletamente arrasado. A indústria da pesca é a gran
de reponsável por essa vital recuperação e se fixa
como alternativa de riqueza da Nação e devc servir
?e e~emplo para diversos países que contemplám,
mammados e sem opção o tesouro do oceano.

No mundo, os países que faturam somas fab-u·
losas na atividade pesqueira trabalham com frotas
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motorizadas e equipadas com dispositivos eletrÓ
nicos disputando eficiência e hegemonia no mer
cado internacional. Os barcos de pesca represen
tam legítimas forças de produção e, consequente
mente, veículos de independência e soberania.

Muitos usam processos artesanais e primitivos,
retratam ausência de tecnologia, falta de estrutura
que faz da atividade um trabalho infecundo, sem
perspectiva. No litoral é uma riqueza incomensu
rável o nosso - potencial tle recursos hídricos e
grandes estuários marílimos capazes de assegurar
auto-suficiência e multiplicar nossa exportação de
valor inestimável à sobrevivência econÔmica da Na
ção.

Infelizmente, o que ocorre no Brasil é um mani
festo descaso pelo problema da pesca; ao contrário
de outros povos onde.constitui a viga mestra de
sua independência, trabalhq fecundo que conduz
à liderança e â riqueza. Há motivação muito forte
para mobilizar-se todo sistema e vitalizar um pro'
grama que vise basicamente fomentar e desenvol
ver a produção industrial do pescado. Como já
se disse: "A riqueza do mundo está no fundo do
mar."

A Espanha (Galícia), Noruega, Suécia e outros
países têm como principal força de trabalho a pode
rosa indústria pesqueira, No extremo Norte da Eu
ropa uma grande' nação alcançou avançados está
gios de desenvolvimento a partir de seus próprios
recursos naturais, o mar.

O famoso bacalhau, pescado das águas límpidas
dos mares do Norte, é positivamente' a maior rique
za da Noruegll que ocupa a metade ocidental da
península Escandinava. A Noruega desenvolveu
uma sociedade com alto nível e vida e de prospe
ridade. Oslo é a capital', situada no Sul do País.
A pesca e a industrialização do bacalhau fizeram
d.a N~uega um dos pólos mais ricos e economi
~amente independente da ,comunidade Européia.

Precisamos de. recursos para desenvolver ativi·
dades pesqueiras de alto padrão técnico. Falta tec
nologia e capacidade operacional. Impõe-se um
instrumento de trabalho com objetivo específico:
a pesca. Sua prioridade deve ser absoluta per cons'
tituir um segmento de grande valia, poderosa ala
vanca de propulsão econômica.

A extinção da Superitendêneia do Desenvolvi
mento da Pesca (Sudepe) foi um ato de insensatez
e mal,litesta incapacidade administrativa, falta de
sensibi1idade e competência para reverter uma fase
de estagnação. Corre a notícia de pressões,p..-líticas
manipuladas por forças ocultas para a participação
ativa dos grandes pecuaristas com o objetivo deter
minado de anular a atividade do órgão.

Domina entre eles um temor implacável de que
seu desenvolvimento seria capaz de absorver o mer
cado consumidor com a mais completa alimentação
protéica que sua grandeza crescente poderia moti
var. O peixe além de outros salutares elemelRos
como iodo, vitaminas e minerais, sua carne tem
baixo teor de gordura e contem os chamados ácidos
graxos ómega 3, capazes de rllduzi.rem a secreção
de colesterol pelo fígado e evitara agregaçã€> pia.
quetária, protegendo o sistema .vascular do risco
de obstruções irreversiveis. A carne vermelha, es
pecificando, a carne de boi, gera no organismo,
produtos de desentegração metabólica nocivos à
saúde e por isso está incluida na relação negra dos
três grandes venenos da humanidade.

Sua restauração ativa é uma exigência de inte
resse nacional a fim de corrigir injustiça gritante.
Seu resgate é uma necessidade imperativa. Sua ex
tinção sumária foi nota de tristeza penetrante prati
cada à custa de uma suposta e deformada reforma
administrativa. ClamoreS se levantam e é preciso
reativá-Ia, reformular seu conjunto operacional,
dando-Ibe condições de trabalhar com tecnologia
moderna, montar uma infra-estrutura industrial de
alt,o padrão, formando assessoria técnica q\lalifi
cada e com remuneração condigna. É preciso pro
mover o intercâmbio internacional de projetos ca
pazes de' asministnir uma estratégia de desenvol
vimento. Investir na certeza do retorno fácil. Sinte
tizando: a autarquia para se lellllOtar c produzir
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carece apenas de: administraçãO sadia, estímulo
e dinheiro para trabalhar sua competência e gerar
sua grandeza e a própria grandeza econômica da
Nação.

A fome do mundo a médio prazo será uma reali
dade dolorosa. Ternos condições de colocar no
mercado internacional a mais barata opção alimen
tar, suprindo carências protéicas para matar a fome
da humanidade e liderarmos considerável produ
ção de divisas, em busca da libertação econÔmica
de um povo oprimido pela fome e pela miséria.
O prol. H. Lewis, de renome universal, acredita
autenticamente na força revolucionária da riqueza
submarina. Enfatiza que nos Estados Unidos só
a pesca esportiva movimenta anualmente cerca de
três bilhões de dolares. Relembro que o famoso
pesquizador W. Fischer, um dos diretores do Mu
seu do Mar em Paris, distinguido com vários lauréis
de saber prevê que em futuro não muito longíquo
os países que se descuidam do trabalho fecundo
da industrialização pesqueira cairão de joelhos, su
plicando proteção."

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, para concluir,
aproveito a oportunidade para destacar o trabalho que
vem desenvolvendo a Fundação Instituto de Pesca do
Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de
Agricultura e Abastecimento, que, com a convivência,
o contato permanente com instituições da área da pesca,
com técnicos do ramo e com trabalhas relativos â ques
tão pesqueira, tem permitido ao setor avançar a nível
do País e do Estado do Rio de ),aneiro.

Realmente, os recursos pesqueiros ao alcance do Bra
sil são riquíssimos e invejados, quando não explorados
por outras nações. A costa brasileira, uma das maiores
do mundo, tem 8 mil quilÔmetros de extensão e apre
senta. regiões distintas sob o ponto de vista físico, oceo
nográfico e climático, que dimensionam o seu extraor
dinário potencial de recursos pesqueiros. A plataforma
continental do Brasil é estimada em 840 mil quilômetros
quadrados até a profundidade de 199 metros. A plata
forma norte conta caril 305 mil quilômetros quadrados;
a centro-norte, com 255 mil; a centro-sul, com 125 mil,
onde se insere o Rio de Janeiro; e a sul, com 128 mil
quilÔmetros quadrados. Nessas áreas, dentro das 300
milhas náuticas, ocorrem granlJes cardumes de atuns
e peixes afins, cuja exploração cabe intensificar.

Oportunamente, Sr. Presidente, farei um pronuncia
mento mais objetivo e abrangente sobre a atividade
pesqueira,

Para concluir, Sr. Presidente, peço a V. Ex' se digne
autorizar a transcrição, neste pronunciamento, de re
querimento à Mesa sobre envio de congratulações ao
Sr. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 6'
Região, pela instalação de Juntas de Conciliação e Jul
gamento em Recife, Pernambuco,

Obrigado a V. Ex'
Brasília, 22 de novembro de 1989

Senhor Presidente,
Requeiro â Mesa, seja enviada mensagem ao Prof.

Dr. José Guedes Correa Gondim Filho, DD. Presidente
do Egrégio Tribu'nal Regional do Trabalho -6' Região,
com endereço âAv. Cais do Apolo, Bairro do Recife,
Recife(PE), parabenizàndo pela instalação das 11','12',
13' e 14', Juntas de Conciliação e Julgamento, na cidade
do Recife. - Dep. Nilson Glbs,on, (PMDB - PE.)

Durante o discurso do Sr. Nilson Gibson o Sr.
Paes de Andrade, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, 'que é ocupada peio Sr. Arnaldo Faria
de Sá, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Con
cedo a palavra ao Sr. José Fernandes.

o SR. JOSÉ FERNANDES (PDT - AM. Pronuncia
o' seguinte discurso.) - Sr, Presidente, Srs. Deputados,
o País está a discutir a viabilidade do setor empresarial
estatal. Há.os que declaram a falência, por incompe
tência, do setor estatal na atividade ·empresarial. Ao
mesmo tempo surgem os que defendem a presença do
Estado na atividade empresarial, entendendo queinefi
cientes são os administradores designados e não a natu
reza Jurídica das empresas. 'Por formação e por entender
lIU" mio estamos mais no classismo liberal. defendo
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que nada imp,ede a ação indutora ou intervencionista
do Estado de se manifestar no processo produtivo, den
tro da moderna concepção da polftica do bem-estar
social. Todavia, para tal é necessário que a decisão
administrativa alcance e afaste agentes que não se mos
traram capazes de conduzir eficientemente as unidades
produtivas sob suas gestões.

Recentemente, olscutiu-se, com ênfase, na imprensa,
e também nesta Casa, o caso da tentativa de desesta
tização da Mafersa. Fui daqueles que defenderam a
manutenção da Mafersa como empresa do Estado. Ho
je, no entanto, tenho dúvidas sobre o acerto de minha
opção, pois acredito que a ineficiência daquela empresa
s6 pode ser sanada por uma das seguintes medidas:
demissão imediata de toda a sua diretoria ou sua rápida
alienação ao setor privado. Fundamento, Sr. Presiden
te, minha nova visão nos fatos que estão ocorrendo
na minha cidade, Manaus, a Capital do Amazonas. Lá
a Mafersa vendeu, para empresários locais, mais de
cem Ô~~tibus que, segundo informes, foram financiados
pelo Fmame. Acontece que qualquer empresa costuma,
como exigência de sobrevivência e de mercado, zelar
pelo seu nome e pelo conceito de seus produtos, fato
que, a meu ver, não passa, nem por perto, pela preocu
pação da diretoria da Mafersa.

Segundo informes da EMTU - Empresa Municipal
de Transportes Urbanos de Manaus - da frota fabri
cada pela Mafersa, cerca de 37% têm ficado parada,
em função de defeitos técnicos de fabricação, especial
mente nos chassis e, ao mesmo tempo, devido â sua
absoluta ineficiência ao prestar, em tempo hábil, assis
tência técnica. Consta que nem mesmo estoque de peças
a Mafersa providenciou para 'assistir sua frota.

O resultado é que, além do ônus decorrente da co
brança de maior tarifa, a cidade de Manaus está com
o transporte insuficiente e perigoso. Recentemente, um
ônibus de fabricação Mafersa, em pleno trajeto, no
bairro da Cachoeirinha, quebrou o chassis de forma
inesperada, e só mesmo a sorte impediu um desastre
com resultados letais para vários passageiros. A mesma
EMTU informa ainda que tem feitos reiterados apelos
â Mafersa para que preste assistência aos seus clientes,
cuja participação no transporte coletivo da cidade supe
ra a cifra dos 31% e que, segundo relato que têm apre
sentado, não vêm recebendo dela nenhum atendi,mento.

Trata-se de um descaso que deve ser examinado para
fins de responsabilizar a diretoria da Mafersa e, para
tanto, pretendo obter mais informações na EMTU, a
fim de promover a con\\ocação.liIa dir.etoria..uli referida.
empresa para depor junto às Comissões dos Transportes,
e de Fiscalização e Controle desta Casa.

Era o que tinha a dizer.

o SR. All.V VALADÃO (PDS - TO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, jornalista Joelmir Betting, em sua coluna do jornal
"O Popular", de 9-11-89, sob o título "Frutas pedem
passagem", faz o seguinte comentário:

"PedaCinho de deserto, cercadode InísSéisp0r' to
dos os lados, Israel exporta oitocentos milhões de
dólares por ano em frutas de boa qualidade . .\'araíso
'u'opical, trezentos e oitenta vezi:"s maiór dO'que
Israel, o Brasil não consegue embarcar nada .além
de cinqüenta milhões de dólares por ano. Perdemos
feio também do Chile, da Espanha, e da África
do Sul, que exportam mais de um bilhão de dólares
por ano."

SI. Presidenie,Sr's e Srs. :Depul<ldos, 'esteaspecto
da nossa economia, sem dúvida alguma, é profudamen,
te lamentável; quando se sabe que para esta situação
caótica vêm contribuindo autoridades governamentais.

Trago como testemunha fatos ocorridos no Estado
de Goiás. Quando exercia o governo, de 1979 a 1983,
procurei implantar alguns projetos agrícolas que pudes
sem alterar o perfil econômico de algumas áreas. como
o projeto Rio Formoso, maior área irrigada contínua
existente em nosso continente, Das três áreas progra
madas, duas ficaram implantadas, uma.foi destruída
pelo meu sucessor. Planejamos e iniciamos a implan
tação do Projeto Alto Paraíso, numa área que se apre
senta com duas rcgiôes. com altitudes variando de 1.300
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a 600 metros. Na região de altitude mais elevada. o
projeto se propunha à plantação de trigo. aveia, centeio.
cevada, maça, pera, uva, pêssego, figo, caqui e azeito
na. Na região de menor altitude. o projeto priorizava
a plantação de cana para a produção de álcool e a
plantação de árvores próprias para a lenha e o carvão,
que serviriam para alimentar as fornalhas das destila
rias.

Além desses dois aspectos fundamentais, o projeto
propunha o aproveitamento dos minerais da região e,
também, criar condições para o desenvolvimento de
um pólo turístico, como decorrência das belezas natu
rais que caracterizam esta região.

Conseguimos fazer a primeira colheita de trigo, que
veio revelar uma produção por hectare bem superior
àquela produzida no País e rivalizando com as melhores
do mundo. Começava, assim, o Projeto Alto Paraíso
a revelar o acerto da sua implantação. Construímos
um hotel, iniciamos a construção do hospital regional,
construímos a barragem, que serviria como reservatório
para alimentar os canais de irrigação. Iniciamos a plan
tação de cana e já contávamos com mais de um milhão
de mudas de frutas nobres, aguardando, no viveiro,
o momento oportuno para O início da plantação. Já
existiam 160.000 pés em fase dc produção.

Lamentavelmente, este projeto, que se propunha,
na sua fase inicial, a produzir duzcntas mil toneladas
de frutas em duas safras por ano, foi completamente
destruído pelo atual Ministro da Agricultura, "o homem
das supersafras", da carne c do leite contaminados pela
radiação de Chernobyl, do arroz e do feijão podrcs
e de outras imoralidades mais, além dos alimentos cada
vez mais caros e inacessíveis à bolsa do nosso traba
lhador.

Com a destruição. do Projeto Alto Paraíso desapare
ceram um milhão de mudas de frutas nobres, milhares
de toneladas de adubos e, o mais importante, a espe
rança do povo sofrido daquela região de poder alterar,
modificar suas condições econômicas.

Sem dúvida, este é o ministro super ''', superincom
petente, super-oportunista, supercarreirista. superne
gocistae, sobretudo, superbeneficiário das importaçõcs
imorais.

Durante o discurso do Sr. Ary Valadão, o Sr.
Amaldp Faria de Sá, Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Ruberval Filioto, 4' Secretário

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilloto) - Concedo
a palavra ao SI. José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do
oradoI.)-SI. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que
remos, neste breve período de tcmpo, expressar nossa
solidariedade, nosso apoio aos trabalhadores da Secre
taria de Saúde do Estado de São Paulo, que estão em
grevc, rcivindicando melhorcs salários e condições de
trabalho. Apelo para o SI. Secretário de Saúde do Esta
do de São Paulo no sentido de que abra um canal de
negociações com esses funcionários. para que possam
encontrar os termos do atendimento a suas reivindi
cações.

Quero ainda manifestar meu repúdio, meu protesto
contra as declarações estampadas no jornal "Folha de
S. Paulo", relativas às eleições, as quais foram prestadas
pelo Sr. Fernando Collor de Mello, advcrsário de Lula.
São declaraçôes irresponsáveis e improcedentes, que
buscam criar o terrorismo verbal.

O Partido dos Trabalhadores tcm uma longa história,
de defesa da democracia e do processo eleitoral. Con
quistamos o Governo de algumas capitais através do
processo eleitoral. Disputamos -o primeiro turno das
eleições presidenciais e conquistamos o direito de dispu
tar o segundo turno. Vamos ganhar e acabar com esse
terrorismo verbal da direita, que sempre esteve presen
te, ao longo da história do Brasil, para criar um clima
de paranóia, de fantasmas.

Na verdadc, foi a dircita quc, com esse tipo de discur
so, provocou vlírios atentados à democracia no Brasil.
Reafirmamos aqui a nossa posição radical em defesa
da democracia e das reformas populares e o nosso com
prometimento com o processo político-institucional. É
exatamente através dcste processo que estamos cons
truindo uma alternativa para os trabalhadores, desde
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a fundação do Partido dos Trabalhadorcs à formaçãó
da Frente Brasil Popular e, agora, na disputa das elei
ções presidenciais.

O Partido dos Trabalhadores e a Frente Brasil Popu
lar, junto às prefeituras, na Assembléia Nacional Cons
tituinte e agora na disputa presidencial, mostraram-se
suficientemente claros, amadurecidos, comprometidos
com os trabalhadores e não accitam este tipo de atitude,
que revela desespero em relação à disputa que quere
mos seja baseada em programas, idéias, na história,
nas propostas para o País, e não nesse tipo de colocação
verbal que repete velhos discursos da direita, desde
a época do Estado Novo, desde 1930 e 1964, exatamente
para criar um medo na população ou para tentar justi
ficar medidas casuísticas.

Mas as eleições de 15 de novembro foram uma de
monstração do amadurecimento democnítico do povo
brasileiro, e vamos dar, com a vitória no Segundo turno,
um grandc passo, no sentido de conquistar uma demo
cracia participativa, O povo brasileiro tem de ser cida
dão e sujeito no processo de construção da democracia
e acabou com essa visão messiânica, essa visão tutelar,
manipulatória que têm as elites.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados
o que buscamos, na verdade, é uma campanha presiden
cial, no segundo turno, do mais alto nível. elevando
a democracia, garan tindo a participação a todo o povo
brasileiro, um pleito democrático, livre, como já foi
realizado no primeiro turno.

A manifestação popular é inequívoca. As urnas de
monstraram-na através dos votos e, no segundo turno,
está em primeiro lugar o candidato Fernando Collor
de Mello; em segundo lugar, depois de renhida luta,
Lula venceu Brizola. Agora, teremos novo embate, es
quecendo-nos, logicamente, dos resultados do primeiro
turno. Começa um novo jogo, com zero a zero.

Mas o que levou o candidato Fernando Collor de
Mello a fazer as afirmações que constam da "Folha
de S. Paulo" de hoje foi um panfleto sobre a campanha
de Lula para Presidente, sob o título "A vitória do
Lula intercssa à Juventude Brasileira". Depois de uma
série de expressões cuja leitura é dispensável, há uma
parte do texto quc, realmente, preocupa não só candi
dato Fernando Collor de Mello, mas toda a sociedade
brasileira.

Diz, textualmente:

Nós, jovens brasileiros, temos um comprimisso
com a democracia nesta eleição presidencial; temos
um comprimisso com a veroadeira mudança" 
e peço, aqui, a atenção de todos:

"nem que seja pela força e até com muito derra
mamento de sangue."

Ora, Sr. Presidente, queremos a democracia. mas
não admitimos a força nem o derramento de sangue.

Esse mesmo panfleto. que prefiro entender como
apócrifo, tem uma charge no verso em que, sobre a
palavra "educação", aparece a estrela do PT, com um
desaguar em três saídas: uma delas. para a Nicarágua:
outra, para Cuba; e a terceira com uma interrogação,
numa clara alusão ao Brasil. No texto dessa charge
alguém diz: "Vou comprar mais armas." Outro diz:
"Vou ensinar Teologia da Libertação". Segue-se outra
frase, que não posso ler, porque contém uma palavra
ofensiva, no sentido de dencgrir empresários e seus
trabalhadores. E: "\,iva o comunismo" - Não sei se
o comunismo da Alemanha Oriental, da Albânia, da
Nicanígua ou o de Cuba. E a último: "Senado, lá vou
eu acabar com a democracia."

SI. Presidente, Srs. Deputados, não é assim que se
faz campanha, brincando com a população brasileira.

Por isso, não quero voltar a esta tribuna para abordar
coisas dcsse jaez, torpes, quc maculam e prejudicam
a luta democrática, pois. A democracia tem de estar
acima de tudo isso.

O SR. JAYME PALIARIN (PTB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidenté, Sr" e Srs. Deputados,
ouvi, há poucos instantes, o Deputado José Genoíno
defender os direitos democráticos. Depois de S. Ex',
o Deputado Arnaldo Faria de Sá discorreu a respeito
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do folheto que a esquerda radical distrihuiu para atrapa
lhar o processo eleitoral.

Ora, SI. Presidente, Srs. Deputados, democracia sig
nifica a vontade da maioria. E nas eleiçôes do dia 15
de novembro houve um grande processo democrático,
quando o SI. Fernando Collor dc Mello recebeu a prefe
rência do povo brasileiro nas urnas.

Contudõ, essa preferência foi das classes menos favo
recidas do País. Ainda anteontem a Fiesp expressou
seu apoio ao Sr. Collor de Mello -publicado nos princi
pais jornais - apoio esse depois refutado pelo referido
candidato e seus assessores.

Parabcnizo cssa assssoria, porque, na verdade, essa
elite empresarial da Fiesp foi o coveiro que sepultou
o ~overno Sarney.

l!uantas vezes a indústria automobilística, por exem
plo, desafiou os Ministros da Fazenda? Fizemos vários
pronunciamentos nesta Casa contra a Autolatina, que
sempre aumenta o preço de seus vcículos muito acima
da inflação. E dissemos que esses empresários são aves
de rapina que se aproveitam do comércio c do consu
midor brasileiro ao agirem dessa forma. A indústria
Volvo, de Curitiba, está dando 15% de desconto para
os consorciados, isto é, qualquer consorCiado contem
plado com um caminhão recebe 15% de desconto. E
a própria Volvo reconhece que o preço dos caminhões
subiu assustadoramente. É de lamentar-se que essa in
dústria automobilística ainda continue a nadar de braça
das, sem qualquer basta das autoridades monetárias
brasileira. A fim de resolver-se tal situação, seria neces
sário que o Govcrno autorizasse a importação de carros
estrangeiros.

SI. Presidente, a 22 de novembro, comemorou-se
na República do Líbano sua data nacional, o Dia da
Independência. Em razão desse evento, queremos, des
ta tribuna, e por sua Representação Diplomática no
Brasil congratular-nos com o Governo e o povo daquela
nação amiga, particularmente com os libaneses aqui
residentes.

Situado no sudoeste da Ásia, Sr. Presidente, o LIbano
consiste de uma estreita planície na margcm leste do
Mediterrâneo, por trás da qual se eleva a cordilheira
do LIbano, que tem como ponto culminante. o Qurmet
es Sauda, com 3.088 metros de altitude.

A existência do Líbano tem sido, desde a sua criação,
pontilhada de crises político-rcligiosas, as quais muito
têm dificultado sua estabilidade no seio da comunidade
internacional.

Isto vem ocorrendo, SI. Presidente, desdc os tempos
anllgos, quando reinos hititas e aramaícos ocuparam
o atual território do Líbano, fazendo com que a costa
libanesa se tornasse, a base do grande império comercial
marítimo dos fenícios. Mas suas cidades não tardaram
a ser subjugadas pelos assírios, persas e gregos, no ano
64 antes de Cristo, caindo mais tarde, junto com a
vizinha Síria, sob o domínio romano. tornando-se, óe
pois, parte do Império Bizantino.

Desejamos, Sr'-Presidente, não esteja distante o dia
em que venha a República do LIbano viver a paz espe
rada por todos nós. .

Congratulamo-nos, pois, mais uma vez, com o gover
no e povo libaneses, na comemoração de sua data nacio
nal.

Da mesma forma. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
desejO mformar à Casa que o Reino de Marrocos come
morou, a 18 de novembro, sua Data Nacional, pelo
que_nos congratulamo com o povo e o Governo daquela
naçao amIga.

Marrocõs, na antigüidade, fez parte do império carta
ginês. Sob o domínio dos romanos, transformou-se na
província da Mauritânia e, mais tarde, sofreu sucessivas
invasões até ser conquistada pelos árabes no ano 683.
Tornou-se um reino independente em 788. Por volta
do século X, foi dividido em vários reinos tribais, sendo
reunificado pelos almorávidas, dinastia de bérberes mu
çulmanos que estabeleceu um reino que se estendeu
do Senegal à Espanha.

No século XV, Portugal e Espanha aposssaram-se
de todos os portos marroquinos. No século XVII, Mar
rocos recupera alguns portos fortes na Europa.

A Conferência de Algeciras, em 1906, dá à França
privilégios especiais sobre o Marrocos.



13692 Sexta-feira 24

A História do Marrocos, até sua libertação, foi ponti·
lhada de movimentos reivindicatórios até alcançar sua
independência, em 1956.

Nossas congratulações, pois, ao povo e ao governo
daquela nação amiga.

Quero, ainda, Sr. Presidente, aproveitando esta
oportunidade, referir·me a uma questão que nos causa
grande preocupação.

Segundo dados estatísticos, o Brasil figura no pano
rama mundial como um dos recordistas em mortalidade
materna.

De cada cem mil mães brasileiras que dão a luz,
cento e cinqüenta morrem durante o parto ou em canse:
qüência de complicações no mesmo.

Estas informações foram transmitidas durante a reali·
zação do XV Congresso Brasileiro de Ginecologia e
Obstetrícia realizado em São Paulo. A Organização
Mundial de Saúde considera alarmantes estes índices.

A hipertensão arterial, as hemorragias e as infecções
são consideradas causas mais freqüentes da mortalidade
materna. Consta ainda que o principal responsável por
tudo isso é o inadequado sistema de saúde em nosso
País, o qual não abrange a totalidade das mulheres
em idade fértil.

Urge, portanto, Sr. Presidente, entre outras priorida
des, que o Governo Federal execute campanhas' educa·
tivas que possam alertar a mulher para a necessidade
de procurar assistência médica, ao mesmo tempo em
que melhore estes setores, para que esse trabalho possa
ser desempenhado humanamente, de forma a não cons
tranger as pacientes a permanecerem dias de espera,
após marcarem suas consultas.

Para concluir, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer
que, segundo pesquisas realizadas, o Brasil tem, atual·
mente, em seu território, noventa e sete milhões de
subnutridos, entre os quais quarenta milhões sobrevi
vem em absoluta miséria e sem nenhuma perspectiva
de melhora.

Enquanto o Governo FederaL não decidir enfrentar
este problema com seriedade, adotando política de prio
ridac;le ao mercado interno, ao invés de exportar sua
produção, I) desquilíbrio vai continuar indefinidamente.

A fome, aliada a vários fatores negativos, como as
enfçrmidades, o analfabetismo e o desemprego, por
exemplo, se constitui numa ameaça permanente e cres
cente à segurança e à integridade de nosso País.

Na medida em que os camponeses abandonam o cam
po, tocados pelo desprezo governamental aos pequenos
agricultores. aumentam nas grandes cidades os cintu
rões de miséria, numa ameaça à paz social.

Não será suficiente apenas combater o fogo que des
trói, mas é preciso, fundamentalmente, eliminar a causa
do incêndio, promovendo a assistência social sem mal·
duras e sem demagogia.

Um governo sensato, Sr. Presidente, não se deixa
embriagar, nem perde o sentido da visão com o poder,
mesmo porque isto é extremamente perigoso para a
vida nacional.

Quero, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao encerrar
este pronunciamento, manifestar minha preocupação
com o quadro ameaçador em que atualmente se envolve
a Nação brasileira.

Era o que tinha a dizer.

Durante o disCl/rso do SI'. Jayme Paliaril1, o SI'.
Ruberval Pi/OItO, 4' Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo SI'. Arnaldo Faria
de Sá, Sup/enre de Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - Con
cedo a palavra ao Sr. Moisés Bennesby.

O SR. MOISÉS BENNESBY (PMDB - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna para manifestar minha preocupação
e solicitar aos Srs. Deputados que fiq uem atentos e
alertas a episódios que nos comprometem, e que, inclu
sive. já correram em outros países, onde o radicalismo
e o sectarismo subjugam, desrespeitam e massacram
os povos democratas.

Nesta semana tivemos uma demonstração daquilo
que poderá ser a administração do Governo do ~T do
Sr. Lula, cujos militantes desrespeitaram os dlTeltos
constitucionais de uma autoridade constituída, o Sr.
Ministro da Fazenda, vestindo, em presença de S. Ex',
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camisas com emblema do Partidos dos Trabalhadores.
Inclusive a Sra. Presidente, que reclamava dos seus
direitos, usava o emblema do PT.

Nossa filosofia de liberdade e respeito, da qual o
meu partido, o PMDB, é °grande seguidor, juntamente
com os demais partidos que desenvolveram a demo·
cracia no País, não está de acordo com essas atitudes.
Longe de mim tolher os direitos dos funcionários, de
propugnarem melhores condições salariais. Mas não
através de agressão e desrespeito. Por decoro a esta
Casa, não posso contar o que ali ocorreu.

Este não é o Brasil que nós, Parlamentares, e o povo
brasileiro desejamos. Queremos um país ordeiro, traba
lhador, comprometido com a liberdade, o desenvol
vimento, o trabalho e a ordem. Somente assim o Brasil
poderá navegar. O Brasil é um navio grande, em que
os instrumentos de navegação têm de ser manipulados
por pessoas competentes e não por agressores ou quem
não tenha capacidade sequer para alcançar a sala de
máquinas, quanto mais para dirigir o navio.

Sr. Presidente, da mesma forma que reclamo da
agressão, do mau comportamento e do desrespeito às
leis brasileiras, seja por parte do pessoal do meu partido
ou de qualquer outro, também reclamo do Ministério
da Fazenda, dada a necessidade de serem respeitadas
os direitos dos cidadãos.

Gostaríamos, portanto, de chamar a atenção desta
Casa para duas situações de extrema gravidade que,
no quadro geral de desrespeito aos direitos dos cida
dãos, de impunidade e de abuso de autoridade, bem
demonstram o quanto a sociedade brasileira, em geral,
e o empresariado, em especial, estão a merecer mais
respeito e consideração por parte dos poderes consti
tuídos desta Nação.

Queremos referir-nos, em primeiro lugar, a uma si
tuação que realmente se torna insuportável para o em
presariado nacional, qual seja, o verdadeiro cipoal e
emaranhado de leis decretos-lei, decretos, regulamen
tos, instruções normativas, atos declaratórios, normas
de execução e o mais que for expedido pela Secretaria
da Receita Federal, cujo conhecimento é exigido do
contribuinte brasileiro, sob pena de pesadas multas,
além de uma administração tributária eivada de trucu
lência, excesso de exação, além de outras práticas, igual
mente criminosas, noticiadas diariamente por nossa im
prensa e que colocam em xeque a credibilidade daquela
Secretaria.

Por parte do Secretário da Receita Federal, que tem
o posicionamento de um enfatuado amanuense do Im·
pério e cuja virtude maior parece ser a de empurrar,
com a barriga, os graves problemas do orgão cuja chefia
ocupa, de maneira tão bisonha e tumultuada, nada se
ouve que possa representar esperança de melhoria dos
serviços afetos à sua Secretaia, que interferem intensa
mente no nosso processo eeonõmico. Parece que aquele
cidadão está convencido de que os problemas que lhe
são afetos não têm solução, talo seu conformismo e
indiferentismo em relação a eles.

Muito poderia fazer aquela autoridade se, cumprindo
o seu dever, encaminhasse, para começar e anualmente,
ao Sr. Ministro da Fazenda, projeto ou minuta de conso
lidação da nassa legislação tributária, nos termos do
disposto no art. 212 do Código Tributário Nacional,
Lei n" 5.172 de 25 de outubro de 1966, medida que,
por si só, representaria pelo menos a segurança, para
o contribuinte, de que teria à sua mão o conjunto,
em texto único, de suas obrigações tributárias, cujo
conhecimento o Governo lhe exigem, sem dar-lhe os
meios para tanto.

Dispõe o art. 212;

"Os Poderes Executivos Federal,. Estatuais e
Municipais expedirão, por decreto, dentro de 90
dias da entrada em vigor desta Lei, a consolidação.
em texto único, da legislação vigeõte relativa a
cada um dos tributos, repetindo-se esta providência
até o dia 31 de janeiro de cada ano."

Sr. Presidente, se a lei fosse obedecida neste País,
imagine·se o quanto isto amenizaria o sofrimento do
nosso contribuinte que, em razão da falta de cumpri
mento do dever por parte de um burocrata como o
Secretário da Receita Federal, que pensa estar acima
dos interesses do povo e não se comporta como seu
servidor, fica privado de um mínimo de possibilidade
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para cumprir esse inferno que se chama ordenamento
jurídico-tributário no Brasil.

Para que os Srs. Deputados tenham uma idéia a res
peito do imenso tumulto de normas tributárias entre
'nós, basta dizer que, s6 no que se refere a incentivos
fiscais sob a forma ·de redução de tributos, há atual
mente em vigor 132 normas legais, sem contar aquelas
de natureza administrativa (Jornal do Brasil - pág.
16 - edição de 7 de setembro de 1988.

Se o Governo estabelecesse um valioso prêmio para
que alguém dissesse .quantos atos legais e administra
tivos há no País, seguramente o prêmio não teria ganha
dores, mesmo por grandes especialistas do Direito.
Quanto representa esse cipoal infernal para o não-cum·
primento, pelo contribuinte, de suas obrigações, a pon
to de chegar a 60%, como querem alguns, a sonegação
tributária brasileira? Muito, sem qualquer dúvida.

A outra situação, também verdadeiramente inconce
bível num país civilizado, é o calote, verdadeiro crime
de apropriação indébita, praticado pela Secretaria da
Receita Federal, quando se recusa, contra expressa dis
posição de jurisprudência do Tribunal Federal de Re
cursos, agora representado pelos Tribunais Regionais
Federais, a restituir imposto pago a mais, em caso de
erro de cálculo, por exemplo, quando não há qualquer
restrição na legislação que regula o assunto, como o
Art. 72 da Lei n' 7.799, de 10 de julho de 1989, que
dispõe:

"As restituições do imposto de renda serão atua
lizadas monetariamente, pela variação do valor do
BTN Fiscal, até a data do seu efetivo pagamento
ao contribuinte. "

Ou a Súmula 46, do Tribunal Federal de Recursos,
aprovada em 7 de outubro de 1980, qne dispõe;

"Nos casos de devoluçãO do depósito efetuado
em garantia de instância e de repetição do indébito
(tributário), a correção monetária é calculada des
de a data do depósito ou do pagamento indevido
e incide até o efetivo recebimento da importância
reclamada." .

Apesar da clareza das normas que acabamos de ler,
a Secretaria da Receita Federal continua negando a
restituiçâ()_ de indébito com corre,Ção monetária, sob
o sofisma vergonhoso de que não há norma legal que
ampare o pedido de correção monetária ...

Sr. Presidente, como é que autoridades como as que
administram a Secretaria da Receita Federal desejam
implantar credibilidade, espírito de justiça fiscal e de
neutralidade tributária, se agem à margem da lei para
negar direito líquido e certo do contribl;'inte? Como
é que a Receita Federal, que exige correção monetária
para seus créditos até diariamente, através do BTN
Fiscal, se nega, em contrapartida, a corrigir aquilo que
recebe do contribuinte, mesmo por equívoco dele? Será
a correçáo monetária alguma penalidade, ou representa
tão-somente a atualização do valor da moeda?

Para encerrar, Sr. Presidente Sr" e Srs. Deputados,
solicitamos, nos termos do Regimento, seja encami
nhado pedido de informação ao Chefe do Poder Execu
tivo para que esclareça:

1- por que não cumpre o Art. 72 da Lei n' 7.799,
de 10-7-89;

11 - por que não cumpre a Súmula 46, de 7·10·1980;
!li - por que náo cumpre o Art. 212 do Código Tri

butário Nacional- Lei n' 5.172 de 25-10-66.
Se obtivéssemos êxito, Sr. Presidente, na importan

tíssima tarefa de obediência à lei, especialmente por
aqueles a quem, em primeiro lugar, compete dar o bom
exemplo, o restante dos problemas brasileiros teria solu
ção bem mais fácil, S8IJI sombra de dúvida.

Para concluir, Sr. Presidente, desejo, mais uma vez,
concitar o. povo brasileiro a que reflita, pois passamos
vinte e nove anos sem a oportunidade de eleger sobera
namente o Presidente da República. Agora é o mo
mento para meditarmos e escolhermos aquilo que é
melhor para o povo brasileiro.

O SR. JOSÉ TEIXEIRA (PFL - MA. Sem revisáo
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
várias Assembléias Constituintes Estaduais aprovaram
a criação de novos municípios nos seus respectivos esta
dos. Vejam bem o exemplo do Maranhão, que teve
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seu território redistribuído, com a criação de cerca de
sessenta e sete novos municípios.

Tive a oportunidade, enquanto a questão era discu
tida na Assembléia Constituinte Estadual, de manifes
tar, desta tribuna, meu integral apoio àquela iniciativa.
Assim, foram criados inúmeros municípios brasileiros.

Agora, Sr. Presidente, estamos diante de uma situa
ção peculiar. Criados os municípios, ou estando em
fase final de criação, até pela realização próxima de
plebiscito junto àquelas populações, estamos na situa
ção singular de não termos uma regra definidora das
eleições naquelas localidades. Todos entendemos que
já é ultrapassada a idéia de se indicar interventor, mes
mo a título de administrador, para preparação da insta
lação do futuro município. Obviamente, estamos todos
de acordo em que haja eleições nesses municípios re
cém-criados.

Assim, Sr. Presidente, encaminharei hoje projeto de
lei que define regras para as eleições nesses municípios
recém-criados. Permito-me ler algumas passagens desse
meu projeto. No Art. 1', digo que nos municípios já
criados, onde ainda não teuham ocorrido eleições para
Prefeito, vice-prefeito e vereador e nos que, porven
tura, venham a ser criados até 3 de julho de 1990,
serão efetuadas as rcspectivas eleições, concomitante
mente com o primeito tnrno da eleição para governador
do estado, de modo que a posse dos eleitos possa ser
assegurada para l' de janeiro de 1991. Os mandatos
dos eleitos devem extinguir-se em 31 de dezembro de
1992. Quero dizer, co~ isso, que os prefeitos desses
municípios criados pelas constituintes estaduais serão
eleitos em novembro de 1990, juntamente com os gover
nadores de estado, deputados estaduais e federais e
senadores da República. O mandato desses prefeitos
e vereadores deverá ser, esporadicamente, de dois anos,
para que possamos atender à regra constitucional que
estabelece eleições municipais concomitantemente, ou
seja, coincidentes com o término do mandato de prefei
tos e vereadores de todo o País. Daí por que proponho
o mandato de apenas dois anos.

Resta, ainda, uma questão que não é eleitoral, mas
que é da maior importância para o município. Trata-se
da Lei Orgânica. Instalado o município, ele não terá
Lei Orgânica. Como poderá, então, ser administrado?
Meu projeto soluciona a questão, dizendo que naqueles
municípios recém-criados, uma vez instalados, com os
prefeitos e .vereadores eleitos em 1990, a Lei Orgânica
a vigir será aquela, de caráter geral para todos os esta
dos, aquela que era vigente na data da promulgação
da Constituição. As novas Câmaras Municipais terão
prazo de seis meses, segundo o projeto que estilu en
viando à Casa, para aprovar a nova Lei Orgânica dos
municípios recém-criados.

Dessa forma, estabelecemos uma regra para as elei
ções municipais nesses novos municípios e tiramos uma
grande preocupação dos líderes políticos, comunitários
e do povo daquelas comunidades agora autônomas e
transformadas em novos municípios.

Considero meu projeto altamente oportuno e esclare- .
cedor dessa nova situação política criada no País.

o SR. EVALDO GONÇALVES (PFL - PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, minha saudação a Campina Grande, no
dia de seu aniversário, há de ser sempre acompanhada
de uma prestação de contas, Assim foi e assim será.

Como Secretário Municipal de Educação, Vereador,
Secretário de Estado e Deputado Estadual, Campina
Grande e os campinenses conhecem minha ação. Nunca
faltei aos meus deveres de fidelidade às suas melhores
causas,

Agora, como Deputado Federal, o meu trabalho é
o meu único capital. Tenho procurado me superar, nas
minhas naturais limitações, para ser digno de Campina
Grande e dás campinenses.

Os Anais da Câmara Fcder.al que o digam: a nossa
Universidade; o contorno de Campina Grande; a 3'
Adutora de Boqueirão; a construção dos açudes "Pelo
Slnal", "Acauã'; e "Catarina"; as rodovias Campina
GrandelMassaranduba/Serra RedondaIBR-230; as ro
dovias BR-230/Galante/Fagundes/Queimadas/BR-104;
e melhoria do Aeroporto de Campina Grande; o reca
peamento da BR-412; recursos para a BR-23'0, trecho
Cajá/Campina Grande; recursos para o Girador Elpídio
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de Almeida, na BR-104, recursos para o Posto de Assis
tência Médica do Inamps e para Conjuntos Habita
cionais; O Pró-Cariri, enfim; tudo que interessa ao de
senvolvimento de Campina Grande tem merecido, de
minha parte, a melhor atenção.

Diz-me a consciência que não tenho sido omisso,
nem com relação a Campina Grande nem à Paraíba.
notadamente onde venho sendo votado.

Praza aos céus que possa sempre, a cada aniversário
de' Campina Grande, fazer ao mesmo tempo, com a
saudação merecida, uma prestação de contas do traba
lho realizado em seu favor.

Assim como fiz com relação ao Curimataú e ao Cariri,
estou hoje, na Tribuna da Câmara, fazendo mais uma
exaltação à epopéia de Campina Grande, ao ensejo
de mais um aniversário.

Que Deus nos a.iude a continuarmos a nossa missão,
sendo cada um, eu e Campina Grande, de acordo com
as nossas atribuições, úteis aos que em nós confiam.

Os problemas dos municípios que estão polarizados
por Campina Grande igualmente me preocupam, e têm
sido objeto da minha ação parlamentar. Em termos'
de estradas, venho apresentando emendas'ao Orçamen
to da República, destinando recursos para as rodovias
ligando Massaranduba à Serra Redonda bem como para
o trecho que liga a BR-230 a Galante, Fagundes, duei
madas e a BR-104.

Quanto à açudagem, dois mananciais têm merecido
minha melhor atenção: o "Açude da Milhã, em Puxi
naná, e "Catarina", em Campina Grande; ambos com
destinação ligada ao reforço dos respectivos sistemas
de abastecimento d'água.

Uma outra batalha que tem sido travada, sem tréguas,
é a favor dos bataticultores dos municípios de Espe
rança, Areial, Montadas, Poçinhos, Puxinanã, Lagoa
dc Roça, Lagoa Seca e Remígio, em favor de melhores
preços, isenção de impostos e de correção monetária,
bem como da ampliação dos frigoríficos de Esperança
e Lagoa Seca. Todos os memoriais organizados e subs
critos pela Associação dos Bataticultores do Estado da
Paraíba-Aprobapa, foram encaminhados aos órgãos fe
derais competentes e acompanhados até o despacho
final.

Entendo que todo apoio deva ser emprestado à batati
nha, uma das poucas culturas da Paraíba que está resis
tindo a todas as crises por que passa a nossa precaríssima
economia.

Também não tenho faltado aos meus deveres de com
plementar as Receitas dos municípios de Poçinhos, Pu
xinanã, Areial, Montadas, Cabaceiras, Massaranduba,
Fagundes, Lagoa Seca, comprometendo recursos para
aquisição de ambulância, construção de salas de aula
e obras de infra-estrutura urbana, tudo isso junto aos
ministérios, em BrasI1ia.

Espero ainda este ano poder carrear 'recursos, para
todos esses municípios, do Projeto Pe. Cícero, do Minis
tério do Interior, bem como da Caixa Econômica Fede
ral, para construção de casas econômicas, na sede de
cada um deles. .

Na medida em que fortalecemos as finanças dos muni
cípios que integram a chamada Grande Campina Gran
de, para que sejam atendidas todas as suas necessidades.
estaremos, ao mesmo tempo, investindo em Campina
Graode.

Daí esse meu esforço em atender aos municípios pola
rizados por Campina Grande, a fim de que seja real
mente construída uma economia forte, promissora, no
chamado Compartimento da Borborema.

TenhO a consciência tranqüila de que não tenho falta
do com a minha parte. Nem tudo tenho conseguido,
é verdade. Mas guardo comigo a segurança de 9u~ o
trabalho feito é o máximo permitido dentro dos llmltes
possíveis a um parlamentar.
. Agora mesmo vou começar com.uma gr~nde batalh~
para a implantação da Escola TéCnica Agncola de PUX1
nanã. Para o orçamento de 1990 já vou apresentar
emendas destinando recursos para a sua construção.
Há facilidades quanto ao terreno e instalações, e servirá
essa escola para os estudantes de toda a região formad~
por Monliidas, Areial, Esperanç~,Lagoa de Roça, POÇI
nhos, Massaranduba, Fagundes, Queimadas, Serra Re-.
donda, Cabaeeiras, Boqueirão, enfim, toda a área da
Grande Campina Grande.
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É mais um projeto dentro do meu lema de açãõ parla
mentar: "Meu Capital.é o Trabalho", '.

Se não ten.ho faltado à Campina c à Gránde Cam'pina,
que dizer do meú Cariri? Minha presença ali tem sido
constante, não só do ponto de vista físico, como através
de obras e recursos.destinados ao seu desenvolvimento.

Nada foi implantado ali, em termos de infra-estrutura
SOcial ou econômica·, nestes últimos quinze anos, sem
que eu, de uma forma ou de oútra. contribuísse para
a sua efetivação. Os marcos estão bem plantados, e
já estão dando frutos, há bastante tempo. Ainda quando
Chefe' da Casa Civil do Governo Ernani Sátyro, não
neguei fidelidade às minhas origens, e 'carreei benefícios
para o Cariri paraibano. Depois, quando Deputado Es
tadual, maiores ficaram minhas responsabilidades; e fo
.~am doze anos de integração de uma constante ação
parlamentar com as dificuldades e as aspirações da gente
cadrizeira. Toélos os municípios daquela região conhe
cem esse desempenho, notadamente Queimadas, Caba
ceiras, Boqueirão, Soledade, Sumé e Prata, todos bene
ficiários de minha. ação parlamentar, como Deputado
Estadual, durante três legislaturas seguidas, de 1914
a 1986. Foram açudes, estráaas, abastecimentos d'água,
eletrificação rural, escolás. colégios, infra-estrutura ur
bana, enfim, tudo qüe diga respeito ao desenvolvimento
do Cariri co.ntou com a minha contribuição. Se for preci
so, iremos ao detalhamento, o que representaria um
nunca acaQar de obras e realizações.

Agora, nestes últimos três anos, na condição de De
putado Federal, minhas responsabilidades aumentaram
com o í1poio que recebi de outros municípios do Cariri,
o que me compeliu a desdobrar minha ação parlamentar
e servir a um maior númerO de eleitores.

Todos os atuais 'prer"eitos, como seus antecessores,
estão recebendo recursos para compra de equipamen
tos, construção de grupos escolares, obras de infra-es
trutura urbana, numa complementação indispensável
às suas parcas receitas, de cunho eminentemente muni
cipal.

A par dessas obras, em convênio com as prefeituras,
em termos de Cariri,.jã foi construída a barragem Cinco
Vacas, em Sumé, com recursos,federais, e está sendo
feita a barragem Prefeito José TouriJ1ho, em Camalaú.
além do comprometimento de dotações, através de
emendas ao orçamento, visando ao .recapeamento da
BR-412 e da construção da BR-IlO, ligando Monteiro!
Prata/Ouro Velho à fronteira com Pernambuco.

Isto sem se falar na verdade'ira luta para a construção
do açude "Pelo Sinal", em Cabaceiras, uma velh~ as~i
·ração de todo o Cariri, em função da regulanzaça?
das águas do rio Paraíba e, conseqü.enteme~te.'ap~ovel
tamento de seu potencial para projetos de lrngaçao.

Sabem, todos, do Projeto que apresentei ao Con
gresso Nacional criando o Pró-Cariri, ou seja, um pro
grama de aproveitamento de todos os recursos hídricos.
daquela Região, hoje próximos dos dois bilhões de me
tros cúbicos. sem que até agora fossem racionalmente
aproveitados em favor do seu povo. Parece uma ironia.
A Região é pobre por falta de regime pluviométrico
regular. Todavia, nada se faz para se emprestar função
social às águas acumuladas. O Pró-Cariri se propõe
a realizar essa proeza com recursos do Fundo CoItstitu
cional do Nordeste, criado pela Constituição brasileira.

Espero podermos dar um passo decisi,vo no caminho
certo da redenção do Cariri paraibano. Agua represada
há. Estão aí os mananciais de Boqueirão, São Domin
gos, em Cabaceiras, do Congo, de Serra Branca, de
São João do Cariri, de Taperoá, de Sumé, de Prata,
de Monteiro, de Camalaú, enfim, são bilhões de metros
cúbicos sem uma destinação social. Não podemos nos
dar a esse luxo. Os espelhos d'água refletindo apenas
o sol, ou a luz da lua - o que não deixa de ser poético
-, todavia em nada contribuem para amenizar as difi
culdades do povo.

Urge uma reformação de estratégias que garanta a
melhoria da. qualidade de vida da gente caririzeira. Ou
tra solução não existe, a curto prazo, a não ser a imple
mentação de projetos de irrigação na área para a produ
ção de alimentos.

De tão simples a solução, é de se desconfiar de sua
eficácia. Todavia, nada mais seria preciso fazer em favor
do Cariri da Paraíba. Disso estamos absolutamente cer
tos.
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Nesta retrospectiva que estou fazendo da minha atua
ção' parlamentar, em favor das áreas onde sou votado
para Deputado Federal, não poderia omitir o esforço
realizado, tendo em vista a implantação, no Cariri da
Paraíba, de duas Escolas Técnicas Agrícolas, destinadas
ao preparo da mão-de-obra especializada para as ativi
dades primárias da nossa economia.

Com a perspectiva segura de aproveitamento das po
tencialidades hídricas da Região, através do Pró-Cariri,
fomentando a irrigação e a produção de alimentos, não
há como não nos preocuparmos com a formação de
novas gerações de técnicos capazes de promover, junta
mente com a terra, a revolução verde do Cariri da Paraí
ba. A criação de centros formadores dessa mão-de-obra
habilitada a responder a todos esses desafios tornou-se,
assim, prioridade absoluta e inadiável.

Impunha-se, desta forma, a implementação de medi
das visando ao funcionamento de uma Escola Técnica
Agrícola de l' Grau, em Sumé, aproveitando-se, inclu
sive, o Projeto de Irrigação do DNOCS ali existente,
e que representa, sem dúvida, campo experimental da
maior importância para a ministração de aulas práticas
aos alunos. Graças a Deus, e aos meus esforços junto
ao Ministério da Educação, notadamcnte ao Diretor
do Ensino do 2' Grau, Prof. João Azevedo, a Escola
Agrícola de Sumé é uma realidade. Conta com recursos
suficientes, no total de setecentos mil cruzados novos,
para a sua construção, e o Prefeito Francisco Duarte
Neto deverá estar assinando convênio, proximamente,
tendo em vista o início das obras. Servirá a todo o
Cariri da Paraíba.

Igualmente, Monteiro, grande pólo do Cariri com
irradiações além-fronteiras, será sede de outra Escola
Técnica Agrícola de 2'! Grau. Sim. Exatamente para
complementar a formação dos Técnicos Agrícolas
egressos sobretudo da Escola Técnica Agrícola de Su
mé. Possui Monteirotodas as condições para fazer fun
cionar essa Escola Profissional de Técnicas Agrícolas,
não lhe faltando sequer manancial, como o de Poções,
onde, igualmente, os alunos poderão exercitar práticas
de irrigação e outras de interesse maior para um bom
aprendizado.

Além da lei criando essa Escola Técnica Federal de
2' Grau, em Monteiro, deverei tomar a iniciativa de
propor, agora, Emenda ao Orçamento Geral da União
destinando um milhão de cruzados novos para a constru
ção da referida Escola. Quanto ao Projeto, ei-Io na
Últegra:

"Projeto de Lei n' 89, de autoria do Deputado
Evaldo Gonçalves. Cria a Escola Federal Agrícola
de 2' Grau, da Cidade de Monteiro-PB e dá outras
providências. Art. l' Fica o Poder Executivo auto
rizado a criar a Escola Federal Agrícola, de 2'
Grau, na cidade de Monteiro, Estado da Paraíba.
Art. 2' O Ministério da Educação adotará as provi
dências necessárias, visando ao cumprimento desta
Lei, inclusive quanto à competente alocação de
recursos. Art. 3' Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação. Art. 4' Revogam-se as dispo
sições em contrário. Plenário da Câmara dos Depu
tados, em 24 de outubro de 1989 - Evaldo Gon
çalves - Deputado Federal."

Como se vê, com essa política de valorização do Cari
ri, da Paraíba, não demorará o dia em que concorre
remos com 'as outras áreas desenvolvidas do Estado,
em igualdade de condições.

Este o meu maior compromisso comigo mesmo. Que
Deus e OS amigos me ajudem a resgatá-lo!

Além de Campina Grande, da Grande Campina e
do Cariri, o Curimataú da ,Paraíba é outra Região que
tem merecido de minha parte as melhores atenções.
Poderia até dizer que, sem ele, talvez não tivesse reco
J!leçado minha vida pública, como Deputado Estadual
E que tendo sido Vereador em Campina Grande, de
1959 a 1963, e contando com naturais votos em Sumé,
Cabaceiras, f'uxinanã e Campina, não considerava tais
bases suficientes para a conquista de uma Cadeira na
Casa de Epitáciu Pessoa. O apoio que recebi de todas
as grandes lideranças políticas do Curimataú, em 1974,
foi decisivo para uma tomada de .decisão, com vistas
ao meu retorno à política paraibapa. Nela, na política,
estou até hoje, e não me faltaram com o seu inestimável
apoio, ao longo desses vinte anos de vida pública, Cam-
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pina, a Grande Campina, o Cariri e o Curimataú e
outras áreas do Sertão e do Brejo.

Com relação ao Curimataú, propriamente dito, o
acervo de obras e realizações ali existente é dos mais
alentados. Tudo o que foi possível fazer foi feito, a
nível de Governo de Estado, e até de investimentos
federais. Dificilmente uma outra Região da Paraíba re
cebeu ou receberá mais, englobadamente, do que o
Curimataú da Paraíba. Não tinha estradas; hoje conta
com mais de 200 quilômetros de rodovias asfaltadas;
não tinha açudes, hoje conta com uma infra-estrutura
hídrica de quase meio bilhão de metros cúbicos d'água;
não tinha abastecimento d'água tratada; hoje, das dez
sedes municipais, pouquíssimas não contam com serviço
completo de abastecimento; duas, ou pouco mais de
duas cidades, contavam com ensino de l' e 2' Graus;
hoje todos têm seus colégios, em pleno funcionamento,
e Cuité e Picuí contam com Escolas Técnicas Agrícolas;
comunicação telefônica e habitação popular eram con
quistas das cidades grandes; hoje todas as cidades con
tam com esses benefícios; dois hospitais particulares
atendiam à demanda no setor da Saúde, hoje em todas
as sedes municipais há Postos de Saúde e atendimentos
ambulatoriais. Enfim, conseguimos colocar o Curima
taú no mapa da Paraíba, inclusive transformando-o em
Região Geoadministrativa do Estado, com sede em Cui
té, o que obrigou o Governo a construir toda uma infra
estrutura de apoio, em termos de Saúde, Educação,
Agricultura, Se~urança e Transportes.

Um outro estorço extraordinariamente positivo, em
termos de investimentos, foi a implantação de toda urna
rede de energia rural, beneficiando diretamente mais
de quinhentas propriedades espalhadas por todos os
Municípios. Cuité, Nova Floresta, Picuí, Frei Martinho,
Nova Palmeira, Pedra Lavrada, São Vicente do Seridó,
Cubatí e Olivedos, todos, sem distinção, foram contem
plados com eletrificação rural.

Dá gosto, hoje, visitar a Zona Rurai do Curimataú
da Paraíba. Com raríssimas exceções, há energia elétri
ca nos quatro cantos da Região.

Fico muito feliz em constatar que todos os aspectos
do desenvolvimento foram estimulados, e sua eonsoli
dação irá depender de um Plano Global que envolva
todas as potencialidades econômicas do Curimataú, po
bre e sofrido, é verdade, mas com reais condições para
se desenvolver e crescer, como Terra e como Povo.

Natural que a solução definitiva para os problemas
do Curimataú esteja condicionada a um Projeto Econô
mico que reative todas as potencialidades da Região.
Do jeito que está a situação não enseja nenhuma pers
pectiva de desenvolvimento auto-sustentável. Poderão
perguntar: e os açudes construídos valeram a pena?
E as estradas asfaltadas? E a eletrificação rural? E os
colégios c os Postos Médicos nada valem? Não chega
ríamos a esse exagero. Todos sabemos que os Açudes
do Cais, de Santa Rita, do Caldeirão, dos Venãncios,
de D' Felismina, Craibeira, da Casa de Pedra, do Angi
cos, do Imbé, do Tamanduá lI, todos estão prestando
relevantes serviços, em termos de abastecimento d'á
gua, quer na cidade, quer na zona rural. Todavia, urge
o aproveitamento desses mananciais para fins de irriga
ção, com a conseqüente produção de alimentos. Dar
se-ia, então, às águas represadas do Curimataú destina
ção social e econômica mais abrangente. Os hospitais
e colégios prestam serviços relevantes às respectivas
clientelas, bem como a eletrificação rural melhorou a
qualidade de vida dos pequenos produtores. Essa infra
estrutura, porém, tem que ser melhor aproveitada. On
de está o incentivo à produção da agavicultura do Curi
mataú da Paraíba? Sabemos que os Municípios de Cui
té, Nova Floresta, Picuí, Cubati e Olivedos produzem
muito Sisal, que é ainda uma cultura que complementa
bem a renda familiar dos nossos pequenos agricultores.
Faltam, porém, preços compensadores, incentivos para
a melhoria da produção e maior produtividade por hec
tares plantados. Já diligenciei junto ao Ministério da
Agricultura no sentido de instalar em Cuité um Posto
de Apoio e Incentivo à Agavicultura, com atribuições
em toda a Região, visando à superação de todas essas
dificuldades.

Quanto aos Municípios de Frei Martinho, Picuí, Nova
Palmeira, Pedra Lnvrada, São Vicente do Seridó e Cu
bati, a alternativa válida, em termos de desenvolvimen-
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to econômico, é a racionalização e adoção de uma polí
tica permanente de apoio ao garimpo nessa área de
intensa ocorrência mineral, onde o subsolo é rico em
Quartzo, Bentonita, Tentalita, Berilo e outras pedras
semipreciosas.

Valeria a pena repetir uma experiência que deu certo,
no passado, através da Sudene, quando das secas do
início desta década. Recursos foram destinados ao ga
rimpo, em forma de explosivos e equipamentos essen
ciais à atividade, c o resultado da extração mineral era
rateado da seguinte maneira: 10% para o proprietário
das jazidas; 40% para o garimpeiro e 50% para retomo
ao caixa da Sudene, a título de ressarcimento pelos
explosivos e equipamentos utilizados. Foi um Programa
que deu certo e, por todas essas razões, apresentei ao
Congresso Nacional o seguinte Projeto de Lei:

Ementa: Institui o Programa de Apoio ao Pequeno
Garimpciro da Paraíba e dá outras providências. Artigo
l' - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Progra
ma de Apoio ao Pequeno Garimpeiro da Paraíba, que
consistirá na liberação de recursos, através da Sudene,
para aquisição de explosivos e equipamentos necessá
rios à exploração de jazidas minerais,em caráter perma
nente, naquele Estado. Parágrafo Unico: O rateio do
resultado financeiro da extração mineral se dará da se
guinte forma: 10% para o proprietário das jazidas; 40%
para o garimpeiro e 50% para a Sudene, que reinvestirá
esse quantitativo na aquisição de explosivos e equipa
mentos necessários à atividade extrativa mineral. Artigo
2' - O Ministério das Minas e Energia adotará as medi
das necessárias, visando ao cumprimento desta Lei, in
clusive, alocando os recursos suficientes para que a Su
dene possa viabilizar o Programa ora criado. ArtigQ
3' - Revogam-se os dispositivos em contrário. Artigo
4' - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário da Câmara dos Deputados, em 28 de outubro
de 1989. Evaldo Gonçalves - Deputado Federal.

Como se vê, é uma tentativa para que se possa dar
,uma destinação econômica e social ao trabalho do ga
rimpeiro, hoje totalmente desativado no Estado e no
Curimataú da Paraíba, fixando-o ao solo e lhe dando
melhores condições de vida.

Com a revitalização da Agave e do subsolo do Curi
mataú paraibano, algo mais está se construindo de per
manente e duradouro naquela Região, quanto à auto
sustentação de sua economia. A minha contribuição
está sendo dada, através do meu trabalho parlamentar,
que é, em último análise, o meu Capital.

A minha eleição para Deputado Federal, em 1986,
depois de três mandatos consecutivos de Deputado Es
tadual, fez com que eu procurasse votos no Sertão e
no Litoral da Paraíba, no que fui generosamente aten
dido. Obtive apoio expressivo em Pitimbu, Caaporã,
Natuba e Dona Inês. bem como em Desterro de Teixei
ra, Emas, Piancó, Curral Velho, Passagem, Santa Tere
zinha e Princesa Isabel. Essa parcela de votos, em áreas
onde ainda não tinha sido cotado, nas eleições anterio
res, foi responsável por mais de dez mil votos do total
dos cinqüenta mil recebidos para a eleição de Deputado
Federal. Realmente, recebi um extraordinário crédito
de confiança, a que fiquei obrigado a responder com
muito trabalho. Afinal, só disponho deste Capital: o
Trabalho.

De imediato, constatamos duas aspirações legítimas
nas lideranças de Princesa Isabel, manifestadas pelo
Deputado Estadual Aloysio Pereira: a estrada ligando
aquela Cidade à Cidade de Flores, em Pernambuco,
numa extensão de 18 quilômetros, e a construção de
uma Escola Técnica Agrícola de l' Grau, para formar
mão-de-obra indispensável às atividades do campo_ A
Escola Técnica está assegurada, com recursos já com
prometidos no Ministério da Educação e convênio pres
tes a ser assinado. Ouanto à Rodovia PrincesaJFlores,
tenho apresentado Emendas ao Orçamento da União.
obstinadamente, visando à alocação de recursos para
esse fim. Espero que no orçamento de 1990 haja dota
ções para a construção desse importante segmento rodoc
viário. Isto sem se falar em recursos destinados à cons
trução de salas de aula, aquisição de ambulâncias e
obras de infra-estrutura urbana, com que, afinal. todos
os Municípios citados foram beneficiados, igualmente.

Um compromisso, porém, tem me preocupado: fazer
chegar à grande Cidade de Piancó, pólo de toda umá
vasta região, bem como à Cidade de Itaporanga, de
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igual importância, como centro desenvolvimentista,
suas tão desejadas'Escolas Técnicas Agrícolas Federais,
de 2" Grau, aproveitanqo-se todo um potencial até hoje
inexplorado.

O-primeiro passo foi dado: estão tramitando no Con
gresso Nacional os dois respectivos Projetos, bem como
foram propostos, por mim, ao Orçamento Geral da
Uniâo, Emendas no valor, cada, de dois milhões de
cruzados novos destinados à construção das duas referi
das Escolas.

Espero que possamos obter o êxito desejádo dessas
iniciativas para que aquelas importantes comunidades
de Pianc6 e Itaporanga, bem como os Municípios por
elas polarizados, possam usufruir esses benefícios, a
que têm direito pela grandeza de seu povo c potencia
lidades econômicas das Regiões onde estão inseridas.

Fui mais além: antecipei-me nas homenagens a dois
ilustres homens públicos do Sertão da ParaJôa. Ao ex-'
Secretário da Agricultura, Dr. Elzir Matos, foi prestada
a homenagem de ser.o patrono da futura Escola Agrí
cola de Piancó, e o ex:Governador José Gomes recebeu
o patrocínio da Escola Técnica Agrícola de Itaporanga.
Estou convencido de que tais homenagens contam com
a unanimidade da opinião pública de toda a· Paraíba.

Resta ainda um registro indispensável: o açude Jere
mias, destinado ao abastecimento d'água da Cidade de
Desterro, tem merecido as minhas atenções, bem como
a estrada ligando aquele Município ao de Itapetim, em
Pernambuco, foi objeto de Emendas minhas ao Orça
mento da República. São obras importantíssimas que
terão quc ser construídas com recursos federais, dado
o seu elevado custo. "

Daí essa minha preocupação constante em fazer do
Trabalho meu Capital, sem o qual não estaria até hoje
na vida pública, há mais de trinta anos. Bendito Capital,
responsável por obras e realizações em favor dos menos
favorecidos, e que têm feito, até hoje, as minhas alegrias
de homem público.

O SR. TADEU FRANÇA (PDT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
estamos cada vez mais perto do momento em que haverá
de ser eleito o futuro Presidente do nosso País.

Nos últimos dias, têm ficado cada vez mais claros
os indícios de que a Frente Brasil Popular está realmen
te, e com toda a objetividade, à procura de apoios
e adesões que, em consonância com as propostas polí
ticas que haverão de cercar o futuro Presidente da Repú
blica, caso ele venha a ser Luiz Inácio Lula da Silva,
possam apresentar ao País uma proposta alternativa
e eficaz para a grave crise pela qual passamos. Esses
indícios nos dão conta de que, mais do que nunca,
é indispensável que se realize esse esforço bilateral a
fim de que, dentro do quadro em que está colocada
a situação nacional, as palavras neutralidade ou apoio
crítico não venham, de forma alguma, a ser a tônica
do momento histórico que estamos vivendo.

Reconhecemos as dificuldades pelas quais passam se
tares de outros partidos. Imaginemos, no entanto, que,
em vez de Lula, fosse o nosso candidato, Leonel Brizo
la, o segundo colocado nas eleições presidenciais. Não
temos dúvida de que as mesmas dificuldades, apenas
em razão inversa, estaríamos tendo, neste momento,
junto ao PT, do PSB e do PC do B. Por essa razão,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, entendemos que, neste
instante, mais do que nunca, é urgente uma ampla mobi
lização nacional, um somat6rio de forças de todos aque
les que se colocam contra a continuidade do modelo
capitalista selvagem atrelado aos grupos internacionais
e que é o grande responsável pela desgraça, pelo drama,
pelo empobrecimento e pelo sacrifício das maiorias da
nossa Pátria.

É por essa razão que reafirmo, que é preciso mudar.
Não é mais possível continuarmos com um Brasil das
elites, qne estão indiferentes aos dramas da maioria
da população brasileira. Não temos quaisquer outras
razões para dificultar a caminhada da História rumo
à libertação dos pequenos oprimidos'-

Por isso, nós, do PDT, conclamamos os partidos,
que na Assembléia Nacional Constituinte souberam ca
minhar coesos e dizer não a quem queria ver os trabalha
dores mais humilhados, mais massacrados e mais espezi
nhados; que demonstraram ser perfeitamente possível
uma conciliação progressista, a que, juntos, superando
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barreiras e limitações e colocando a Pátria acima de
tudo, possamos, no mais breve espaço de tempo, fazer
com que essa atitude popular democrática encontre res
sonância em todos os rincões do País.

Sr. Presidente, conclamamos - repito - todas as
forças progressistas, que durante a Assembléia Nacional
Constituinte demonstraram ser possível a união acima
de siglas partidárias, a que se unam agora em torno
da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presi
dência da República, porque ela representa a libertação
há tanto tempo esperada pelos milhões de brasileiros
oprimidos. (Palmas)

O SR. ARISTIDES CUNHA (PSC - sr. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Deputados,
venho à tribuna fazer uma grave denúncia que exige
das autoridades competentes medidas sérias contra fa
tos que relatarei, para que inocentes não sejam vitima
dos por pessoas inescrupulosas, que visam ao lucro a
qualquer preço. mesmo com o sacrifício de preciosas
vidas de trabalhadores.

A imprensa do País noticiou e a do Estado de São
Paulo, principalmente, deu intensa divulgação ao fato.
Funcionários da indústria Aços Anhanguera, que per
tence ao Grupo Villares, no mês de outubro, apresen
tavam graves sintomas de envenenamento, inicialmente
atribuídos a uma possível intoxicação alimentar, o que
foi prontamente descartado pelos exames laboratoriais
feitos. Dos 74 operários intoxicados, trés vieram a fale
cer, sem que a causa mortis fosse detectada.

Foram acionados os melhores legistas e toxicólogos
do Estado de São Paulo, que não chegaram a conclusão
alguma.

"LIma comissão de alto nível científico foi formada
pelo SUDS-R-13, da Secretaria de Saúde do Estado
de São Paulo, c especialistas indicados pela indústria,
que fizeram várias investigações e não chegaram a ne
nhuma conclusão. Detectaram, no entanto, que as into-.
xicações sÓ apareceram após a fábrica ter sido subme
tida a processo de desratização feita pela firma Brasa
nitas.

Foi convocado para colaborar na elucidação o reno
mado médico legista Dr. Wilmes G. Teixeira, que ficou
conhecido pela sua atuação no caso Mengele. O mesmo
colheu material dos operários mortos e levou-o aos Es
tados Unidos e à Itália, para testes que não são realiza
dos no Brasil. Na Pensilvânia, detectou-se o agente
causador das mortes. Trata-se de substãncia extrema
mente tóxica, o Munoflúor Acetato de Sódio, conhecida
como substância 1.080 e, popularmente, como Mil Ga
tos.

O produto foi detectado nas vísceras dos mortos e
nas iscas usadas l'ara matar ratos, no processo de desra
tização aplicado na indústria.

O que denuncio e questiono é o seguinte: por que
a Aços Anhanguera, ou melhor, as autoridades, diante
da gravidade dos casos, não interditaram a fábrica?
Só agora, depois de três mortes, a fábrica foi inter
ditada.

Não se conhecia a causa da intoxicação, mas sabia-se
que estava na fábrica e nos setores de produção, onde
havia sido feita a desratização.

No Departamento de Pessoal, prédio anexo à fábrica,
onde não foi aplicado o produto raticida, não houve
qualquer caso de intoxicação. O mais grave, Srs. Depu
tados, é que a Villares contratou para o serviço de
desratização esta firma especializada chamada Brasa
nitas, que apresentou, no contrato para execução do
serviço, que usaria um produto raticida de nome Kerat
fabricado pela rCI do Brasil, que tem como base o
Brasifacoum que age como os Dicumarínicos, que impe
dem a coagulação do sangue e causam a morte por
hemorragia.

Esta substância é também de alta toxicidade, mas
facilmente controlada com antídotos, sobejamente co
nhecidos (Vil. K, sangue fresco, etc... ).

A firma se comprometia, por contrato, a usar um
DicumarÍnico e, no entanto, o que se detectou nas iscas
raticidas foi o Monoflúor Acetato de S6dio, substância
de altíssima toxicidade, que leva a quem o ingere, aspira
ou tem contato cutâneo por algum tempo, fatalmente
à morte, pois os antídotos conhecidos não apresentam
a eficiência desejada.
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O que é grave, Srs. Deputados, é que esta substância
está com o seu uso proibido em todos os países do
mundo e, no Brasil, desde 1983, sua importação, fabri
cação e comercialização está proibida. Como se explica
que uma firma, que tem vários anos de atividade neste
setor, no Brasil, que faz a desratização do Metrô em
São Paulo. em várias fábricas e também em residências,
usa um produto c()mo este que, legalmente, não pod~
existir no País.

Solicitei a interdição da firma Brasanitas, o que o
Serviço de Vigilância Sanitária da Secretariq de Saúde
do Estado de São Paulo já fez. Ao trazer esta denúncia,
vou cobrar das autoridades para que se faça um inqué
rito policial para se apurar onde a Brasanitas adquiriu
tal produto, que se conclui deve ler sido contraban
deado, ou o produto Kerat da ICr, está com a f6rmula
adulterada. Houve, recentemente, o caso da batatinha,
contaminada por mercúrio, contido em produto comer
cial usado como adubo, também proibido no Brasil e
largamente usado em nossas lavouras.

Onde estão os culpados? Onde estão as conclusões
dos inquéritos abertos?

Os criminosos estão livres e continuam a obter lucros
à custa das vidas de pessoas inocentes e dos operários
que cumpriam com seu dever. Tais criminosos são pio
res que os traficantes de drogas, pois quem consome
a droga o faz por uma opção sua. Escolhe seu próprio
destino; mas, nos casos que citei, morrem pessoas ino
centes, vitimas da ganância e da falta de escrúpulos.

Faço esta denúncia que farei também ao Ministério
da Saúde e ao Ministério do Trabalho, que possuem
6rgãos especializados para tal investigação. S6 espero
que este crime não continue impune, como tantos ou
tros.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Aristides Cunha, o
Sr. Amaldo Faria de Sá, Suplellte de Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Evaldo Gonçalves, § 2' do art. 18 do Regimellto
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Evaldo Gonçalves) - Con
cedo a palavra ao Sr. Ernesto Gradella.

O SR. ERNESTO GRADELlJA (PT - SP) - Sr.
Presidente, SI'" e Srs. Deputados, mais uma vez mani
festamos nosso apoio à greve dos servidores públicos
federais, com os quais nos reuniremos às 17 horas no
Gabinete da Ministra do Trabalho, Dr' Dorothéa Wer
neck. Temos esperança de que nessa reunião o Governo
apresente uma contraproposta às reivindicações daque
les servidores.

Infelizmente, ouvimos hoje denúncia do Deputado
Moisés Bennesby de que os funcionários em greve,
quando da ocupação do Ministério da Fazenda, há pou
cos dias, teriam depredado alguns m6veis ali instalados.
Queremos deixar claro que confiamos na palavra dos
companheiros funcionários públicos federais, que, as
sim que desocuparam o prédio do Ministério, decla
raram a toda a imprensa presente que o pelotão de
choque encarregado de desalojá-los teria sido respon
sável pelos danos ali observados.

Não podemos aceitar que funcionários públicos, num
movimento justo e pacífico, que têm sido pacientes com
a intransigência do Governo federal, sejam tratados'
de maneira leviana e acusados de depredadores. Repu
diamos, pois, a denúncia inverídica e irracional do De
putado Moisés Bennesby da forma como S. Ex' tratou
desse assunto. Também repudiamos a insinuação de
que os funcionários que teriam depredado as depen
dências do Ministério estavam com a camisa do Partido
dos Trabalhadores. É claro que entre os servidores pú
blicos federais, como em qualquer setor da dasse traba
lhadora deste País, há muitos e muitos seguidores da
candidatura do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva,
e foi isto que garantiu a esse companheiro, hoje, chegar
ao segundo turno.

Lamentamos que pessoas apenas interessadas em fa
zer a campanha eleitoral do candidato da elite domi
nante venham atacar o' movimento grevista dos funcio
nários públicos federais.

Prestamos nossa solidariedade aos servidores públi
cos federais e entendemos que, se o Governo deixasse
de negociar através de Medidas Proyisórias com esses
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funcionários e realmente se interessasse em atender suas
reivindicações, 'essa greve já estaria encerrada há muito
,tempo. No:entanto, no Governo Federal ainda há a
mentalidade de que se conseguirá resolver os problemas
econômicos deste País através do arrocho salarial do
funcionalismo público federal. Rejeitamos esse tipo de
atitude e os comentários feitos de maneira errada, sem
base, contra os funcionários públicos federais.

Era o que tinha a dizer.

O SR. VALDIR COLATIO (PMDB ~SC. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
ocupamos esta tribuna por várias vezes para denunciar
o descaso do atual Governo com a agricultura brasileira.
Ontem, a Comissão de Agricultura desta Casa, em sua
reunião plenária, concluiu unanimemente por uma pro
posta colocada por nós, pelo Deputado Celso Dourado
e pelo Deputado Jonas Pinheiro, quanto à necessidade
de medidaS urgentes do Governo para que ~e minimi
zem os problemas da agricultura, ou seja, a falta de
recursos e a falta de ação do Executivo para com o
setor rural brasileiro.

Entre as medidas, a Comissão de Agricultura em
plenário decidiu, unanimemente, em cinco itens: pri
meiro, solicitar a aplicação imediata da Lei n' 7.843
junto às agências bancárias, porque, mesmo tendo sido
essa lei sancionada pelo Presidente da República no
dia 18 de.outubro passado, ainda pão chegou às agências
bancárias a regulamentação interna, a fim de quC<os
agricultores possam negociar sua dívida e, também, ser
beneficiados pelo não-pagamento dos 14.83%, referen
tes ao período de 15 de janeiro a 30 de janeiro deste
ano, relativos ao Plano Verão, quando não havia corre
ção monetária.

Também solicita que os bancos se entendam com
os mutuários, para que não se ajuízem os agricultores
que não tenham condições de pagar seus financiamentos
do ano passado. Se isso ocorrer a agricultura diminuirá
seu plantio e haverá menos produção de alimento para
o ano que vem.

E que os recursos já aprovados por esta Casa para
emissão de títulos do Tesouro de nove bilhões e meio
de cruzados novos cheguem imediatamente às agências
bancárias do interior, para que. os agricultores possam
adquirir OS seus insumos eJazer o seu plantio.

O Banco do Brasil e o Ministério da Fazenda estão
discutindo como fazer isso, como emitir os títulos, ",omo
mlocar esscs recursos à disposição dos agricultores.

Como quarto item, que o Governo aplique de ime
diato a Medida Provisória n' 96, aprovada pelo Con
gresso Nacional, para que seja sancionada pelo Presi
dente da República, quanto ao Proagro, para lavouras
não financiadas.

Por último, como quinta medida, em caráter de prio
ridade e urgência, Sr. Presidenre, a Comissão deverá
tomar iniciativa junto à Casa Civil da Presidência da
República, para fazer chegar ao Congresso Nacional
a Mensagem do Executivo que propõe a reprogramação
orçamentária onde inçolui_Fecursos para cr§ç!.ito rural
para os miiíi e pequerlos produtores, para: Cl-{fnancia
mento da agricultura, EGF, armazenagem e' outras ati
vidades do Programa de Preços Mínimos do Governô'
federal. E que a Comissão de Agricultura assuma inicia
tiva, junto ao Colégio de Líderes, para aprovação, no
Congresso Nacional, desta reprogramação orçamentá
ria, com a urgência que motivou esta mensagem.

Esse é o documento que saiu ontem da Comissão
de Agricultura em regime de urgência, o qual solicita
mos seja transcrito nos Anais desta Casa. Pedimos a
atenção dos colegas Deputados, dada a urgência c a
responsabilidade que temos, para que recebam recursos
os mini e pequenos produtores, principalmente porque
chegaram apenas 15% dos recursos às agências. Temos
a responsabilidade de fazer com que o povo brasileiro
tenha alimentos no ano que vem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em reu
nião plenária realizada no dia 22 de novembro de 1989,
decidiu unanimemente:

l' -solicitar a aplicação imediata da Lei n' 7.843
junto às agências bancárias mesmo sem a regulamen-
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tação interna das instituições financeiras ou do Banco
Central pois a Lei está acima das regulamentações inter
nas;

2' - que se facilite o entendimento entre bancos e
mutuários na aplicação da Lei n' 7.843, sem ajuiza
mentos precipitados e a conseqüente diminuição de '\Ífea
plantada;

3' - que os recursos para a agricultura de 9,5 bilhões
de cruzados novos' liberados pelo Congresso sejam colo
cados. à disposição dos agricultores, imediatamente, nas
agências;

4' - que se aplique de imediato a Medida Provisória
n' 96, aprovada pelo Congresso Nacional, com sanção,
pelo Presidente da República, quanto ao Proagro para
lavouras não financiadas;

5" - em caráter de prioridade e urgência, esta Comis
são tome a iniciativa junto à Casa Civil da Presidência
da R~pública para fazer chegar ao Congresso Nacional
a Mensagem do Executivo que propõe a reprogramação
orçamentária onde inclui recursos para crédito rural,
para o "mini e pequeno produtor, EGF, armazenagem,
e outras atividades do Programa de Preços Mínimos
do Governo Federal.

Que esta Comissão assuma a inici3tiva junto ao Colé
gio de Líderes, para a aprovação, no Congresso Nacio
nal, desta reprogramação, com a urgência que motivou
esta Mensagem. Deputado José Egreja, Presidente.

o SR. GONZAGA PATRIOTA (PDT-PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) .:.... Sr. Presidente,.Sr" e Srs.
Deputados, desejo levar ao conhecimento desta Casa
mais uma vitória do povo de Arcoverde, Estado de
Pernambuco, obtida pelo empenho do Prefeito Julião
Julu Guerra, que conseguiu do Conselho Federal de
Educação o reconhecimento da Faculdade de Formação
de Professores de Arcoverde, mantida pela AESA
Associação de Ensino Superior de Areoverde, autar
quia municipal que funciona há mais de dez anos.

a reconhecimento concedido pelo Conselho Federal
de Educação resultou do empenho do Prefeito e da
Diretora da AESA, Prof' Edilazir Guerra, que encon
traram a entidade em situação completamente irregular,
com o seu funcionamento comprometido 'por conta da
irresponsabilidade dos dirigentes anteriores. A Facul
dade de F,ormação de Professores de Arcoverde vinha
formando turmas há nove anos, apenas com títulos pro
visórios, prejudicando todos os concluintés, que se vi
.ram privados do exercício profissional, uma vez que
o reconhecimento não havia sido concedido pelo CFE.

Toda a documentação do reconhecimento teve que
ser refeita para que o Plenário do Conselho pudesse
apreciar a questão e emitir o parecer que permitisse
a regularização.

No início deste ano, a AESA esteve a ponto de ser'
fechada pelo Ministério da Educação, só não aconte
cendo o grave problema em face da rápida ação da
Diretora Edilazir Guerra, que prontamente atendeu às
exigências formuladas pelo Conselho, no que foi orien
tada pelo então Conselheiro João Paulo Valles Mendes,
a quem Arcoverde muito fica devendo.

De nossa parte, Sr. Presidente, envidamos todos os
esforços para que o processo tivesse a s,-!a tramitação
agilizada, no que contamos com a colaboração eficiente
do nobre Senador Mansueto de Lavor. do nosso asses
sor Valdcmir Moura c do Prof' João Suassuna.

Aproveitamos o ensejo para apelar ao bom senso
das autoridades responsáveis pela educação neste País,
para que os recursos do setor não sofram cortes, de
forma que a interiorização do ensino superior seja forta
lecida por meio das escolas já instaladas e que estão
plenamente preparadas para formar professores com
prometidos com o desenvolvimento do interior.

Congratulamo-nos com o povo de Arcoverde pelo
evento e manifestamos a confiança de que os Municípios
da região poderão contar, a partir de agora, com o

'instrumento maior da formação cultural e intelectual
do seu povo.

O SR. PAULO RAMOS (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" c Srs. Deputados,
o Governador Moreira Franco assumiu compromisso
de acabar com a violência no Rio de Janeiro, em cento
e oitenta dias. Entretanto, além de a população do
Estado estar desesperada em função dos altos índices
de eriminalidade já verificados, a violência do Governo
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Moreira Franco se volta também contra os policiais
e contra todas as categorias profissionais responsáveis
pela segurança pública. a Governador do Estado do
Rio de Janeiro coloca nas placas de obras - e até
nas que não realiza, visto que a construção do metrô
está paralisada - a seguinte expressão: "Viva a Consti
tuição! Vamos defendê-la e respeitá-Ia"! Entretanto S.
Ex' descumpre a Constituição Federal, que aprovuu
dispositivo que dá ao Tribunal de Justiça a atribuição
de decidir sobre a exclusão de praças dos quadros da
Polícia Militar.

a Comandante-Geral da Polícia Militar do Governo
Moreira Franco, desde o dia 5 de outubro de 1988 até
hoje, excluiu da corporação mais de cem dc seus int~
granres. O Tribunal de Justiça do Estado, no dia 25,
reintegrou um policial demitido dos quadros da Polícia
Militar, alegando que tal atribuição é de sua compe
tência, conforme o art. 125, § 4' da Constituição Fe
deral.

Igualmente, Sr. Presidente, a Constituição Estadual
dcu aos policiais militares e bombeiros isonomia de
vencimentos com seus pares de esfera federal. Já são
passados quase dois meses e o Governador Moreira
Franco, além de não tomar qualquer providência para
o cumprimento do dispositivo constitucional, sequer di
vulga seu posicionamento para o conjunto das corpo
rações militares estaduais.

Portanto, assomo a esta tribuna para cobrar do Go
vernador Moreira Franco o respeito à Constituição Fe
deral e à Constitllição Estadual em relação aos direitos
dos policiais militares e bombeiros. Aproveito o ensejo,
Sr. Presidente, para declarar que vou conclamar os com
panheiros da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros,
como também a população do Rio de Janeiro, a apoiar,
no segundo turno, o companheiro Luís Inácio Lula da
Silva par~ Presidente da República, contra a praga do
autoritarismo representado pelo Sr. Fernando Collor.

O SR. NELSON SEIXAS (PDT - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, trago ao conhecimento do Plenário, e através
deste a toda a Nação, um·resultado prático do trabalho
realizado por uma universidade bràsileira. Trata-se de
um conjunto de equipamentos destinados à lapidação
de pedras, desenvolvidos em convênio entre a Univer
sidade de Brasília e a Codeplan. Se assim faço é porque
acredito que a Universidade não pode ser um' feudo
encastelado da cultura, mas deve acima de tudo, servir
à sociedade, num trabalho de desenvolvimento de novas
tecnologias e de assistência aos mais carentes.

Nesses termos, nada mais certo que divulgar'os resul
tados práticos dos trabalhos que deram certo, como
este, da UnB. Foi desenvolvido pelo Engenheiro Álvaro
Eduardo Valente, do Departamento de Engenharia
Mecânica da UnB, um conjunto de equipamentos para
lapidação e artesanato em pedra, de alta tecnologia,
apenas comparável a equipamentos alemães e norte-a
mericanos, no entanto mais bem adaptados à realidade
brasileira.

A novidade tecnológica reside nos novos motores
de tecnologia 100% nacional, com controle eletrônico
de rotaçáo e de baixíssimo custo se comparados a moto
res estrangeiros. O conjunto, constituído por quatro
equipamentos, uma serra para cortes finos em pedras
de alto valor, uma máquina para trabalhos de artesa
nato, uma calibradeira para pedras milimetradas c uma
lapidadora multifacetadora, traz vantagens sociais, co
mo a possibilidade de uso por pessoas portadoras de
deficiência, pelo baixo risco de acidente, em virtude
da existência de um dispositivo que desliga automati
camente a máquina, em caso de operaç~es incorretas.
Traz também vantagens econômicas, pois a possibili
dade de confecção de quatro a cinco pedras ao mesmo
tempo, além da operação repetida da calibradeira, que
produz inúmeras pedras com a mesma forma, elimina
o velho preconceito contra a automatização que era
o da menor produtividade com relação ao trabalho ma
nual. Os equipamentos produzem mais, com' melhor
qualidade e com baixo custo.

Gostaríamos de render especiais louvores ao .Enge
nheiro Álvaro Eduardo Valente, que levou até o fim
o projeto, com exíguas verbas (NCz$12.000,OO em feve
reiro), muitas vezes colocando dinheiro próprio para
comprar componentes, outras veze's enfrentando difi-
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culdades pela interferência de problemas políticos, que,
trazendo conflitos ideológicos à universidade, atrapa
lham sobremaneira o cnsino e a pesquisa. No entanto,
o coordenador do projeto, meu conterrâneo de São
José do Rio Preto, soubc alcançar o inusitado, qual
seja, levar a cabo uma pesquisa por novas e úteis tecno
logias no Brasil.

Gostaria de encerrar este pronunciamento, desejan
do pleno êxito aos pesquisadores que lutam contra uma
série de dificuldades para realizar seus projetos, trazen
do este exemplo de sucesso como alento e ânimo.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o fato que me traz hoje aqui é extremamente grave.
Depois de termos lutado durante todo o processo de
elaboração da Constituição contra a prática do racismo,
depois que a lei que qualifica o crime de racismo co~o

inafiançável já foi sancionada, venho a este plenárIO
fazer uma denúncia de racismo ocorrida em meu Esta
do, o Rio Grande do Sul, contra um cidadão de 80
anos de idade.

ü Sr. Manoel Martins do Nascimento, de 80 anos,
foi agredido, na sexta-feira próxima passada, por inte
grantes da segurança das Lojas Americanas de Porto
Alegre, sob a acusação de estar roubando tubo de pasta
dental. O Sr. Manoel Martins prestou, ontem, depoi
mento à Comissão dos Direitos Humanos, da Assem
bléia Legislativa do Rio Grande do Sul, ocasião em
que confirmou haver pago pelo creme dcntal que levava
no bolso e que, quando saiu da loja, foi abordado por
·oito seguranças, que o chamaram de "negro sem-ver
ganha". Informou, ainda, que depois de desmaiar e
ser atendido no HPS, tentou, sem sucesso, registrar
queixa na I' Delegacia, não o conseguindo por não
apresentar lesões.

Deixo registrado, pois, Sr. Presidente, meu repúdio
a esse crime contra a integridade física e racial desse
cidadão, o qual mais uma vez demonstra quanto é forte
o racismo no Brasil.

A propósito, pretendemos somar-nos ao Movimento
Negro, para que se instale um processo contra o crime
cometido pelas Lojas Americanas de Porto Alegre.

Sr. Presidente, não foram surpresa para mim as notí
cias de que a FIESP e a CGT iriam apoiarneste segundo
turno das eleições presidenciais a candIdatura do Sr.
Fernando Collor de Mello.

Ora senhores, a CGT e a FIESP são na verdade
farinh~ do mesmo saco, que querem com csta posição
manter seus privilégios.

A FIESP representa a elite empresarial brasileira,
sofre uma oposição ferrenha dos médios e pequenos
empresários, que, na verdade, são maioria e não rezam
na mesma cartilha da FIESP.

Por outro lado, a CGT, coordenada por Antônio
Magri e Luiz Antônio Medeiros, tem também uma forte
oposição liderada por Joaquim dos Santo~ A:nd~ade.
Portanto, não concorda com o chamado smdlca1Jsmo
de rcsultados pregados por Magri e Medeiros.

Ora, senhores, estes dois setores que resolveram
apoiar Collor de Mello estão divididos, poi~ suas oposi
çõcs não sabem o que está atrás deste apoIo. Mas nós
já podemos deixar claro: o que está por trás ?cste apoio
é a .continuidade da corrupção, do pelegmsmo e dos
privilégios.

Numa outra esfcra, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
situa-se a CUT - Central Única dos Trabalhadores,
que com sua história de lutas sempre em defesa d~s

trabalhadores irá neste segundo turno prestar seu apolO
ao candidato Lula, da Frente Brasil Popular, soman
do-se aos sindicalistas indepcndentes e à corrente sindi
cal classista e ainda a todos os sindicalistas progrcssistas
do País, deixando claro que a candidatura Lula é a
que realmente representa os interesses dos trabalha
dores e a consolidação da dcmocracia.

Quanto à proposta de Magrl, em querer um debate
com.Jair MeneguelJi. é mais urna bravata. Men~guel1J
fez bem em não aceitar este debate, pOIS Magn. quc
nã~ consegue sequer unificar a CGT, quer legitimar-se
usando a CUT.

A CUT não foge do debate, mas elliige. para que
ele aconteça, um representante' da CGT que mereça
respeito, o que não é o caso de Magri.
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Para conCluir. Sr. Presidente, quanto à pesquisa do
Ibope, divulgada pela Rede Globo, quero declarar que
Lula será o grande vitorioso neste segundo turno das
eleições. A referida pesquisa aponta o candidato Collor
com 50% e Lula com 38%. quadro que será facilmente
mudado quando começarem os debates. principalmente
pela TV. e a sociedade brasileira identificar Collor como
o candidato da direita e dos poderosos. enquanto Lula
se situa no campo das forças democráticas e progres
sistas. que desejam mudanças e iustiça social.

Quero afirmar ainda, senhores, que, com os apoios
já confirmados do ex-Governador Leonel Brizo!a
(PDT), do Senador Mário Covas (PSDB), do PCB c
de setores progressistas do PMDB, Lula ganhará estas
eleições com cerca de 60% dos votos.

o SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados. é com profunda tristeza que registramos
nos Anais desta Casa o falecimento do companheiro
radialista Arlindo Krema. ocorrido no último dia 14.

O companheiro Arlindo Krema era figura bastante
conhecida e admirada por todos nós, Parlamentares
e funcionários. Honrou e dignificou esta Casa, ao exer
cer com eficiência e dedicação as funções de sonoplasta
no estúdio da "Voz do Brasil".

O falecimento de Arlindo Krema não faz emudecer
os microfones da "Voz do Brasil", mas deixa nos estú
dios do Anexo IV uma lacuna que dificilmente será
preenchida.

Lembramo-nos de Arlindo Krema quando íamos fa
zer as gravações para o recesso parlamentar. Com pa-

o ciência, profissionalismo e compreeosão, ele gravava
e, às vezes, regravava, nossos pronunciamentos e nossas
entrevistas, sempre com a mesma presteza que o carac
terizava.

Deixa viúva e quatro filhos. A Câmara dos Deputados
deve reverenciar sua memória.

Era o que tinha a dizcr.

O SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
quero voltar a alertar o Ministério da Previdência sobre
a grave situação em que se encontram os hospitais de
filantropia, de benemerência, sem finalidades lucrati
vas.

Quero trazer o exemplo do Hospital Nossa Senhora
das Graças, da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul,
mantido por uma entidade comunitária, a Associação
Beneficente de Canoas, sem finalidade lucrativa e sem
qualquer benefício aos seus dirigentes. É o único hospi
tal da cidade com 320 leitos, para atender a população
civil de 400.00 habitantes. Excluo o hospital da V Zona
Aérea.

Ao longo dos anos, a Previdência vem arruinando
o hospital e reduzindo a qualidade dos seus serviços,
pela péssima remuneração e pelo exagero de não per
mitir o atcndimento remunerado às pessoas que buscam
o hospital. Atualmente, o hospital atende praticamente
só à Previdência Social. e isto cstá colocando em pcrigo
a qualidade dos seus serviços, pois a Previdência paga
mal e paga errado. Os pagamentos efetuados pela Previ
dência, 120 dias após a prestação do serviço e com
uma inflação de 40% ao mês, impedem o hospítal de
ter capital de giro para comprar remédios e alimentos
para os pacientes.

A situação é desesperadora, mas a Previdência Social
continua a glosar, a não pagar os serviços prestados
e a efetuar pagamentos com 120 dias de atraso.

Quero alertar o Ministro da Previdência, bem como
os Presidentes do lapas e do Inamps, para o fato de
que essa situação catastrófica ameaça a população de
Canoas e será a responsável peJa perda de vidas valiosas.

O Governo deve tomar medidas para evitar que a
saúde financeira c a qualidade dos serviços prestados
pelos hospitais cheguem a ameaçar a vida dos brasi
leiros. Cabe ao Governo a obrigação de rcmunerar dig
namente os serviços e não permitir que a inflaç~o reduza
a zero o capital de giro dos hospitais, para que possam
comprar remédios e alimentos.

O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr" e Srs. Depn
tados, conforme notícias do Correio do Povo, de 17
de novembro de 1989, o reajuste dos combustíveis foi
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adiado para esta semana. em virtude da greve existente
na Pctrobrás. Segundo a notícia, a partir daquela data
a companhia contabilizaria 70 milhões de cruzados no
vos em prejuízos diários, em razão do impedimento
da alta. No entanto, hoje, apenas três dias após, o
reajuste já foi feito, e não apenas no percentual pre
visto. que era dc 32.67%, mas sim de 37%.

É dê se estranhar a ocorrência desses constantes e
ininterruptos aumentos dos combustíveis. No mês pas
sado, houve dois aumentos: um de 38% e o outro,
de 24% - como se vê. um índice muito acima da infla
ção. Todos estes aumentos ocorrcm sob a alegação da
necessidade de cobrir os prejuízos da empresa. O que
não se entende é a publicação, pela Petrobrás, do lucro
que obteve. Ora, se existe lucro, para que estas cons
timtes altas? Salvo se a notícia não correspondeu a ver·
dade. Para dirimir qualquer dúvida, aproveito a oportu
nidade de apresentar à Mesa um pedido de informações
à Petrobrás para que explique os motivos dos aumentos
acima da inflação e informe sobre os lucros havidos
no exercício. A política dos combustíveis precisa ser
clara e transparente. Nós e o povo devemos saber o
porquê dos constantes aumentos, o porquê de grandeS
lucros às custas do setor produtivo, qne é uma das causas
da geração da inflação, uma vez que grande parte da
economia está alicerçada e ligada diretamente ao com
bustível, que vem desde a geração da energia elétrica,
transportes, produtos químicos, que estão presentes na
quase totalidadc das necessidades cotidianas, como o
caso do plástico. fios para vestuário, fórmica etc.

É evidente qu'e, coio a política praticada pela Petro
brás, com os reajustes acima da inflação, é alimentada
a mola mestra da espiral inflacionária, que tem suas
conseqüências na majoração proporcional ao infinito
número de produtos derivados do petróleo, Não é ad
missível que assistamos a tais absurdos pacificamente,
sem pelo menos protestar.

Estou aqui interpretando o pensamento de milhares
de brasileiros para protestar contra esta política de rea
juste permanente dos combustíveis, uma das principais
causas da inflação.

Espero ser atcndido no pedido de informações, para
que desta maneira possa transmiti-las a todos aqueles
que têm interesse.

Ao mesmo tempo, faço um apeio aos responsáveis
pelo setor, desde o Presidente da República, passando
pelo Ministro das Minas e Energia, até o Presidente
da Petrobrás e outros responsáveis pela' companhia,
no sentido de fazerem uma rigorosa fiscalização quanto
aos preços praticados e aos lucros auferidos.

O SR, DORETO CAMPANARI (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, uma das dificuldades maiores dos clíni
cos é superar, em seus clientes, uma síndrome de depen
dência, quando a ingestão de determinados remédios
passa a transformar-se, de simples medida de caráter
tópico e sintomático, em uma necessidade psicológica
irrefreável. O mesmo fenômeno pode ocorrer - como
diriam os organicistas da Sociologia - com certas medi
das terapêuticas tomadas no domínio da economia polí
tica. Talo caso da indexação econômica no Brasil, como
instrumento de combate à inflação, resultante da corre
ção monetária, idealizada pelo Prof. Otávio Bulhões,
há quase trinta anos, e que, no primeiro qüinqüênio,
equilibrou o custo de vida, passando, depois, a perder
a eficácia, embora não inteiramente. Hoje, estamos
convivendo com uma inflação de cerca de quarenta por
cento ao mês, graças à indexação, mas não s? pode
negar que essa deterioração da moeda corresponde a
lucros altíssimos dos que mercadejam exclusivamente
com ela, no overnight, nas bolsas ou quaisquer outras
aplicações financeiras.

Todos os financistas. a partir de Bulhões e MaOson,
reconhecem na indexação apenas um mal necessário.
porquanto o mecanismo se tornou um instrumento in
trínseco de todos os nossos negócios, comprovando que,
a longo prazo, como vem ocorrendo. é um verdadeiro
câncer na nossa economia. Mas não é fácil encontrar-se
um placebo que substitua o remédio quc criou dcpcn
dência no doente.

Porque convivemos com a ,inflação a tál ponto que
até certos níveis do proletariado - com ciJ:tc.o salários
mínimos - pode o trabalhador ter, em casa, um equipa-
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mento de eletrodoméstico com que n~o podia sonhar
há vintc anos. A inflação também decorre do consu
mismo que agrava os efeitos da indexação.

Entretanto, não adianta pensar em medidas heróicas,
mas deve-se esperar do próximo Governo uma desinde
xação progressiva e enérgica que também ensine o brasi
leiro a poupar.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados.

OSR. ANTÔNIO DE JESUS" (PMDB -GO. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos. nesta Casa sempre me comportei como defensor
imparcial de todas as instituições que integram os Esta
dos e a União para o seu nacional desenvolvimento.

Com a vigência da Constituição de 1988, está a cargo
do Congresso Nacional elaborar o Orçamento Geral
da União, a nós enviado em Projeto de Lei do Poder
Executivo. ,

Em se tratando da esfera do Executivo Federal. deter
minados cortes em alguns setores atingem drasticamen
te a área de ciência e tecnologia. Apesar dos cortes
efetuados, os esforços empreendidos pela Secretaria Es
pccial da Ciência e Tecnologia da Presidência da Repú
blica, no sentido de dotar o sistema científico e tecnoló
gico, com a alocação de recursos, continuam.

Em contatos diretos' com os colegas Parlamentares,
visando à ampliação de recursos, somos teste.J1lUnhas
de que o Ministro Décio Leal de Lagottis se fez presen
te, em várias oportunidades, nas Comissões Técnicas
das duas Casas do Legislativo.

As suplementações e créditos adicionais de verbas
ao setor foram sempre aprovadas nesta Casa em tempo
recorde, contando sempre com a dinâmica de Asses
sores da Secretaria, cujas atividades importaram inclu
sive no andamento das votações a partir da Comissão
Mista de Orçamento.

Há vozes destacadas desta realidade. Mas elas'advêm
nitidamente de protagonistas que alimentam ambições
pessoais inconfessáveis e levam até entidades proemi
nentes e de passado idôneo e patriótico aos interesses
pessoais dbs seus dirigentes.

Os elevados cortes à que se referem no Orçamento
da União e mais especificamente na Secretaria de Ciên
cia eTecnologia representam não a omissão deste órgão
específico, mas da própria carência do Orçamento da
União.

Ao contrário disto, Sr. Presidente. são vozes isoladas
que se levantam, não como críticos construtivos, mas
para exacerbar um quadro por si só deficiente e quase
desolador.

Conelamamos os nossos pares para que sejam sensí
veis ao apelo da Comunidade Científica, no sentido
de dotarmos para o setor da ciência e tecnologia recur
sos condizentes com a sua importância para o desenvol
vimento cconômico e social do País.

o SR. STÉLIO DIASíl)'FL - ES. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente Srs. Deputados, de
sejo solidarizar-me com o .iustificável esforço empreen
dido pela Associação de Engenheiros da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos (AECBTU) contra o Pro
jeto de Lei n" 1.391.188, de iniciativa do Poder Executivo
e ora em tramitaçáo nesta Casa.

De acordo com'o entendimento éomurn manifestado
pelas entidades de classe do setor. afigura-se inoportuna
e inadequada a proposiçáo governamental de transferir
para os Estados a responsabilidade sobre os transportes
ferroviários, hoje a cargo da Companhia Brasileira de
rreI).s Urbanos (CBTU) e da Empresa Brasileira de
Trens Urbanos de Porto Alegre (Tresnsurb).

Ao que parece, o proj~to dn questácl;nem mesmo
contou com a participaçãO. do MinstériQ.dos Transpor
tes, porquanto figuram como signatários da exposição
de motivos intenniIiisterial apenas a Sep\an e o Minis
tério da Fazenda. Inclusive. o Decreto-Lei n" 2.399/87.
aprovado pelo Longre"o Nacíonal. através do Decreto
Legislativo n" 42, de 14 de junho de 1989. autoriza
a doa,üo aos Estados somente do capital e bens patrimo
niais da CBTU. e nüo da Trensurb. Nessc instrumento
legal, encontra:se p'revistatambém a criação de .uma
comissão pelo Ministério dos Transportes, No entanto,
esta comissão .ainda não. chegou a apresentar sua pro
posta, da qual deveria resultar um projeto específico
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daquela Pasta. Assim, carece de sentido lógico preten
der, de uma hora para a outra. a mera revogação de .
disposições anteriores e. afinal, desprestigiar o órgão
legitimamente competente para se expressar sobrc a
questão.

Evidentemente, trata-se dc assunto bastante comple
xo, não podendo, pois, ser decidido de maneira precipi
tada. Há que se questionar até a conveniência de se
proceder a tais alterações, justo no momento em que
a Constituição Federal nem bem foi promulgada e as
Constituiçôes Estaduais c Lei Orgânicas dos Municípios
ainda não foram concluídas. E, mcsmo cm facc do dis
positivo constitucional sobre competência da Unill0,
não se apresenta, cm relação às Constituições anterio
res, nenhuma mudança substancial capaz de justificar,
necessar.iamente, uma situação nova entre os Governos
Federal e Estadual no tocante ao transporte ferroviário.

Em que pese à ânsia do Poder Central de livrar-se
de determinados encargos e ao argumento da redução
imposta pela Constituição atual sobre os recursos fiscais
cabívies à União, cumpre reconhecer a necessidadc de
que os serviços de transporte ferroviário não sofram
solução dc continuidade e a população usuária não ve
nha a ser prejudicada.

Outrossim, pontos como a situação financeira e patri
monial da CBTU e da Trensurb. o papel do Tesouro
Nacional, a responsabilidade sobre direitos e obrigações
(inclusive de natureza trabalhista e previdenciária), a
transferência de servidores para a administração csta
dual etc. tornam extremamente delicadas quaisquer de
cisões a respeito do presente caso.

Acende-se uma discussão da qual devem participar
as entidades de classe, o Execntivo, o Legislativo, os
organismos estaduais e municipais e a sociedade em
geral. E, diante de tal abrangência, não se pode deixar
de cogitar também a respeito das possíveis implicações
decolTentes de uma decisão inconseqüente, cujos refle
xos serão scntidos,. na verdade. pelo próximo Governo
sufragado nas eleições presidenciais deste ano.

Contudo, antes dessas considerações, cabe ressaltar,
dc fato. a importâcia de uma avaliação pormenorizada
do problema, com enfoque específico sobre suas dificul
dades práticas intrínsecas. Com certeza, a crítica que
tenho em mão, oriunda da AECBTU (Associação de
Engenheiros da Companhia Brasileira de Trens Urba
nos), permite esta compreensão, l1).otivo pelo qual dese
jaria passá-Ia ao conhecimento do Plenário na Íntegra.

Embora, em função da exigüidade de tempo dispo
nível. me tenha cingido às linhas gerais do assunto,
espero poder contar com a sensibilidade dos nobres
colegas contra a "estadualização" dos serviços de trans
porte ferroviários urbanos de passageiros na forma pre
tendida pelo Projeto de Lei n" 1.391/88.

Resta-me, por fim, apenas acentuar que a melhoria
de condições no setor ferroviário constitui uma priori
dade nacional, demandando recursos maciços e regu
lares para reforma, extensão e complementação das
linhas respectivas. Essa disposição, a despeito de sua
afinidade com antigas reivindicações de um processo
harmônico de desenvolvimento para o País, encontra
se, mais uma vez, ameaçada por medidas que lhe são
frontalmcnte desfavoráveis. Portanto, reitero a firmeza
de minha posição ao lado das entidades que, como a
AECBTU. defendem, no momento, a indispensável in
tegridade da Companhia Brasileira de Trens Urbanos
(CBTU) e da Empresa Brasileira de Trens Urbanos
de Porto Alegre (Trensurb) e pugnam pela r'êjeição
do referido projeto.

~ O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB - SP.
?ronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs.
Deputados. 'na pregação político-eleitoral em qu<;: se
empenharam, este ano, para a conquista da Presidência
da República. os candidatos insistiram, todos eles, na
descrição dos males que afligem o País e o povo brasi
leiro. Como tive ocasião de sublinhar, desta mesma
tribuna. passaram ao largo das soluções, ent~siasman
do-se com os problemas, as dificuldades as mazelas da
nossa melancólica realidade econõmica, polític~ e so
cial, sem explicitar, no entanto. seus planos específicos.
para a eventualidade de virem a governar o Brasil. Não
detalharam medidas. Não disseram como solucionariam
os gravíssimos problemas que inventariliram. todos eles
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já do amplo conhecimento da opinião pública escla
recida.

Houve um ponto importante, importantíssimo, da
realidade brasileira, que deixou muito ainda para ser
tratado na campanha presidencial. Rcfiro-mc à séria
problemática da educação. ou mesmo do ensino, que
é um dos aspectos fundamentais do processo geral da
educação.

Aliás. educação e ensino não ,,10 um problema a
mais. Constituem. na sua complexidade e importância,
o problema, dadas as implicações de ordem econômica
e financeira, política, administrativa, moral e social que
educação e ensino envolvem.

Dada a importãncia da educação e do ensino para
os destinos do País, para o desenvolvimento nacional
e para a consolidação de um genuíno regimc democrá
tico. o espaço reservado à escola na pregaçáo dos candi
datos que foram aos comícios, ao rádio e à televisão,
antes de 15 de novembro, foi muito exíguo. Pouco tem
po, poucas palavras, pouca atenção foram destinados
ao trato das questões escolares, em particular. e educa
cionais, de modo geral, à causa democrática. social c
até mesmo constitucional, da manutenção e desenvol
vimento do ensino, nas plataformas dos candidatos à
Presidência, quando se dirigiram ao povo brasileiro.
na pregaçâo eleitoral para o primeiro turno.

Vem aí, agora. adia 17 de dezembro, com a votação
no segundo turno. E, antes desse dDmingo decisivo,
teremos a segunda rodada de pregação eleitoral dos
dois candidatos que, tendo alcançado os primeiros luga
res na preferência popular, a 15 de novembro, se bate
rão pela vitória final, ao longo das três semanas que
nos separam do pleito que vai revelar o nome do eleito
pelo povo para presidir à Nação brasileira, de 1990
a 1995, segundo manda a Constituição do Brasil.

Agora, os dois competidores terão de ser mais objeti
vos, deixando claro, nítido, não apenas o que pensam
fazer, mas. principalmente, como pretendem fazer para
tornar eficaz o Governo, de modo a mudar realmente
o País, pondo em prática os programas que defendem.

É importante, necessário, impostergável, que· Fer
nando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva reve
lem, por inteiro, o que pretendem fazer na área da
educação e do ensino. Abordando objetivamente a pro
blemática educacional do Brasil, com as soluções práti
cas que preferem para dar ao País mais escolas e melho
res escolas, com igualdade de oportunidades educacio
nais para todos os brasileiros.

A educação e o ensino não tiveram, na pregação
para 15 de novembro, a prioridade que merecem. Preci
sam ter, agora, para 17 de dezembro, o tratamento
a que fazem jus. no plantei complexo, variado e am~lo

da problemática que caractcriza a realidadc brasllelra
de hoje.

Têm a palavra para nos dizer sobre o que pretendem
fazer quanto ao ensino do País, e como acreditam poder
fazer isso, os combativos vitoriosos do primeiro turno.
Fernando Collor de Mello ganhou as eleiçõcs, mas sem
atender à exigência constitucional de maioria absoluta.
Sua responsabilidade é enorme. As dificuldades são
ingentes. Sem enfrentar, como é preciso, o problema
número um' do País - mais escolas, melhores escolas
- não lhe será possível alcançar os objetivos a que
se propõe, na hipótese de manter, no segundo turno.
a vitória que alcançou a 15 de novembro.

Só a educação do povo pode levar o Brasil a um
grande destino.

O SR. CARLOS VINAGRE (PMDB - PA. Pronun
cia o scguinte discurso.) - Sr~ Presidente, SI" c Srs.
Deputados. o ilustre Superintendente de Meio Ambien
te da Companhia Vale do Rio Doce. DI. Francisco
Fonseca, publicou, na edição do dia 18 de junho próxi
mo passado do jornal O Liberal, da Capital paraense.
erudito'e interessante artigo intitulado "Mincraçáo, si
derurgia e meio ambiente na Amazõnia brasileira" que.
por sua atualidade e importância, passo a ler na íntegra,
para que faça parte de nossos Anais:

"A mineração é vista muitas vezes como uma
ativida"de que causa um grande impacto sobre o
meio ambiente. Esta visão não corresponde à reali
dade, particularmente na Amazônia Brasileira, on
de outras atividades estã«) causando um impacto
incomparavelmente maior do que o da mineraçâo.
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A destruição da floresta é o grande impacto am
biental que está ocorrendo na Amazônia. A contri
buição da mineração para esta destruição é quase
nula. A destruição da floresta está sendo feita por
outras atividades, particularmente pela agropecuá
ria extensiva. que ocupa enormes áreas e é a ativi
dade responsável pela maior parte da destruição
florestal na Amazônia.

A mineração é uma atividade muito concentra
da. As áreas de floresta destruídas pela mineração.
em uma região extensa e pouco povoada como
a Amazônia, são muito pequenas. No caso de jazi
das de grande espessura situadas em terras altas
(minério de ferro) a destruição da floresta é insigni
ficante. No caso de jazidas pouco espessas, porém
extensas (bauxita), a destruição é um pouco maior,
mas em compensação há a possibilidade de recu
perar a floresta na área minerada. O maior impacto
é nas jazidas extensas situadas em várzeas de alu
vião (cassiterita). Nestes casos a lavra tem um
maior impacto, não só sobre a floresta. mas tam
bém sobre os cursos de água.

Muitas vezes as empresas de mineração podem
funcionar como protetoras de extensas áreas de
floresta nas circunvizinhanças das jazidas. Às em
presas só interessa as áreas das jazidas, mas como
no entorno podem existir florestas em áreas mine
ralizadas, o Estado pode impor à empresa o encar
go de proteger estas florestas vizinhas, como condi
ção para minerar a jazida.

O impacto da mineração, que pode se estender
por uma região ampla, é a contaminação das águas.
Quando a mineração é feita dentro de padrões téc
nicos adequados, entretanto, essa contaminação é
pequena. No caso de minerações que não usam
produtos químicos (ferro, bauxita e manganês, por
exemplo), a contaminação é por lama, que pode
ser contida e decantada em barragens, de forma
que a água que deixa a área de mineração pode
ser quase tão limpa quanto antes da existência da
mina. Quando a mineração usa produtos químicos
para tratar o minério (caso do ouro e do cobre),
existe necessidade de um maior controle e trata·
mento das águas que deixam a mina, para evitar
contaminação acima dos níveis toleráveis.

Na Amazônia, o controle pelo Estado do impac
to ambiental provocado pelas grandes empresas
de mineração não é difícil. Trata-se de um número
reduzido de empresas fazendo operações de grande
porte, dentro de bons padrões técnicos. Não é difí
cil para o Estado mantcr uma fiscalização ambien
tal' sobre as grandes minerações.

Õ problema é o impacto ambiental provocado
pela atividade garimpeira. Como se trata de milha
res de "micro-empresas" operando precariamente,
é impossível controlar a contaminação das águas
por lama e produtos químicos (no caso dos garim
pos de ouro e contaminação química é por mercúrio
usado na captação do ouro fino). No caso dos ga
rimpos, o que o Estado pode fazer é manter um
controle sistemático das águas nas regiões de g~rim

po, medindo as contaminações por lama, por mer
cúrio e por outros eventuais contaminantes e pro
mover um trabalho extensivo de elevação do pa
drão técnico dessas pequenas operações. Outra me
dida efetiva seria o controle da comercialização
do mercúrio e de outros produtos eventualmente
usados no tratamento de minério e que possam
vir a contaminar as águas.

De um ponto de vista ecológico a longo prazo,
o maior impacto da mineração é a exaustão da
reserva mincral. Na Amazônia existem minérios
superabundantes, cujas reservas são suficientes pa
ra sustentar a mineração a níveis mais altos que
os atuais por vários séculos. Os principais desses
minérios superabundantes são o ferro, a bauxita
e o caulim. Existem. entretanto, minérios cujas
reservas são limitadas e que podem estar exauridas
em algumas décadas. Os principais desses minérios
limitados são o manganês, o cobre e a cassiterita.

Uma tarefa importante do Estado seria promover
uma racionalização do uso levando em conta o cri
tério de abundância. Os minérios superabundantes
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poderiam ser exportados em bruto, porém os de
reserva restrita deveriam não só ter seu uso raciona
lizado como, sempre que possível, serem industria
lizados na própria região.

Outro ponto importante é lembrar que a Amazô
nia. apesar de sua propalada riqueza mineral, é
carente de vários minerais importantes. Esses mi
nerais poderão ter que ser transportados a longa
distância dentro da própria Região Amazônica ou
importados de outras regiões do Brasil ou do exte
rior. Os principais são o calcário, o fosfato, o enxo
fre e o carvão mineral.

Sidernrgia

O minério de ferro é superabundante na Amazô
nia, especificamente em Carajás, no Estado do Pa
rá. Sendo assim, é natural que se encare a side
rurgia como na vocação do Estado e da região.
Acontece que a siderurgia precisa não só do miné
rio de ferro, mas também de um redutor, que pode
ser o carvão vegetal, o carvão mineral ou o gás
natural. Como em Carajás não existe carvão mine
ral, a única opção para uma siderurgia local, usando
apenas insumos locais, é a siderurgia a carvão vege
tal. A siderurgia a carvão vegetal tem sido apresen
tada como um grande fator de devastação das matas
na região de influência da Ferrovia de Carajás.
Na realidade, os fatores que fazem com que a side
rurgia a carvão vcgetal seja uma ameaça adicional
às matas da região de Carajás são mais de caráter
econômico do que de caráter ecológico. Com os
atuais preços nacionais e internacionais do ferro
gusa e do aço e respeitadas as regras que levam
o industrial a proeurar sempre a máxima rentabi
lidade, a siderurgia a carvão vegetal só é viável
com o carvão barato. obtido a partir de matas nati
vas c utilizando mão-de-obra mal paga. Um carvão
obtido a partir de floresta plantadas, mesmo com
mão-de-obra barata, fica de três a cinco vezes mais
caro que o carvão obtido hoje diretamente da mata
nativa. Como o carvão é o insumo que mais pesa
no custo do gusa, um aumento de preço desta or
dem inviabiliza a fabricação de gusa com carvão
de mata plantada. Quanto ao manejo da floresta
natural para obter carvão, é uma técnica muito
comentada, mas pouco conhecida c aplicada. O
manejo pressupõe estudos de longo prazo, sem ga
rantia de um resultado econômico viável no atual
cenário sócio-político-econômico.

A siderurgia a carvão vegetal, entretanto, não
é, hoje, a maior ameaça às florestas do sul do Pará
e do Maranhão. O consumo de carvão vegetal pela
siderurgia, naquela região, é ainda insignificante
e as florestas já estão muito devastadas. As ativi
dades que provocam essa devastação são a especu
lação com terras, a pecuária extensiva e predatória
e os programas de colonização mal conduzidos.
A siderurgia a carvão vegetal é mais uma atividade
que, no futuro, poderá se somar a essas outras,
criando uma pressão adicional de desmatamento
sobre as rcservas florestais remanescentes, as reser
vas indígenas e as capoeiras ou matas secundárias
que voltam a crescer nas áreas abandonadas. Se
não existissem as outras atividades que provocam
o desmatamento, a pressão só da siderurgia a car
vão vegetal sobre a floresta não seria tão grave.
Quando se c..Jfta a mata só para produzir carvão,
sem queimar a área, sem arrancar as raízes e sem
plantar capim, há uma regeneração melhor da flo
resta secundária, e depois de 15 ou 20 anos é possí
vel uma nova colheita de lenha (menor) na mesma
área. A implantação de pastagens. entretanto. difi
culta a regeneração, criando as áreas degradadas,
onde a produção de madeira só é possível com
a introdução de espécies exóticas resistentes e de
rápido crescimento (eucalipto).

A siderurgia a carvão vegetal sem destruição da
mata nativa e sem grande desequihbrio social só
é viável em um cenário sócio-político-económico
muito diferente do atual. Os preços do gusa e do
aço teriam que ser administrados a um nível bem
mais alto que o atual, para pagar o plantio de flores
tas homogêneas e remunerar melhor a mão-de
obra empregada no carvoejamento. Isso pressupõe

Sexta-feira 24 13699

não priorizar o mercado exeterno e produzir princi
palmente paia o mercado interno. As leis de prote
ção à floresta nativa teriam que ser rigorosamente
aplicadas, porque carvão de mata nativa vai ser
sempre mais barato que o de mata plantada, ou
mesmo que o de maneio t1orestal.

A viabilização de umá siderurgia a carvão vegetal
que não represente uma ameaça adicional à floresta
amazônica pressupõe uma mudança radical no ce
nário sócio-político-econômico do Estado e do
País. e não é razoável contar com isto a curto prazo.

Desta forma, o melhor caminho para a indústria
siderúrgica na Amazônia. agora, é o do carvão
mineral importado. Em um futuro mais distante
é possível e até provável que o carvão vegetal volte
a ser uma opção para a siderurgia."

o SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso). -Sr. Presidente, Sr" Srs. Deputa
dos. venho de receber. em aditamento à resposta de
nosso pedido de informações sobre aquisição de aparta
mentos pelo lapas, um documento do TCU que aumen
ta nossas preocupações sobre os destinos da adminis
tração pública de nosso pais.

Imaginem V. Ex"' que. no Orçamento que ora se
aprecia no Congresso, o valor da despesa prevista para
a seguridade social é de 16,8% de toda a despesa pre
vista no orçamento fiscal e da seguridade. Dessas, as
despesas com pessoal e encargos sociais estão discrimi
nadas e fixadas em 24.242,7, dos quais no orçamento
fiscal 56,1 % e no orçamento da seguridade 43,9% do
total (os dados são do relatório preliminar sobre o Proje
to de Orçamento, do nobre Deputado Eraldo Tinoco).

Cito tais dados para que vejam a responsabilidade
de que estamos investindo os órgãos da seguridade e,
portanto, o lapas, que, no entanto, deve prestações
de contas ao Tribunal de Contas desde 1981. Os relató
rios de 1.981 a 1984 tiveram prazo de cumprimento de
contas dilatados, em 12-3-89, por 120 dias, e os prazos
não foram cumpridos até agora; os relatórios de 1985
e 1986 estão sobrestados, aguardando o desembaraço
das contas pela falta do inventário imobiliário. E, para
usar as palavras do nobre e ilustre Ministro Relator
Dr. Adhemar Ghisi, que tanto honrou esta Casa, Ué
angustiante almejar-se o deslinde de processo que tanta
celeuma c~~sou, dada a pletora de irregularidades ali
versadas ...

Nosso apoio às palavras e ao trabalho tão brilhante,
ainda que penoso, do Egrégio Tribunal de Contas, bus
cando a defesa do contribuinte e da dignidade nacionais.

Eu me pergunto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se
não haveria uma forma de punição outra que não a
simples multa para forçar os administradores a acatar
as ordens e prazos do Tribunal de Contas, órgão máxi
mo da contabilidade nacional, órgão superior da respon
sabilidade dos administradores. Vivemos por acaso num
reino de impunidade em que os relapsos, negligentes
e irresponsáveis continuam em suas funções ou em ou
tras a que teriam sido promovidos no tempo, enquanto
o povo clama por não saber, por intermédio de seus
representantes, de que modo e o que se fez com a
contribuição tributária.

Ministros ou administradores anteriores não pode
riam passar seu trabalho ao seguinte sem prestar contas
em todo o sentido da palavra, não poderiam ocupar
outra função antes de dar contas do que fizeram na
que deixam com ônus para seus sucessores. É preciso
que o lapas e o Tribunal de Contas verifiquem a quem
cabe a culpa, e cobrem de forma decisiva. e, se lhes
falta recurso legal, que seja pedido a quem de direito,
à Presidência. ao Congresso ou ao povo, e o recurso
legal lhes será dado, certamente, para que. afinal, se
moralize a República Centenária.

Desejo, por isso mesmo. registrar os esclarecimentos
do Ministro Adhemar Ghisi, Relator das Contas do
lapas. e prestadas no Plenário do Tribunal de Contas
da União, e para que tenhamos bem presentes as ponde
rações. colocações e propostas deste meu pronuncia
mento.

Eis o texto que recebi:

"Brasília. 18-10-89.

Caro Sr. Deputado Federal Victor Faccioni.
.Apraz-me cumprimentar V. Ex" na oportuni

dade em que comunico haver prestado ao Plenário
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da Corte. nesta data, os esclarecimentos alusivos
àdemora. no Relato das Contas do lapas. versü"
1987. conforme justificativa constante do anexo
pronunciamento.

Sr. Presidente.
Srs. Ministros.
Sr. Procurador-Geral.
Este Tribunal tem sido alvo de cobranças. por

parte da imprensa nacional. quanto ao resnltado
do processo que refere a aquisição. sem licitação.
de 328 apartamentos. nesta Capital. pelo lapas.
em julho de 1987.

Trata-se dc justo questionamento daqueles qne
respondem pelo importante papel da informação
ao público.

A época. este Relator. - sensibilizado pelas de
núncias apresentadas pelos veículos de comunica
ção. - formulou Representação a este Plenário
no sentido de ser esclarecida aquela indigitada ope-
ração. '

Após a inspeção realizada pela 7' IGCE. e as
sucessivas audiências às autoridades do Sinpas. de
cidiu esta Corte. na Assentada de 14-12-88. mandar
juntar aqueles autos às Contas do lapas (exercício
de 1987), para apreciação em conjunto e em con
fronto. por envolver responsabilidade do mesmo
gestor e com vistas a uma eventual Representação
ao Congresso Nacional.

Apesar da velocidade imprimida à instrução. pe
la 7' IGCE. a Prestação de Contas do lapas (1987)
só chegou ao Gabinete do Relator a 11-8-89. Ali
foram arroladas as seguintes irregularidades:

a. contratação de Empresa para avaliação de
imóveis. sem licitação;

b. transferência para Brasília das Direções-Ge
rais do INPS. Inamps e lapas. por ato ministerial.
em desacordo com norma regulamentar em vigor;

c. dispensa de licitação. na aquisição de unida
des residenciais em Brasllia. sob a justificativa de
"imóveis destinados ao serviço público";

d. inexistência do Plano Trienal de Obras, pre
visto no Regulamento da Gestão Administrativa,
Financeira e Patrimonial do Sinpas;

e. ausência de aprovação presidencial nos orça
mentos das Entidades do Sinpas. fazendo-se, ao
revés. via ato ministerial;

f. inexistência do Plano de Custeio do Sinpas.
Tais infrações ensejam a aplicação da multa pre

vista no art. 53 do Decreto-Lei n' 199/67 aos respec
tivos responsáveis.

Estaria, pois, o processo em condições de ser
levado a julgamento, não fosse O obice, - tão
bem lembrado pelo doutor Subprocurador Geral.
Dr. Jatir da Cunha. - que consiste na pendência
das Contas 1981 a 1986.

Os exercícios de 1981 a 1984 têm os respectivos
processos distribuídos ao ilustre Ministro Bento
Bugarin para relatar a prorrogação de prazo solici
tada pelo lapas, - que não conseguiu cumprir a
Decisão do Tribunal (12-3-89) fixando o prazo de
120 dias para que a Autarquia elaborasse o Inven
tário dos Bens Imóveis.

Quanto às Contas de 1985 e 1986, -sobrestadas
no seu julgamento. aguardando o desembaraço dos
processos acima. -encontram-se na 7" IGCE, tam
ém com Inexistência do inventário Imobiliário.
além de outras irregularidades ali relacionadas.

É deveras angustiante almejar-se o deslinde de
processo que tanta celeuma causou. dada a pletora
de irregularidades ali versadas, e estar-se atrelado
a outros tais cujas decisões trarão reflexos aos autos
conseqüentes.

Esta a comunicação que se impunha fazer a este
nobre Colegiado. com vistas a justificar a demora
na apresentação das Contas de 1987 (lapas) a julga
mento pelo Tribunal Pleno.

Muito ObrigadoI
TeU. Sala das Sessões. 18 de outubro de 1989.

- Adhemar Ghisi, Ministro-Relator."

o SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, o Brasil. apesar de viver envolvido com sérios
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problemas sociais e econõmicos. vem superando estas
dificuldades graças a um esforço gigantesco visando a
propiciar a seu povo melhores condições de vida. E
a nossa preocupação no momento é voltada para um
dos acontecimentos que têm gerado desânimo e até
mesmo frustrações em nossos profissionias. visto tratar·
se do desemprego. Não é possível que. com o grande
parque industrial de que dispomos, tenhamos tantos
desempregados. Isto se torna para nós uma vergonha.
O fato gerador do desemprego é atribuído a um descaso.
à falta de uma política trabalhista planejada. capaz de
equacionar esse problema angustiante. motivo de co
mentários de países desenvolvidos, que procuram macu'
lar a nossa imagem no exterior.

Considerando que temos a oitava economia do mun
do, não se admite acontecimento social tão deprimente.
que tem levado vários profissionais a abandonar nosso
País. mesmo a contragosto. em busca de melhores dias
para si e seus familiares.

Devemos preocupar-nos mais com ~ste fato. Se não
lhe dermos a atenção que merece. poderemos passar
para a posteridade como omissos c irresponsáveis. Dói
me manifestar-me com tanta veemência desta tribuna.
Apelo para a indústria, para o comércio c para todas
as forças geradoras de empregos. que coloquem à dispo
sição dos profissionais empregos dignos e capazes de
custear o trabalhador, suas necessidades físicas junta
mente com sua família.

. Não pode.mos mais aceitar que permaneça a situação
v~gente. EXistem profissionais habilitados para o exer
CIClO das atIVIdades, mas, pela escassez de emprego.
tornam-se ociosos e não contribuem para o desenvol
vimento do Brasil.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PMDB -CE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs.
Deputados, o povo de meu Estado tem reclamado com
justa causa do péssimo estado de conservação das rodo
vias federais e estaduais. bem assim do abandono em
que se encontram algumas estradas cujas obras foram
iniciadas e não terminadas ou cujos serviços se proces
sam com morosidade.

Mesmo conhecendo de perto o grave momento que
atravessa a economia de nosso País, entendo ser neces
sário proceder-se a uma reflexão séria acerca do assun
to.

Se há escassez de recursos. como pulverizar as dota
ções orçamentárias com a elaboração de novos projetos
ou o início de obras quando muitas já iniciadas se encon
tram paralisadas?

Ante esta realidade, colocamos nossos olhos sobre
o sistema rodoviário que atende o Ceará e vamos depa
rar-nos com o seguinte quadro:

A BR-222, que nos liga aos Estados do Piauí. Mara
nhão e Pará. encontra-se em precárias condições de
tráfego com trechos como o que se situa entre Sobral
e a divisa do Ceará com o Piauí praticamente destruído.

A BR-020. entre Canindé e Cruzeta. está a merecer
reparos urgentes. Igualmente merece registro a necessi
dade de conservaçáo da BR-1l6. principal rodovia que
corta o Estado e nos liga ao Sul do País.

No que tange à construção de rodovias, desejo ressal
tar alguns fatos que. pelo decurso do tempo. já se torna
ram fator de descreça do nosso povo na sua efetivação.

A rodovia BR-403. que no território cearense liga
as cidades de Camocim, no extremo norte, a Crato.
no extremo sul, foi o grande sonho do Governador
Virgílio Távora em seu período governamental. de 1963
a 1967. Decorridos mais de 20 anos. pouco foi feito.
O trecho que liga Sobral a Ipu, nestes dez últimos anos.
conseguiu chegar a pouco mais de quinze quilômetros.
alcançando a cidade de Cariré. Em que pese ao esforço
por mim desenvolvido na apresentação de emendas ao
Orçamento, necessária se faz uma decisão política do
Ministério dos Transportes - DNER - no sentido
de viabilizá-Ia no menor espaço de tempo possível.

A BR-402, que nos liga ao Piauí através do litoral,
passando por Chaval. no Ceará, e Parnaíba. no vizinho
Estado, arrasta-se em ritmo lento, estando em execução
em nosso Estado os trechos que ligam Granja a Marco
e Umirim a MorrinhOs. É outro caminho da maior im
portância para o desenvolvimento econômico do Esta~
do, principalmente no que se refere ao incremento do
turismo.

Essas considerações que ora faç'~' L~ncontram pcrtt
nencia em razão de ser este o momento l::m que ::.e
discute e vota lei orçamentária de 199:'1.

Necessário se faz' firmar pontos de vista em qu,; ,,,;
guarde a coerência das decisões com a realidade cc'onó
mico-íinanceira do BrasiL

Era o que tinha a dizer.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Pronuncia o Sê

guinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputa
dos, a estabilização é pré-condição de qualquer projeto
econômico. Dada a gravidade da crise, abre. paradoxal
mente. oportunidades. na medida em que esta torna
á sociedade mais plástica e menores as resistências. De
ve ser articulada com as questões estratégicas. de forma
a abrir caminho ao meio das resistências das elites carto
ríais e das parcelas culturalmente atrasadas da esquerda.
A quase hiperinflação brasileira não pode ser enfren
tada gradualmente nem supor a funcionalidade intlacio
nária em outro patamar: Para tanto, o programa de
estabilização deve ser implementado no primeiro dia
do novo Governo. quando maior é sua base política,
e terá como objetivo uma deflação rápida. Além de
aspectos objetivos. enfrentará a complexa reverSlio de
expectativas. A memória inflacionária exigirá uma ação
rigorosa e intransigente do Governo em relação aos
componentes fiscal e monetLírio, para ir srnalizando os
custos inerentes a resistências eventuais.

Desenhamos um programa de estabilização a ser im
plementado em 90 dias, euja eficiência no tempo depen
derá das resistências. por.um lado. e da energia e decisão
na execução. por outro. E composto por quatro vetores:

1. Política fiscal-objetivo: gerar um superavit pri
mário financeiro suficiente para o Governo prescindir
de crédito novo.

Medidas:
a) centralização de todos os caixas do Governo, in

clusive de suas instituições financeiras. Programação
quinzenal de caixa, em geral;

b) antecipação de arrecadação para correção de sazo
nalidade;

c) equacionamento da dívida interna. com so.brega
rantias de liquidez;

d) correção de preços e tarifas públicas;
e) fiscalização inicial do Imposto de Renda nos meca

nismos de evasão de divisas;
f) auditoria por amostragem nas compras do Gover

no e das estatais;
g) desarticulação imediata dos mec;anismos de apro

priação cartorial do Estado;
h) negociação dos créditos e débitos do Governo.

Moralização via mercado;
i) tornar os Estados e-municípios financeiramente

viáveis. com responsabilidades mútuas;
j) oferta de condições para a formalização das obriga

ções fiscais.
\). Formulação de dóutrina de descentralização c des·

regulamentação.
2. Política cambial - objetivo: tornar mais flexível

o comércio exterior; renegociar a dívida externa.
Medidas:
a) simplificar e homogeneizar o sistema tarifário;
b) reavaliar as proteções comerciais;
c) tornar as importações mais flexíveis, com objetivos

de concorrência e monetários;
d) buscar o nível de câmbio para um comércio exte

rior ascendente. Antecipá-lo como referência para a
estabilização;

e) renegociar a dívida externa. com base no programa
de estabilização e na flexibilização externa. Adotar co
mo. restrições de travessia a desvinculação da Iibor e
da prime, e um limite como percentual das exportaçõ"s
para servir anualmente à dívida.

O lançamento na frcnte do eàmbio é básico para
a introjeção da estabilidade. A flutuação cambial inicial
deve ser restrita, para não agregar incertezas.

3. Política monetária -objetivo: ["stringir a expan
são da liquidez a nível próximo ao crescimento real
das atividades econômicas.

Medidas;
a) expansão imediata de M4 próxima a zero;
b) articulação pública dos órgãos centrais. norma

tivos e fiscalizadores do sistema financeiro: Banco Cen
traI. CVM e IRB. que terão gestão técnica;
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c) eliminação das LFTs e retorno das LTNs e ORTN.
.Supressão imediata da "zerada". Término da correção
monetária oficial para contratos inferiores a dois anos;

d) sobrctibutação dos contratos curtos, pós-fixados
pelo mercado;

e) dosagem cuidadosa do processo de monetização;
O ampliação horizontal da base do compulsório.
4. Política de defesa do emprego.
Medidas:
a) seguro desemprego provisório, pago diretamente

por três meses a partir do mês quatro;
b) conscientizar que uma política de rendas conver

gente obstrui a recessão;
c) voltar a dar prioridade ao gasto público para o

social e o emprego; ,
d) defender o salário na' base da pirâmide.

o SR. ROBERTO BALESTRA (PDC - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, acabo de receber do Presidente da As
sociação Brasileira de Consultores de Engenharia telex
em que aquela autoridade pede uma séria reflexão a .
respeito da crise que está atingindo o setor.

Conforme a Casa bem sabe, essas equipes de consul
torias são integradas por profissionais do mais alto gaba
rito. Mas, diante das crescentes dificuldades, equipes
técnicas de grande competência estão sendo desfeitas
e, com elas, perde o País irreparavelmente uma impor
tante parcela do patrimônio tecnológico nacional. Um
longo trabalho, iniciado há' mais de trinta anos. está
sendo metodicamente desfeito pela política governa
mental que rege o setor de geração e transmissão de
energia elétrica. Dentro em breve, Srs. Deputados, o
Brasil voltará a importar tecnologia e se restabelecerá
urna indesejável dependência tecnológica, hoje em dia
cada vez mais relacionada com dependência econômica
e política.

A causa principal dessa angustiante crise, Sr. Presi
dente, está situada na falta de pagamento dos trabalhos
realizados pela consultoria brasileira para a·Eletrobrás.
Nos últimos meses, os atrasos atingiram uma quantia
equivalente a 120 milhões de dólares. E, nota-se, esse
é um montante superior ao próprio patrimônio líquido
das consultorias credoras.

Vale ressaltar que, desse total, cerca de 80% se refe
rem a pagamento de pessoal, encargos previdenciários
e sociais. por sua própria natureza inadiáveis.

A nossa dívida interna já é superior à própria dívida
externa. Mas é urgente e imperioso, e até mesmo inadiá
vel, equacionar-se essa dívida, começando o pagamento
pelos setores prioritários. E, sem dúvida, o s"tor de
consultoria de engenharia nacional está em relevância,
eis que logra assegurar a independência tecnológica do
País, em quase todos os setores, especialmente o de
geração e transmissão de energia elétrica.

Diante disso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
lanço desta elevada Tribuna do Parlamento o meu grito
de alerta às autoridades da área econômica do Governo.
com vistas a normalizar a situação das citadas empresas;'
tanto mais quanto a matéria merece atenção e soluções
próprias. Todos sabemos que as tarifas de energia elétri
ca vêm sendo aumentadas, sistematicamente, bem aci
ma do índice inflacionário, para que o setor possa ter
melhor desempenho. Todos reconhecemos a importân
cia dessa decisão e não a temos criticado. O Brasil
tem inarredável necessidade de posicionar-se para o
futuro que nos espera. E, dentro dele, inegavelmente,
necessitamos possuir capacidade suficiente para geração
e transmissão de energia elétrica.

No mínimo, também, é preciso reconhecer, objetiva
mente. a necessidade que o País tem de desenvolver
e manter a tecnologia em todos os níveis. Não podemos,
após tantos anos de conqnista, deixar que o País volte
a ser depen,dente de. tecnologia estrangeira. remos pro
fissionais do mais' alto gabarito e empresas da maior
responsabilidade. Com relação às émpresas de consnl
torias, basta um pouco de sensibilidade da área econô
mica do Governo par~ que este grave problema seja
~Hpidamente sanado. E o que o País inteiro espera do
':'-(werno: medida justa e do mais alto patriotismo!

Erao que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. ARTENIR WERNER (PDS - se: Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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Guarujá do Snl é um Município do extremo-oeste de
Santa Catarina, cuja autonomia política data de 30 de
dezembro de 1961. Sua população é hoje de 9.800 habi
tantes, aproximadamente, e sna área tem 100Km2, de
vendo ser acrescida de 84,5Krn', após a bn;vecqnclusão
de demanda reivindicatório.

Pela BR-163, atinge-se Florianópolis, situada a
800Km a leste. Muito antes, a rodovia citada cruza
a BR-116, qne leva ao Rio Grande do Sul e âo Paraná
e São Paulo, em poucas horas.

No. ano passado, sua produção total atingiu a cifra
de 68 milhões de crnzados novQs, montante que, hoje,
não seria inferior a meio bilhão, em valores corrigidos,
mas sem contar o crescimento vegetativo e oganho
de prodntividade.

Um aspecto a ressaltar é que as atividades industriais
superam as primárias (pecuária e agricultura) na pro
porção de 2 para 1.

Quanto à arrecadação de tributos, o quadro em um
ano era o seguinte

-Federais
-Estaduais
- Municipais
Total

(Obs.: Os dois últimos referem-se ao período j~ho

de 1988 a junho de 1989).
Lá estão em funcionamento 196 estabelecimentos

mercantins. Quanto às propriedades agrícolas, são elas
em número de 820, com área cultivada de, 8.690 hec
tares.

O Banco do Brasil mantém em Guarujá do Sul uma
dependência classificada deseção externa qne não exe
cuta todas as atividades reclamadas pela comunidade.
Recentemente, a direção daquele estabelecimento ofi
cial de crédito determinou a realização de estudos para
que, no prazo de noventa dias, seja decidido em que
condições as seção externas de todo o País serão trans
formadas em agências, ou fechadas.

Não têm dúvidas os gnarujaenses-do-sul de que o
Banco optará em favor da elevação de sua represen
tação local à categoria da agência autônoma, e a Prefei
tura, as lideranças comunitárias e as entidades associa
tivistas estão mobilizadas para sensibilizar a diretoria
do Banco nesse sentido.

Em 8 de julho deste ano, o Prefeito Clemente Conto
dirigiu ofício ao Presidente do Banco do Brasil, Dr.
Mário Jorge Gusmão Berard, expressando a confiança
do Município e dos municípes em uma decisão que'
não prive a comunidade desse insubstituível fator de
progresso econômico-social, que é a existência de uma
Agência do Banco na cidade.

De minha parte, não é menor a confiança - e, mais,
a certeza - de q,!e, em. breve, talvez na própria data
de sua emancipação, 30 de dezembro, Guarnjá do Sul
já tenha a confirmação da inauguração cla futura agên
cia.

o SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados.
notícia publicada no "Jornal de Brasília" de hoje, na
página 13,diz que a Sucad, Snperintendência de Cons
trução e Administração de Imóveis, vinculada ao Minis
tério..do Planejamento, ameaça retomar apartamentos
funcionais de servidores aposentados.

A matéria adianta, ainda,' que a Divisão Jurídica da
Sucad preparou uma lista com 419 nomes de servidores
aposentados, que ocupam irregularmente imóveis no
Distrito Federal.

A intenção de regularizar a ocupação dos imóveis
funcionais é ~louvável, até porque o assunto voltou a
ser discutido no Congresso Nacional, que peverá votar,
o mais rápido possível, a proposta de venda desses apar
.tamentos.

O qu~ me causa preocupação, Sr. Presidente. Srs.
Deputados, é que, mais uma vez, o Governo ensaia
sua cantilena de moralização exatamente em cima de
cidadãos profundamente sacrificados: os aposentados.

Todos sabemos comoé crítica' a situação do aposen
tado no Brasil. Durante anos e anos, o próprio Estado'
devotou 11 esta categoria de brasileiros o maior descaso,
'J maior de§interesse, como se o aposentado fosse um
cidadão de segunda classe.
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Foi somente ª' partir da instalação da Assembléia
Nacional Çonstituinte'que esta situação absurda come
çou a ser revista. Através de um esforço cpncentrado,
conseguimos restituir ao aposentado brasild.ro direitos
e vantagens que1he ha'Viam sido sistem!1ticanienre neg,a
dos pelo Poder Públi~o. Mesmó assim, alguns direitos.
inquestionáveis. garantidos' pela Constituição, 'como a
gratificação natalina, por exemplo, estão sendo prote
lados pelo Governo, conforme já tive oportunidade,d.e
denunCiar aqui, desta tribuna.
. Portanto,. é,com grande preocupação. que vejo esta
movimentação da Sucad em torno dos 'imóveis funcio
nais ocupados p'or aposentados. É curioso que,entre
tantos casos irregulares de octipaç~o de imóveis funcio
nais, a súbita ação moralizadora da Sucad'recaia precisa
mente sobre os aposentados. A mesma notícia fala ain,
oa, do caso de um servidor aposentado dQ Ministério
do Exército que ocupa o imóvel há onze·anos. Evidente
mente, situações. como a desse servidor darão pleno
direito à compra do imqvel funcional· que ocupa ..

A proposta de venda dos imóveis funcionais, a ser
votada pelo Congresso Nacional dentro em breve, não
poderá admitir qúalquer distinção entre servidores da
ativa e aposentados. Estou ce.~to de que todos os colegas
garlamentares que lutaram pelos direitos dos aposen
tados na Constituinte estarão atentos, a fim de que
não se cometam injustiças contra esta classe de cida:
dãos, para com os quais a Nação ainda tem uma grande
dívida social.

Seriaintéressante, 'Sr, Presidente, Srs. Deputados,
que a Sucad explicasse, de forma cristalina, quais são
as situações, os critérios e raZÕes que estão orientando
esta sua 'pretensão de retomada de imóveis funcionais,
para que não fique qualquer dúvida, principalmente
referente a mais uma injustiça contra o· aposentado bra
sileiro. Porque contra isso utilizarei todas as prerro
gativas, todos os meios de que disponho, como repre
sentante do povo de Brasília na Câmara Federal, para
protestar, criar obstáculo e impedir qualquer ação que
atente.contra a dignidade do cidadão aposentado.

O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP. Pronuncia o
segninte discurso). ~Sr. Presidente, Sras e Srs. Depu
tados, a legislação brasileira jan:ais cogitou de ajuda
do Poder Público às famílias dos herdeiros e depen
dentes carentes das vítimas de crime doloso, .seja a
agressão física, a tentativa de morte, ohomicídio ou
outras figuras delituosas, de que ocórrem, por ve:zes,
tristes conseqüências, como a incapacitação temporária
e até definitiva.

Para sanar essa imensa falha, Sr. Presidente, apre
.sentei à consideração da Casa Projeto de Lei sob n'
2.5:>1189 que permitirá o cumprimento prático do dis
posto no art. 245 da Constituição de 1988, que prevê
a existência desta lei. Estruturado em cinco artigos,
o projeto especifica minuciosamente o valor da pensão
alimentícia (nunca inferior a um salário mínimo) en
quanto os herdeíros não receberem reparação civil; o
cálculo dessa pensão, quem a receberá e até quando;
e o prazo para o Poder Executivo regulamentar a lei.

A lei qne advirá deste projeto, que espero seja apro
vado com urgência, contribuirá para a modernização
e a complementação de nosso arcabouço jurídico quan
to à espécie, coroando condignamente o esforço da As
sembléia Nacional Constituinte no mesmo sentiQo.

Era o que tinha a dizer.

o SR. JONES SANTOS NEVES (PL - ES: Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no momento em que rui e desmorona a
cortina de ferro,o muro de Berlim finalmente tomba,
sob os impactos às vezes lento, porém, sempre impla
cáveis da liberdade, é imprescindível que esta Casa,
ao tomar conhecimento do fato, exulte e concelebre,
jubilosa. o hist6rico evento. É imprescindível que nós
todos, Parlamentares, de espírito sempre aberto para
a democracia, entoemos hinos e louveres por esse gigan
tesco passo que o mundo empreende, nesta hora. saltan
do do terreno infecundo e estéril do socialismo estati
~.ante para o plan'alto reprodutivo e verdejante do libe
ralismo social.

Mas, ao lado dos cânticos e louvores que o lapidar
acontecimento justifica, quero também trazer a esta
Casa o pensamento canteloso de uma nova preocupa-
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ção. Posto que entendo, SI, Presidente, que' o desmoro-'
namento do muro de Berlim, que reflete, na ordem
física, o desmoronamento dos regimes comunistas do
Leste europeu, tem como conseqüência imediata uma
extraordinária e repentina mudança na disposição ante
rior dos governos das potências capitalistas de atenuar
o problema da dívida externa dos países do Terceiro
Mundo, entre os quais o Brasil.

Com efeito. os cofres dessas potências. lacrados no
último período para os países em desenvolvimento, es
cancaram repentinamente suas portas para os países
do socialismo arrependido. O novo governo democrá
tico da Polônia recebeu, na semana passada, compro
misso formal de um empréstimo de US$ 2,5 bilhões
por parte dos Estados Unidos, Alemanha e França.
O Governo da Alemanha Ocidental está montando um
gigantesco programa de assistência financeira para a
Alemanha do Leste. E a Comunidade Econômica Euro
péia prepara um plano de US$ 3,5 bilhões de ajuda
direta às nações socialistas que recentementc optaram,
de forma inequívoca, pelo verdadeiro caminho do libe
ralismo econômico e da economia de mercado.

É fora de dúvida que tal comportamento, assumido
assim de forma categórica pelos governos e bancos dos
países industrializados, afetará de forma direta e aguda
a economia brasileira, negando-lhe o necessário rema
nejamento de sua recordista dívida externa e a injeção
de dinheiro novo indispensável ã recuperação de nosso
crescÍlnento econômico.

Há poucos dias, o Sr. Rudiger Dornbush, especialista
em economia internacional do MIT - Massachussets
Institute of Technology, declarou à nossa imprensa:

"De agora em diante, o Leste da Europa compe
tirá, com vantagem, com os países endividados da
América Latina pelos recursos dos governos, dos
bancos comerciais e dos organismos multilaterais.
O desmantelamento do sistema comunista na Euro
pa é uma prioridade de política externa e de segu
rança muito mais importante para os Estados Uni
dos, a Alemanha, a França e a Inglaterra do que
o que poderá acontecer no Brasil ou na Argentina
nos próximos anos...

E o Senador BiIl Bradley, democrata de New Jersey,
que desde 1984 defende a tese de redução da dívida
dos países latino-americanos, se coloca na mesma linha
de preocupação ao afirmar:

"Há um montante limitado de capital no mundo
- e a prioridade na destinação desses recursos
deve ser o Terceiro Mundo, onde existe pobreza
em massa, os "Capitalistas Românticos" dos Esta
dos Unidos estão entusiasmados com o programa
de restruturação econômica do líder Soviético Mik
hail Gobarchev e passaram a anunciar grandes in
vestimentos na União Soviética."

SI, Presidente, Srs. Deputados, o propósito deste
pronunciamento é alertá-los para o fato novo de>se des
virtuamento e deslocamento do fluxo internacional de
capitais, ainda a tempo para que esta Casa possa agir
junto às autoridades federais designadas para a negocia
ção de nossa dívid[l externa, a fim de que elas possam
dialogar com os nossoscredores externeis - governos'
e[:JaI)cos - procurando evitar, por todos os meios,
que essa mudança calamitosa derumo, 'venha a conde
mir, definitivamente', a população brasileira ao destino
angli~tiante e de'sesperadO da miséda e. da fome,

. Nãoé·possível que a derrocada do' muro de Berlim.
, que por tantas décadas separou a tirania da liberdade;
venha a corresponder, em países como o Brasil, auma

,outra;poróm terrível, det:rDcada: a derrocada da espe
,rança derecuperação de nosso 'crescimento econômico
,e social.. ,

Muito obrigado.

'O SR. DARCY DEITOS(i'iv1DB"'" PRo 'Pronuncia
i> seguinte discurso.) -'-Sr. Presidente, Srs.Deputados,
'o Congresso 'Nacional, na sessão 'de ontem, aprovou
a Medida Provisória n"96; que véiüatenüet a um impe
rativo econômiêo, mas que se inspirava, também, num'
imperativo moral.

Isto porque o programa de Garantia da Atividade
Agropecuária - Proagro, instituido pela Lei n' 5.969,
de 11 de dezembro de 1973, não contemplava os recur-
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sos próprios aplicados pelos produtores em sua ativi
dade ruraL

Como sabemos, o Proagro exonera o produtor de
obrigações financeiras relativas a operações de crédito
e cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de
fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens,
reb,anhos e plantações.

E. na verdade, um seguro contra as intempéries e
as adversidades, comuns numa atividade de dsco como
o trabalho rural.

Acontece. porém, que esse instrumento securitário
contempla exclusivamente a ,faixa de produtores que
obtém recursos creditícios administrados pelo Banco
Central, segundo normas estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional.

Assim sendo, aqueles produtores que investiram re
cursos advindos de outras origens não recebem o bene
fício do Proagro. E, com o crescimento intolerável das
taxas de juros, acabaram ficando em situação de inadim
plência.

A Medida Provisória n" 96, por nós ontem aprovada.
veio atender às aspirações gerais do empresariado do
campo, dando grande alívio aos produtores no período
1989/1990 e que aplicaram seus próprios recursos.

Entendemos que o Legislativo soube interpretar uma
realidade econômico-financeira e mostrou que depois
da promulgação da nova Constituição brasileira, o Exe
cutivo terá de governar em íntima sintonia com todos
os segmentos sociais do País.

O divórcio entre a Nação e o Estado é coisa do passa
do. Daquele passado triste em que a sociedade recla
mava em vão por seus direitos e o Estado impunha
sua prepotente vontade.

Acredito, porém, que o Proagro precisa receber am
pla e profunda reformulação, para que no futuro sirva
de eficaz meio de estímulo ao plantio. libertando o
agricultor e o criador do permanente receio quanto ao
desfecho do seu trabalho e à sorte do seu investimento.

Afinal de contas, em meio à grave crise que assola
o País, é a atividade rural, com sucessivos recordes
de produção agrícola, que vem mantendo taxas estáveis
de crescimento e gerando valiosas divisas para o Brasil.

o SR. JACY SCANAGATTA (PFL - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr, Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, o Sistema Ferroviário Nacional, nas últimas déca
das, foi sériamente afetado com a desativação de inúme
ras linhas e ramais em várias regiões do País, por serem
considerados antieconômicos.

Com a eclosão da crise do petróleo, em 1974, técnicos
e políticos passaram a debater, novamente, a impor
tância e necessidade das ferrovias, no contexto das dis
cussões sobre o custo do transporte rodoviário, em face
do elevado preço da gasolina e outros derivados daquele
produto.

Antigos projetos foram desarquivados e outros equa
cionados, na busca de saídas compatíveis com a nossa
realidade econômica e as dificuldades que surgiam de
maneira inesperada.

Apesar da contribuição do Proálcool, vozes mais sen
satas recomendavam a reativação de antigas linhas, en
quanto outras. mais preocupadas com o futuro do País,
passaram a pediLum novo projeto ferroviário para be
neficiar, prioritariamente, as regiões altamente produ'
toras, sobretudo aquelas mais distanciadas dos portos.

.Q Oeste paranaense ~ responsável por 35% dapro
dtíção,de, grãosdo Estado e 10%. do País- passou
·a concentrar idéias e esforços; dos qtiaisstirgiu a Ferro
via da Produção,inicialmentexlenominada de Ferrovia
da:Soja.

Empreençlimento arrojado,c, de, custo "elativam~nte

.elevado;mas'deretorno.gar;lntido;a desejada Ferrovia,
segundo o PfojetocOlllPf,eenderá,ua primeira etapa,
'a co.nstrução'de255;5 Kmentre Guarapuav.a-e Cascavel,
permiti)ldo a,c,om,xffo"com a.Iinha Guarapuava-Para
'naguá-. daRedeFerroviária Federal. O projeto também
,inclui .termi,nai, fe:m'rviáriosem,Cascavel eParanaguá.
inclusive a aqvisição de material rodante.

Para viabiJizá-Io, reuhiti"se Um grupo de' vinte'e sete
empresas, ciJm participação de 80% no capital, mais
12,5% do Governo Estadual e 7;5% do Governo Fede
ral, e foi constituída a Ferrocste ou Estrada de Fetro
Oeste do Paraná SIA.
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Quando concluida, na primeira fase, a ferrovia trans
portará cerca de três milhões de tlano de grãos do Oeste
do Paraná.

O projeto. cujo custo está estimado em 477 milhões
de dólares para a primeira etapa, incluindo terminais
e oficinas, e 150 milhões para a segunda etapa, prevê
ainda a construção de 150 Km entre Cascavel e Guaíra,
na divisa do Paraná com o Paraguai, prevendo-se a
sua futura expansão até Foz do Iguaçu, Vila Rica, no
Paraguai c Miranda, no Mato Grossa do Sul.

É fácil deduzirmos que a Ferrovia da Produção é
de vital importância sob diversos aspectos, mas é preciso
enfocar a questão da competitividade dos preços dos
nossos produtores no mercado externo.

Por todas essas razões, merece ela o apoio e o esforço
de todos nós.

o SR. GEOVANI BORGES (PRN - AP. Pronuncia
o seguinte discurso.) -SI, Prcsidente, Srs. Deputados,
conquanto aos servidores públicos federais, estaduais
e. municipais seja assegurado. há muitos anos. o direito
à percepção de adicional por tempo de serviço, a esse
benefício não têm acesso os trabalhores regidas pela
legislação trabalhista.

Não é de hoje, entretanto, que os trabalhadores vin
culados às mais diversas categorias profissionais vem
reivindicando essa henessc pecuniária. com fundamen
to, inclusive, no princípio constitucional da isonomia.

Com a medida pleiteada se nos afigura justa, prepa
ramos projeto de lei acrescentando § 4" ao art. 457
da Consolidação das Leis do Tranalho, assegurando
aos empregados o direito ao adicional por tempo de
serviço.

O benefício consistirá em percentual de cinco por
cento sobre a remuneração recebida, a esta integrada
para todos os efeitos legais. sendo concedido a cada
período completo de cinco anos de serviço prestado
à mesma empresa.

Além de justo, o adicional seni um prêmio ao traba
lhador que provou a sua competência profissional, mili
tando na mesma empresa por muito anos.

Solicitamos, assim, aos nossos dignos Pares. apoio
à iniciativa.

O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELOS (PFL
- MG. Pronuncia o seguinte discurso,) - Sr. Presi
dente, Sr" e Sti ; Deputados, nos últimos dias do mês
de outubm, sob o patrocínio da AMIRT - Associaçãa
Mineira de Rádio e Televisão, realizou-se em Conta
gem, Minas Gerais, o U Seminário de Radiodifusão
do Estado de Minas, do qual participaram 280 empre
sários do setor.

O encontro ensejou a discussão de alternativas e a
busca de soluções para sérios problemas enfrentados
pelo segmento da radiodifusão mineira, os quais foram
consubstanciados em importante documento intitulado
"Carta de Minas", o qual passaremos em seguida a
ler, na íntegra, para que o mesmo fique registrado nos
Anais da Casa/em testemunho ckJ nosso apoio àqueles
empresários:

"CARTA DE MINAS

Os signatários deste documento, radiodifusores
reunidos no II Semiriário de Radiodifusão do Estac

do de Minas Gerais realizado em Contagem (MG),
nos dias 27, 28' e 29 de outubro de 1989, após
deliberarem a'respeitoda atualsituação'da radiodi-
fusão de Minas Geiaise, ,
',:Cotlsidenindo que'o Rádio não tem sido devida

'menté valoriziliJo quando das mídias de agências
de"publiCidad'e;"1'1ão senihrccoiihe'cido como um
veículo 'de real interesse'pal'aãnunciantesna diVul
gação 'dosseus"ptôdutoS';

Considerandef'qu'ecipoderpúbliêcifedéral não
'se'ténl'ulilizadô do veíclilo'R,idio, principalmente
,ndinterior. êm SUfIS campanlíasinstitucionaiS c so
'ehüs, ''''ljuand('>' o faz' ê sempre ü!ruvés de cam'pa
,'nhas'graciosas; ,

Considerando a 'abúsivaformação da cadeia e
,de programação gratuita requisitadas e baixadas
'para a televisão e para o rádio. pelos poderes conce
dentes e demais poderes constituídos;

Considerando a falta de critérios na éonccssã,)
e permissão de novas emissoras. sem observância
dos fatore, mercadol(i~icos, em detrimento de
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emissoras'já estabelecidas e a grande maioria destas
com enormes dificuldades de sobrevivência;

Considerando a absurda cobrança de direitos au
torais das emissoras, sendo que estas são as princi
pais responsáveis pela divulgação de artistas, músi
ca, gravadoras e compositores;

Considerando, ainda, o constante desrespeito às
tabelas de preços de comercialização dos espaços
destinados à propaganda no rádio e,

Considerando, finalmente, a necessidade de se
criar uma nova mentalidade junto aos poderes pú
blicos, agências de publicidade, órgãos arrecada
dores e dar ao grande conhecimento dos problemas
hoje enfrentados pelos radiodifusores,

RESOLVEM

de forma consensual e por aclamação do plenário
os empresários da radiodifusão, participántes do
II Semimírio de Radiodifusão do Estado de Minas
Gerais, atestarseu mais veemente repúdio aos fatos
apontados e'delib(lfarem as seguintes medidas paia
resgatar a sua real posição:

l) fazer a mais ampla divulgação dos termos
da Carta de Minas através das próprias emissoras
e de outros veículos de comunicação de massa;

2) oficiar a todas as entidades ligadas à radiodi
fusão e organismos com representatividade sócio-e
conômica:

3) assumir posição uníssona e corporativa, dan
d() integral apoio a todas as iniciativas e propostas
oriunda da AMIRT, com propósito de sanar os
problemas denunciados.

Contagem, outubro de 1989,

AMIRT - Associação Mineira de Rádio e Tele
visão.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. MENDES RIBEIRO (PMDB - RS, Pronun,
cia o seguinte discurso,) - Sr. Presidente e ilustres
Parlamentares, acordo! Engolfado com as eleiçóes, pas
sei rápido sobre o tema dos temas: o muro de Berlim.

Paciência. "Mateus" - dizia a sabedoria de minha
avó - "primeiro os teus". A liberdade dos alemães
é importante. Porém, quem não é livre deve se preocu
par em retomar a sua liberdade. E só então dedicar-se
ao canto da liberdade alheia.

Nós, brasileiros. de certa forma. conhecemos alguns
muros de Berlim. Nossa República, é bom lemhrar,
padeceu golpes sobre golpes, E, a cada acontecimento,
irmãos foram separados de irmãos. Gente morreu. Pes
soas restaram desaparecidas. Brasileiros odiaram brasi
leiros. Aqui, como lá, persiguição é perseguição. Anos
e anos de trevas são anos e anos de trevas. Vivemos
sem poder pensar. Pensamos sem permissão para falar.
E acompanhHmos, impotentes, longa impotência, dolo·
rosíssima procissão de angústias e temores, o sufocar
dc geraçócs. A liquidação de lideranças no nascedouro.
A aparência de democracia contrariada pela verdade:
oprimidos e opressores.

Por aqui, estamos a caminho.
Elegemos, na primeira etapa, um Presidente. Nunca

conhecemos tanta liberdade. Fomos livres para ouvir.
Para dizer. Todos foram livres. A meu juízo, aliás,
em certos momentos, ultrapassamos a barreira da res
ponsabilidade e nos embriagamos com o exercício da
livre manifestação de pensamento, cruzando as fron
teiras do direito alheio.

Vamos para um segundo passo.
E, depois, a consolidação.
Junto-me, agora, ao júbilo da humanidade. Da par\e

do mundo onde se sabe o que é libertação. Ainda restam
homens em cativeiro. E existem mil formas de fazer
escravos. Mas nenhuma forma digna de gostar da escra
vidão.

Não me equivoco.
Há um falso brilho nessa estrela da paz.
O fim do muro'de Berlim é uma válvula de escape.
A abertura soviética também é.
Há quanto tempo. pergunto, o Golpe de 1964 usa

válvulas de escape? E, por acaso, não estamos nós,
brasileiros, em época de transição? Estaríamos, se já
gozássemos de inteira liberdade?
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Ora, se aqui é assim, lá será diferente?
A Rússia é democrática?
A Alemanha está unificada?

Deixou de existir o opressor e o oprimido?
Sim, estou eufórico com as aberturas no muro de

Berlim. Aberturas, repito. O fim não chegou.
Tal como é aqui. Eu quero ver o final da noite. Eu

quero o dia em sua plenitude, Aqui e lá,

O SR. ASDRÚBAL BENTES (PMDB - PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" c Srs.
Deputados, sinceramente, jamais pensei que o pleito
presidencial de 1989 tivesse a magnitude, que beleza
e a tranqüilidade com a decorreu em toda a Nação.

Depois de um jejum de quase 30 anos, pensei que
o povo brasileiro não possuísse tamanho civismo de
monstrado numa competição eletiva, de causar inveja
a qualquer país civilizado pertencente ao 1", 2',' ou 3"
Mundo.

O povo brasileiro provou ao Concerto das Nações
que não é massa. Que sabe o que quer. Que é capaz
até de traçar o seu próprio destino.

Quero aproveitar este momento para saudar esse po
vo altaneiro, tão difamado pelos próprios brasileiros,
e desacreditado pelos alienígenas. Esses mesmos quc
vêm ao Brasil, cnriquecem com facilidade, porque reee-·
bem incentivos do próprio Governo, e têm a petulância
de denegrir o povo brasileiro.

Povo do meu Brasil, estás fazendo a maior mudança
de todos os tempos e o fazes respeitando direitos e
deveres. E o fazes com desassombro, sem se haver veri
ficado, em. nenhum ponto do País, o mínimo tumulto.
Sem anarquia. Sem motim. Sem agitação. Tudo dentro
da mais perfeita ordem. Deste uma demonstração a
todos os povos do universo que és de índole pacífica.
Respeitador de todos os povos. Por isso comecei a crer
na palavra de um dos maiores escritores do mundo.
Do criador da Escola Condoreira na França, Ví,or Hu
go. Este Francês, autor de "Os Miseráveis;', do "Quasí
modo" e de outros romances da literatura universal,
numa antevisão, afirmou certa feita que o Brasil, um
dia, chamar-se-ia América do Sul. E em provindouros
séculos passaria a chamar-se Humanidade, Há muito
tempo que o Br~sil de tranformou em humanidade.
Apesa'!' dos maus brasileiros que querem ver o País
na falência e na miséria; apesar de haver maus brasi
leiros adulterados e espúrios que não dão valor à sua
Pátria, o Brasil continua sendo a "mãe" nutrícia de
milhóes de imigrantes que fizeram desta Nação a sua
segunda pátria,

Povo do Brasil, não sou apenas eu quem está reconhe
cendo o teu valor, a tua altanaria, o tcu amor à liber
dade. Os jornais das grandes naçóes destacaram o teu
civismo, o teu amadurecimento. Desde o "Washington
Pos!", o "New York Times", até os jornais londrinos
e franceses estão dando todo o realce á tua postura
de nobreza, de galhardia e de amante das liherdades
humanas.

Que lição admirável deste ao mundo, povo do meu
Brasil! Demonstraste que os culpados pelo teu atraso
são os homens que até agora se atreveram a dirigir
os teus destinos: nunca o País se expressou tão ampla
mente e tão livremente sobre seus destinos. A falta
de seriedade de que te acusaram, nem de longe a ti
diz respeito. Mas aos que tomaram de assalto o poder
por 20 anos e aos "biônicos" que quase tornaram o
Brasil um país inviável.

Tu és grande. Tu és brioso. Tu és um povo civilizado,
Tu te igualaste aos povos mais adiantados do planeta.
Estás a merecer um governo atuaante , um governo inte
merato, um governo capaz, um governo que coloque
05 teus interesses acima dos interesses pessoais e peque
nos. Como também estás a merecer representantes dig
nos, dedicados e incorruptíveis.

Eu te saúdo, povo brasileiro! Quem quer dos dois
eandidados seja o Presidente escolhido no segundo tur
no, não trará receitas de algibeira para a solução dos
problemas deste País. Não trará reccitas fáceis. Não
trará panacéia, Não trará soluções miraculosas,

Mais do que nunca, o momento exige meditação,
bom senso e realismo,

O novo presidente há de ter um espírito conciliador.
Há de ter muita paciência e muita prudência. Há de
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ter consciência da dimensão dos desafios com que deve
defrontar-se.

Há de ter discernimento do papel altamente civiliza
tório das eleições para o País, E há de ter pelo povo
brasileiro mais do que admiração, devoção e reconhe
cimento profundos de sua maturidade. Um povo que,
com as eleições de 1989 realizadas sem traumas, mani
festou-se da maneira mais ampla e plena de liberdade
sobre seu próprio destino.

Um povo que chegou ao coroamento da transição
democrática dando exemplo inequívoco do respeito à
lci, em um clima de serenidade nunca jamais visto antes.

Povo brasileiro, com as eleições que acabaste de reali
zar, acabas de desmascarar aqueles que falaciosamente,
apelando para argumentos obscurantistas e sofismas
fraudulentos. proibiram-te por quase três décadas de
exercer um dos mais lídimos direitos dos cidadãos.

Nobres colegas, todos sàbemos que a crise que vem
apenando nossos irmãos brasileiros exige de toda a clas
se política e, primordiamente, do novo Presidente da
República, muito jogo de cintura, muito esforço cons
ciente de consenso e de equilíbrio que possibilite refor
mas plenas e profundas impostas pela hora em que
vivemos.

São infinitos os desafios.
O povo brasileiro espera que o novo Presidente esteja

à altura desses desafios e cumpra e faça cumprir, pelo
menos, as promessas, possíveis de serem cumpridas,
que se fizeram no calor da propaganda eleitoral.

O SR. ISMAEL WANDERLEY (PTR - RN. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o setor agrícola, mais do que qualquer
outro segmento produtivo, tem-se defrontado com ad·
versidades de toda sorte, sejam as causadas por fatores
circunstancias, como clima e mercado, quando muitas
vezes os preços são alterados através de mccanismos
artificiais, sejam as resultantes de políticas agrícolas
inadequadas. Esses fatores, embora suficientes para jus
tificar uma redução na próxima safra, são agora reforça
dos pela insegurança que paira sobre a agricultura brasi
leira.

O problema da falta de recursos para financiar o
custeio da próxima safra ainda não foi superado, e al
guns analistas já estimam que a produção de grãos de
1990 poderá registrar uma queda de 20%, o que repre
sentani uma perda de cerca de J4 milhões de toneladas.

Como o Ministério da Fazenda insistia na completa
ausência de recursos do Tesouro Nacional, a Câmara
dos Deputados autorizou o Governo a emitir títulos
no valor de 9,5 bilhões de cruzados novos, destinados
ao financiamento da safra. O dinheiro, porém, não tem
chegado às agências bancárias com a rapidez de que
a agricultura necessita.

E uma combinação de delicados fatores que. soma
'dos, nos dão uma visaão bastante crítica do problema.
Por trás do recorde de 71 milhões de toneladas de grãos
da safra passada, há outra qnestão: a agricultura rece
beu os mais baixos preçt)s dos últimos anos na venda
de sua produção. Acresse que a política de juros altos
desestimula a formação de estoques pelo mercado e
também eleva os valores financeiros para custear o plan
tio. A alta dos insumos deprecia a rentabilidade agríco
la,.reduzida ainda mais pela defasagem cambial, que
até outubro alcançou 30%,

Para fechar esse círculo de dificuldades, os recursos
do crédito rural não chegam!

Faço aqui, pois, uma advertência. Os produtores ru
rais não poderão ser responsabilizados, em 1990, pela
inviabilização de qualquer plano econômico de combate
à inflação. Eles são as maiores' vítimas do descontrole
ceonômico do Governo que aí está.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, compareci hoje a nm
ato realizado nesta Casa, promovido pela SBPC. Na
oportunidade foi divulgado um manifesto dos cientistas
e pequisadores brasileiros, nos seguintes termos:

"A comunidade científica e tecnológica vem
a público denunciar as graves conseqüências que
resultarão da aprovação do Orçamento da União
para 1990, no que se refere ao Sistema de C&T,
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tão arduamente construido ao longo dos últimos
40 anes:

- Não foram contemplados recursos para o
desenvolvimento tecnológico da empresa nacio
nal, através da FINEP;

- os valores consignados ao FNDCT e ao
Programa dc Fomento do CNPq não permitirão
a continuidade das pesquisas em andamento nos
principais centros de pÓ's-graduação e de pes
quisa c desenvolvimento do País;

- estarão comprometidos os projetos de de
senvolvimento científico e tecnológico em impor
tantes áreas como microeletrônica e informática;
ciências espaciais: metereologia; meio ambiente
e recursos naturais, notadamente na Região
Amazônica; biotecnologia; novos materiais; quí
mica fina c mecânica de precisão, entre outras.

A sobrevivência do Sistema .de C&T exigirá
a aprovação das seguintes medidas, relativas ao
Orçamento para 1990:

1. garantir recursos para substituir os NCz$
136.7 milhões condicionados à aprovação do pa
cote fiscal em recursos incondicionados;

2. elevar o teto setorial da SCT!PR em amis
NCz$ 285 milhões, além daquele já inscrito no
projeto de lei e do acréscimo de NCz$ 100 mi
lhões, já consignado no relatório preliminar do
projeto da lei orçamentária para 1990; ~

3. aprovar mecanismo de indexação do orça
mento, de forma a minimizar o desgaste inflacio
nário.

Esta proposta apenas reproduz o orçamento
do MCTaprovado pelo Congresso Nacional para
o cxereício de 1-989."

Em verdade, Sr. Presidente, o País necessita proteger
os seus cientistas e pesquisadores. Daí por que me asso
cio de plÍblico a este movimento reivindicatório de mais
verbas para o setor, manifestando nesta tribuna este
meu propósito solidário.

Sempre estarei disponível para emprestar apoio a ini
ciativas desse tipo, pois sei que elas refletem o intercsse
maior do futuro do nosso País.

Era o que tinha a dizer.

OSR. OCTÁVIO ELÍSIO (PSDB -MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Depu
tados, repleto de surpresa e apreensão trago-lhes hoje,
em plenário, a notícia de que o setor mineral brasileiro
está morrendo, num processo dirigido, paulatino e qua
se inexorável, que ataca o Departamento Nacional de
Produção Mineral - O DNPM.

O orçamento proposto pelo Executivo àquele órgão
gerenciador dos recursos minerais do País, e que desde
1934 vem prestando relevantes serviços à Nação, sim
plesmente atinge um dos mais baixos índices de toda
sua longa história.

Uma instituição como O DNPM, que nos deu o pri
meiro poço de petróleo nos idos da década de 40; que
nos possibilitou alçar à condição de maior produtor
de nióbio do mundo e um dos países com maiores reser
vas de titânio, fosfato, estanho, níquel, ferro em todo
o planeta, sofre hoje um processo de aniquilação que
o impede de dar condições para geração de novas jazi
àas.

Caso persista essa situação - e a nós, representantes
do povo, cabe revertê-Ia - estaní paralisado todo
processo de conhecimento de nosso subsolo, num mo
mento crucial em que nós, ex-Constituintes, estabde
cemos na Carta Magna mudanças profundas na política
mineral, inclnsive pela sua nacionalização.

Que paradoxo, Srs. Parlamentare,,! -No instante em
que naclonalízamos o subsolo brasileiro e determinamos
regras muito bem definidas ao DNPM para as zonas
garimpeiras, áreas indígenas, meio ambiente~ temos de
conviver com uma proposta orçamentâria do Executivo
qne tira daquele órg'io as míninas condiçóes de analisar
76.000 processos relacionados a direitos minerários que
ali se acumulam c de continuar desenvolvendo, atravé,
da Companhia de Pesquisa de Recursos lViinerais 
CPRM - sua co-irmã no Ministério das Minas e Ener
gia, o Programa de Levantamentos Geológicos Sistemá
ticos do Brasil c o Programa de Pesquisas Minerais.
contidos c aprovados em um Plano de Ação, datado
de 1985, por-toda a comunidade do setor.
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A ptoposta orçamentária para o DNPM, em 1990,
fere. ademais, o próprio art. 21 da Constituição, que
reza em seu inciso XV competir à União "organizar
c manter os serviços oficiais de estatística, geografia,
geologia e cartografia de âmbito nacional".

Fere, sim, na medida em que, ao invés de organizar
e manter os serviços oficiais de geologia', desenvolvidos
pelo DNPM e CPRM, os interrompe, os desconhece,
os aniquila, promovendo a dispensa ou o desvio de
funções de técnicos do mais alto gabarito, treinados,
nos últimos três anos. em programas exigidos pela co
munidade, e assim desfazendo o mais valioso patrimô
nio que essas instituiçôes possuem: os recursos humanos
especializados!

Mostra a proposta, ademais, que ao Executivo atual
não interessa, absolutamente, o anseio de nosso povo
na racionalização do subsolo brasileiro. Sim, porque,
sem o conhecimento geológico básico, que indica as
áreas para investimento mineral, c sem o desenvolvi
mento da tecnologia de aproveitamento de nossos miné
rios, não teremos empresas nacionais interessadas no
setor, e as nossas jazidas continu,arão apenas latentes.

Vejam, SIso Parlamentares, a gravidade que isso re
presentará para a Nação. Em 1993, quando forrealizada
a revisão constitucional, o não-atendimento dos atuais
dispositivos constitucionais pelo DNPM, que lhe atri
buem tantos encargos relacionados ao subsolo, certa
mente servirá de forte argumento para mudanças do
texto constitucional atual c o retorno à sistemática ante
rior de livre entrada do capital estrangeiro.

Não será essa, certamente, a primeira vez em que
enfrentaremos um retrocesso na vontade do povo, nem
a primeira decepção que o País sofrerá.

E preciso, pois, desde já assegurar que isso não venha
a acontecer. Urge que ofereçamos ao DNPM e à
CPRM, agora, as condiçóes de cumprirem a Consti
tuição, de realizarem os trabalhos programados e de
executarem as suas funções!

Para tanto, necessário se faz dotarmos ambos de re
cursos orçamentários mínimos para 1990 e os anos se
guintes, rejeitando a atual proposta orçamentária para
os mesmos e de-stinando-Ihes maiores verbas, conforme
emendas que apresentei à Comissão Mista de Orça
mento e para as quais peço aprovação.

Como presidente da Comissão de Minas e Energia
da Câmara dos Deputados, encaminhei aos membros
dessa Comissão Mista dossiê detalhado das condições
financeiras e dos programas previstos para CPRM
DNPM e condenados à paralisação.

A luta pelos interesses da Nação começa aqui, neste
Parlamento, e esses interesses, a bem de nossa agricul
tura, de nossas indlÍstrias de transformação, de nossa
tecnologia, de nossa independência do exterior, passam
necessariamente pelo setor mineral, pelo PNPM e pela
CPRM.

Sr. Presidente, para encerrar, gostaria de retificar
notícia divulgada ontem, no jornal O Estado de Minas,
que atribui a mim posição de apoio incondicional ao
candidato da Frente Brasil Popular, quando da reunião
da Executiva Nacional do PSDB. Em respeito àquele
jornal e a seus inlÍmeros leitores, gostaria de repor"
verdade: não assumi tal posição. Defendi apoio ao can
didato Lula em grau a ser definido pelas negociaçõec;
com o PT e suas reais disposições de ampliar o apoio
político à sua candidatura, inc1usive estabelecendo novo
programa mínimo COfHIU1l.

Era o tiue tinha a dizer.

Ao SRA, RIicOIlJEL CÁNmDO (PDT - RO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. SE;. Depub
dos, em nome da bancada do Partido Democrático Tr:;
balhisla - PDT. e em nosso nome pessoal. manife;
to-me favoravelmente ao projeto que regulamenta
concessão de pensão vitalícia aos soldadm da bOTI"acb~,

conform~ estabelecido no ari. 45 e §§ das DislJ05icões
Constitucionais Transitórias. Em boa hora. a O'eputada
Beth Azize propô,; a regu]arnentaçüo deste benefício
conceditlo aos seringueiroó, que, a partir de 1943, ajuda
ram o esforço de guerra dos aliados, na luta contra
o nazi-Íascismc~.

Não podemos deixar de externar, nesta oportunida
de, a nossa homenagem àquele exército anônimo de
brasileiros que, em meio a toda sorte de dificuldades,
deram o melhor de si no esforço de guerra do Brasil,
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submetidos ao trabalho s~mi-escravo, desabrigados da
legislação trabalhista e carentes de assistência~médica.
Milhares destes brasileiros morreram nas selvas amazô
nicas vitimados pela fome, pela malária, pela febre ama
rela, e os que conseguiram sobreviver passaram a r~sidir

nas barrancas dos rios amazônicos, desassistidos e aban
donados pelos governos, que não se sensibilizaram eom
seu drama,

Eram mais de cem mil; não sabemos quantos sobrevi
veram, c hoje vegetam nas periferias das grandes cida
des. Nenhum escritor, nenhum repórter narrou os ·;ofri
mentos desses anônimos brasileiros, dessa epopéia trá
gica que significou um verdadeiro genocídio para todos
que se aventuraram na selva amazônica.

A regulamentação do dispositivo constitucional ape
nas resgata pequena parcela da dívida da sociedade
brasileira para com os soldados da borracha. E nunca
é demais relembrar que o Brasil perdeu muito mais
vida nessa guerra anônima travada nas selvas amazô
nicas do que nos campos da Itália.

A aprovação desse projeto ê uma imposição da cons
ciência ética da sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Eraldo Gonçalves) - Pas
sa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Domingos Leonelli

O SR, DOMINGOS LEONELLI (PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pretendia nesta tarde tecer algumas considerações a
respeito da questão da modernidade, especialmente no
campo do socialismo c do projeto nacional do nosso
País. No entanto, antes de fazê-lo, não posso deixar
de responder às declarações do SI. Fernando Collor
de Mello não contra Luiz Inácio Lula da Silva, o PT
ou a Frente Brasil Popular. mas contra o processo demo
crático.

Iniciar o debate do segundo turno da sucessão presi
dencial acusando um adversário que recebeu 17% dos
votos, cerca de 11 milhóes de votos, num processo abso
lutamente limpo, correto e pacífico, numa eleição onde
a lÍnica coisa estranha e recente é o próprio Sr. Collor
de Mello; iniciar um debate acusando um contendor
de um processo democrático de responsabilidade por
um futuro "banho de sangue", que resultaria de sua
eleição, ê, no mínimo, revelador da irresponsabilidade,
do despreparo, do caráter ventríloquo da candidatura
do SI. Fernando Collor de Mello.

Não é possível que alguém como o. Sr. Fernando
Collor, qne organizou milícias para acompanhá-lo, que
provocou violências em vários comícios, queira acusar
cxatamentc aquele que venceu o primeiro turno das
eleições e chegou ao segundo turno apenas com a forçn
da militància e da organizaçáo.

Hoje, alguns órgãos de imprensa já estimam a campa
nha do SI. Fernando Collor em IOO milhlÍes de dólar,,,,
Isso é de responsabilidade da imprensa. Não nos eOtn
pete convalidar esse tipo de informação. Mas é evidenle
que a contrataL:ão de centenas de milhares de pessoa"_,
no dia das eieições, para tentar uma boca de urna qu~

não funcionou, não deixa duvidas quanto ao patrocínio
da candidatura do Sr. Fernando Collor-

Disso tudo já sabíamos, 3r. Presidente. Que estamo:,
enfrentando uma candidatura a serviço do grande capi
tal, por ele patrocinada. produto do monop<ilio de
municações em nossa Pâtria. já sabíamos. O que 110e.

surpreende um pouco, ainda. (5 fi irresponsabilidade
do Sr. Fernando Collor Ou daqueles qWJ o pairocina.m!.
na medica em que tentam sujar, previamentc. o debme
que scr:1 travado em torno de propo~ra:;. (lrograma~;.
proposir,ões para o nosso futuro, transformando-o num
vendaval anticomunista démoclé e absolutamente iw,::
ponsávd.

Creio, Sr. Presidente, que a afirmação de que o candi
dato Luiz Inácio Lula da Silva pretende levar o nO:;SD
País a um "banho de sangue" precisaria ser com pro
vada. não com interpretações do programa de um pãrti
do apenas mas por atos. Não se pode iniciar um debate
democnítico com uma falcatrua ideo16gica como C::;~,~l

perpetrada hoje, com uma falcatrua de linguagem, com
um truque irresponsável c mentiroso que polui previa
mente o ambiente democrático.



C:,-' pí·(~;<l. ;ij'I.;. :~;se prévio prnt~SH) no Inêl!
:~i-';':'::1J'r(·,J·,· ';(' f,.::::: :'ll;,i", n~cessariü porque c;ra lia nossa
ir.t'.:D'.:5>:' e:,:aminar ~erenameníe as duas opções que se
,~prl:,s;:,m:am para governar o Brasil. Pretendia dizer até.
:'.Jltes da i!T~s[Jo!l5àvel afirmaçao do Sr. Fernando Co
llor. ~uc crRro clua, opcões de' modernidade. Vejo que
nem essa concessão poderia ~er feita. O método da
m~ntira era usar}' ainda na década de 30, nos famo[o;os
"Planos Cohcn". l'om a utilização do anticomunismo.
vem desde a Alemanha nazista, aplicado depois aqui
no Brasil. Portanto, nem a condição de modernidade
que aparentemente envolvia a candidatura do Sr. Fer
nando Collor pode ser-lhe concedida. Mas não posso
deixar de reconhecer que as forças que o cercam, que
patrocinam a sua candidatura. têm um projeto de mo
dernidade quc se confronta com outro também de mo
dernidade. representado pela candidatura de Luiz Iná
cio Lula da Silva.

Creio que no último dia 15 de novembro o Brasil
homenageou velhas tradições políticas e consagrou duas
novas concepções. sobre as quais não só o Brasil mas
toda a América Latina. hoje. percorre rumo ao futuro.
De um lado. o modelo capitalista dependente, voltado
para a exportação. comprometido com o grande capital
internacional, desenvolvimentista, dependente, basea
do numa política financeira que se inspira na compres
são salarial e nas altas taxas de lucratividade voltadas
para a exportação. e. de outro, a visão moderna, liberta
dora, baseada na perspectativa da construção de um
mercado interno de valorização da força do trabalho,
da criação de condições para O desenvolvimento autô
nomo e que prossegue, não nega. não recua aos anos
50, com as propostas ainda de Carlos Lacerda, de aber
tura total e submissão total ao capital estrangeiro.

Mas prossegue a nossa proposição, a proposição da
Frente Brasil Popular, e dá uma nova feição, um passo
à frente na eficaz e enriquecedora política de subdivisão
das importações. Creio que nós representamos o novo
nacionalismo democrático popular em busca de uma
sociedade socialista que, aliás, ao invés dc estar sendo
negada, deveria estar sendo afirmada em todo o mundo
como o único regime econômico capaz de mudar a sua
forma política sem alterar a sua essência econômica.
Nesse sentido, Sr. Presidente, é que se torna necessário
desmistificar aquilo que vem sendo insistentcmente di
to, ou seja, que a candidatura de Fernando Collor de
Mello representa a modernidade e a de Lula o arcaico.
Outro dia. lendo uma entrevista do SL Antônio Medei
ros, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo, e, depois, ouvindo a repetição da mesma frase
pelo Sr. Magri, Presidente da Central Geral dos Traba
lhadores de São Paulo - dois sindicalistas de dircita
-, constatei que afirmavam a mesma coisa e me lem
brava um pouco a concepção Orwelliana do duplipen
sal', da mentira tida como verdade. Tomar o modelo
capitalista em que o Terceiro Mundo vive e que, de
cara, mantcve praticamente intactas as relações de pro
dução e as características de vida do feudalismo e das
nossas origens coloniais c chamar isso de moderno é,
no mínimo, sorrir sobre os cadáveres que este regime
tem produzido ao longo de séculos em nossa terra.

No entanto, tem-se afirmado que a Frente Brasil Po
pular representa a perspectiva do socialismo, em ne
nhum instante Lula afirmou que o Governo da Frente
Brasil Popular implantaria o socialismo em nossa terra.
Essa seria uma afirmação absolutamente irresponsável,
mas pode até vir a acontecer. O que temos afirmado
é que formulamos um projeto nacional libertador. ba
seado no trabalho, no produto interno, no combate
à especulação, no estímulo à atividade produtiva e na
abertura do Brasil ao mundo, mas prescrvando a sobe
rania e o controle do poder do Estado sobre as regras
econômicas. Temos também reiterado que, para o sécu
lo XXI, temos como horizonte permanente na nossa
perspectiva a construção d~ uma sociedade socialista.

É preciso, Sr. Presidente, demonstrar a falsidad" da
vinculação entre modernidade e capitalismo. Quero
destaçar um único fato, um exemplo quc scria suficien
te. O aconteéimento mais moderno, mais marcante da
modernidade nos últimos anos do nosso século ocorre
eXatamente no campo do socialismo, É a Perestroika
soviética e as suas cons'eqüências em todo o mundo

:'üóalista, uma veroadcira revolução feita por cima. E
,~::·:sa modernização 00 ~:ocialismonão ocorre apenas na
União Soviética; da aparece como crise 113. China. apa
rece como retificadOR em Cuba~ aparece nesse último
-:. ,simbólico gesto da derrubada do muro de Berlim.

moderniza~ão do socialismo e a sua crescente demo
cratização. ao invés de revelarcm a sua morte, confir
mam a sua vitalidade. Creio, Sr. Presidente, que não
existe no Terceiro Mundo um único exemplo ponde
rável, de peso, um único país-não digo com dimensões
iguais a nossa. mas semelhantes - que tenha evoluído
da condição de país colonizado para a de país desen
volvido no regime capitalista. Creio que. afora qualquer
debate teórico. este fãto concreto nos revela que o cami
nho histórico do Terceiro Mundo, que a sua alternativa
de desenvolvimento se situa no campo do socialismo,
que, embora por vezes não tenha rcsolvido rodas as
questões econômicas, sociais e políticas, é o único regi
me econômico que, no Terceiro Mundo, tem. ao menos.
resolvido as questões essenciais da sobrevivência huma
na, como as da fome, do analfabetismo, da educação
e da saúde, ainda que precária e pobrcmente. É evidcn
te que cabe a nós, revolucionários do Terceiro Mundo,
definir uma estratégia de desenvolvimento e um cami
nho próprio rumo ao socialismo, Temos claro que não
há a possibilidade de repetição do caminho soviético,
chinês, cubano e africano. As nossas características,
os nossos constrastes, o fato de sermos a oitava econo
mia do mundo. tudo isso impõe-nos a busca da constru
ção de um caminho próprio. É preciso pensar em um
Brasil socialista antecedido de um Brasil produtivo, mo
dernizado, sem miséria. Creio que mesmo nos marcos
do desenvolvimento capitalista é possível fazer avanços
gigantescos, revolucionários, no scntido burguês da re
volução democrática e burguesa, que ainda não foi com
pletada no plano nacionaL Ela foi realizada apenas par
cialmente em algumas áreas geograficamente limitadas
do nosso território nacionaL Um novo socialismo, no
Tcrceiro Mundo e especialmente no Brasil, teria dc
absorver os elementos da modernidade, da produtivi
dadc, da eficácia, e as lições da economia dc mercados
muito ricos, as quais já podem ser incorporadas mesmo
num governo democrático e popular. dirigido pelos tra
balhadores, como o que estamos propondo ao País.
No entanto, é inegável também o fato de que as nossas
elites e a burguesia brasileira não foram capazes, até
então, de apresentar, construir e conduzir um projeto
nacional que respondesse às necessidades sociais de nos
sa Pátria. As poucas tentativas realizadas foram barra
das. obstruídas, algumas dramaticamente, como no caso
de Getúlio Vargas, c outras pela traição política e in
competência, como aconteceu em relação ao Plano Cru
zado e ao ex-Ministro Dílson Funaro, do Governo Sar
ney. Não temos o exemplo de um projeto realizado
a fundo, As elites demonstraram a sua incapacidade,
mas creio que os trabalhadores e seus aliados, sob a
hegemonia de uma nova força política, representada
e encabeçada por esse fenômeno de paixão e consciência
política que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, têm
o direito de receber do nosso povo o aval para testarem
um projeto de novo tipo.

Ouço, com muito prazer, o Deputado Manoel Castro.

o Sr. Manoel Castro - Nobre Deputado, estou ou
vindo V, Ex' com muita atenção. Temos muitos pontos
em comum, muitas idéias iguais, mas também temos
muitas divergências. Concordo inteiramente com V. Ex'
quando afirma que o modeJo brasileiro de um capita
lismo arcaico não conseguiu oferecer respostas adequa
das à desigualdade social gritante. Concordo, também,
com algum outro comentário, mas não queria falar das
concordãncias e, sim, das discordâncias. Dois pontos
chamaram-me a atençáo e animei-me a solicitar o aparte
no segundo, O primeiro diz respeito a uma divergência
teórica conceitual de que o socialismo seja capaz de
dar essa resposta, V. Ex' afirmou - respeito a sua
opinião, mas dela discordo - que na Europa Oriental,
na União Soviética, na China e mesmo em outros países
que tinham governos comunistas ou socialista, se fez
uma evolução visando à renovação, quando outro enfo
que poderia ser o de que buscaram reduzir as desigual
dades que eles próprios criaram. O próprio Claude Le
fort, numa entrevista à revista' Veja, reconhece a pro
funda disparidade, inclusive a incapacidade e a incom-

pckncia da própria União Sociética [Jara oferecer solu
l~()eS adequadas m~smo aos setores- básicos da saúde
e da educação.

V. E::' também afirma que as lideranças não têm
um modelo. Estamos de acordo com relacão a isso,
e sempre critiquei o partido a que pertenç~ e as lide
ranças políticas nacionais pela falta dc uma proposta
CO\1creta para o País. No primeiro turno das eleições
presidenciais deste ano. depois da vitória do PMDB
em 1986 e do resultado das eleições municipais de 1988,
estamos próximos a uma vitória das chamadas "forças
progressistas", que coloco entre aspas, porque discordo
- como V, Ex' discordou - do conceito de moder
nidade arcaico, progressista e conservador de esquerda
e direita, para mim superado. Estou também inscrito
para falar no Grande Expediente. o meu pronuncia
mento será numa linha de contestação a ambos os candi
datos. porque eu e boa parte da população brasileira
não conhecemos a resposta para a pergunta quc farei
a V, Ex'; qual a proposta concreta e o plano para o
atual estágio económico brasileiro que tem a chamada
Frente Brasil Popular neste instante?

o SR. DOMINGOS LEONELLI- Nobre Deputado
Manoel Castro, apesar das concordàncias, credito à
boa-fé a pergunta que V. Ex' faz. Não há possibilidade
de, num discurso de trinta minutos, expor todo o projeto
da Frente Brasil Popular, mas posso responder objetiva
mente ao essencial. Estamos diante de duas alterna
tivas; uma, de um desenvolvimento depcndente de um
modelo já aplicado no Chile e na Bolívia visando a
resolver o problema da inflação, por exemplo, com a
compressão salarial, a redução do consumo, a recessão,
a submissão ao Fundo Monetário Internacional, já
anunciada previamente pelo candidato Fernando Collor
de Mello. S, Ex' diz que não vai brigar com o FMI,
mas dentro dele. Portanto, submeter-se-á à política do
FMI. Essa políticas foram testadas. Já conhecemos os
seus resultados. Em alguns casos, podem combater a
inflação, como fizeram na Bolívia, mas houve o cresci
mento da marginalização, da fome e do desemprego.
No caso do Chile, o resultado foi eficaz, sem dúvida
alguma, porém a compressão salarial foi acompanhada
naturalmente de repressão política e dependência cres
centes. Já conhecemos esse modelo, parcialmente cm
alguns casos e inteiramente em outros, com seus suces
sos e fracassos.

Estamos propondo uma nova alternativa que, ao meu
ver. só pode ser conduzida pels forças que representam
uma nova nação democrática e popular, com uma nova
concepção de desenvolvimento, baseada no aumento
da massa salarial, na redução da taxa de lucro e da
especulação, no estímulo às atividades produtivas, na
redução drástica e no controle dos gastos públicos, não
dos que são aplicados em investimentos, mas dos que
são alvo de corrupção.

Deputado Manoel Castro, hoje sabemos perfeita
mente que somente os trabalhadores podem realizar
uma política moralista e correta contra a corrupção,
porque as elites se comprometeram com o processo
cartorial intrincado entre tecnoburocracia e empresas
privadas, que elevam os custos das obras em trinta,
quarenta por cento, às vezes até em mais.

A nossa proposição é a de que, sob o controle do
Estado, novos investimentos estrangeiros sejam realiza
dos; que as empresas estatais, em vez de serem doadas,
como ocorreu no caso da Caraíba Metais, sejam demo
cratizadas na sua gestão c tornadas éficazes; lutemos
por um modelo que privilegie o trabalho e a produção,
aumentando o mercado interno. estimulando as empre
sas nacionais a se desenvolverem, não autarquicamente,
não exclusivamente para o nosso mercado interno, mas
para um mercado latino-americano, com vistas a uma
integração, sob o controle da nação e não sob controle
externo. Não prctendemos criar um mero mercado de
comércio, mas um mercado comum que inclua investi
mento, produção e também consumo.

Creio.que a Frente Brasil Popular ,esclareceu isso
com muito mais dctalhes e' riquezá no primeiro turno.
Fomos muito claros em relação às outras candidaturas
que anunciavam a distribuição de renda sem dizet de
onde iriam retirá-la.
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Nosso canc!idato foi muito objetivo: vamos distribuir
a renda reduzindo a altíssima taxa do lucro da especu
lação, tirando de quem está ganhando com esse tipo
de operação para transformar isso em aumento salarial.
Não é nenhuma irresponsabilidade. É algo possível,
factível, demonstrável até. Creio que temo~ um projeto
claro, quc precisa de ser ainda mais detalhado. Creio
até que precisamos de esclarecer certos pontos, como
a reforma agrária, que está sendo confundida com mera
expropriação. Sabemos e· temos muito claro que os pe
quenos e médios proprietários com mil, dois mil e cinco
mil hectares, e até mes~o os grandes proprietários,
nada têm a temer no Governo da Frente Brasil Popular.
Pelo contrário, receberão estímulos, ajuda, tecnologia
e apoio do Estado, bem como a democratização do
crédito que, hoje, é privilégio da especulação, de um
sistema em que a terraserve mais como referência patri
monial para um circuito especulativo do que propria
mente para a produção agrícola e pecuária.

Não sei se pude responder a contento de V. Ex'

O Sr. Manoel Castro - Nobre Deputado Domingos
Leonelli, não tomarei mais do que um minuto do seu
tempo. Se V. Ex' me der o prazer de permanecer no
plenário, poderá observar que suas indagações fazem
partc do pronunciamento que farei a seguir. A meu
ver, o importante é. que as duas candidaturas não ofere
cem, e faz falta neste instante, pelo menos para o públi
co parlamentar, a nível municipal, estadual e federal,
aos n~veis acadêmico.s, às nossas universidades e às enti
dades de classe, um documento mais bem estruturado,
uma proposta mais concreta para que seja discutida,
já que em alguns enunciados estão todos de acordo.
Mas é como estar a favor da criança. Ninguém pode
dizer que está contra. Então, em certos aspectos todos
.estão dc acordo.. Qual é, efetivamente. a formulação
em relação a isso? Penso que ainda há tempo para
que essas idéias se t~rnem }llais públicas, que elas não
sejam apenas verbalIzadas, mas formalizadas para co
nliecimento e, sobretudo, para fiscalização e cobrança
do povo brasileiro.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - V. Ex' tem toda
a razão, nobre Deputado. Realmente, os enunciados
são, por vezes, semelhantes, mas é preciso que subme
tamos essas enunciações, essas declarações a um xeque
mate simples, a uma avaliação muito simples de verdade
e mentira. V. Ex' sabe que banqueiro nenhum apoiará
um candidato que queira combater a especulação. V.
Ex' sabe quc nenhum monopolista' do setor de comuni·
cação apoiará um candidato que ajude o Congresso
Nacional a corrigir a deformação no mundo das comuni
cações. E sabemos quc.o Sr. Fernando Collor de Mello,
recebendo o apoio da FIESP, dos banqueiros - ainda
que o negue -do capital internacional, dos monopólios
de comunicação - ainda que diga e afirme coisas seme
lhantes ao que dizemos e afirmamos - o teste da verdade
é o apoio que cada um recebe.

Concedo ao nobre Deputado Maguito Vilela o apar
te.

O Sr. -Maguito Vilela - Nobre Deputado, estou
acompanhando atentamente o seu brilhante pronuncia
mento. claro, transparente e objetivo. No momento
em que V. Ex'falava sobre o programa a ser imple

,mentado no País, eu rascunhava um requerimento ao
Presidente do Congresso Nacional para trazermos a esta
Casa, pulmão político do País, os dois candidatos à
Presidência da República, para debater com os deputa
dos federais e senadores, de forma transparente, os
seus programas de governo, porque também temos a
responsabilidade de dirigir o futuro desta Nação. Consi
dero isto da maior importància. Esta Casa, penso, mere
ce, atenção especial por parte dos dois candidatos, flois
necessitarão dela para governar o Pàís. É preciso que
venham debater 'Conosco um programa factível para
o Brasil. Concordo em gênero, número c grau com
a exposição que V. Ex' faz,'de forma tão brilhante.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Agradeço:a V.
Êx', nobre Deputado Maguito Vilela. Serei um dos pri
meiros a assin'ar esse requerimento, que considero' da
maior conveniência e justeza. Creio que a Mesa tomará
providências para que essa vinda ocorra O mais rápido
.fJossível. A responsabilidade que a Constituição confere

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

a esta Casa exige que medidas como essa que V. Ex'
propõe sejam adotadas,

Sr. Presidente, infelizmente não pude formular mi
nhas preocupações finais em relação ao segundo turno
da eleição presidencial.

Finalizando, registro que a eleição de Luiz Inácio
Lula da Silva representará para o Brasil uma profunda
mudança em sua forma de existir até então. Não creio
- já disse e reafirmo - que isso venha a significar
uma revolução socialista, mas, sim, uma revolução de
mocrática e social, de que este País precisa há mais
de um século. Pretende-se atualizar nossa Pátria, mas
não posso deixar de ressaltar que essa mudança signifi
cará, também, uma profunda alteração no contexto in
ternacional, especialmente na América Latina. Não di
go que o Brasil tenha pretensão hegemónica. que pre
tendemos conduzir o conjunto do Terceiro Mundo, mas
é indiscutível que, em se tratando de um País com as
dimensões do nosso, com o peso que tem a América
Latina, remodelado e reestruturado, voltado para a in
tegração latino-americana - e, para minha alegria,
consta, aliás, do programa dos dois candidatos a eleição
direta do Parlamento Latino-Americano; do programa
do Sr. Fernando Collor de Mello e do Programa da
Frente Brasil Popular - essa integração efetiva, essa
meia volta que o Brasil teria de dar, para ficar de frente
e ao lado da América Latina, pode significar um reequi
líbrio nas forças internacionais. Pode até contribuir para
a paz mundial, na medida em que se crie um novo
bloco, um novo pólo, no qual a Europa, os E&tados
Uniçlos, os blocos que se formam na América do Norte,
na Asia, tenham um interlocutor razoável.

Gostaria, Sr. Presidente, de conceder o aparte à no
bre Deputada Cristina Tavares.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pediria
a V. Ex' que, após o aparte da nobrc Deputada Cristina
Tavares, concluísse o seu discurso. porque a Mesa já
lhe eonccdeu 8 minutos além de seu tempo.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Concluirei. SI.
Presidente, com o aparte da nobre Deputada Cristina
Tavares, com muita alegria e honra.

ASr' Cristina Tavares - Sr. Presidente Wilson Cam
pos, agradeço a V. Ex' a generosidade, mas prestar
homenagcm aos Anais desta Casa é ouvir o Deputado
Domingos Leonelli. Nobre Deputado Domingos Leo
nelli, a preocupação de V. Ex'. com relação ao Brasil
voltar-se para a América Latina, deve dominar aos esta
distas no País. É o caso do candidato da Frente Brasil
Popular, Luiz Inácio Lula da Silva. O programa de
um partido não é apenas o que está escrito, é também
o que foi vivido. E neste momento temos consciência
de que o Brasil poderá desempenhar seu papel no segun
do turno das eleições presidenciais, quando se confron
tam o velho e o novo, oligarquia e povo, preto, branco,
19n0.raI.'te, tudo, enfim, Hue as elites fizeram do povo
brasderro. Nestc momento teremos de cumprir a voca
ção brasileira de liderar a América Latina. Referiu-se
V. Ex' aos Blocos que se formam, neste dobrar de
século, no bojo da revolução tecnológica: 05 blocos
do Canadá, Estados Unidos, os tigres asiáticos e blocos
socialistas que se renovam. O Muro de Berlim foi que
brado nOs países .socialistas. Não foi uma quebra de
fora para dentro, mas a sua renovação, a força do socia
lismo recriando u~a forma de pensar. Esta é a missão
da Frente Brasil Popular: recriar nosso País e este Conti
nente. Terá V. Ex' um papel muito importante a desem
penhar. Quando todos estão preocupados com proble
mas regionais - como resolver, por exemplo. o proble
ma do INPS no Estado, que candidato apoiar, brigas
com Vere,!dores e Prefeitos -, V. Ex' vem demons
trando como o pensamento ideológico pode pairar aci
ma das questões regionais. E aponta para este rumo,
'que é o caminho da América Latina. Tenho confiança,
Deputado Domingos Leonelli, em que poderei dar uma
contribuição a V, Ex' e ao Governo de' Luiz Inácio
Lula da Silva, porque também vamos mostrar que o
Brasil poderá levar à Presidência da República um ope
rário, um filho do povo. Quando Lech Walesa saiu
de seu país e foi recebido pelas Nações Unidas e pelo
Congresso norte-americano. pela primeira vez aquele
Parlamento permitiu que um estrangeiro ali se manifes
tasse. Não se tratava de homenagear mesquinha e anti-
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comunista, mas homenagem a um país que foi capaz
de renovar-se e de ser liberado por um operário. Nós
também vamos fazer isso, com o auxílio e a compreen
são dos brasileiros que tenham o sentido da soberania
nacional e do futuro que merecem este País e O seu
povo. Parabéns a V. Ex'

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Nobre Deputada
Cristina Tavares. comovido, agradeço a V. Ex" o aparte,
que de alguma forma sintetiza todo o meu pronun
ciamento.

SI. Presidente, concluindo o meu modesto pronuncia
mento, devo dizer que cste projeto de renovação, de
recriação do Brasil depende da capacidade que tenha
o nosso povo de reagir à onda brutal de mistificação
que se iniciou hoje com a declaração irresponsável do
Sr. Fernando Collor de Mello de que o Brasil será ba
nhado de sangue. Não, ao contrário. o Brasil será ba
nhado. de luz, de alegria, de festa, de trabalho e de
pão! (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Domingos Leonelli.
o Sr. Evaldo Gonçalves, *2' do Artigo 18 do Regi
mento [ntemo, deixa a cadeira da presidência. que
é ocupada pelo Sr. Wilson Campos 2" Vice-Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo
a palavra ao Sr. Manoel Castro.

O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados:

"Há necessidade mesmo de revoluções, màs não
de revoluções que se façam sob o signo da violência,
da arbitrariedade e da disciplina militante. Será
necessário conciliar o que havia de radical na espe
rança revolucionária com uma visão realista do pre
sente."

Estas são palavras do filósofo francês Claude Lefort,
festej ado como um dos mais vigorosos teóricos do totali
tarismo, em uma entrevista na edição da revista "Veja"
desta semana. Com elas começo este meu pronuncia
mento. por considerá-Ias adequadas ao presente mo
mento da sociedade brasileira. Após 29 anos de lutas,
temores, frustrações, esperanças, violências, ousadias,
realizou-se finalmente o primeiro turno das eleições
presidenciais no Brasil, c assistimos, no meio de tantos
descréditos e dificuldades, a uma extraordinária de
monstração de civismo e de democracia.

O povo brasileiro soube ser maior do que as suas
lideranças. Com competência, com seriedade, com con
vicção, deu uma resposta clara e precisa de que deseja
mudanças reais, verdadeiras e expressivas. Repudiou
o velho, não por ser velho, mas pela incompetência
demonstrada ao longo de três décadas, quando se mos
trou incapaz de entender o clamor das vítimas da injus
tiça social que hoje se constitui em maioria no País.
E decidiu escolher entre os novos, não por serem novos,
mas por representarem uma esperança, uma esperança
quc precisa ser correspondida. O povo brasileiro foi
mais longe ainda. Reafirmou o que já havia afirmado
durante a campanha das diretas já, durante a campanha
do Presidente Tancredo Neves, durante a mobilização
do Plano Cruzado. Reafirmou que quer democracia.
Não um querer frouxo, vacilante, pusilânime, Um que
rer macho e afirmativo. Uma exigência a ser respeitosa.
E se, afrontado esse desejo, a sangue que se derramar
do povo brasileiro será com em toda a História nacional
para assegurar a liberdade e a democracia.

Mas voltemos à decisão do primeiro turno das elei
ções presidenciais.

Inexistiram surpresas, as pesquisas dessa vez tiveram
confirmadas as suas previsões, entre elas a disputa muito
intensa entre Lula e Brizola, com vantagem pequena
mas decisiva para Lula. Parece-me que o Brizola, a
duras penas, aprendeu aquilo que o jovem e inquieto
Ricardo Semler descobriu muito cedo ainda quando
praticava atletismo: "quando alguém passa à frente e
o vence,11á sensação de que apenas dois décimos de
segundo separam a glória da derrota". Também foram
éonfirma;:\as as expectativas de que o povo brasileiro
diria um sonoro não aos chamados grandes partidos
políticos, grandes somente pelo mandatos. (') PMDB,
o PFL e o PTB foram varriçlos não só do segundo turno.
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mas principalmente da liderança do cenário político na
cional. Entretanto, por mais que fossem previsíveis es
ses resultados, nado foi feito para impedir que mais
da metade dos eleitores brasileiros se encontrassem com
com se encontram, forçados a uma escolha entre duas
propostas de baixa confiabilidade. Essa a alternativa
que sc apresenta, e sobre ela é que temos de trabalhar,
sem lamúrias, scm ressentimentos, sem desespcro, mas
com responsabilidade, com fiança e com a compreensão
de que não podemos continuar tentando transferir para
terceiros as nossas culpas.

O quadro com que nos defrontamos foi desenhado
pela classe política brasileira, c competc agora a essa
mesma classe trabalhar com os resultados colhidos. A
minha primeira interpretação dessa decisão do povo
brasileiro já foi registrada no início deste pronuncia
mento, a opção de escolher entre os novos, independen
temente do julgamento de quem quer que seja sobre
a baixa confiabilidade das ~uas proposições, ainda que
represente, numericamente', a maioria absoluta do elei
torado, pois essas foram as regras do jogo estabelecidas
e aceitas democraticamente pela totalidade desse mes
mo eleitorado.

E o que significa escolher entre os novos? Eles são
tão diferentes! Seus partidários se acusam e se dcfen
demo

Um lado afirma e outro responde: ele é da direita'
não,. ele é do centro e o outro é extrema esquerda:
Ele e o representante dos podetosos e o nosso candidato
é o defensor dos trabalhadores, e dos pobres. O outro
responde: o nosso candidato não tem compromisso com
o Governo, com os grandes empresários, com os parti
dos e os políticos tradicionais, e foi o mais votado em
todo País, entre os fracos e oprimidos. O candidato
de vocês, sim, é que representa os marajás.

Velhos slogans para quem cumpre representar o no
vo.

Vamos tentar outra leitura em relação aos resultados
do l' turno.

Imaginemos que os 29%, em númcros rcdondos, da
dos ao candidato Collor, e os 17%, igualmente arredon
dados, oferecidos ao candidato Lula tenham outros ob
jetivos.

Inicialmente eles significam 46% concedidos a uma
nova geração, conforme a análise exemplar do consa
grado articulista Carlos Castelo Branco na edição de
sua coluna publicada nos jornais do dia 21 de corrente.

Elcs significam, independentemente da posição geo
gráfica e/ou ideológica do eleitor - esquerda, direita
o~ centro -o rompimento com o imobilismo, a incapa
CIdade e a falta de vontade de grande parte dos políticos
que tiveram as suas oportunidades e não foram bem
sucedidos.

Aí já não havia mais tempo para outros julgamentos.
Não se puniu Ulysses Guimarães o Senhor coragem,

o Presidente da Constituinte, o timoneiro intrépido do
PMDB. Repudiaram-se, sim, as contradições do
PMDB. Repudiaram-se as tentativas de enganar o elei
tor com farsas que vão do Plano Cruzado aos cscândalos
tão repetidos em ministérios e administrações estaduais
e municipais ligados a esse partido.

Não se castigou Aureliano Chaves, o corajoso Vice
Presidente da República, o articulador competente e
humilde da aliança democrática e da Candidatura Tan
credo Neves, o lúcido fundador do PFL. Repudiaram
se, sim as incoerências e o imediatismo desse partido
que não conseguiu, até agora, respeitar sua própria
doutrina.

Os 46% dos votos significam a fome de alimentos,
a fome de educação, a fome de saúde, a fome de trans
portes, a fome de habitação.

Os 46% dos votos clamam por decência e dignidade.
Os 46% dos votos cxigcm liberdade e democracia,

embora entre eles existam cerca de no máximo 10%
- menos dos que os 17% de Lula - que confundem
os caminhos da liberdade e de democracia, porque acre
ditam no totalitarismo.

Os 46% dos votos reivindicam a mais imediata possí
vel redução das desigualdades sociais para impedir o
quanto antes a existência de tantos milhões de brasi
leiros que, em número absoluto, são superiores aos
votos concedidos aos dois candidatos escolhidos no pri
meiro turno e que vivem em estado de miséria e pobreza
absoluta.
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Tudo isso que estou falando já foi falado, já foi co
mentado, mas não foi suficientemente processado pela
classe política. Esquece-se com freqüência que a vitória
de hoje muitas vezes se transforma na derrota ampliada
do amanhã. O PMDB. vitorioso em 1986 de forma
tão estrondosa, jamais podia imaginar a derrota mais
avassaladora ainda em 1988 e principalmente em 1989.

Em que pese à acanhada vitória que assegurou ao
PF~ o segundo lugar entre as bancadas da Assembléia
NaCIOnal Constituinte, certamente os seus fundadores
não preveriam que o fracasso da sobrevivência da Alian
ç.a Democnítica aniquilaria qualquer esboço de tenta
tiva das forças de~ocráticas debuscarem novas alianças
que tornasse posslvel oferecer ao eleitorado brasileiro
candidatur~s com feições menos intranCijüilizadoras do
que as atuaIS.

Dessa forma, torna-se indispensável avaliar com pro
funidade os resultados apresentados para estabelecer
uma !l0va ba~deira política de união nacional capaz
de eVItar a catastrofe que ocorreria caso o futuro gover
no a ser eleito em 17 dc dezembro próximo seja incapaz
de atender os anseios tão gritantes por justiça social.
Essa não é uma previsão sinistra e individualizada de
um deputado. É uma constatação de um dos grandes
cientistas sociais do Brasil, o eminente Prof. Hélio la
guaribe, nas suas análises em relação às perspectivas
que se apresentam para o início de feitura administração
nacional.

Tal conclusão, longe de provocar apavoramentos, de
veria ~e: uma referência fundamental para os políticos
se poslClonarem em relação ao nosso futuro.

O destino do Brasil está acima dos interesses e dos .
desejos políticos partidários.

Desde já os compromissos e os acordos políticos de
vem levar em consideração os objetivos nacionais esta
belecidos pela maioria dos eleitores quando escolheram
decidir pelo novo, como forma de basear soluções para
os seus problemas básicos.

Todavia, nesse segundo turno os eleitores necess'ltam
de mais informações para uma decisão melhor funda
mentada. Querem conhecer mais detalhadamente os
pensamentos e as propostas efetivas dos dois concor
rentes vitoriosos.

Quais são mesmo as idéias de cada um para solução
desses problemas?

É foi esta, Sr. Presidente, a razão do meu recente
aparte ao discurso do nobre Dcputado Domingos Leo
nelli, que falava em nome da Frente Brasil Popular,
quando cobrei de S. Ex' um projeto mais nítido em
relação ao plano de governo dessa mesma Frente. Disse
e reafirmo que cobro, igualmente, essa posição do can
didato Fernando Collor de Mello, pois não conheço,
e estou interessado em saber, quais são os seus planos
de govcrno.

Queremos ouvir de ambos os candidatos não seus
discursos, mas suas propostas para o combate à fome,
para a produção de alimentos, para e reforma agrária
e a política agrícola de modo geral.

Há pouco ouvimos o nobre Deputado Domingos Leo
nelli afirmar que, nesse ítem específico, a própria Frente
Brasil Popular estava revendo suas posições, reconhe
cendo que, com uma proposta específica do PT, do
PC do B ou de algum outro partido isolado, a Fr.ente
Popular não receberia apoio de outras correntes que
se disporiam, em princípio, a apoiar seu candidato.

Queremos, portanto, saber exatamente quais são as
idéias de ambos os candidatos com relação à política
agrária, assim como queremos conhecer suas posições
no que toca à política de educação.

Falou-se aqui sobre o arcaico e o moderno, o conser
vador e o progressista.

E eu me pergunto o que é ser progressista em relação
à educação, se 70% dos recursos da União, ou seja.
do Governo Federal, destinados à educação, que mere
ceu tratamento diferenciado na Assembléia Nacional
Constituinte, vão exatamente para as universidades fe
derais, onde estão os filhos daqueles que detêm o maior
nível de renda no Brasil e às quais menos de um terço
das pessoas de baixa renda conseguem ter acesso. E
mais: a universidade freqüentada pelos mais pobres é
a universidade paga.
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Por que essa distroção'? Por que esse disparate? Por
que as crianças em idade escolar, nas grandes cidades
brasileiras governadas pelo PT, PDS ou por qualquer
outro partido, em dezenas de milhares, em alguns casos
de milhões, não têm acessO à escola?

Onde está o progressismo da educação, numa pro
posta que visa, sobretudo, a aspectos eleitoreiros?

O Sr. Denisar Arneiro - Permite-me V. Ex' um apar
te?

O SR. MANOEL CASTRO - Ouço V. Ex' com pra
zer.

O Sr. Denisar Arneiro - Deputado Manoel Castro,
talvez seja V. Ex', dos Deputados que ocuparam a tribu
na desta Casa, após o dia 15 de novembro, o que faz
a análise mais tranqüila e objetiva dos resultados eleito
rais. Teve V. Ex' oportunidade de fazer considerações
sobre aqueles que não chegaram ao segundo turno e,
no final, cobra aquilo que toda a Nação brasileira está
cobrando, que todos nós aqui aguardamos: que os can
didatos Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula
da Silva devem ir para a televisão não somente para
se digladiarem, para atacarem um ao outro, e sim para
dizer aquilo a que vêm e o que podem oferecer à popu
lação brasileira, o que pensam da educação, da agricul
tura, do transporte, enfim, o que pensam dos problemas
bra~ileiros. Quero daqui registrar as minhas "ongratu
laçoes a V. Ex" por usar a tribuna nesta oportunidade,
entre o primeiro e o segundo turnos, e vir pedir que
digam aquilo a que vieram, pois o povo brasileiro está
esperando essa definição.

O SR. MANOEL CASTRO - Obrigado a V. Ex';
Deputado Denisar Arneiro. Com este aparte, além da
honra pessoal que me toca, V. Ex' traz uma contribuição
importante ao debate que todos estamos exigindo no
País. neste instante, quanto às idéias.

Repudiamos as tentativas de se digladiarem, a tenta
tiva de acusações simplesmente demagógicas ou ainda
de ameaças estéreis.

Queremos compromissos concretos, compromissos
em relação ao programa de saúde, onde o sistema SUDS
se debate com toda a sorte da dificuldades e os recursos
da seguridade social são insuficientes para atender às
necessidades da população brasileira.

Queremos saber o que cada um desses senhores pensa
a respeito. Não apenas pensam - acho que todos sabe
mos, e nenhum brasileiro pode contestar o grau de
carência que temos na infra-estrutura urbana - mas
quero conhecer o que vai fazer o Sr.' Lúla da Silva
ou o Sr. Fernando Collor em relação ao problema da
habitação neste País. Quero saber qual o sua política
de saneamento. Quero co.nhecer o que clcs pretendem
realizar na área de transportes.

Falou-se aqui no Sistema Financeiro Nacional, falou
se na. especulação financeira. Como se falar nisso se
nós, que estamos aqui a reclamar -inclusive eu próprio
- dessa especulação financeira. somos incompetentes
para evitar que o over trabalhe a taxas tão elevadas,
ou mesmo indiferentes a que qualquer pobre coitado,
com cem cruzados na caderneta de poupança - e os
bancos nacionais não querem mais receber essas peque
nas quantias. Só aceitamos depósitos muito acima deste
valor - tenha sua remuneração, com csta inflação de
40% ao mês, cortada se precisar, no intervalo de trinta
dias, retirar o dinheiro para saciar a fomc de sua família,
ou cuidar da saúde de seu filho ou por qualquer outra
necessidade. Ou, ainda, se algum de nós precisar dos
recursos aplicados na caderneta de poupança sacar o
dinheiro na data errada, com a diferença de um dia,
perd,endo toda a remuneração da correção monetária.
Se somos incapazes de fazer isso, como encontraremos
de fato a solução para deter essa especulação financeira?
E C?s membros dos Partidos que integram a Frente Popu
lar, com assento nesta Casa, endossam essa indecência
do sistema de remuneração da caderneta de poupança
por órgãos governamentais, entre eles a Caixa Econô
mica Federal, no presente momento.

Dizia o Deputado Domingos Leonelli que todos sabe
mos onde cstá a verdade. Eu não sei, caro Deputadq,
porque V. Ex'; cruzam os braços no momento em que
a caderneta passa por esse dissabor.
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Quero também ouvir proposta melhor sobre a livre
iniciativa. O quc se fez c se falou até agora sobre estati
zação e privatização não me convenceu. Quero clareza
de u~a .o~ outr.a p~si.ç~o .. Sou defensor intransigente
do prmClplO da Itvre Illlcraltva, mas sou um crítico ácido
e ardoroso de situações como a que nos defrontamos
presentcmente na indústria automobilística. E qualquer
um que se der ao trabalho de verificar, nas tabelas
publicadas pela imprensa do' País, o preço do carro
novo, constatará que em menos de três meses ele sofreu
um aumento de 200%. Foi matéria de inúmeros noticiã
rios da TV o fato de que, mesmo corrigido com o BTN
fiscal, o seguro integral para qualquer carro novo, re
cém-adquirido, está defasado, porque o valor dos auto
móveis cresceu muito mais mesmo do que a inflação
e outros indicadores econômicos.

Quero saber como um lado e outro se portarão quanto
à indústria automobilística nacional. Quando se fala
em política de nacionalização, ainda que essa indústria
seja parcialmente vinculada a eapitais estrangeiras, per
gunto: quem se proporá corajosa e afirmativamente,
a dizer que abrirá o nosso mercado a outros fabricantes
inclusive o alemão e o japones? Queroessa propost~
no papel. Não quero discurso, porque as palavras se
perdem, mas o texto escrito. Quero o compromisso
público do que será feito nesse ou naquele setor.

Quero discutir a política de ciência e tecnologia, por
que, mesmo nos serviços mais elementares, qualquer
um de nós, dos Parlamentares mais antigos desta Casa
aos serventes, que utilizam os serviços do Banco do
Brasi.l, se defronta com enormes filas, em função de
um sIstema de au!omatização que engasga a cada dia,
a cada instante, enquanto concedemos todas as garan
tias à indústria nacional de informática para ela se de
senvolver, e ela nos responde com uma baixa eficiência,
com uma eficácia duvidosa e com um custo final ao
consumidor muito mais elevado. Quero debater - repi
to - essas idéias e esses problemas, defendendo como
defendo, a empresa nacional, mas dela cobrand~ resul
tados favoráveis, a nível de consumidor, de usuário,
a nível, enfim, do povo brasileiro, em nome de quem
tanto se fala nesta Casa.

Quero também ouvir compromissos com a política
de direitos humanos. Acusa-se - e ele se defende 
o candidato Fernando Collor de Mello de que chegou
mesmo a-desrespeitar decisões do Supremo Tribunal
Federal. E o Deputado Domingos Leonelli defendeu
com ardor certas atitudes atribuídas, até mesmo - diga
se isso, e a imprensa o publica - a pessoas que não
escondem, mas, pelo contrário, são inqüestionavelmen
te de extrema esquerda. Pessoas como o Deputado
Maurílio Ferreira Lima, do PMDB, mas que votou em
Lula e que, segundo a imprensa - não desmentido
por .S. Ex' - c~brava uma posição, desde a agressão
sofnda pelo PreSIdente da Assembléia Nacional Consti
tuinte e do PMDB, Deputado Ulysses Guimarães, e
até mesmo outras posições mais amplas, ou seja se o
PT quer ganhar eleição ou quer ficar no confortável
lugar dc oposição.

Quero o.uv.ir da Frente Brasil Popular uma resposta
clara e obJetIva, porque não sáo eles os únicos donos
da verdade. E cu, como todo eleitor brasileiro tenho
o direito de estar indeciso neste momento q~anto a
em quem votar, mas cobrando de cada um a posição
clara e precisa. Quero um compromisso de respeito
aos direitos humanos, para que, se a Frente Brasil Popu
lar for derrotada, não transforme este País em badcrna.
Quero igualmente do Sr. Fernando Collor de Mello
o respeito, até mesmo aos mcmbros desta Casa, a quem
mnitas vezes, no horário gratuito na televisão, agrediu.
querendo nos nivelar aos marajás.

Ouço, com muito prazer, o aparte do nobre Deputado
José Teixeira.

O Sr. José Teixeira - Nobre Deputado Manoel Cas
tro. as idéias de V. Ex' encontram ressonância no con·
junto das minhas, a respeito dc todo essc processo.
A propósito, exatamente neste instante, estou levando
a todos os companheiros desta Casa minha proposta.
em forma de requerimento à Mesa, no sentido de convi
dar os candidatos Collor de Mello e Lula e debaterem
conosco nesta Casa suas idéias e programas de Governo,
como também seus pensamentos a respeito do relacio
namento entre os Poderes Executivos e Legislativo.A
gradeço a V. Ex' a oportunidade que me concedeu.
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O SR. MANOEL CASTRO - Agradeço ao Deputado
José Teixeira o aparte. Informo a V. Ex' que há pouco
aparteei o Deputado Domingos Leonelli, a fim de co
brar de S. Ex" quc, por cxtensão, disse que cobraria
igualmente das Lideranças vinculadas ao candidato Fer
nando Collor de Mello, um documento objetivo, um
projeto, um plano de Governo para que pudéssemos
avaliá-lo. Propus ainda a S. Ex' não se limitar a estc
Parlamcnto, mas que fosse distribuído e debatido nas
Assembléias Estaduais, Câmaras Municipais, Universi
dades, nos sindicatos e nas entidades de classes empre
sarial.

Mas V. Ex', Deputado José Teixeira, foi mais longe.
.l\s duas propostas são complemenlares e compatíveis.
E excelente a idéia de V. Ex' de que os candidatos
compareçam à Câmara com o objetivo de debater esses
temas, objetivamente e eom discrição, com a regra do
jogo definida.

Hoje pela manhã tivemos uma reunião para definir
o programa de trabalho do Fundo Constitucional do
Nordeste para o exercício de 1900. Voltamos a debater,
com ênfase, a questão do desenvolvimento regional.
Não me satisfazem, embora um candidato tenha nasciçJo
no Nordeste e outro se diga porta-voz da região, porque
governo~ um Esta~o do Nordeste, de onde saiu para
ser candidato a PreSIdente da República. não me satisfa
zem, repito, as declarações da campanha quanto à polí
tica de desenvolvimento regional. Como todo o Nor
destc, quero saber exatamente qual a proposta deles
para a região. Qual a posição de ambos em relaçáo
à política de incentivos fiscais. Isso não foi dito, a não
ser superficialmente. E estamos cansados de promessas.
Precisamos de compromissos estáveis e definitivos. Fa
lou-se igualmente na administração pública, na mudan
ça de métodos. Mas uma crítica que tenho feito ao
longo dos últimos dois ou três anos - o diálogo é aceito
por mim, com as pessoas, independentemente de suas
posições político-partidárias - refere-se à cobrança, dos
chamados partidos de esquerda, de uma posição em
relação à administração Pública. O problema organiza
cional sempre foi considerado um problema de burgue
sia, como o capitalismo considerava o planejamento
como um problema dos países socialistas ou comunistas,
quando, na realidade, tanto o planejamento é um instru
mento de trabalho, mesmo nas economias capitalistas,
quanto a administração, a organização, são fundamen
tais, independentemente de ideologias, para que a ad
ministração pública seja eficaz e competente.

Mas não há um projeto claro, preciso. Existem alguns
e~lUnciados com os quais concordamos, como a exigên
Cla de coneurso para preenchimento de cargos públicos,
o que representa a doutrina do nosso partido, o PFL
de igualdade de oportunidades. Queremos que nos es:
clareçam a política relativa à administração pública.

Dentre os inúmeros temas que relacionei para comen
tar, deixei para final- não por ser o menos importante,
pois comentei muito superficialmente alguns que são
decivisos - um que, ultimamente tem sido dos mais
polemicos na política brasileira: a dívida externa. Co
brei posições do representante da Frente Brasil Popular,
Deputado Domingos Leonelli, porque, tanto em rela
ção à reforma agrária, como em relação à política da
dívida externa, suas premissas não estão claras. É pre
CISO que se estabeleça com clareza o que pensam a
respeito dcste aspecto tão importante. Mas o nobre
Parlamentar perdeu muito tempo a criticar a posição
do candIdato Fernando Collor de Mello. cujo pensa
mento a respeito de tão importante tema também co
nheço pouco. Lamento a superficialidade com que é
tratada questão tão estratégica para a política nacional.

Portanto, reivindicamos também que sejam explici
tadas as propostas relativas à política externa brasileira,
espeCIalmente no capítulo da dívida pública.

Com estas considerações. Sr. Presidente. Srs. Depu
tados. finalizo meu pronunciamento. que constituiu
uma apreciação pessoal e modesta do atual cenário polí
tico brasileiro. Externei minha preocupação eom rela
ção ao futuro do País, demonstrando, mais um vez,
que. independentemente dos resultados das urnas. do
c.andidato eseolhido, precisamos, sobretudo como polí
tr~os e m~mbros do Congresso Nacional. ter uma posi
çao orgamzada, atuante, corajosa c firme, para criticar
ou apoiar o governo "a" ou "b". a partir do momento
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e~ que assumir. efetivamente, a Presidência da Repú
bll<,a, em 15 de março de 1990.

E indispensável quc tenhamos presentes, em todos
os ~omentos. as necessidades e os anseios que o povo
bra.sl~elro expressou nas urnas, no primeiro turno das
elel~oes p~esi~e~~iais. O atcndimento dessas reivindi
c~çoe~ sera. o ImclO de uma nova era para o País. Isso
~o sera efetIvam~nt~ concretizado a partir do momento
em qu~ ~odos nos tIvemos consciência das nossas res
ponsablhdades e passarmos da idéia para a ação, do
dl~curso para a prática, e conseguirmos trabalhar verda
d~lramente para que melhores dias possam ser ofere
Cidos a todo o povo brasileiro.

purante o discurso do Sr. Manoel Castro o Sr.
Wzlson Campos, 2" Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Cotta
3' Secretârio. '

o SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Concedo a
palavra ao Sr. Ubiratan Aguiar.

o SR. UBIRATAN AGUIAR (PMDB-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, esta Ca,sa vive instante da maior reflexão acerca
dos resultados da eleição do dia 15 de novcmbro.

Nosso partido, o Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, participou da eleição com Ulysses Guima
rães, que representa o pensamento, a história e a vida
do PMDB. Ulysses Guimarães, que tantas vezes, nesta
Casa, recebeu o aplauso caloroso dc todos os partidos
com assento no Congresso Nacional, as referências elo
giosas dos seus líderes, que. durante os trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte, foi festejado pela
posição que assumiu em defesa do cidadão brasileiro,
cm defesa do trabalhador brasileiro espoliado que rece
be um salário a que não faz jus qualquer ser humano,
que traz a marca da indiferença do Podcr Público, possi
bilitou que a Lei Maior do País refletisse o sentimento
nacional, não no desencontro das idéias, mas no encon
tro dos acordos que as lidcranças firmavam sob seu
comando, na certeza de que S. Ex'. estava, naquele
momento, construindo um Brasil em que a justiça social
começasse pcla sua Carta Magna. Chegamos ao dia
em que ela foi promulgada, quando a emoção conta
giava o Plenário e todos afirmávamos, tranqüilos, quc
o dever estava cumprindo e que a sociedade estava
atendida naquilo que de mais legítimo reclamava há
tanto tempo.

E essa Constituição era e é para Ulysses Guimarães
o marco que definia o fim de um período da transição
democrática. Ao lado de tantos companheiros, de tan
tos brasileiros ilustres, Ulysses Guimarães, durante o
período da exceção, agiu com bravura, com coragem.
que tantas vezes falta, hoje. àqueles que se proclamam
arautos da democracia.

Ulysses Guimarães lutou por esse momento de p1ena
democracia que o País viveu no dia 15 dc novembro
último, com a realização das eleições diretas. Era o
instante maior dos seus sonhos a efetivação da escolha
do Presidente do país pelo seu povo.

Também me recordo, com emoção, de tantos compa
nheiros que se esqucceram da luta cmpreendida por
Ulysses Guimarães para trazer de volta ao País aqueles
que estavam no exílio. Era a luta pela anistia, luta que
travou ao lado da sociedade civil organizada, que respei
tava o homem público que fazia de mais essa batalha
uma profissão dc fé nos destinos deste País. Parado
xalmente, o destino reservava-lhe uma surpresa nada
agradável. Aquele mesmo povo que, na praça pública
c nos corredores desta Casa, reclamava direitos, justiça
social, proteção da empresa nacional contra as multina
cionais, que foi manipulado na sua boa fé peJos grandes
grupos de comunicação do País, esqueceu-se das lutas
e do trabalho por ele enfrentados. Ulysses Guimarães.
ao lado de tantos companheiros que militam nos parti
dos progressistas com assunto na Casa. lutou para cons
truir um Brasil em que houvesse a social democracia.
a justiça na distribuição da renda e o fim das dispari
dades regionais. Esse povo foi ilaqucado na sua boa
fé. porque. pelo seu nível de politizaçiio -Ia educaçiio
lhe foi negada durante tantos anos - não pôde entender
as maquinações dos grandes grupos no sentido de vencer
os candidatos dos partidos que. no plemírio da Assem-
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bléia Nacional Constituinte, derrotaram os poderosos,
em nome da justiça social.

Ulysses Guimarães, como Presidente da Assembléia
Constituinte, como condutor de todo esse processo,

foi o mais atingido por toda essa campanha promovida
por aqueles que, inconformados com o critério adotado
pela Assembléia Nacional Constituinte de privilegiar
o cidadão, em detrimento dos grandes grupos econô
micos e dos interesses internacionais, COm as derrotas
que sofreram em relação ao problema do subsolo e
da extração dos minerais, com a política de comunicação
que a Assembléia Nacional Constituinte aprova nesta
Casa, com a posição que sc adotou cm defesa da escola
pública e da municipalização da saúde neste País, com
o fato de a sociedade ter voz através das lideranças
mais expressivas do PMDB, do PSDB, do PDT, do
PT e de todos os partidos que se aliaram dentro de
um pensamento de defesa dos interesscs do povo brasi
leiro. se uniram para. no dia 15 de novembro, derrotar
os candidatos desses partidos. Essas maquinaçôes e ma
nobras, através de uma grande publicidade, tinham o
intuito de fazer retornar ao poder aqueles que nenhum
compromisso têm com o povo brasileiro.

Todavia, enganam-se os que pensam que esse tenha
sido um momento de derrota. Muito pelo contrário,
esse momento serviu para uma avaliação dos resultados
não s6 da votação na Constituinte, mas também das
eleíçôes do corrente ano e, acima de tudo, uma reflexão
profunda sobre a necessidade da união de todas as forças
progressistas com assento nesta Casa, para não se per
mitir que voltem ao poder candidatos cujo programa
do partido a que pertencem não guarde nenhuma identi
dade com o desejo e o sentimento do povo brasileiro.

O PMDB, do 'dia 15 do corrente mês até esta data,
tem procurado ouvir os vários segmentos do partido,
nos seus diretórios regionais, nas suas bancadas esta
duais, na bancada com assento na Câmara dos Depu
tados e no Senado Federal, para poder expressar, atra
vés da Executiva, como fez hoje, a sua solidadriedade
e o seu apoio ao candidato que guarde maior identidade
com seu programa e seus postulados.

Sei que divergimos em alguns pontos, c é natural
que isso ocorra, porque pertencemos a partidos diferen
tes, que têm programas e estatutos próprios. Por outro
lado, nossas agremiações partidárias trazem, na raiz
da sua constituição, uma identidade comum, que é a
realização da justiça social. Não podemos ficar distan
ciados uns dos outros no momento em que a Pátria
brasileira reclama um posicionamento de cada um de
nós. É com esse intuito e com esse pensamento que
nos vamos defrontar, logo mais, no dia 17 de dezembro,
com o comando firme do nosso Presidente, Deputado
Ulysses Guimarães, que, após a eleição, à frente de
sua bancada na Câmara e no Senado, será o grande
fiador da governabilidade deste País pelo posiciona
mento que o PMDB haverá de adotar no Congresso
Nacional. sob o comando - repito - desse grande homem
público.

Sr. Presidente, Srs, Deputados, sei que a sociedade
se indaga a todo instante acerca dos dois candidatos
que chegaram ao segundo turno. Questiona se repre
sentam as melhores opções para o povo brasileiro. Mas
temos de nos curvar diante da sobcrania do voto, que
está acima de todos n6s. Por isso, devemos acolher
o resultado das urnas como reflexo da vontade do povo,
esperando que este tenha discernimento para eS,colher
aquele que represente melhor o seu sentimento, E dian
te dessa opção que caminha a decisão do povo brasi
leiro, a qual passa pelos pa~tidos e, dentro deles, pelo
bom-senso e pela claravidênda de homens públicos do
porte de Ulysses Guimarães.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Wilson Cam
pos, que me honra com sua part1cip~çã,o.

O Sr. Wilson Campos - Prezado Deputado Ubiratan
Aguiar, V. Ex' presta, neste instante,. homenagem a
um dos grandes brasileiros e a um estadista de porte,
que é Ulysses Guimarães. Sentimo-nos também, como
V. Ex', em estado de graça, mesmn com o insucesso
de nosso partido perante as urnas, que, apesar disso,
I)1ostrou o que ainda representa e representará. enquan
to viver a pessoa de Ulysses Guimarães. Vimos, ontem,
quatro candidatos se dirigirem a S. Ex" elogiando sua
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presença, E nós, que estamos, como V. Ex', nesta Casa
há três anos. também homenageamos a bravura, a inde
pendência e a seriedade de Ulysses Guimarães, que
conduziu e conduzirá nosso partido, tenho certeza, co
mo V. Ex" e os outros companheiros, no processo a
concluir-se em 1990, que é a eleição e a posse do novo
Presidente, S. Ex' irá comandar a bancada do nosso
PMDB, daquele PMDB em que eu e V. Ex' acredita
mos. Há aqueles que pensam que nosso partido vai-se
acabar. Ele vai ressurgir mesmo que seja das cinzas.
Digo isso porque ele não morreu. Não morreu para
mim. nem para V. Ex', nem para o povo brasileiro.
Veja que nas pesquisas feitas em todas as capitais, o
PMDB sempre está em primeiro lugar. Não adianta
ninguém pensar o contrário. Nem tudo está acabado.
Iniciaremos nova vida, não como estão dizendo, 'um
novo PMDB, porque o partido será o mesmo. É preciso
também que se tenha na lembrança aqueles que não
respeitaram o que dita o estatuto do partido, aqueles o

que procuraram, por este ou aquele motivo, fugir às
suas responsabilidades, aqueles que se ausentaram no
momento em que o PMDB mais precisava deles para
continuar se afirmando como a melhor opção para o
povo brasileiro. Se não é bom para os companheiros
desta Casa, li bom para o povo, Como sabem V. Ex"
e a Casa, a decisão emana do povo. Portanto, congratu
lamo-nos com V. Ex' pelo maravilhoso discurso que
fez nesta tarde e pelas referências ao grande com.an
dante brasileiro, Ulysses Guimarães.

O SR. UBIRATAN AGUIAR ~ Deputado Wilson
Campos, com muito prazer incorporo o aparte de V,
Ex' no meu pronunciamento. Por seus conhecimentos,
pelo seu tempo de permanência nesta Casa e por sua
militância no partido, V. Ex' tem a autoridade neces
sária para ajuizar o trabalho desenvolvido por Ulysses
ao longo de sua vida pública.

Sr. Presidente, disse há pouco o Deputado Wilson
Campos que a imprensa divulgou as correspondências
encaminhadas ao Dr. Ulysses Guimarães pelos candi
datos de diversos partidos, como o Senador Mário Co
vas, do PSDB, Leonel Brizola, do PDT, Luís Inácio
Lula da Silva, do PT, e Roberto Freire, do PCB, enalte
cendo a participação de S. Ex' no processo eleitoral
que se concluiu, em sua primeira fase, no dia 15 de
novembro. Destacava ainda o Deputado Wilson Cam
pos o homem que, indiferente às pesquisas que mostra
vam sua situação, no quadro de preferência. que não
era das melhores, continuou com a sua bandeira de
defesa dos interesses do povo brasileiro, levando sua
palavra aos mais distantes rincões do País, Ulysses Gui
marães não se preocupava com os resultados divulgados
diariamente pelos meios de comunicação a respeito de
seu posicionamento nas pesquisas. mas estava preocu
pado com as discussões em torno dos problemas nacio
nais, Ele é o responsável, como disse há pouco, por
este momento. As instituições democráticas precisam
da experiência, da sabedoria e da serenidade de pessoas
de seu gabarito. Tenho certeza de que, mais do que
nunca, sua presença será reclamada, necessária e im
prescindível na discussão dos caminhos que iremos tri
lhar a partir do 15 de março de 1990. Na recente campa
nha, quando questionado por um companheiro sobre
o porquê daquele ardor e daquele entusiasmo por um
candidato que não despontava em primeiro ou segundo
lugar nas pesquisas, lembrei-me dos livros do antigo
curSo de admissão, da crestomatia que contava a história
da ave que, vendo um incêndio na floresta, correu à
I:>arragem, encheu o I:>ico com uma gota d'água e foi
despejá-la sobre o fogo. Após várias viagens, os demais
pássaros perguntaram se pretendia, com a gota d'água,
apagar aquele colossal incêndio. A avezinha respondeu
: "Não, cu tenho consciência de que não apagarei o
incêndio, mas tenho certeza de que estou cumprindo
o meu dcver." Da mesma forma, eu repetiria como
responderam as demais aves: se todos tivessem cum
prido sua obrigação·, o incêndio da floresta estaria apa
gado, como estaria cumprida a missão do PMDB no
processo eleitoral brasileiro.

Hoje, tenho a tranqüilidade do cumprimento da obri
gação no esclarecimento da opinião pública do meu
Estado e elo meu faís', na condução dos meus amigos
dentro da .Iinha do respeito e da fidelidade ao partido.
Por isso, neste instante conclanio a todos companheiros,
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passada essa re{rega inicial, a juntarmos nossos esforços
e nossas inteligências para a construção de um novo
momento para o'Brasile darmos à Executiva do PMDB,
sob o eNnando de Ulysses Guimarães, a certezalde
que os partidos progressiStas haverão de e'ncontrar os
rumos para o desenv.olvimento nacional,' ira unidade
em torno de uma canelidatura que represente o desejo,
a vontade e a aspiração do ,povo brasileiro. (Pa.1mas.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Vai-se passar
ao horário destinado às

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS
Não há oradores inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Vai-se passar
à Ordem do Dia.
Compal'ecem mais os 51'S.:

Acre

AlérciQ Dias - PFL; Francisco Diógenes ~ PDS;
Maria Lúcia -.:.... PMDB; Rubem Branquinho - PL. .

Amazonas

José Fernandes - PDT.

Rondônia

Francisco Sales - PMDB'; José Guedes - PSDB;
10sé Viana - PMDB.; Raquel Cãndido - PDT.

Pará

Amilcar Moreira - PMDB;' Asdrubal Bentes 
PMDB; Beiredicto Monteiro - PTB; Domingos Juvenil
-PMDB; Fausto Fernandes -PMDB; Fernando Ve
lasco - PlvIDB; Gabriel Gueneiro - PSDB; Jorge
Arbage '-,PDS; Mário Martins - PMDB; Paulo Ro
berto - PL..

Tocantins

Ary Valadão - PDS; Edmundo Galdino - PSDB;
Freire Júnior - PRN; Moisés Avelino - PMDB; Paulo
Sidnei - PMDB.

Maranhão

Haroldo Sabóia - PMDB; José Teixeira _ PFL;
Mauro Fecury - PFL; Vieira da Silva - PDS.

Piauí

Felipe Mendes - PDS; José Luiz Maia _ PDS; My
riam Portella - PDS; Paes Landim - PFL.

Cear1í

César Cals Neto - PSD; Etevaldo Nogueira - PFL;
Expedito Machado - PMDB; Firmo de Castm 
PMDB; Haroldo Sanford - PMDB; Iranildo Pereira
-·PMDB; Moema São Thiago - PSDB; Orla,ndo Be
zerra - PFL; Osmundo Rebouças - PMDB; Raimun
do Bezerra - PMDB.

RiQ Grande do Norte

Flávio Rocha - PRN; Henrique Eduardo Alves 
PMDB; José Bezerra Marinho - PMDB: Marcos For
miga - PL: Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Aluízio Campos - PMDB; Antonio Mariz
PMDB; Edivaldo Motta - PMDB.

Pernambuco

Artur de Lima Cavalcanti - PDT; Cristina Tavares
- PSDB; Fernando Bezerra Coelho - PMDB; Gilson
Machado - PFL; Harlan Gadelha - PMDB; Horácio
Ferraz - PSDB; José Jorge - PFL; José Mendonça
Bezerra - PFL; José Moura - PFL; Maurílio Ferreira
Lima - PMDB; Osvaldo Coelho - PFL; Oswaldo
Lima Filho - PMDB: Paulo Marques - PFL; Ricardo
Fiuza - PFL.

Alagoas

Antonio Ferreira - PFL; José Thomaz Naná - PFL:
Roberto Torres - PTB.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - PFL; Djenal Gonçalves 
PMDB; Leopoldo Souza - PMDB: Messias Góis 
PFL.
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Bahia

Ângelo Magalhães - PFL; Benito Gama - PFL;
Celso Dourado - PMDB; Domingos Leonelli - PSB;
Francisco Benjamim - PFL; Francisco Pinto 
PMDB; Jairo Azi - PDC; Joaci Góes - PMDB-; João
Carlos Bacelar - PMDB; Jonival Lucas - PDC; Jorge
Hage - PSDB; Jutahy Júnior - PMDB; Lídice da
Mata - PC do B; Manoel Castro - PFL; Marcelo
Cordeiro - PMDB; Mário Lima - PMDB; Milton
Barbosa - PFL; Nestor Duarte - PMDB; Raul Ferraz
- PMDB; Sérgio Brito - PRN; Uldurico Pinto 
PMDB.

Espírito Santo

Lezio Sathler - PSDB; Nelson Aguiar - PDT; Rita
Camata - PMDB; Rose de Freitas - PSDB.

Rio de Janeiro

Artur da Távola-PSDB; CésarMaia-PDT; Dou
tel de Andrade - PDT; Ernani Boldrim - PMDB'
I~uiz Salomão - PDT; Márcio Braga - PMDB; Mes:
slas Soares - PMDB; Miro Teixeira - PDT; Nelson
Sabrá - PRN; Oswaldo Almeida - PL; Paulo Ramos
- PDT; Vivaldo Barbosa - PDT.

Minas Gerais

Aécio Nevcs - PSDB; Alysson Paulinelli - PFL;
Carlos Mosconi - PSDB; Célio de Castro - PSDB;
Christóvam Chiaradia - PFL; Genésio Bernardino 
PMDB; Humberto Souto - PFL; Ibrahim Abi-Ackel
- PDS; Israel Pinheiro - PMDB; José da Conceição
- PMDB; José Geraldo - PMDB; José Santana de
Vasconcellos - PFL; Luiz Alberto Rodrigues 
PMDB; Luiz Leal- PMDB; Marcos Lima - PMDB;
Mário Assad - PFL; Mário de Oliveira - PRN; Mau
rício Campos - PL; Maurício Pádua - PMDB; Mauro
Campos - PSDB; Mello Reis - PDS; Milton Reis
- ; Octávio Elísio - PSDB; Oscar Corréa - PFL;
Paulo Almada - PMDB; Roberto Brant - PMDB;
Ronaldo Carvalho - PMDB; Rosa Prata - PMDB'
Saulo Coelho - PFL; Sérgio Naya - PMDB; Sérgi~
Werneck - PMDB; Sílvio Abreu - PDT.

São Paulo

Antônio Perosa - PSDB; Caio Pompeu - PSDB;
Fábio Feldmann - PSDB; Hélio Rosas -PMDB; José
Camargo - PFL; José Egreja - PTB; José Genoíno
-PT; José Maria Eymael-PDC; José Serra-PSDB;
Manoel.Moreira - PMDB; Mendes Botelho - PTB;
Nelson Seixas - PDT; Ralph Biasi - PMDB; Ricardo
Izar - PL; Sólon Borges dos Reis - PTB; Theodoro
Mendes - PMDB.

Goiás

Délio Braz-PMDB; João Natal-PMDB; Maguito
Vilela - PMDB; Roberto Balestra - PDC; Tarzan
de Castro - PDC.

Distrito Federal

Geraldo Campos - PSDB; Maria de Lourdes Abadia
- PSDB; Sigmaringa Seixas - PSDB; Valmir Campelo
-PTB.

Mato Grosso

Joaquim Sucena - PTB; Júlio Campos - PFL; Os
valdo Sobrinho - PTB.

Mato Grosso do Sul

L,,?vy Dias - PFL; Plínio Martins - PMDB; Saulo
QueIroz - PSDB.

Paraná

Airton Cordeiro - PFL; Alarico Abib - PMDB;
Basilio Villani - PRN; Darcy Deitos - PSDB; Ervin
Bonkoski -:- PTB; Jacy Scanagatta - PFL; José Tava
res' - PMDB; Maurício Fruet - PMDB; Max Rosen
mal)n - PL; Nil~o Sguarezi - PMDB; Osvaldo Macedo
- PMDB; Paulo Pimentel - PFL; Sérgio Spada -
PMDB; Waldyr Pugliesi - PMDI;!. .'

Santa Catarina

Artenir Werner - PDS'; Cláudio Avila - PFL; Geo
vah Amarante - PMDB; Henriq)le Córdova - PDS;
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.Orlando Pachcco - PFL; Renato Vianna - PMDB;
Ruberval Pilotto - PDS; Valdir Colatto - PMDB;
Vilson Souza - PSDB.

Rio Grande do Sul

Amaury !Ylüller - PDT; Antonio Marangon - PT;
Arnaldo PrIeto - PFL; Carlos Cardinal- PDT; Erico
Pegoraro - PFL; Floriceno Paixão - PDT; Hermes
Zaneti - PSDB; Ibsen Pinheiro - PMDB; Irajá Rodri
gues - PMDB; Jorge Uegued - PSDB; Lélio Souza
- PMDB; Mendes RibeirÓ:- PMDB; Osvaldo Bender
- PDS; Paulo Paim - PT; Rospide Netto - PMDB;
Ruy Nedel- PMDB; Telmo Kirst -PDS.

Amapá

Eraldo Trindade - PL; Geovani Borges - PRN;
Raquel Capiberibe - PSB.

Roraima

Alcides Lima - PFL; Chagas Duarte -PDT.

vn - ORDEM DO DIA
o SR. PRESIDENTE (Carlos Colta) - A lista de

presença registra o comparecimento de 254 Senhores
Deputados.

Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposiçóes a

aprescntar poderão fazê-lo.
Apresentam proposições os Senhores:
JOSÉ TAVARES - Requerimento de informações

ao Ministério das Comunicações sobre o sistema de
satélites utilizado nas telecomunicações brasileiras.

ALOYSIO CHAVES - Projeto de lei que dá nova
redação ao art. 11 da Consolidação das Leis do Tra
balho.

ROSÁRIO CONGRO NETO - Projeto de lei que'
acrescenta parágrafo ao art. 42 da Lei n' 5.108, de 21
de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito),
facultando aos táxis o uso de gás liquefeito de petróleo
como combustível.

MENDES BOTELHO - Projeto de lei que torna
obrigatória a apresentação de contrato de aluguel para
o financiamento da casa própria através do Sistema
Financeiro da Habitação.

- Projeto de lei que cria o Fundo de Assistência
ao Trabalhador - FAT, e determina outras providên
cias.

NILSON GIBSON - Requerimento de mensagem
de parabéns ao Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho - 6' Região, pela instalação das lI', 12',
13' e 14' Juntas de Conciliação e Julgamento na cidade
de Recife, Estado de Pernambuco.

MÁRIO ASSAD - Projeto de lei que dispõe sobre
planos nacionais e regionais de ordenação do território
nacional. política de desenvolvimento e de expansão
urbana e meio ambiente, nos termos dos arts. 21, IX
e XX, 182, 183 e 225 da Constituição Federal.

EVALDO GONÇALVES - Projeto de lei que insti
tui o Programa de Apoio ao Pequeno Garimpeiro da
Paraíba e dá outras providências.

VICTOR FACCIONI - Requerimento de informa
ções ao Ministro da Agricultura sobre política de trans
portes sob a responsabilidade da CFP.

HERMES ZANETI - Projeto de lei que dispõe
sobre o uso de faixa de freqüência de cmergência para
as aeronaves acidentadas e dá outras providências.

- Projeto de lei que dispõe sobre a aplicação de
recursos orçamentários no mercado financeiro nas con
dições que especifica.

HÉLIO ROSAS - Projeto de lei que concede anistia
aos que foram punidos por participarem de movimentos
políticos.

LURDINHA SAVIGNON - Projeto de lei que dis
põe sobre transferências de financiamento no sistema
financeiro da habitação, liquidação antecipada de em
préstimo habitacional, define casos de suspensão .dos
pagamentos· e estabelece o processo de execução dos
créditos dos agentes financeiros.

PAULO SIDNEI - Projeto de lei que regulamenta
o item I, do art. 104, da Constituição, disciplinando
a proteção aos deficientes.

GEOVANI BORGES - Projeto de lei que acres
centa § 4' ao art. 457 dã Consolidação das Leis do
1'rabalho.
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AMAURY MÜLLER - Requerimento para home
nagear o povo palestino pelo transcurso do 52,' aniver
sário da Resolução n° 181/2 da ONU, de 29/11147. que
recomendou a partilha da Palestina em dois Estados
soberanos.

TADEU FRANÇA - Projeto de lei que autoriza
o Poder Executivo a criar o Centro Tecnológico Federal
Paranaense, com sede no Município de Maringá. no
Estado do Paraná.

- Projeto de lci que assegura percentual de vagas
nas universidades públicas. para vestibulandos aprova
dos oriundos de escolas públicas de 2° grau e dá outras
providências.

JOSÉ TEIXEIRA - Projeto de lei que estabelece
normas relativas às eleições e às Leis Orgânicas dos
novos Municípios.

ISMAEL WANDERLEY - Projeto de lei que defi
ne a pequcna propriedade rural, para os efeitos do ar!.
5'. item XXVI, da Constituição.

- Projeto de lei que dá nova redação ao § 1" do
art. 25 da Lei n° 5.988, de 14 de dezembro de 1973,
que regula os direitos autorais.

- Projeto de lei que dispõc sobre a isenção parcial
do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (IPTR)
e dá outras providências.

INOCÊNCIO OLIVEIRA _ Projeto de lei que alte
ra dispositivos da Lei n° 5.991. dc 17 de dezembro de
1973, que "dispõe sobre o controle ~anitário do comér
cio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos
e correlatos".

RAQUEL CÂNDIDO - Projeto de lei que dispõe
sobre a aposentadoria dos profissionais de saúde.

- Projeto de lei que dispõe sobre aposentadoria es
pecial e adicional de insalubridade para os servidores
da Sucam.

JOSÉ TINOCO - Projeto de resolução que acres
centa parágrafo ao art. 4" da Resolução n" 17, de 1989,
quc aprova o Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados. prorrogando até o término da presente legislatura
a Comissão de Fiscalização e Controle.

O Sr. Carlos Colta. 3" Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que ê ocupada pelo Sr. Inocêncio
Oliveira, r Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se
passar à votação da matéria que est,l sobre a mesa e
a constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
. Requeremos, nos termos regimentais. urgência para

tramitação do Projeto de Lei n" 1.453, de 1989. que
"cria cargos nO Quadro de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Superior do Trabalho e dá outras providên
cias".

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1989. - Ibsen
Pinheiro, Líder do PMDB - Euclides Scalco, Líder
do PSDB - Gerson Peres, Vicc-Líder do PDS - Gas·
tone Righi, Líder do PTB - Adolfo Oliveira, Líder
do PL - Roberto Balestra, Líder do PDC - Ricardo
Fiuza, Líder do PFL - Paulo Paim, Vice-Líder do PT
- Vivaldo Barbosa, Líder do PDT - Arnaldo Faria
de Sá, Líder do PRN.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão; (Pau
sa.)"

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mesa e vou submeter o seguinte

REQUERIMENTO
Excelentíssimo Senhor Presidente

da Câmara dos Deputados

Na forma do disposto no inciso I. do art. 117, e art.
38 e parágrafo único do Regimento Interno. requeiro
a Vossa Excelência seja constituída Comissão Externa
desta Casa, composta de cinco membros.e sem ônus
para a Câmara dos Deputados, para acompanhar os
trabalhos que a Eletrosul vem de"senvolvendo com vistas
à construção de barragens no Rio Uruguai. em toda
a região noroeste do Rio Grande do Sul.
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o principal objetivo de nossa reivindicação prende-se
ao fato de que existe grande inquietação da população
de 40.000 habitantes ali residentes, com a possibilidade
de ocorrerem prejuízos.decorrentes de sua transferência
para a realização das obras mencionadas.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1989, - Depu
tado Osvaldo Bender, PDS - RS.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprov~m queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado.

Esta Presidência designa os Srs. Deputados Osvaldo
Bender. Ruy Nedel, Carlos Cardinal, Vicente Bogo
e Antônio Marangon para integrarem a Comissão Ex
terna.

o Sr. Adolfo Óliveira - Sr. Presidente, pela orcl,em.

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

o SR. ADOLFO OLIVEIRA (PL - RI. Sem revisão
do. orador.) - SI. Presidente, peço' permissão a V.
Ex' para um pequeno acréscimo ao pronunciamento
que fiz no Grande Expediente de ontem. quando, no
final, lembrava que, no passado, era possível mandar
mos uma pessoa queixar-se ao bispo. Hoje em dia é
difícil, porque, realmente, quase que a maioria dos bis
pos brasileiros está nos subterrâneos, nas sacristias, em
campanha político-partidária. Mas quero isentar e exce
tuar o Bíspo de Petrópolis, D. José Veloso, figura mara
vilhosa, homem de acrisoladas virtudes, sacerdote na
expressão da palavra e um grande pastor de suas ove
lhas, de sua diocese.

Minha homenagem ao Bispo D. José Veloso c o escla
recimento quanto àquela parte final do meu discurso.

O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Com fulcro no art. 87 do Regimento Interno da Câ

mara dos Deputados, requeiro a prorrogação da sessão
ordinária do dia 29 de novembro de 1989 para que
seja prestada homenagem ao povo palestino ao ensejo
do transcurso do 52" aniversário da Resolução n' 18112,
de 29-11-1947. que recomendou a partilha da Palestina
em dois Estados Soberanos (o Estado da Israel c o
Estado da Palestina) e que, em razão desse objetivo
ainda ter sido plenamente alcançado, lcvou a Assem
bléia Geral da Organização das Nações Unidas, através
da Resolução n' 32140, de 2 de dezembro de 1977, a
assinalar essa data como o Dia Internacional de Solida
riedade ao Povo Palestino.

Sala das Sessões, 23 de novembro dI' 1989. - Amaury
Müller - José Tavares - Jesus Tajra.

Justificação

Com a unânime aprovação pela Assembléia Geral
da Organização das Nações Unidas, a 2 de dezembro
de 1977, da Resolução n' 32140, criando o Dia Interna
cional de Solidariedade ao Povo Palestino em sua histó
rica luta pelo cumprimento da Resolução n' 18112, de
29 de novembro de 1947, essa data assume especial
importância para as nações livres do mundo que incrcve
ram em suas constituições o princípio da autodeter
minação dos povos como instrumento democrático, fun
damentai e irrevo~ável.

Ora. há 52 ano~ que o povo palestino iuta incansa
velmente para ver concretizada a legítima aspiração de
construir, em território e espaço físico próprios, sua
história e seu futuro, transformando a terra em berço
de seus filhos e túmulo de seus antepassados.

Como a política externa brasileira, mesmo durante
os regimes militares, sempre agasalhou o pleno respeito
à autodeterminação dos povos e considerou direito ina
lienável do povo palestino o acesso a um território pró-
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prio, nada mais justo do que, com a prorrogação da
sessão do dia 29 de corrente, rememorar esse episódio
e prestar eloqüente homenagem do Parlamento brasi
leiro à causa desse bravo povo, justamente na data
em que a Assembléia Geral da ONU escolheu para
solidarizar-se universalmente com a causa Palestina.

Por derradeiro, parece-me importante lembrar que
o Governo brasileiro, em suas posições oficiais em todos
os foros internacionais. tem sustentado inequívoca posi
ção de apoio à Organização para a Libertação da Pales
tina (OLP), em que reconhece como "legítima repre
sentante do povo palestino".

Por fim, assinalo que requeiro esssa homenagem em
nome de quase trés centenas de parlamentares brasi
leiros, que tém hipotecado sua solidariedade ao povo
palestino e manifestado permanentemente sua convic
ção de que a paz definitiva no Oriente Médio depende
fundamentalmente da criação, tal como define a Reso
luçõa n' 18112, da ONU, editada a 29 de novembro
de 1947.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1989. - Depu
tado Amaury Müller.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanccer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira)

Discussão única do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 164, de 1989, que aprova o texto do Acor
do para a construção de uma ponte sobre o Rio
Uruguai, entre as cidades de São Borja e Santo
Tomé, entre o Governo da República Federativa
do Brasil e a República Argentina, concluído em
Uruguaiana, em 22 de agosto de 1989; pendente
de pareceres das Comissões de Constituição e Jus
tiça e Redação e de Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao SI. Deputado Rosário Congro Neto
para proferir parecer ao Projeto, em substituição à Co
missão de Constituição e Justiça e Redação, na quali
dade de Relator, ,designado pela Mesa.

O SR. ROSÁRIO CONGRO NETO (PMDB - MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, passo
a ler o parecer do Deputado Nilson Gibson ao Projeto
de Decreto Legislativo n' 164, de 1989:

"Proposta que aprova o texto do Acordo para a cons
trução de uma ponte sobre o rio Uruguai, entre as
cidades de São Borja e Santo Tomé, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a República Argen
tina, concluído em. Uruguaiana, em 22 de agosto de
1989.

Cabe à Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção, na forma regimental, examinar as preliminares de
conhecimento, quanto à constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa (art. 24).

Trata-se de medida da maior importância para o de
senvolvimento de uma importante região do País e fron
t'eira com a vizinha cidade Argentina.

E~positis, nosso voto é pela consritucionalidade, boa
técnica legislativa e pela sua juridicidade. Portanto, pela
aprovação. S.M.J."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao SI. Deputado Haroldo Sanford para
proferir parecer ao Projeto, em substituição à Comissão
de Defesa Nacional, na qualidade de Relator, designado
pela Mesa.

O SR. HAROLDO SANFORD (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - SI. Presidente, o Projeto n'
164189 diz respeito à aprovação do texto do Acordo
para a construção de uma ponte sobre o rio Uruguai,
entre as cidades de São Borja e Santo Tomé, entre
o Governo da República Federativa do Brasil e da Re
pública Argentina, concluído em Uruguaiana, em 22
de agosto de 1989; pendente de pareceres da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação e de Defesa Nacio
nal.

Na qualidade de membro da Comissão de Defesa
Nacional, SI. Presidente, meu parecer é favorável. Essa
ponte abriga interesses de ordem econômica, até o pon
to de vista estratégico, porque dará saída para o Pací
fico. Nosso parecer é pela aprovação do projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discus
são.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
submeter a votos

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 164 DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' É aprovado o texto do Acodo para a cons

trução de uma Ponte sobre o rio Uruguai, entre às
cidades de Sáo Borja e Santo Tomé, concluído em Uru
guaiana, entre o Govern9 da República Federativá do
Brasil e o Governo da República Argentina. em 22
de agosto de 1989.

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permal).ecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL

DECRETO LEGISLATIVO
PROJETO DE N" 164-A, DE 1989

Aprova o texto do Acordo para a Construção
de uma Ponte sobre o Rio Uruguai, entre as cidades
de São Borja e Santo Tomé, eutr~ o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Argentina, concluído em Uruguaiana, em
22 de agosto de 1989.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica aprovado o texto do Acordo para a

Construção de uma Ponte sobre o Rio Uruguai, entre
as cidades de São Borja e Santo Tomé, concluído em
Uruguaiana, entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Argentina. em
22 de agosto de 1989.

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

Comissão de Constituição e Justiça e Redação, em
23 de novembro de 1989. - Adolfo Oliveira - Lélio
Souza.

O SR. PRESIDENTE (Inocéncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pau-
sa.) .

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O Sr. Ibsen Pinheiro - SI. Presidente, peço a palavra
pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o nobre Deputado.

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - SI. Presidente, pedi a palavra para regis
trar a alegria da Liderança do PMDB e deste Parla
mentar, de modo especial, pelu; aprovação do Projeto
164/89.

Filho de São Borja, integrei-me na luta de toda a
região e de todos os partidos, luta de 15 anos, que
se tornou vitoriosa quando as comunidades assumiram
a responsabilidade da construção da ponte sobre o rio
Uruguai.

É importante registrar que não haverá ônus para o
Tesouro Nacional do Brasil nem para o da Argentina.
A iniciativa privada, mediante financiamento interna
cional, construirá a ponte rodoferroviária, de impor
tância sócio-econômica e estratégica para os dois países,
de conteúdo excepcional.

Sr. Presidente, devemos registrar também o interesse
dos governos argentino e brasileiro nessa obra - do
Presidente Alfonsín e, mais recentemente, do Presi
dente Menem - e o interesse pessoal do Presidente
José Sarney. A definição desta matéria envolve mais
que as posições passageiras dos dois governos. Trata-se
de um ato de entrelaçamento e adensamento. dos liames
que ligam Brasil e Argentina.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - OS-Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
s,,)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte:

t..":DGU
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~~~1~1!Xl Tnnlh) di 1&1,.....,
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RED:4-ÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI
No 2.012-B, DE 1989

Cria a Procuradoria Regional do Trabalho da
18' Região da Justiça do Trabalho e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica criada, como órgão do Ministério PÚ

blico do Trabalho, a Procuradoria Regional do Traba
lho da 18' Região, que terá sede em Goiânia, com.juris
dição em todo o território do Estado de Goiás.

Ar!. 2' . Para atendimento da composição da Procu
radoria Regional do Trabalho da 18' Região, ficam cria
dos, no Ministério Público do Trabalho, 8 (oito) cargos
de Procurador do Trabalho de 2' Categoria, que serão
preenchidos na conformidade da legislação em vigor
e 1 (um) cargo e!D comissão de Procurador Regional
do Trabalho, a ser preenchido mediante designação do
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho dentre inte-·
grantes da carreira do Ministério Público do Trabalho.

Art. 3' Fica criado o Quadro de Pessoal da Procura
doria .Regional do Trabalho da 18' Região, na forma
do Anexo 11 desta lei, cujos cargos serão preenchidos
de conformidade com a legislação vigente, sendo-lhes
entretanto aplicados os mesmos valores de reajusta
mento, critérios de gratificações e condições de trabalho
fixados no Decreto-Lei n' 1.445, de 13 de fevereiro
de 1976, com as alterações posteriores ..

Ar!. 4' O Chefe do Ministério PúblicO da União,
ouvido O Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, ado
tará as providênCiaS necessárias à instalação da Procura-o
doria Regional (\0 Trabalho da 18' Região.

Ar!. 5' O Poder Executivo fica autorizado a abrir
créditos especiais atê o limite de NCz$1.095.150,00
(hum milhão, noventa e cinco mil, cento· e cinqüenta
cruzados novos) para atender às despesas iniciais de
organização, instalação e funcionamento da Procura
doria Regional do Trabalho da 18' Região.

Parágrafo único. Os créditos a que se' refere este
artigo serão consignados em favor do.Mipistério público
do Trabalho.

Ar!. 6" Esta lei entra em vigor na data de suapubli
cação.

Ar!. 7' Revogam-se as disposiçõe~ em contrário. .
Comissão de Constituição e Justiça e'Redaçãó, 23

de novembro de 1989. - Nelson"Jobim, Presidente 
Gerson Peres, Relator.
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I. 000,00

7.250,00

6.000,00

60.000,00

20.000,00

1.000.000,00
1.095.150,00

NCz$ 900,00

TOTAL; NCz$

15.000,00
20.000.00
20.000;00
5.000,00

2.000,00
4.000,00

NGz$ 3.500,00
3.750,00

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discus
são.

Vai-se passar à votação da matéria.

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

PROJETO DE LEI N' 2.012-A DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art, l' Fica criada como órgão do Ministério Públi

co do Trabalho a Procuradoria Regional do Trabalho
da 18' Região, que terá sede em Goiânia com jurisdição
em todo o território do Estado de Goiás.

Art. 2" Para atendimento da composição da Procu
.radoria Regional do Trabalho da 18' Região ficam cria
dos' no Ministério Público do Trabalho 8 (oito) cargos
de Procurador do Trabalho de 2' Categoria, que serão
preenchidos na conformidade da legislação em vigor
e 1 (um) cargo em comissão de Procurador Regional
do Trabalho, a ser preenchido mediante designação do
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, dentre inte
grantes da carreira do Ministério Público do Trabalho.

Ar!. 3" Fica criado o Quadro de Pessoal da Procura
doria Regional do Trabalho da 18' Região, na Jorma
do Anexo 11 desta lei, cujos cargos serão preenchidos
de conformidade com a legislação vigente, sendo-lhes
entretanto aplicados os mesmos valores de reajusta
mento, critérios de gratificações e condições de trabalho
fixados no Decreto-Lei n" 1.445, de 13 de fevereiro
de 1976, com as alterações posteriores.

Ar!. 4' O Chefe do Ministério Público da União,
ouvido o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, ado
fará as providências necessárias à instalação da Procura
doria Regional da 18' Região.

lho da 18' Região da Justiça do Trabalho, e dá
outras providências; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no
mérito pela aprovação (Relator: Sr. João Natal);
e da Comissão de Finanças, pela aprovação (Rela
tor: Sr. José Freire);

Parágrafo único. Os créditos a que se refere este
artigo serão con'signados em favor do Ministério Público
do Trabalho.

Ar!. 6' Esta lei entrará em vigor ria data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,

Ar!. 5" O Poder Executivo fica autorizado a' abrir.
créditos especiais até o limite de NCz$ ~.095.150,00

(hum milhão,noventa e cinco mil, cento e cinqüenta
cruzados novos) para atender às despesas iniciais de
organização, instalação e funcionamento da Procura
doria Regional do Trabalho da 18' Região.

A - Pessoal
Oiárias (30)

B - Material :le Consumo
Impressos e outros materiais

C - Outros Serviços e Encargos
·Serviços de Instalação
DespeGas com pass2gens aéras (20)

D - Equipamen.tos. Máquinas· e Veículos
Equipamentos
Máquinas de escrever eletrônicas/elétricas/calcular
Vekulo
Outros

E - Mobil iário em geral
móveis e utensílios

F - Equ i pamento .
Equipamento t ípo ks (1 tronco c/5 ramais)
2 (duas) linhas telefônicas.

G - Prédio p/instalação da sede
Mant ida a estr-utura contida no anteprojeto
fls .. / ) será necessârio:
I (um) imóvel de alvenaria com aprox.400 a 450 m2

~rasília, 4 de abril de 1989.

MIN1STÉRl0 PÚBLlCO DO TRABALHO

PROCURADOR IA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

DIVISÃO OE AllMlNlSTRAÇÃO - DESPESAS ESTIMADAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PRT DA 18" REGIÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

Discussão única do Projeto de Lei n' 2.012, de
1989, que cria a Procuradoria Regional do Traba-

Filho de São BOTja, sinto-me extremamente feliz por
ter, como Líder do PMDB, contribuído para a aprova
ção do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

Discussão do Projeto de Lei n' 1.770, de 1989,
que altera a Lei no 5.108, de 21 de setembro de
1966, que dispõe sobre o Código Nacional de Trân
sito; tendo pareceres: da Comissão de Constituição
e.J:,stiça e R,edação, pela constitucionalidade, juri
dlcldade e tecmca legislativa (Relator: Sr. HarJan
Gadelha); e, da Comissão de Transportes, pela
aprovação, com voto em separado do SI. Júlio
Campos (Relator: Se. Dalton Canabrava).

O Sr. João Paulo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. JOÃO PAULO (PT - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, pediria a V. Ex' que esse
projeto de lei sofresse um adiamento, uma vez que
o seu § 3", que diz respeito a uma exceção à utilizacão
de chapas frias, abre um precedente perigoso e pode
dar margem a urna série de irregularidades.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidênc:ia informa ao, nobre ps:putado João Paulo
que, em vITtude de o projeto não se encontrar em urgên
cia, o pleito de V. Ex' é pertinente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mesa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Partido dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança
Em 23-11-89

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

Senhor Presidente

Requeiro a Vossa Excelência o adiamento da discus
são, por 2 (duas) sessões, do Projeto de Lei n'
1.770-A/89, que "Dispõe sobre o Código Naciónal de
Trânsito". - Deputados João Paulo, Líder em exer
cício,

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

Aprovado.
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MINIsT!IUO P11BLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

DIVIS.!lo DE ADMINISTRAÇ.!lo - DESPESAS ESTIMADAS PARA IMPLAN'rAçAo DA PRT DA I8IJ REGIXO

A - PESSOAL
Oiarias (30)

B - MATERIAL DE CONSUMO
Impressos e outros materiais

C - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Serviços de instalação
Despesas com passagens aéreas (20)

O - EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEIcULOS
Equipamentos
Máquinas de escrever eletrônicas/elétricas/calcular
Veículo
Outros

E - MOBILIARIO EM GERAL
Moveis e utensllios

F - EQUIPAMENTO
Equipamento tipo KS (1 tronco c/5 ramais)
2 (duas) linhas telefônicas

G - FR~DIO F/ INSTALAÇAO DA SEDE
Mantida a estrutura contida ~o anteprojeto
fls. / ) será necessário:
1 (um) imóvel de alvenaria com aprox. 400 a 450m~

Brasília, 4 de abril de 19B9

NCz$ 3.500,00
3.750,00

15.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00

2.000,00
4.000,00

TOTAL: NCz$

NCz$ 900,00

l. 000,00

.7.250,00

60.000,00

20.000.,00

6.000,00

l.Ooo.OOO,OO

,l. 095 .150,00

CARGOS EM COMISSXO

1 HOMERO CARGO COnIGO r
01 Procurador Regional do Trabalho PRT - lBiI- DAS-lOl.4

04 Assessores PRT - lBiI- LT-DAS-I02.2

01 Secretário Regional PRT - lBiI- LT-DAS-lOI.2

01 Diretor Divisão Administrativa PRT - lBII- LT-OAS-lOl.l

Dl Diretor Divisão Processual PRT - l8i1- LT-DAS-lOl.l

A N E X O li

(Lei nO de de de 19
PROCURADQIUA REGIONAL DO TRABALHO DA I8IJ REGtlOl

QUADRO PERMANENTE

HOMERO DEGRUPOZ CATEGORIJilli cônn;(i,

Outras atividades deI Administradol, PRT- isa-NS-92::·
Nível Suoerio1:'
(PRT-18":NS-900 li

"
serviços Auxiliares

I
l~gente Administrativa, PR'!'- 18ª-SA-BOl

(PRT-18iil-SA-80011 Da,iCilógrafo1 PRT- lIHl-S,R-803;

li
dei Au;: •Operao •Serv •Diversos ll8il-NM-HlO1!

I
Outras atividades PRT-
Nível Médio li
IPRT-18iil-NM-I000) I Agente de Mecanização e

~ Apoie. PRT- 1811-NM-1OOt:!

Serviços de TranSpO~! Motorista Oficial PRT- 18i1-TP-12(JlL Ite e Portaria .
(PR~-18"-TP-1200) I Agente de Portaria. PRT- l8i1-TP-120Z

-r---------,.-------------,-----------r-------~-____r

CARG<lJ(;' i
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o SR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

Discussão única do 'Projeto de Lei n" 1.639. de
1989. que dispõe sobre contagem do tempo de 'ser
viço público e de atividaáe privada. para efeito
de aposentadoria pelo INPS; tendo pareceres; da
Comissão de Constituição e Justiça e Redação. pela
constitucionalidade. juridicidade e técnica legisla
tiva. com Substitutivo (Relator: Sr. Virgílio Gui
marães); da Comissão de Saúde. Previdência e As
sistência Social. pela aprovação. com adoção do
Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça
e Redação (Relator: Sr. Francisco Amaral); e, da
Comissão de Serviço Público. pela aprovação (Re
lator: Sr. Paulo Zarzur).

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
havendo oradores inscritos. declaro encerrada a discus
são.

Vai-se passar à votação da matéria.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tendo
sido oferecida 2 emendas ao Projeto n' L 639-A de 1989.
em discussão única, volta o mesmo às Comissões de
Constituição e Justiça e Redação. de Saúde. Providên
cia e Assistência Social e de Serviço Público.

Emendan' 1

.Ao Projeto dc Lei n' 1.639-A/89.
Dê-se a seguinte redação ao art. P do Projeto:
"Art. l' O art. 5' da Lei n' 6.226, de 14 de julho

de 1975. passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5" A' aposentadoria por tempo de servi
ço, com aproveitamento da contagem recíproca.
autorizada por esta lei. será concedida ao servidor
público federal ou ao segurado do Instituto Nacio
nal de Previdência Social - INPS que contar ou
venha a completar 35 (trinta e cinco) anos de servi
ço, ressalvadas as hipóteses de redução de tempo
expressamente previstas. na Constituição Federal.

§ l' Aplica-sc, igualmente. a contagem recí
proca para os efeitQs da aposentadoria proporcio
naI admitida no art. 4". inciso lU. alínea "d" e
art. 202. § 1", da Constituiçüo Federal.

§ 2' Se a soma dos tempos de serviço ultra
passar os limites previstos no "caput" deste artigo.
o excesso não será reconsiderado para qualquer
efeito."

Justificação

O projeto do Senado assegura a contagem recíproca
do tempo de serviço para a aposentadoria proporcional
prevista na Lei n" 5.890. de 8 de junho de 1973, art.
10, item I. alínea "a".

Esse dispositivo náo se aplica ao trabalhador do sexo
masculino. segurado do INPS: o servidor público fede
ral tem a sua aposentadoria regulada pela Constituiçüo
e Estatuto.

.Portanto, o texto do Senado é incompleto e foi mano
tido pelo art. 1" do Substitutivo da Comissão de Consti
tuição e Justiça.

A redação do art. 2' do Substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça também parece incompleta
em face da referencia ,ao scgurado do sexo feminino.

O parágrafo único do art. 2" do Substitutivo referido
parece-nos desnecessário üma vez que a Constituição
Federal já determina a proporcionalidade dos proven
tos.

Nestas cOl]diçã,es, propomos a presente emenda, que
entendemos se aplica ao servidor público e ao segurado'
do INPS, tanto do sexo mascu lino como do feminino.

E ainda, introduz 8, modificação na lei específica da
contagem recíproca do tempo de serviço. - Ibsen Pio
nheiro. '

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

SUBSTITUTIVO DE PLENÁRIO AO PROJETO
DE LEI

N" 1.(i39-A. DE 1989. DO SENADO FEDERAL

Dê-se ao Projeto a seguinte redação:
"O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Acrescente-se ao artigo 10. da Lei n" 5.890.

de 8 de julho de 1973, um parágrafo, com a seguinte
redação:

"Art. 10. .. ..

§ 10. O tempo de serviço público do segurado
será computado para fins de aposentadoria."

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrá
rio.

Justificação

A boa técnica legislativa recomenda que, ao invés
de se dispor numa lei remissões a outras, que se faça
a alteração da norma que se quer seja aplicada numa
outra condição.

O que se pretende, no projeto original, é permitir
que o tempo de serviço público seja computado na apo
sentadoria do trabalhador privado, mormente na por
tempo de serviço. tratada no art. 10. da Lei n" 5.890/73.

Como está no testo submetido ao Plenário, a proposta
não atinge tal fim, restringindo-se à aposentadoria-pro
parcional.

Peço vênia, pois. para submeter à Casa o presente
Substitutivo. com a finalidade única de corrigir tal dis
torção.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1989. - Jorge
Arbage, PDS - PA.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

Discussão única do Projeto dc Lei n' 1.692, de
1989, que dispõe sobre servidores públicos civis
cedidos a outros órgãos; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça e Redação, pela
constitucionalidade. juridicidade e técnica legisla
tiva (Relator: Jairo Carneiro); e, da Comissão de
Serviço Público, pela aprovação (Relator: Sr. Hélio
Rosas). <

O SR. ·PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
havendo oradores inscritos. declaro encerrada a discus
são.

Vai-se passar à votação da matéria.

O Sr. José Costa - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. JOSÉ COSTA (PSDB - AL. Sem revisão
do orador.) -SI, Presidente. o PSDB tem uma posição
clara a respeito dessa matéria. O projeto, sem dúvida
alguma. é de manifesta inconstitucionalidade. Se apro
vado, geraria distorções enormes no serviço público.
De modo que a posição do meu partido é contrária
à sua aprovação.

O Sr. João Paulo - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. JOÃO PAULO tPT - MG. Sem revi"lo do
orador.) - Sr. Presidente, o PT é' da mesma opiniáo
manifestada, pelo Deputado José Costa. Somos pela
rejeição do Projeto de Lei n" 1.692.

O Sr. José Tavares - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PRo Sem revisão
do orador.)'- Sr. Presidente, o PMDB vota' contra
o projeto.

O Sr. Stélio Dias - Sr. 'Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. STÉLIO DIAS (PFL - ES. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente. o PFL vota contra o projeto.

O Sr. Luiz Salomão - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

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

O SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota a favor dn
projeto.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
submeter a votos o

PROJETO DE LEI N' l.692-A DE 1989

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Os servidores públicos civis da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos municípios. da admi
nistração direta, autárquica e das fundações públicas.
admitidos através de concurso público e que estejam
à disposição de outro órgão, há mais de dois anos,
poderão. no praco de 30 (trinta) dias. optar por aquele
em que estiverem servindo.

I - Os servidorcs que fizerem opção, farão jus à
contagem do tempo de serviço anterior. para todos os
efeitos legais.

II - O órgão para onde ocorrer a opção será conside
rado sucessor trabalhista.

Parágráfo único. O disposto no caput se dará desde
que haja concordãncia do órgão de origem.

Art. 2' A inclusão do servidor no Plano de Car
reira, se dará mediante o nível de responsabilidade à
complexidade e ao grau de escolaridade exigidos para
o respectivo desempenho das atribuições.

Parágrafo único. Os servidores serão localizados na
primeira referência da classe inicial da categoria funcio
nal. sendo vedada a regressão salarial ao do órgão de
origem.

Art. 3' Observado o disposto no inciso XVI, do
art. 37 da Constituição, a forma de opção nesta lei
será respeitada.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caç:io.

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

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Rejeitado.
Ficam prejudicados os Projetos de Lei n'" 2.749/X9.

3.646/89 c 4.001/89 anexados.
Vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

Discussào única do Projeto de Lei n" 1.753. de
1989. que altera o texto da CLT, revogando seu
art. 86, com base no inciso IV do art. 7'·' da Consti
tuição; tendo pareceres: da ComisStío de Consti
tuição e Justiça e Redação. pela constitucionali
dade, falta de técnica legislativa e, no mérito. pela
rejeição (Relator: Sr. Osvaldo Macedo); e, da Co
missão de Trabalho, pela aprovação, com Substi
tutivo (Relator: SI. João Paulo.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há evi
dente equívoco na publicação dos avulsos. A matéria
sai de pauta para correção.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

Discussão única do Projeto de Lei n' 1. 776. de
1989. que regulamenta a concessão de pensão vita
lícia aos soldados da borracha, nos termos do art.
45 e parágrafos das' Disposições Constitucionais
Transitórias e dá outras providências: tendo pare
ceres: da Comissão de Constituição e Justiça e Re
daçáo. pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa (Relator: SI. Carlos Vinagre); da
Comissão de Serviço Público, pela aprovação eRe
latar: Gidel Dantas); e' da Comissão de Finanças.
peJa aprovação do de n' 2.254/89. anexado com
2 emendas (Relator: .Sr. Arnaldo Martins).
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discus
são.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mcsa e vou submeter a votos o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente.

Requeiro. nos termos rcgimentais, prefcrência para
votação do Projeto de Lei n' 2,254/89. anexado ao
1.776-A/89 (item 7).

Sala das Sessões. 23 de novembro de 1989. - Ibsen
Pinheiro, Líder do PMDB - .José Lins. Vice-Líder do
PFL.

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

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (llljJcêncio Oliveira) - A Co
missão de Finanças. ao apreciar o projeto, ofereceu
ao Projeto de Lei n' 2.254/89. anexado; e vou submeter
a votos as seguintes:

EMENDAS:

Emenda aditiva:

"Art. 3' .
§ I' Caberá ao representante do Ministério PÚ

blico, por solicitação do interessado, promover a
justificação judicial. nos casos da falta de qualquer
documento comprobatório das qualificações espe
cificadas nos artigos anteriores. ficando o solici·
tante isento de quaisquer custos judiciais e de ou
tras quaisquer despesas.

§ 2" O prazo para julgamento da justificação
é de quinze dias."

Emenda aditiva:

..Art. 7' O órgão previdenciário encarregado
do pagamento da pensão deverá firmar convênios
com outros órgãos públicos federais, estaduais ou
municipais - a fim de possibilitar aos benefieitirios
da presente lei, perceberem mensalmente as res
pectivas pensões, preferencialmente nos locais que
residem. sem necessidade de grandes deslocamen
tos."

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que os aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovadas.

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

PROJETO DE LEI N' 2.254 DE 1989
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É assegurado aos seringueiros recrutados

nos termos do Decreto-Lei.n" 5.813, de 14 de setembro
de 1943. que hajam trabalhado durante as Segunda
Gucrra Mundial nos seringais da região amazônica, arri:
parados pelo Decreto,Lei n" 9.882. de 16 de· setembro
<1e' 1946, e que não possuam meios .para a sua subsis

. tênciae dasua família.o pagamento de pensão mensal
'vitalícia correspondeIÍte ao valor de dois salários míni-'
mos vigentes no PaIs.

. '-Pará~tafo único: cO benefício a 'que se 'refere este'
artigo' estende-seá6s seringueitàs que; atendendó aó
chamamento .dOGovérno brasileiro'; trabalharam na"

''Produção ·t1eborracha, ·na região 'nmazõnica, cont.ri'
buid0l'ata e 'esforço de guerrá:

-Art,· 2" O benefício de que se trat.a·esta lei é·transfe'
rivel 'aos 'dependentes que .comprovem. o estado de ca'
'fência,·

Art. 3" '. A comprov3qão da efetiva prestação de ser
viços a que alude o artigo anterior far-se-á perante os
órgãos do Ministério da Previdência e Assistência So
cial, por todos os meios de prova admitidos em direito.
inclusive a justificação administrativa ou judicial.
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Art. 4' A comprovação de carência do beneficiário
ou do dependente será feita com a aprcscntação de
atestado fornecido por órgão oficial. .

Art. 5' Os pedidos de concessão do bcnefício Oll

de sua transferência. devidamente instruídos, serão pro
cessados e julgados no prazo de quarenta e cinco dias,
sob pena de responsabilidade.

Parágrafo úncico. Os pagamentos de pensão espe
cial iniciar-se-ão no prazo máximo de trinta dias após
o reconhecimento do direito.

Art. 6" O Ministério da Previdência e Assistência
Social baixará as instruções necessárias à exccução desta
lei, no prazo de sessenta dias.

fl:rt. 7" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caça0.

Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os se

nhores que o aprovam queiram permaneéer como estão.
(Pausa.)

Aprovado.
Fica prejudicado o Projeto de Lei n" I.776-A/89 e

os de n'" 2.916189 e 3.784/89. anexados.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira) - Há so
brc a mesa e vou submeter a votos a seguinte:

REDAÇAO FINAL:
PROJETO DE LEI N" 2.254-A. DE 1989

Regulamenta a concessão do benefício previsto
no art. 54 do Ato das Disposições Constitllcionais
Transitórias e dá oulras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica asseg\lrado aos seringueiros recrutados

nos termos do Decreto-Lei n' 5.813. de 14 de setembro
de 1943, que tenham trabalhado durante a Segunda
Guerra Mundial nos seringais da Região Amazônica,
amparados pelo Decreto-Lei n" 9.882, de 16 de setem
bro de 1946, e que não possuam meios para a sua subsis
tência e da sua família. o pagamento de pensão mensal
vitalícia correspontende ao valor de 2 (dois) salários
mínimos vigentes no País.

Parágrafo único. O benefício a que se refere este
artigo estende-se aos seringueiros que, atendendo ao
chamamento do govermo brasileiro, trabalharam na
produção de borracha. na Região Amazônica, contri
buindo para o esforço de guerra.

Art. 2" O benefício de que trata esta lei .é transfe
rível aos dependentes que comprovem o estado de ca
rência.

Art. 3" A comprovação da cfetiva prcstação de ser
viços a que alude o artigo anterior far-se-á perante os
órgãos do Ministério da Previdência e Assistência So
cial, por todos os meios de prov.a admitidos em direito.
inclusive a justificação administativa ou judicial.

§ l' Caberá ao representante do Ministério Públi
co. por solicitação do interessado. promover a justifi
cação judicial, nos casos de falta de qualquer documento
comprobatório das qualificações especificadas nos artic
gos anteriores, ficando o solicitante isento de quaisquer
custos judiciais e dc outras despesas.

~ 2" O prazo para julgamento da justificação é de
15 (quinze) dias.
,Art. 4' A.comprovação da carência do beneficiário

ou do dependente será .feita com a apresentação de
atestado fornecido por órgão oficial.
. Art;· 5' Os. pedidos de concessão do bencfício ·ou
desua transfercncia; devidamente instruídos, serão pro
cessados e julgaqQs no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dia'S, sQb.pena,de responsabilidade"
, Parágrafo ilnico. Os pagamcntos dc pensão especial

iniciarcsecão no prazo máximo de 30 (trinta) dias'após
Q rec.onhecimento do· direito, ' .
~,: Ar.t." 6".·0. Ministério da ,Pre"idência··e Assistência
Social·baixará,as instruções necessárias à execução'desta
lei,-noprazo de 60 (sesse!!ta) dias, c .

- Ar.L c1' •.0 órgão previdenciário encarregado dopa,.
gamento da,pensão deverá.firmar.convênios-com outros
órgáos públicos,fed~Iais,estaduais ou municipais. a fim
de possibilitar aos beneficiários desta lei perceberem
mensalmente as respectivas pcnsões, preferencialmente
nos locais onde residem,. sem necessidade de grandes
deslocamentos.

Art. W' Esta lei entra em vigor na data de sna publi
lção.
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Art. 9' Revogam-se as diposições em contrário.
Comissão de Constituição e Justiça e Redação. 23

de novembro de 1.989. -Nelson Jobin. Presidente; Ger
son Peres, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)-
Discussão única do Projeto de Lei n" 2.648, de

1989. que dispõe sobre a caracterização de símbolo
que permita a identificação de pessoas portadoras
de deficiência auditiva; tendo parecer: da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, pela constitu
cionalidade. juridicidade e técnica legislativa (Re
lator: Sr. Jairo Carneiro): e, da Comissão de Ciên
cia c Tecnologia, Comunicação c [nformática. pela
aprovação (Relator: Sr. Nilso S~uarezi).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada
a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
submeter a votos o Projeto de Lei N" 2.648-A de 1989.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É obrigatória a colocação, de forma visível.

do "Símbolo Internacional de Surdez", em todos os
locais que possibilitem acesso, circulação e utilização
por pessoas portadoras de del1ciência auditiva, e em
todos os serviços que forem postos à sua disposição
ou que possibilitem o sen uso.

Art. 2" O "Símbolo Internacional de Surdcz" deve
rá ser colocado, obrigatoriamente, em local visível ao
pú?l~co. não sendo pennitida nenhuma modificação ou
adtçao ao desenho reproduzido no anexo a esta lei.

Art. 3' É proibida a utilização do "Simbolo Inter
nacional sle Surdez" para finalidade outra que não seja
a de ,identificar, assinalar ou indicar local ou serviço
hablhtado ao uso de pessoas portadoras de deficiências
auditiva.

Parágrafo único - o dispositivo no caput deste artigo
náo se aplica a reprodução do símbolo em publicações
e outros meios de comunicação relevantes para os inte
resses do deficiente autidivo, a exemplo de adesivos
específicos para veículos por ele conduzidos.

Art. 4' O Poder Executivo regulamentará está lei
no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de ~ua vigência.

~rt. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caça0.

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

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

Aprovado.
Fica prejudicado o projeto .de Lei n' 3.635189. ane

xado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há so
bre a mesa·e von submeter a votos a seguinte:'

REDAÇÃO FINÀL

PROJETO DE LEI N" 2:648.-B. DE 1989

, Dispõe sobre a caracterização de símbolo que per
mita, a id~litificaç~o de p~ssoa~pqrtadorJlsde defi·
d~~c.i~ ~UI~í~~~,!,l., .' . .

O Congresso Nacion~ll·decreta:
.Art....l' É obrigatória a.colocação. de forma vísivel,

dQ: '.'Símbolo .InterIJacional de :Surdez" ,em.todos os lo'
. cais cjue possibilitem acesso, circulação e utilização por
. pessoas'cpo.rtqdol'-as de.deficiencia auditiva, eem todos
os ser,viços,.qm, Jorem .postQ& à sua: disposição ,ou que

..possihilitçm o seu uso.
A,\;. 2" O .~'Súnbolo internacional de Surdez" deve

ráser.colocado.. obrigatoriamente, em local visível ao
público. não sendo. permitida nenhuma modificação ou
adição ao desenho reproduzido no anexo. a esta lei.

Art. J' .Fica proibida ,a utilização do "Símbolo In
ternacional de Surdez". para finalidade outra que não
seja a de identificar. assinalar ou indicar iocal ou serviço
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habilitado ao uso de pessoas portadoras de deficiência
auditiva.

Parágrafo único. O disposto no caput deste. art~go

não se aplica à reprodução do símbolo em publicaçoes
e outros meios de comunicação relevantes para os mte
resses do deficiente auditivo, a exemplo de adesivos
específicos para veículos por ele conduzidos. • .
. Ar!. 4' O Poder Executivo regulamentara esta leI

.no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua vigência.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, 23

de novembro de '1989. - Nelson Jobim, Presidente 
Gerson Peres, Relator.

ANEXO
(Art. 2' daLe.i n' , de de .de 19 )

"SÍMBOLO INTERNACIONAL DE SURDEZ"

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os Srs.
que o aprovam queiram permanecer como estão. (Pau
sa.)

Aprovado.
Vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vai-se
passar ao horário de

VIII - COMUNICAÇÕES PARLA·
MENTARES \
Não há oradores inscritos.

IX - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (InocênciQ Oliveira) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Acre

Geraldo Fleming - PMDB; José Melo - PMDB.

Amazonas

Carrel Benevides - PTB; Eunice Michiles - PFL;
Ézio Ferreira - PFL;
Sadie Hauache - PFL.

Rondônia

Rita Furtado - PFL.

Pará

Ademir Andrade - PSB; Dionísio Hage - PRN.

Tocantins

Eduardo Siqueira Campos - PDC.
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Maranhão

Albérico Filho - PDC; Cid Carvalho - PMDB;
Edivaldo Holanda - PCN; Eliézer Moreira - PFL;
Francisco Coelho - PDC; ·,Jayme Santana - PSDB;
Joaquim Haickel- PDC; José Carlos Sabóia - PSB;
Victor Trovão - PFL.

Piauí

Manuel Domingos - PC do B; Paulo Silva - PSDB.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Bezerra de Melo - PMDB;
Carlos Virgílio - PDS; Chagas Vasconcelos - PMDB;
Moysés Pimentel- PDT.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Agassiz Almeida - PMDB;
Edme Tavares - PFL; João da Mata - PSDB; José
Maranhão - PMDB.

Pernambuco

Fernando Lyra - PDT; José Carlos Vasconcelos
PMDB; Marcos Queiroz - PMDB; Roberto.Freire
- PCB; Salatiel Carvalho - PFL.

Alagoas

Geraldo Bulhões - PRN; José Costa - PSDB; Re
nan Calheiros - PRN.

Sergipe

Bosco França - PMDB.

Bahia

Eraldo Tinoco - PFL; Genebaldo Correia 
PMDB; Haroldo Lima - PC do B; Jorge Vianna 
PMDB; José Lourenço - PDS; Leur Lomanto - PFL;
Luiz Vianna Neto - PMDB; Miraldo Gomes - PDC.

Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB; Pedro Ceolin - PFL.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - PL; Amaral Netto - PDS; Arólde
de Oliveira - PFL; Bocayuva Cunha - PDT; Brandão
Monteiro - PDT; Carlos Alberto Caó - PDT; Edmil
son Valentim - PC do B; Fábio Raunheitfi - PTB;
Feres Nader- PTB; Gustavo de Faria - PRONA;
Jayme Campos;- PRN; Jorge Gama - PMDB; Jorge
Leite - PMDB; José Carlos Coutinho - PL; José
Maurício - PDT; Márcia Cibilis Viana - PDT; Ro
berto Augusto- PL; Roberto Jefferson - PTB; Ro
naldo Cezar Coelho - PSDB; Rubem Medina - PRN;
Sérgio Carvalho - PDT; Sotero Cunha - PDC; Vladi
mir Palmeira - PT.

Minas Gerais

Elias Murad - PSDB; Hélio Costa - PRN; José
Ulísses de Oliveira - PMDB; Milton Lima- PMDB;
Paulo Delgado -.PT; Raul Belém - PMDB; Roberto
Vital- PRN; Virgílio Guimarães - PT.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Afif Domingos
- PL; Airton Sandoval- PMDB; Antônio Salim Cu
riati - PDS; Arnaldo Faria de Sá - PRN; Arnold
Fioravante - PDS: Bete Mendes - PMDB; Cunha
Bueno - PDS: Del Bosco .Amaral - PMDB; Delfim
Netto - PDS; Dirce Tutu Quadros - PSDB; Fausto
Rocha - PRN; Fernando Gasparian - PMDB: Fran
cisco Amaral - PMDB; Geraldo Alckmin Filho 
PSDB; Gerson Marcondes - PMDB; Gumercindo Mi
lhomem - PT; Jayme Paliarin - PTB; João Cunha
- FST; João Rezek - PMDB; Leonel Júlio - PPB;
Luiz Gushiken - PT; Luiz Inácio Lula da Silva 
PT; Maluly Neto - PFL; Paulo Zarzur - PMDB;
Plínio Arruda Sampaio - PT; Robson Marinho ~
PSDB: Samir Achôa ~ PMDB; Tidei de Lima 
PMDB: Ulysses Guimarães - PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Genésio de Barros 
PMDB; Jalles Fontoura - PFL; José Freire - PMDB;

Novembro de 1989

José Gomes - PRN; Lúcia Vânia - PMDB; Luiz Soyer
-PMDB; Mauro Miranda-PMDB.

Distrito Federal

Márcia Kubitschek - PRN.

Mato Grosso

Antero de Barros - PMDB; Percival Muniz 
PMDB.

Mato Grosso do Snl

Gandi Jamil - PFL; José Elias - PTB.

Paraná í.

Antônio Ueno - PFL; Borges da Silveira - PDC;
José Carlos Martinez - PRN; Jovanni Masini 
PMDB; Mattos Leão - PMDB; Maurí~io Nasser 
PMDB; Renato Johnsson - PRN; Santmho Furtado
-PMDB.

Santa Catarina

Luiz Henrique - PMDB.

Rio Grande do Sul

Antônio Britto - PMDB; Hilário Braun - PMDB;
Ivo Mainardi - PMDB; Nelson Jobim - PMDB; Vi
cente Bago - PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encerro
a Sessão, convocando outra para amanhã sexta-feira,
dia 24, às 09:00 horas.

Encerra-se a Sessão ãs 16 horas e 33 minutos.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA' RU
RAL

Efetuada pelo Senhor Presidente, Deputado José
Egreja

Em 22/11/89
Ao Senhor Deputado ADAUTO PEREIRA
1) Proj. de Lei n' 8.509/86 - "Dispõe sobre a divul-

gação dos dados cadastrais relativos a latifúndios".
Autor: Senado Federal (PLS n' 287/83)
Relator: Deputado Adauto P~reira

Ao Senhor Deputado IBERE FERREIRA
2) Proj. de Lei n" 8.055/86 - "Autoriza a reversão

ao Município de São Paulo do Potengi, Estado do Rio
Grande do Norte.. do terreno que menciona".

Autor: Poder Executivo (Mens. N' 360/86)
Relator: Deputado Iberê Ferreira
Ao Senhor Deputado JONAS PINHEIRO
3) Proj. de Lei n' 1.314/88 - "Dispõe sobre a con-

cordata do mini, pequeno e médio produtor rural".
Autor: Deputado Lélio Souza
Relator: Deputado Jonas:Pinheiro
Ao Senhor Deputado OSVALDO ALMEIDA
4) Proj. de Lei n' 3.107/89 - "Autoriza a doação

do imóvel que menciona".
Autor: Poder Executivo (Mens. n' 317/89)
Relator: Deputado Osval~o Almeida

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Distribuição N'25/89 efetuada pelo senhor Presidente
Deputado ANTÔNIO GASPAR

Em 21/11/89
Ao Senhor Deputado JOSÉ COSTA
1) Projeto de Lei n' 8.424/86 - "Altera. a Lei n'

4.117, de 27 de agosto de ,1962 - Código Brasileiro
de Telecomunicações."

AUTOR: Senado Federal
Ao Senhor Deputado EDUARDO BOMFIM
2) Projeto de Lei n' 2.762/89 - "Institui o Dia da

Liberdade de Expressão".
Autor: Deputado Fausto Rocha
Ao Senhor Deputado HENRIQUE EDUARDO

ALVES
3) Mensagem n' 655/89 - "Submete à consideração

do Congresso Nacional o ato que renova por 10 (dez)
anos, a partir de 22 de dezembro de 1986, a permiss~o

outorgada a A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RA
DIO E TV LTDA, através da Portaria n' 1.370. de
16 de dezembro de 1976, para explorar, na cidade de
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Vitória. Estado do Espírito Santo. serviço de radiodi·
fusão sonora em freqüência modulada".

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado HUMBERTO SOCTO
4) Mensagem N" 6561f\9 - "Submete li consldera

çrro do Congresso o alO que outorga permissão ao sisté
ma "caf'" de radiodifusão LTDA.. para explorar. pelo
prazo de 10 (dez) anos. sem direito de exclusividade.
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de pirapora, Estado de Minas Gerais."

Au tor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado ELIEL RODRIGUES
5) Mensagem n" 657/89 - "Submete à consideração

do Congresso Nacional o ato que renova por 10 (dez)
anos. a partir de 8 de outubro de 1986. a permissão
ootorgada à Rádio em FM Folha de Londrina LTDA..
através da Portaria n" 1.137, de I" de dezembro de
1976, para explorar, na eidade de Londrina. Estado
do Paraná, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada".

Autor: Poder Executivo
A Senhora Deputada BETE MENDES
6) Mensagem N" 659/89 - "Submete à considera

ção do Congresso Nacional o ato que renova por 10
(dez) anos, a partir de 03 de janeiro de 1989, a permissão
outorgada â Divisa FM stério de ourinho LTDA., atra
vés da Portaria n' 1.361, de 26 de dezembro de 1978.
para explorar, na cidade de Ourinhos, Estado de São
Paulo, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada".

Au tor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado DOMINGOS JUVENIL
7) Mensagem n' 660/89 - "Submete ã consideração

do Congresso Nacional o ato que renova por lO (dez)
anos. a partir de 28 de novembro de 1988, a permissão
outorgada à Rádio Sepé Tiaraju LTDA., através da
Portaria n" 1.223. de 22 de novembro de 1978, para
explorar, na cidade de Santo Ângelo. Estado do Rio
Grande do Sul, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada".

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado ALOísIO VASCONCELOS
8) Mensagem n' 684/89 - "Submete ã consideração

do Congresso Nacional o ato que renova por 10 (dez)
anos, a partir de 28 de julho de 1987, a permissão outor
gada à Rádio Cultura de Santa Maria LTDA., através
da Portaria n' 722, de julho de 1977, para explorar,
na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Crandc do
Sul, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada":

Autor: Poder executivo

Ao Senhor Deputado KOYU IHA
9) Mensagem n" 685/89 - "Submete à consideraçáo

do Congresso Nacional o ato que renova por 10 (dez)
anos, a partir de 10 de setembro de 1986, a permissão
outorgada ã Rádio Jornal de Rio Claro Ltda., através
da Portaria n" 998. de 26 de agosto de 1976, para explo
rar. na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo.
serviço de radiodifusão sonora em freqüência .modu
lada".

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado IVO CERSÓSIMO
10) Mensagem n" 686/89 - "Submete à consideraçãu

do Congresso Nacional o ato que renova por 10 (dez)
anos, a partir de 6 de julho de 1987. a permissão outor
gada à Rádio e Televisão Gran Dourados Ltda., através
da Portaria n' 598, de 4 de julho de 1977, para explorar.
na cidade de Dourados, Estado do Mato Grosso do
Sul, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada".

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado TIDEI DE LIMA
11) Mensagem n" 688/89 - "Submete à consideração

do .congresso Nacional o ato. que o~torga permissão
à Rádio Educadora de São João da Urtiga Ltda.. pafa
explorar, pelo prazo .de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média de âmbito local. na cidade de São João da Urtiga,
Estado do Rio Grande do Sul".

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado ELIÉZER MOREIRA
12) Mensagem n'.' 658/89 - "Submete à consideração

do Congresso Nacional o ato que renova por 10 (dez)
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anos. a partir de 30 de janeiro de 1988. a permióSáo
outorgada aRede Central de Comunicação Ltda .. urra
vés da Portaria conteI n' 16. de 10 de ianelro de 1%:3.
para explorar. na cidade de Campinas, Estado de S'lo
Paulo. serviço de radiodifusúo sonora em freqüência
modulada".

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado JOSÉ ULISSES DE OLIVEI

RA
13) Mensagem n' 683189 - "Submete·à consideração

do Congresso Nacional o ato que renova por 10 (dq)
.anos, a partir de 26 de agosto de 1987. a permissão
à RBC - Rede Bahiana de Comunicação Ltda., através
de Portaria n'! 841. de 22 de agosto de 1977. para explo
rar, na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada".

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado VILSON SOUSA
14) Mensagem n" 714/1>9 - "Submete à consideração

do Congresso Nacional o ato que outorga concessão
à Rádio Belos Montes de Seara Ltda.. para explorar.
pelo prazo de lO (dez) anos. sem direito de exclusi
vidade. serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Seara, Estado de Santa Catarina"

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado PAULO PIMENTEL
15) Mensagem n" 715/89 - "Submete à consideração

do Congresso Nacional o ato que outorga concessão
à Rádio Arapoti Ltda., para explorar. pelo prazo de
10 (dez) anos. sem direito de exclusividade. serviço
de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de
Arapoti, Estado do Paraná".

Autor: Poder Execotivo
Ao Senhor Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
16) Mensagem n" 682/89 - "Submete ir consideração

do Congresso Nacional o ato que outorga permissão
à Rádio FM 102 Ltda., para explorar pelo prazo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade. serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo".

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado ÁTlLA LIRA
I7} Mensagem n" 713/89'- "Submete ã consideração

do Congresso Nacional o ato que outorga concessão
à Televisão Alvorada do Sul Ltda .. para explorar, pelo
prazo de 15 (quinze) anos. sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sons e imagens (televisão), na
cidade de Floriano, Estado do Piauí".

Au tor: Poder Executivo,

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO(CULTURA,
ESPORTE E TUIUSMO

O Senhor Presidente da Comissão de Educação. Cul
tura, Esporte e Turismo, Deputado Ubiratan Aguiar.
fez, nesta data, a seguint~distribuição;

Ao Deputado JESUALDO CAVALCANTI
1) Projeto de Lei n" 2.357/89" do Sr. Jorge Arbage.

que"Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação
Universidade Federal de Marabá. !1O Estado do Pará".

Ao Deputado SOLON BORGES DOS REIS
2) Projeto de Lei n" 2.089/89, do Sr. Paulo Mourão.

que "Dispõe sobre a criação de escola técnica agrícola
federal em Porto Nacional, Estado do Tocantins.

3) Projeto de Lei n" 3.263/89, do Sr. Harlan Gadelha,
que "Converte em Monumento Nacional o município
de Goiana. no Estado de Pernambuco. e d,i outras pro
vidências".

Ao Deputado MÁRCIO BRAGA
4) Projeto de Lei n" 8.592186, do Senado Federal,

que "Acrescenta artigo ao Decreto-Lei n" 1.923, de
20 de janeiro de 1982, que modifica a legislação que
dispõe sobre o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social- FAS"

COMISSÃO DE FINANÇAS
DISTRIBUIÇÂO N" 40/89 EFETUADA PELO SE

NHOR PRESfDENTE DEPUTADO
FRANCISCO DORNELLES EM 22-11-89

Ao Senhor Deputada BAStLIO VILLANI
1. Projeto de Lei n" 851188 "Disciplina o pagamento

'Cle dividendos distribuídos pclas sociedades de capital
aberto:'
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Autor:Deputado Antonio Salim Curiati
Ao Senhor Deputado OSMUNDO REBOUÇAS
-, ProJeto d~ Lei n' 1.320/88 "Altera a legislaç:io

do!" 'incentivos fiscal!'. na':- ârcas do Impo~t()· de Renda.
Imposto de ImportaçúD e Imposte> sobrç Produtos In
dustrializ'ldos" "

Autor: Poder Executivo - Mensagem n' 52(1188
Ao Senhor Deputadn SÉRGIO NA 'lA
3. Projeto de Lei n' 3.457'-'9 "Institui a taxa de

fiscalizaçãQ dos mercados de títulns e valores l1lobi
liários e dá outras· providências".

Autor: Poder Executivo - 1vknsagem n" 486189
Ao Senhor Deputado ARNALDO ·PRIETO
'Í-. Projeto de Lei n" 4.057JG9 "Isenta do IPI e do

lCM os veículos vendidos a deficientes fisicos. na forma
que especifica.

Autor: Sólon Borges dos Reis
. COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Qistribuição n'" 8
O Senhor Presidente da Comissão de Mina, eEner

gia. Deputàdo OCTÁVIO ELÍSIO. em 22-1 l-0Y, distri
buiu a seguinte matéri,,:

I - Ao Senhor Deputado WLADIMIR PALMEI
RA'

Projeto de Lei n" ~.205. de I98Y - do Senhor pepu
tado Ismael Wauderlejl - que "estabelece a adoçüo
de horário único em todo o território nacíonal".

2 - Ao Senhor Deputado ASSIS CANUTO
Projeto de Lei n" 3.31.8, de 198Y - do Senhor Depu·

tado Chagas Neto - que "dá a denominação de Gover-
nador.Jorge Teixeira de Oliveira à Usina Hidroelétrica
de Samuel. ein Retndóndia".

3 - Ao Senhor Deputado VICTOR FACCIONI
,Projeto de Lei n" 3.432, de 1.989 - Do Senhor Depu

tado' Jayme Paliarin - que "dispõe sobre a cobrança
de tarifa de energia elétrica de templos de qualquer
culto.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Distribuição n" 22189

O Senhor Presidente da Cómissüo de Relaçóe, Exte
riores, Deputado BERNARDO CABRAL. distribuiu,
nesta data de 10-11-89. a seguinte matêria:

I) Ao Senhor Deputado HAROLDO SABÓiA
Projeto de Decreto Legislativo n" 132-086 - Emen

da do Senado ao ProjelCl de. Decreto Legislativo n"
132-B. de 1986. que "aprova o texto da Convençüo
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de %0 Jo
sé). celebrado em São Josê da Costa Rica. em 22 de
novembro de 1969, por ocasião da Conferência Especial
Intemmericana sobre Direitos Humano'''.

Distribuicão n'" 23/89
O Senho; Presidente da Comissüo de Relaçôes Exte

riores, Deputado BERNARDO CABRAL. distribuiu.
nesta data, 20-11-89, a seguinte matéria:.

I) Ao Senhor Deputado JESUS TAJRA
Projeto de Decreto Legislativo n" 137-086 - [men

da do Senado Federal ao Projeto de Decreto Legislativo
n" 137-B/86. da Comiss'lo ele Relaçóes Exteriores. que
"aprova o texto da Convenção n'" 146, da Organizaçüo
Internacional do Trabalho - OIT. sobre FériasRemu
neradas Anuais da Gente do Mar, adotada em Genebra.
em 1976. durante a 62' Sessão da Conferência Interna
cional do Trabalho".

COMISSÃO DE TRABALHO

O Senhor Presidente da Comissüo de Trabalho, De
putado CARLOS ALBERTO CAÓ, em 21-II-WJ, kz
a seguinte distribuiçilo: .

Distribuição n" 05
Ao Sr. Deputado MELLO REIS
Projeto de Lei n" 3.056/89 - do Sr. José Elias que

"dá nova redação ao artigo 19 da Lei n" 7.72Y, de 16
de janeiro de 1989, para especificar como sendo i:' a
Junta de Conciliação e Julgamento de Domados. Esta
do de Mato Gro>so do Sul".

COMISSÃO DE TRANSPORTES

O Sr. Presidente da Comissão de Transportes. Depu
tado DARCY POZZA, fez a seguintc distribuiçüo em
22 de novemhro de 1989:

Ao Senhor Deputado PAULO ROBERTO MATOS
Proieto de Lei n" 1.l;~5/88. do Sr. Gonzaga Patriota.

que "mclui ligação ferroviária de Pernambuco na rela
ção descritiva da, ferrovia, do Plano Nacional de Via-
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ção. instituído pela Lei n'l 5.917. de 10 de setemhro
de 1973.

Ao Senhor Deputado DALTON CANABRAVA
Projeto de Lei n" 1.822189. do Sr. Antonio Carlos

Konder Reis, que "disciplina a aplicação de recursos
de pedágio nas rodovias feder_ais".

Ao Senhor Deputado SIMAO SESSIM
Projeto de Lei n" 2.894/89. do Sr. João Natal. que

"concede isenção do Imposto sobre Produtos Industria
lizados - IPI. para t,íxis movidos a óleo diesel e dá
outras providencias.

SECRETARIA GERAL DA MESA

RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBI
DA

I
Of. SM/n' 686. de 19-10-89. do SF. encaminhando

à revisão da Câmara dos Deputados o PLS n" 107/R9.
que "regulamenta ai publicidade dos atos. programas.
obras. serviços e ca1'"panhas dos órgãos públicos".

Df. SM!n" 728. de 30-10-89. do SF. encaminhando
à revisão da Câmara dos Deputados o PLS n" 86i89.
que "dá nova redação ao inciso V do art. 4" da Lei
n" 4.595. de 31 de dezembro de 1964".

Of. SM/n" 740. de 1-11-89, do SF. encaminhando
â revisão da Câm,ara dos Deputados o PLS n"
174!89-Complementar. que "estabelece normas sobre
a participação dos Estados e do Distrito Federal no
produto da arrecada,;ão do Imposto sobre Produtos In
dustrializados. relativamente às exportações".

Of. SM/n" 749. de 7-11-89. do SF. encaminhando
à revisão da Câmara dos Deputados o PLS n" 113188.
que "autoriza o Poder Executivo a instituir a "Fundação
Universidade Federal dcImperatriz". com sede na cida
de de idêntica dencminação no Estado do Maranhão.
e dã outras providências".

Of. SM!n" 750. de 7-11-89, do SF. encaminhando
à revisão da Câmara dos Deputados o PLS n" 144189.
que "regulamenta o disposto no parágrafo único do
art. 243 da Constilt\ição Federal".

Of. SM/n" 752, de 8-11-89. do SF, encaminhando
à revisão da Câmara dos Deputados o PLS n'·'
166/89-Complemerltar. que "exclui, da incidência do
Imposto sobre SerViços de Qualquer Natureza. a expor
tação para o exterior dos scrviços que menciona. nos
termos do inciso H do § 4" do art. 156 da Constituição
Federal".

or. SM/n"753. de 8-11-89. do SF. comunicando apro
vação, com emenda. do Projeto de Decreto Lcgislativo
n" 24!89-SF (PDC n' 160!86-CD). que "aprova o texto
da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributaçâo
e Prevenir a Evasão Fiscal cm matéria de Impostos
sobre a Renda, celebrada entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Socia
lista da Tchecoslováquia, em Brasília, em 26 de agosto
de 1986. bem como o Protocolo que a integra".

Of. SM/n" 754, de 8-11-89, do SF. encammhando
à revisão da Câmara dos Deputados o Projeto de Decre
to Legislativo n' 25!88-SF, que "susta o Decreto n"
96.991. de 14 de outubro de 1988. que "atribui compe
tencia para autorização de pagamentos e reccbimentos
por meio de outras instituições financeiras".

Of.. SM/n" 755 de 8-11-89. do SF, comunicando apro
vação com emerlda do Projeto de Decreto Legislativo
n' 27/89-SF (PDt n'" 57/89-CD), que "aprova os textos
das Convenções sobre Pronta Notificação de Acidente
Nuclear ou Emergencia Radiológica. aprovadas duran
te a sessão especial da Conferência Geral da Agencia
Internacional de Energia Atõmica. em Viena. de 24
a 27 de setembro de 1986".

Df. SMin" 760, de 9-11-R9. do SF, encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n" 68/89 (PDC n"
6li89-CD e PDS n' 32!89-SF), que "aprova o texto do
Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Paraguai. em 27 de outubro de 198T".
promulgado.

Of. SM/n" 766. de 10-11-89, do SF. encaminhando
autógrafo do Decreto Legislativo n" 69M9 (PDC n'
59!89-CD c PDS n" 3li89-SF), que "aprova o texto das
emendas à convenção da Organizaç;lo Internacional de
Telecomunicação Marítimas por Satélite-INMARSAT.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

e ao seu Acordo OperacionaL adotadas pela 4' Assem
bléia das Partes INMARSAT. realizada em Londres.
de 14 a 16 de outubro de 1985". promulgado.

Of. SM/n" 773. de 21-11-89. do SF. encaminhando
autógrafo do PLS n" 44/89 (PL. n" 1.674iR9), que "cria
a 18' Região da Justiça do Trabalho. o respectivo Tribu
nal Regional do Trabalho. e dá outras providências".
sancionado.

Of. SMin" 774. de 21-11-89. do SF. encaminhando
autógrafo do PLS n" 43189 (PL. n" 1.456i89), que "cria
a 17' Região da Justiça do Trabalho. o respectivo Tribu
nal Regional do Trabalho e dá outras providências".
sancionado.

Of. SM/n" 775, de 21-11-89. do SF. encaminhando
autógrafo do PLS n" 5 1!88 (PL n" 139(87). que acres
centa parágrafo à Lei n' 1.060. de 5 de fevereiro de
1950. que "estabelece normas para a concesstl0 de assis
tenda judiciária aos necessitados". sancionado.
RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBI-

DA
Of. CNin" 513. de 9-11-89, do SF, comunicando re

messa à Slmção do Pmjeto de Lei n" 46!89-CN. que
"autoriza co Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fis
cal da Unilio créditos adicionais até o limite de NCz$..
145.301.757.300.00. para atender despesas com co servi
ço da dívicia de diversos órgãos".

Of. CNln" 514. de 9-11-R9. do SF. comunicando re
messa à sinção do Projeto de Lei n" 53i89-CN. que
"autoriza ,) Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fis
cal da União. Lei n" 7.715. de 3 de janeiro de 1989.
crédito suplementar no valor de NCz$ 3.560.000.00 em
favor do Ministério da Cultura. para os fins que espe
cifica",

Df. Cl\/n' 515. de 9-11 -89. do SF, comunicando re·
messa à sanção do Projeto de Lei n° 57189-CN. que
"autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fis
cal da União crédito especial até o limite de NCz$.....
114.900.000.00. para os fins que especifica".

Of. CN/n\' 516. de 10-11-89. do SF, comunicando re
messa à sanção do Projeto de Lei n" 25/89-CN, que
"autoriza o Poder Executivo a abrir. ao Ministério do
Desenv9lvimento da Indústria e do Comércio. crédito
suplementar no valor de NCz$ 378.000.000.00, para
os fins qhe especifica".

Of. CN/n" 517, de 10-11-89, do SF. comunicando re
messa à sanção do Projeto de Lei n" 37/89-CN. que
"autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento do
Ministério da Agricultura créditos adicionais até o limite
de NCz$ 216.797.097,00, e dá outras providencias".

Of. CNln" 518. de 1O-1l-89. do SF. comunicando re·
messa 11 sanção do Projeto de Lei n" 39/89-CN. que
"autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fis
cal da União créditos adicionais até o limite de NCz$..
863.660.388,00. para os fins que especifica".

Of. CN/n' 519. de 10-11-89. do SF. comunicando re
messa à sanção do Projeto de Lei n" 45189-CN. que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da U,nião crédito adicional no valor de NCz$ .....
50.000.000.00. em favor dos Ministérios da Justiça e
dos Transportes. para os fins que especifica".

Of. CN/n" 520, de 10-11-89, do SF. comunicando re
messa à sanção do Projeto de Lei n" 48189-CN. que
"autonza O Poder Executivo a abrir ao Orcamento Fis
cal da União crédito adicional até o li1Uit~ de NCz$..
2.866.400.00. em favor do Ministério das Minas e Ener
gia".

Of. CN!n" 521. de 10-11-89. do SF. comunicando re
messa à sanção do Projeto de Lei 11" 50/89-CN. que
"autoxiza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fis
cal da União crédito especial até o limite de NCz$.....
24.700.000.00. para os fins que especifica".

Of. CNin' 522, de 1O-1I-89. do SF. comunicando re
messa à sanção do Projeto de Lei n" 69l 89-CN. que
"autoriza O Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fis
cal da União créditos adicionais até o Iimiie de NCz$..
42.759.506.000.00, e dá outras providencias".

Of. CNin" 523, de 10-11-89, do SF, comunicando re
messa á sanção do Projeto de Lei n" 70i89-CN. que
"auloJriza o Poder Executivo a ahrir ao Orçamento Fis
cal da Uni:io crédito suplementar até o limite de NCz$ ..
4.323.085.5%.00. para os fins que especifica".

Novembro de 1989

OI. CNin" 524. de IO-II-R9, do SF. comunicando re
messa à sancão do Projeto de Lei n" 47i89-CN. que
"auloriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fis
cal da União. crédito adicional até o limite de NCz$..
21.600,000,00. para os fins que especifica".

Df. CNin" 525, de D-I/-8cl • do SF. encaminhando
autógrafo do Projeto de Lei n" 2R/89-CN. que "autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento fiscal da
Umão. Lei rr' 7.715. de 3 de janeiro de 1989. crédito
especial até o limite de NCz$ 30.000.000.00. em fa~[\r
do Fundo Nacional de Meio Ambiénte. para ",;'lms
quo' especifica". sancionado. ,

Of. CNln" 526. de 13-11-89. do SF. encammhando
aulóerafo do Projeto de Lei n" 64i89-CN. que "autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçameoto Fiscal da União
crêdito especial até o limite de NCz$ ...
9500.000.000.00. em favor dos Encargos Financeiros
da Uniâo. e dei outra, providências". sancionado.

Of. CNin' 527. de D-ll-89, do SF. encaminhando
autógrafo do Projeto de Lei n" 56189-CN. que "autoriza
o' Poder Executivo a abrir ao orçamento Fiscal da União
créditos adicionais, até o limite de NCd
635.016.522.00. para os fins que especifica". sancio
nado.

Of. CN/n" 528. de 21-11-89, do SF, encaminhando
:lUtógrafo do Projeto de Lei n" 17/89-CN. que "autoriza
l) Poder Executivo a abrir ao Mínistério do DesenvL)I
vimcnto da Indústria e do Comércio crédito suplemen
tar. até O limite de NCz$ 13.190.864.00. para os fins
que especifica". sancionado.

Of. CN/n" 529. de 21-1/-89. do SF. encaminhando
autógrafo do Projeto de Lei n' 33!89-Cl\'. que "autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União. em favor do Ministério da Cultura, créditos su
plementares até o limite de NCz$ 34.000.000.00". san
cionado.

Of. CNin" 531. de 22-1/-89. do SF. encaminhando
autógrafo do Projeto de Lei n" 31!89-CN. que "autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União. Lei n" 7.715, de 3 de janeiro de 1989. créditos
adicionais até o limite de NCz$ 512.530.000.00, em fa
vor de diversos Órgãos, para os fins que especifica".
sancionado.

Of. CN/n" 532. de 22-1/-89. do SF. encaminhando
autógrafo do Projeto de Lei n" 37!89-CN. que "autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento do Ministério
da Agricultura créditos adicionais até O limite de NCz$
216.797.097,00, e da outras providências". sancionado.

Df. CN/n' 533. de 22-1/-89. do SF. encaminhando
autógrafo do Projeto de Lei n" 45!89-CN. que "autoriza
o Poder Executivo a abrir ao orçamento Fiscal da União
crédito adicional no valor de NCz$ 50.000.000.00, em
favor dos Ministérios da Justiça e dos Transportes. para
os fins que especifica", sancionado.

Of. CNln" 534, de 22-1/-89. do SF. encaminhando
autógrafo do Projeto de Lei n" 48/89-CN, que "autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União
crédito adicional até o limite de NCz$ .
2.866.400.00. em favor do ministério das Minas e Ener
gia", sancionado.

Of. CN/n" 535. de 22-11-89. do SF. encaminhando
autógrafo do Projeto de Lei n" 53i89-CN. que "autoriza
O Poder Executivo a abrir Orçamento fiscal da União.
Lei n" 7.715. dc 3 de janeiro de 1989. crédito suple
mentar no valor de NCz$ 3.560.1J01J.OO em lavor do
Ministério da Cultura. para os fins que especifica". san
cionado.

or. CNin" 536. de 22-11-89. do Sf. encaminhando
autógrafo do Projeto de Lei n" 57189-CN. que "autoríza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da UIlião
crédito especial até o limite de NCz$ 114.9IJO.OOO.OO.
para os fins que especifica". sancionado.

Of. CNin" 537. de 22-1/-89. do SF. encaminhando
autógrafo do projeto de Lei n" 69/89-CN. que "autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União
créditos adicionais até () limite de NCz$
42.759.506.000.00. e d<i outras providências". "meio
nado,

Of. CNin' 538. de 22-1 I-:~9. do SF. cncaminham:!o
auttígrafo do Projeto de Lei n" 70/S'l-CN. que "autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar até o limit" de NCz$
4.323.085.596.00. para os fin, que é;pôcifica". sancio
nado.
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Raquel Capiberibe

Secretário: Mariza da Silva Mata
Ramais: 6902 - 6903

COMISSÃO DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Antonio Gaspar - PMDB - MA
Vice-Presidentes: José Costa - PMDB - AL

Álvaro Valle - PL - RJ
Arolde de Oliveira - PFL - RJ

Titulares
PMDB

,-Antonio Salim Curiati
, Àrnold Fjoravante

PDS

Gilson Machado
Humberto Souto
Luiz Marques
Maurício Campos
Narciso Mendes

PSDB 1 Vaga

Saulo Queiroz
Ziza Valadares

Telmo Kirst

PL

PDC

PFL

PSB

Titulares
PMDB

1Vlauricio Nasser
Nestor Duarte
Neuto de Conto
Nyder Barbosa
Raul Belém
Rosa Prata
Rospide Netto
Santinho Furtado
Valdir Colatto
Waldyr Pugliesi

PC do B

Suplentes
PMDB

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

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

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

José Carlos Sabóia

Aldo Arantes

Paulo Mourão

Eurico Ribeiro
Mello Rei~

Oswaldo Almeida

Antonio Ueno
Assis Canuto
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Dionísio Dal Prá



PSB

Adolfo Oliveira

Aldo Arantes

PSB

Mario Assad
Orlando Bezerra
Waldeck Ornelas

PFL

Gilson Machado
Osmar Leitão
Sérgio Brito

PT

PFL

Mendes Botelho

Sérgio Naya
3 Vagas

PDS

Mello Reis

PDT
César Maia

PTB

PDC

PSDB

José Serra

PMDB
José Maranhão
Luís Roberto Ponte
'Prisco Viana
Raul Ferraz
Ruy Nedel
Vingt Rosado

I Vaga

Paulo Zarzur

Marluce Pil)to

Aloysio Chaves
Antônio Ferreira
Enoc Vieira
Etevaldo Nogueira

Brandão Monteiro

Ary Valadão

Antônio Ferreira
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Humberto Souto

Florestan Fernandes

Secretária: Marci Ferreira Lopes
Ramais: 6998 - 7001

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO,

INTERIOR E ÍNDIO
Presidente: Mário Assad - PFL - MG
Vice-Presidentes: Etevaldo Nogueira -PFL - MG

Raul Ferraz - PMDB - BA
Jairo Azi - PDC - BA

Titulares

Álvaro Antonio
Antônio Britto
Asdrubal Bentes
Chagas Neto
Fernando Velasco
Firmo de Castro
José Carlos Vasconcelos

Antonio Perosa
Geraldo Campos

Valmir Campelo

PDC

PT

Roberto Augusto

PDS

PTB

PFL Narciso Mendes
Pedro Canedo
Sarney Filho

PT

PDT

1 Vaga

Cunha Bueno

PTB

PDC

PSDB
Ociávio 'Elísio

Suplentes

PMDB
Manoel Moreira
Maria Lúcia
,Ulduric'o Pinto
5 Vagas

Nelson Aguiar

Anna Mana Rattes
Carlos Mosconi

Paulo Delgado

Artenir Werner

Joaquim Sucena

Miraldo Gomes

Francisco Pinto
Harlan Gadelha
Hélio Manhães
Ivo Lech
Jorge Uequed

Gumercindo Milhomem

Elias Murad

Paulo Mourão

Secretário: Jarbas Leal Viana
Ramais: 6930 - 6931

Alysson Paulinelli
Alziro Gomes
Eliézer Moreira
Lúcio Alcântara

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

Presidente: Furtado Leite - PFL - CE
Vice-Presidentes: Dionísio Dal Prá - PFL - PR

Annibal Barcellos - PFL - AP
Ottomar Pinto - PMDB - RR

Titulares

PMDB

José Luiz Maia

PFL
. Jesus Tajra
, Jesualdo Cavalcanti

Narciso Mendes
Sarney Filho
2 Vagas

Antônio Marangon

1 Vaga

Rodrigues Palma

PT

Lélio Souza
Manoel Mota
Maurício Nasser
Nestor Duarte
Raimundo Bezerra
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago
6 Vagas

PDS

PDT

PTB

PSDB

\'licente Bogo
Vilson Souza

Suplentes

PMDB

Adylson Motta
Jorge Arbage

Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

Ervin Bonkoski
Roberto Jefferson

Airton Cordeiro
Alcides Lima
Benito Gama
Enoc Vieira
José Thomaz Nonô

Ernesto Gradella

Lysâneas Maciel
Gonzaga Patriota

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

PDC
Eduardo Siqueira Campos

João Herrmann Neto

PC do B

José Carlos Sabóia

PCdo B

Eduardo Bonfim

PL

Secretário: Ruy Ornar Prudência da Silva
Ramais: 6920 - 6921

PDS

Victor Faccioni Eurico Ribeiro

PDT
Raquel Cândido Paulo Ramos

PSDB
Fábio Feldma.nn José Gl1edes
Geraldo Alckmin Filho

Lézio Sathler

PT

Paulo Sidnei
Ronaldo Carvalho
Valdir Colatto
Waldir Pugliesi
3 Vagas

Myriam Portella

Paulo Silva

Rita Camata
Simão Sessim
Ubiratan Spinelli

Roberto Augusto

PFL

PTB

PDS

PDC

PDT
Chico Humberto

PSDB

PSDB

Suplentes

PMDB
Aga"iz Almeida
Antônio de Jesus
Francisco Carneiro
Gabriel Guerreiro
Gerson Marcondes
José Dutra

Lurdinha Savignon

Jairo Azi

Caio Pompeu
Fábio Feldman

Cleomlncio Fonseca
Leur Lomanto
Luiz Marques
Manoel Castro

José Luiz Maia

Chagas Duarte

Anna Maria Rattes
José Carlos Grecco

João da Mata (PDC)

Sérgio Carvalho

PT

Leonel Júlio

Osvaldo Bender

PFL

Paes Landim
Ricardo Izar
Sadie Hauache

Juarez Marques Batista

Manoel Moreira
Nyder Barbosa
Ottomar Pinto
Paulo Sidnei
Renato Vianna
2 Vag'as

PDS

PTB

PDT

PDC

PSDB

Suplentes
PMDB

Joaquim Haickel
Mário de Oliveira
Miltc)O Lima
Paulo Almada

Paulo Ramos

Domingos Juvenil
Fernando Velasco
Gilson Machado
Hélio Rosas

Antônio Câmara
Edivaldo Motta
Expedito Machado
Francisco Pinto
Geraldo Fieming
Haroldo Sanford

Farabulini Júnior

.José Genoíno

Carlos Virgl1io

Sotero Cunha

Anníbal Barcellos
Dionísio Dal Prá
Furtado Leite
Orlando Bczerra

Arnaldo Martins
José Guedes

Júlio Campos
Sandra Cavalcanti
Waldcck Ornélas

Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
Samir Achôa
Valdir Colatto

PFL

COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR E

DO MEIO AMBIENTE
Presidente: Joaci Góe, - PMDB - BA
Vice-Presidentes: Antonio Câmara - PMDB - RN

.Fábio-Feldmann - PSDB - SP
Ràquel Cândido - PDT - RO

Titulares
PMDB

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

Cláudio Ávila
Eunice Michiles
Gandi Jamil
Jofran Frejat



Secretário: Benício rvlendes Teixeira
Ramais: 6971 - 6IJ72

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Airton Cordeiro - PFL - PE
Vice-Presidentes: Ézio Ferreira - PFL - PR

Osmundo Rebouças - PMDB 
CE
César Maia - PDT - RJ

Titulares

PSB

Lídice da Mata

Álvaro Valle

Mário Martins
Mauro Miranda
Messias Soares
Plínio Martins
Roberto Vital
11 Vagas

Ney Lopes
Qrlando Pacheco
Rita furtado
Sandra Cavalcanti
Sarney Filho

PFL

Amilcar Moreira
Daso Coimbra
Djenal Gonçalves
Henrique Eduardo Alves
José da C<l~ceição

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

PL

João Herrmann Neto
Supleutes

PMDB

pedo B

Honkio Ferraz

PT

Kovu Iha
Vi1~on Souza

1 Vaga

Qsvaldo Render

Orlando Bezerra
Oscar Corrêa
Ricardo Izar

Bocayuva Cunha

PTB

PDS

PDT

PDC

PSDB
Antoniocarlos Mendes

Thame.
Dirce Tutu Quadros

José Gomes

Fábio Raunheitti
Feres Nader

Virgílio Guimarães

Amaur.v Müller
Luiz Salomão

Arolde de Oliveira
Christovam Chiaradia
Cláudio Ávila
Iberé Ferreira

José Luiz Maia
Adauto Pereira

PTB
Valmir Campelo

PDC

Eurico Ribeiro

PT

PDS

PDT
I Vaga

Irma Passoni

Gidel Dantas

Raquel Cândido

Carlos Virgrlio

Milton Barbosa (PDC)

PC do B

PSB
Ademir Andrade

Manuel Domingos

1 Vaga

Gastone Righi

Nelson Seixas

Paulo Silva
Robson Marinho

Manoe1Castro
Mussa Demes
Rita Furtado

J0sé Serra

José Freire
Luiz Alberto Rodrigues
Moisés Pimentel
Osmundo Rebouças
Roberto Brant
Sérgio Naya

PSDB
Antur da Távola
Moema São Thiago

Adylson Motta
Aécio de Borba

PDT
Fernando Lyra
Floriceno Paixão

PDS

PTB

Gumerciudo Milhomem

José Carlos Coutinho

Jonival Lucas
PDC

Benedicto Monteiro
Elias Murad

PT

PL

Francisco Küster
José Carlos Grecco

Arnaldo Prieto
Benito Gama
Francisco Dornelles
Levy Dias

PFL

PSDB

PDS

Secretária: Tasmãnia Maria dc·Brito Guerra
Ramais: 69RO - 6977

COMISSÃO DE FINANÇAS

Presidente: Francisco Dornelles - PFL - RJ
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL - RS

Fernando Bezerra Coelho - PMDB
-PE
José Serra - PSDB - SP

Titulares
PMDB

Edmilson Valentim
PC do B

1 Vaga
PSB

Arnaldo Martins
Cid Carvalho
Fernando Bezerra Coelho
Francisco Sáles
Gonzaga Patriota
Irajá Rodrigues
.10:10 Carlos Bacelar

Jesualdo Cavalcanti
José Queiroz
Luiz Marques
Osvaldo Coelho
Pedro Canedo

Jorge Hage
Octávio Elísio

Eurico Ribeiro

Tadeu fr:lnça

Sólon Borges dos Reis

PT

PSB

PL

PC do B

Titulares
PMDB

José Freire
José Maranhão
Maguito Vilela
Márcia Kubitschek
Márcio Braga
Mauro Sampaio
Renato Bernardi
Rita Camata
Sérgio Spada
Ubiratan Aguiar

PDS

PTB

PFL
Agripino de Oliveira Lima
Atila Lira
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Eraldo Tinoco
Evaldo Gonçalves

PDT

PSDB
Caio Pompeu
Hermes Zaneti

Arnold Fioravante
Artenir Werner

Márcia Cibilis Viana
Nelson Aguiar

Lídice da Mata

José Luiz dc Sli

Afrísio Vieira Lima
Agassiz Almeida
Bete Mendes
Celso Dourado
Chagas Neto
Fausto Fernandes
Fl,ívio Palmier da Veiga
Gerson Vilas Boas
Hélio Rosas
Iranildo Pereira
Joaquim Haickel

COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E TURISMO

Presidente: Ubiratan Aguiar - PMDB - CE
Vice-Presidentes: Cels; Dourado - PMDB - BA

Jorge Hage - PSDB - RA
Florestan Fernandes - PT - SP

Fábio Raunheitti
Osvaldo Sobrinho

Secretária: Ivlaria Laura Coutinho
Ramai,: 71116 - 7019

1 Vaga

Marcos Queiroz
Max Rosenmann
Nelson Jobim
Paulo Mincarone
Rosa Prata
10 Vagas

PL

Felipe Mendes

Márcia Cibilis Viana

PFL
José Thomaz Nonê
Luiz Eduardo
Ronaro Corrêa
Saulo Coelho
Vinicius Cansançâo

PT

PTB
Gastone Righi

PDT

PDS

Vladimir Palmeira
PDC

PSDB
Virgildásio de Senna
Ziza Valadares

PMDB
Jorge Leite
José Geraldo
Lúcia Vânia
Luís Roberto Ponte
Marcelo Cordeiro
Milton Reis
Osmundo Rebouças
Oswaldo Lima Filho
Ralph Biasi
Roberto Brant

Suplentes
PMDB

Albérico Filho
Amilcar Moreira
Ernani Bodrim
Fernando Bezerra Coelho
Fernando Gasparian
Francisco Carneiro
Genebaldo Correia
Geovah Amarante
Hélio Duque
Israel Pinhéiro
João Agripino

Cunha Bueno
Delfim Netto

Airton Cordeiro
Ézio Ferreira
Gilson Machado
José Mendonça Bezerra
José Moura
José Teixeira

José Serra
Ronaldo Cesar Coelho

Artur Lima Cavalcanti
César Maia

Basílio Villani
Jayme Paliarin

Ernesto Gradelia

José Maria Eymael

Flávio Rocha

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

PFL
Florestan Fernandes Paulo Dclgado Aécio de Borba Felipc Mendes

Antônio Ueno
Arnaldo Prieto

Jofran Frejat
José Jorge Milton Barbosa

PDC PDT
César Maia José Fernandes



PSDB·

Euclides Scalco Rose de Freitas
Ronaldo Cezar Coelho

PT

PTB
José Elias

Francisco Diógenes

PDT
Luiz Salomão

PDC

PDS

Antônio Mar:lingon

Presidente: Bernardo Cabral - PMDB - AM
Vice-Presidentes: Márcia Kubitschek - PMDB - DF

Aloysio Chaves - PFL - PA
Adolfo.Oliveira - FL - RJ

Titulares
PMDB

José Maria Eymael

Secretária: ÁIlia Felício Tobias

Ramais: 6945 - ó!i47

COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES

Farabulini Júnior

Gerson Peres
PDS

PTB

PT

PDC

PDT
José Fernandes

PSDB
José Glie;des

Suplentes
PMDB Bonifácio de Andrada

João Agripino
José Carlos Vasconcelos
Samir Achôa Bocayuva Cunha
Tidei de Lima
4 Vagas

PFL Benedicto Monteiro

Leur Lomanto
Mussa Demes
Stélío Dias

Basílio VilIani

Felipe Mendes

Luiz Gushiken

Francisco Küster
Geraldo Campos

Alércio Dias
Enoc Vieira
José Lins
Furtado Leite

Brandão Monteiro

Carlos Vinagre
Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Arneiro
Haroldo Sabóia

PDS
Victor Faccioni

PT

José Teixeira
Orlando Bezerra
Sérgio Brito

Horácio Ferraz

PTB

PDC

PFL

Suplentes
PMDB

Nyder Bãrbosa
Oswaldo Lima Filho
Sérgio Werneck
4 Vagas

Arnold Fioravante

Alceni Guerra
Cleonâncio Fonseca
Gandi Jamil
José Lins

Expedito Machado
Fernando Gaspari~n
João Natal •
Iranildo Pereira
Lúcia Vânia
Milton Reis

Basílio VilIani

Jonival Lucas

Luiz Gushiken

Presidente: Fernando Gasparian 
PMDB-SP
Vice-Presidentes: Irajá Rodrigues
-PMDB-RS
Benito Gama - PFL - BA
Fernando Santana - PCB - BA

Miraldo Gomes

Secretária: Maria Julía Rabello de Moura

Ramais: 6955 - 6959

COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

PDS
Ary Valadão Telmo Kirst

PDT
Chagas Duartc Sérgio Carvalho

PTB
Marluce Pinto Valmir Campelo

PT
Paulo Delgado

PDC
Sotero Cunha

Vladimir Palmeira

Virgílio Guimarães

Leur Lomanto
Oscar Corrêa
Osvaldo Coelho
Paulo Pimentel
Sarney Filho

João de Deus Antunes

Luiz Viana Neto
Marcelo Cordeiro
Márcia Kubitschek
Mattos Leão
Maurílio Ferreira Lima
Maurício Fruet
Melo Freire
Naphtali Alves de Souza
Ulysses Guimaráes
Leopoldo Bessonc

PL

PT

PFL

PDS
Mello Reis

PTB

PDC

PDT
José Maurício

PSDB
Jaime Santana
MoemaSáo Thiago

Suplentes
PMDB

Marcos Lima
Matheus Iensen
Mauro Sampaio
Michel Temer
Raul Belém
Rosário Congro Neto
Jorge Vianna

Eduardo Bonfim

Aloysio Chaves
Antônio Ueno
Enoc Vieira
Francisco Benjamim
Jesus Tajra
José Teixeira

Adolfo de Oliveira

Adylson Motta
Francisco Diógenes

Benedita da Silva

Amaury Müller
Bocayuva Cunha

Tarzan de Castro

Àrtur da Távola
Egídio Ferreira Lima

Afrísio Vieira Lima
Antônio Mariz
Airton Sandoval
Bernardo Cabral
Bosco França
Daso Coimbra
Délio Braz
Djenal Gonçalves
Haroldo Sabóia
José Ulisses de Oliveira
Luiz Soyer

PSB

PC do B

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

Domingos Leonelli

-Carrel Benevides
·Ervin Bonkoski

Neuto de Conto
Ottomar Pinto
Paulo Roberto
Walmor de Luca
4 Vagas

PFL
Jonas Pinheiro
Ronaro Corrêa
1 vaga

Suplentes
PMDB

José Gomes

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

Aloysio Chaves
Annibal Barcellos
Antônio Ferreira
Eraldo Tinoco

Eduardo Moreira Mário Lima
Gabriel Guerreiro Maurício Pádua
Genésio dc Barros Osvaldo Macêc:io
João Resek Paulo Alinada
José Amando Prisco Viana
Luiz Alberto Rodrigues 1VagaMarcos Lima

PFL
Alcides Lima Jos6 Santana de
Assis Canuto Vasconcellos
Ézio Ferreira José Tinoco
Geovani Borges Maurício Campos

PSDB
Antonio Perosa Octávio Elísio
Mauro Campos

PDS
Aécio de Borba Victor Faccioni

PDT
Raquel Cândido José Maurício

PTB
Leoncl Júlio Marluce Pinto

PT

Tarzan de Castro
Secretário: Silvio Avelino da Silva

Ramais: 7025 - 7026
COMISSÃO DE

MINAS E ENERGIA
Presidente: Octávio Elísio - PSDB - MG
Vice-Presidentes: Antônio Perosa - PSDB - SP

Mário Lima - PSDB - BA
Aécio de Borba":"" PDS - CE

Titnlares
PMDB

PDC

PSDB
Jayme Santana Virgildásio de Senna
Maria de Lourdes Abadia

PT

PTB
Valmir Campelo

PDT
Márcia Cibilis Viana

PDC

PFL
Maluly Neto
Simão Sessim
Victor Fontana

PSDB
Rose de Freitas

Titulares
PMDB

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

Leonel Júlio

Vladimir Palmeira

Chagas Duarte

Bcnito Gama
João Alves
José Moura
José Tinoco

Anna Maria Rattcs
Dirce Tutu Quadros

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



Hermes Zaneti
Maria de Lourdes Abadia

Leopoldo Souza
Luiz Alberto Rodrigues
Rubem Branquinho

Arnaldo Prieto
Airton Cordeiro
Eraldo Tinocn
Fausto Rocha
José Camargo
Levy Dias

Santinho Furtado
Theodoro Mendes
3 Vagas

PFL

Messias Góis
Ney Lopes
Paes Landim
Ricardo Izar
I Vaga

PSDB
Sigmaringa Seixas
Virgildásio de Senna

Benedita da Silva

Jairo Azi

José Carlos Coutinh,j

Edmilson Valentim

Abigail Feitosa

PT
João Paulo

PDC

PL

PC do B

PSB

Floriceno Paixão

Feres Nader

Irma Passoni

Jairo Carneiro

Alarico Abib
Álvaro Antonio

PDT
Miro Teixeira

PTB
Sólon Borges dos Reis

PT

PDC

Suplentes
PMDB

Osvaldo Macédo
Renato Vianna
9 Vagas

PDS

Artenir Werner Cunha Bueno
Ary Valadão

PDT

Doutel de Andrade 2 Vagas

PTB

José Egreja Sólon Borges dos Reis
Osvaldo Sobrinho

PT

José Genoíno 1 Vaga

PDC

Antônio Britto
Bernardo Cabral
Dalton Canabrava

Anmbal Barcellos
Arnlde de Oliveira
José Teixeira
Júlio Campos
Lúcia Braga
Maurício Campos

Suplentes
PMDB

Ivo Mainardi
M~írcio Braga
Mattos Leão
15 Vagas

PFL
Osmar Leitão
Paulo Marques
Saulo Coelho
Sim~lo Sessim
I Vaga

PSDB

Antônio Ueno
Átila Lira
Eraldo Tinoco

Célio de Castro

Aécio de Borba

Chagas Duarte

Fábio Raunhcitti

PFL
Iberê Ferreira
Jofran Frejat
2 Vagas

PSDB 1Vaga

Geraldo Alckmin Filho
1 Vaga

PDS
Jorge Arbage

PDT

I Vaga
PTB

Roberto Augusto

PL

PC do B

Aldo Arantes

PSB

Mário Lima
Nilson Gibson
7Vagas

Waldec~ Ornéla,
3 Vagas

PDC

PDS

POT
Lysáneas Maciel

PFL
Osmar Leitão
Victor Trovão
2 Vagas

PT
Roberto Augusto

Nelton Friedrich

POC

Myriam Portella

PTB

PSDB

PT

Titulares
PMDB

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

PFL

Suplentes
PMDB

1 Vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Ramais: 7011 - 7012

Paulo Paim

Mendes BDtelho

Eunice Michiles
Lúcio Alcântara
Narciso Mendes

Carlos Alberto Caó

Lurdinha Savignon

Célio de Castro
Geraldo Campos

Mello Rcis

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

Átila Lira
Enoc Vieira

Farabulini Júnior (PTB)

Aloysio Teixeirn
Edivaldo Motta
Haroldo Sanford
Luís Roberto Ponte

COMISSÃO DE TRABALHO
Presidente: Carlos Alberto Caó - PDT - RJ
Vice-Presidentes: Paulo Paim - PT - RS

Júlio Costamilan - P,"'\DB - RS
Edmilson Valentim - PC dD B 
RJAntônio Marangon

José Egreja

Osvaldo Bendcr

Octávio Elísio
Viccnte Bogo

Mussa Demes
Sadie Hauachc
3 Vagas

PSB

PFL

PTB

PSDB

Nosser Almeida

PDS

Paulo Silva

Titulares

PMDB I
Máno de OliveIra
Naphtaii Ahe5 de Sr'uz'l
Paulo Zarzur I
Theodoro Mendes
Wagner Lago
I Vaga I

I

Francisco Rolim
Secretária: Maria [néz Lins
Ramal: 6914

Adhemar de Barros Filho
2 Vagas .

PDT

PL

I Vaga

PT

PDS

PDC

Paulo Paim

Anna Maria Rattes
Geraldo Alckmin Filho

Adylson Motta
Gerson Peres

Oswaldo Almeida

Farabulini Júnior
João dc Deus Antunes

Jalles Fontoura
Luiz Marques

Artenir Werner

Francisco Küster
Geraldo Campos

PC do B

COMISSÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO

Pr"sidente: Irma Passoni - PT - SP
Vice-Presidentes: Miro Teixeira - PDT - RJ

Carlos Vinagre - PMDB - PA
Aristides Cunha - PSC - SP

Manuel Domingos

Alovsio Teixeira
Aristides Cunha

.Carlos Vinagre
Hélio Rosas
Joáo Natal
José Freire
Leopoldo Bessone

Roberto Jefferson

Nelson Seixas

Carlos Virgílio

PTB

PDT

PFL

Titulares
PMDB

Júlio Costamilan
José Viana
Messias Soares
Moisés AveJino
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Ruy Nedel
Tidei de Lima
Uldurico Pinto
Vingt Rosado

José Quei roz
Lauro Maia
Orlando Pacheco
Pedro Canedo
Sandra Cavalcanti

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

COMISSÃO DE SAÚDE,
PREVIDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Presidente: Raimundo Bezerra - PMDB - CE
Vice-Presidentes: Ivo Lceh - PMDB - RS

Arnaldo Faria de Sá - PJ - SP

Roberto Balestra

Marcos Formiga

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

Alarico Abib
Arnaldo Faria de Sá
Celso Dourado
Djenal Gonçalves
Doreto Campanari
Eduardo Moreira
Francisco Amaral
Genésio Bernardino
Iranildo Pereira
Ivo Lech
Jorge Uequed

PSDB
AntonioCarlos Mendes Thame Célio de Castro
Carlos Mosconi Jorge Uequed

PDS

Joaquim Sucena

Antonio Salim Curiati
Ary Valadão

Chico Humberto
Floriceno Paixão



Deputados
Jorge Arhage
José Luiz Maia

PRN
Senadores

Deputados
Renato Johnsson

Deputados
João Paulo

PT
Senadores

Irma Passoni

João Castelo

PTB
Senadores

Louremberg Nuncs Roeha
Deputados

Carrel Benevides João de Deus
Fáhio Raunheitti

Darcy Pozza
Felipe Mendes

BasIlio Villani
Geovani Borges

P1'B
Carrel Benevides Marluce Pinto

1'1'

Jajro Carneiro

Secretária: role Lazzarini
Ramais: 7005 - 7006

PDC

Benedita da Silva

PDT
José Mauricio 1 Vaga

PDS
Felipe Mende, Tclmo KirstEdmundo Galdino

Osvaldo Sobrinho

I'DT

Tadeu França

Ary Valadão

PDS

1'1'

PTB

PDC

PSDS
Antoniocarlos Mendes

Thame
Dirce Tutu Quadros

Arnold Fioravante

Sérgio Carvalho

João de Deus Antunes

João Paulo

Jayme Paliarin (1'1'8)

Reunião: 4'- e 5'<' feiras
Secretário: Agassis Nylandeir Brito
Ramais: 6%'9 - 6990

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Presidente: Darcv Pozza - PDS - RS
Vice-Presidente: Jorge Arhage - PDS - PA

Sérgio Werneck - PMDB - MO
José Santana de Vasconcelos - PFL
-MO

PFL

Suplentes

PMDB

Francisco Küster

José Queiroz
Levy Dias

PL
Senadores

Deputados
Max Rosenmann

PDC
Senadores

PSB
Senadores

Deputados
Roberto Balestra

Deputados

Deputados

PTIl

PDS
Senadores

PDT
Senadores

Depniadm

rIU'"
Sem.u:1l)!!":35

Deput30<JS
Fau~to Rocha

Sérg;io Carvalhü

Telmo Kirst

Átila Lyra
Jorran Freiat

Moysés Abrão

PSDB
Senadores

Pompeu de Souza
Deputados

Anna Maria Rattes

Deputados
Abigail Feitosa

PC do B
Senadores

Deputados
Manuel Domingos

Suplentes
PMDB

Senadores
José Fogaça Severo Gomes
Márcio Lacerda

Deputados
Délio Braz Neuto de Conto
Djenal Gonçalves Nilson Gibson
Haroldo Sahóia Ruy Nedel
Jovanni Masini Ubiratan Aguiar

PFL
Senadores

Odacir Soares

José Luiz de Sá

Gidel Dantas

Deputados
Saulo Queiroz
Virgildásio de Senna
Ziza Valadares

PSllR
Senadores

Teatánio Vilela Filho

PFL

Senadores
João Menezes
Lourival Baptista

Deputados

Luiz Marq ues
Osvaldo Coêlho
Pae:; Landim
Salatiel Carvalho
Simão Scssim
Victor Fontana

Senadores

Mansueto de Lavor
Nelson Wedekin
Ronaldo Aragão
Ruy Bacelar

Deputados

José Geraldo
José Tavares
Lúcia Vania
Manoel Moreira
Márcio Braga
Marcos Lima
Nyder Barhosa
Renato Vianna
Rospide Netto
Santinho Furtado
1'idei de Lima

Cid Carvalho
Domingos Juvenil
Firmo de Castro
Genebaldo Correia
Henrique Eduardo Alves
Israel Pinheiro
Ivo Cersósimo
João Agripino
João Carlos Bacelar
José Carlos VasconcellDs
José Dutra

Edison Lobão
João Lobo

Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
Franci,co dornelles
Humbeno Souto
João Alves
Jost.~ Jorge

COMISSÕES MISTAS

1. COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
Composição

Presidente: Deputado Cid Carvalho - PMDB - MA
l' Vice-Presidente: Senador João Lobo (PFLlPI)
2' Vice-Presidente: Deputado Ziza Valadares (PSDBI

MG)

3" Vice-Presidente: Deputado José Luiz Maia (PDS/PI)
R~lator-Geral para Orçamento/90: Deputado Eraldo
Tmoco (PFLlBA)

Titulares
PMDB

Aluizio Bezerra
Francisco Rollemberg
Joáo Calmon
Jutahy Magalhães
Leopoldo Peres

Chagas Rodrigut':;
Dirceu Carneiro

Aécio Neves
Darcy Deitos
José Serra
Maria de Lourdes Abadia

Jose: G('r;J1c1n
José Ui".,,,, de Oliveira
Luiz Leal
0J arhtali Alves de Souza
Rr)berto Brant
Rospidc Netto

Luiz Marques
Simão Scssim
Stélio Dias

José Fernandes

Max Rosenmann
Paulo Roberto
Paulo Mincaronc
Roberto Vital
Ruhem Branquinho
Sérgio Werneck
1 Vaga

Mendes Botelho

Jorge luhage

Mauro Campos

Titulares

PMDB

PSDB

1'1'

PDS

Gidel Dant,l'

P1'B

Ernesto Gradeila

PDl'

I'DC

Alziro Gomes
José Santana de Vasconcellos
Júlio Campos
Lael Varella

Arnaldo Mnra"s
Chagas Nc-tn
Del Bosco Amaral
Eliel Rndrigue~

Emani Boldrim
Gustavo de Faria
Iturivaf Nascimento

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

Darcy Pozza

Brandão Monteiro

Antônio Perosa
Lézio Sathlcr

Joaquim Succna

PDT
SenadoresAirton Cnrdciro

Costa Ferreira
Ézio Ferreira.
Geovani Borges

José Carlo~ Grt:cco
Saulo Queiroz

PFL
Manoel Cai.;tro
MaurLcíü Campos
Saulo Coelho

PSDB

Sigmaringa Seixas

Mário Maia

Ccsar Maia
Chico Humberto

Roberto Campo,

Deputados
Lúcio Alcàntara
Miro Teixeira

PDS

Senadores

Féres Nader

\ Dcnisar Arneiro

Senadores

Deputados

PL

Senadores

D~putados



Vladmir Palmeira

Jamil Haddad

Senadores

Jonival Lucas

PDS

PT8

PT

PDT

PFL

PRN

PSDS

PRN

PT

Suplentes

PMDB

Uma Vaga

Uma Vaga

Uma Vaga

Uma Vaga

Duas Vagas

Três Vagas

Uma Vaga

Cineo Vagas

Dionísio Hage - PA

Benedita da Silva - RJ

Ramal: 7066 e 7067

Celso Dourado - BA

Doreto Campanari - SP

Márcio Braga - RJ

Rosário Congro Neto - MS

PFL

PSDB

PDT

Nelson Aguiar - ES

PDS

Jorge Arbage - PA

PMDR

Airton Cordeiro - PR

Salatiel Carvalho - PE

Robson Marinho - SP

Titulares

COMISSÓES ESPECIAIS

1 - COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA
DE APRECIAR O PROJETO DE LEI N"
1.506/89,QUE "INSTITUI NORMAS GE
RAIS DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E A
JUVENTUDE E OUTROS QUE CRIAM O
"ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADO
LESCENTE".

Presidente: Deputada Sandra Cavalcanti - PFL -RJ
i" Vice-Presidente: Deputado Airton Cordeiro - PFL

-PR
2" Vice-Presidente: Deputado Arthur da Távola 

PSDB-RJ
3" Vice-Presidente: Deputado Benedicto Monteiro 

PTB-PA
Relator: Deputado Hélio Manhães - PMDB - ES

Deputados

Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos
José Guedes
Renato Bernardi

Senadores
Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes
Nabor Júnior

Deputados

PSB

Senadores

PT

Mauro Borges

2 - COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITO
RIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSI
ÇÓES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ-
RIAS). Composição

MEMBROS DO CONGRESSO

Deputados

MEMBROS DO PODER EXECUTiVO
Charles Curt MuclIer José Carlos Mello
Almir Laversveiler Pedro José Xavier
Cesar Vieira de Rezende Mattoso

PDe
Senadores

Deputados

Secretária: Hilda de Sena eorrea Widerhecker
Endereço: Sala 16 - Anexo II - Câamara dos Depu
tados
Fones: 311 6938 (Secretaria)

233 2945 (Presidente)
311 6937
3116942143 (t' Vice-Presidente)
311 6941 (Relator-Geral)

Assessoria: Dr. Luiz Vasconcelos (CD)
3116682

Dr. José Carlos Alves dos Santos (SF)
2233381 - 31i 33i8



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

~~II1~!ttréll ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Exemplar avulso .•.....••..•..•..•..•.••.

SEÇÃO 11 (Senado Federal)

~~II1~!)tréll ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Exemplar avulso .

NCz$17,04
NCz$ 0,11

NCz$I~04

NCz$ 0,11

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável
em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela
Caixa Econômica Federal - Agência - PS-CEGRAF, conta cor
rente ne.> 920001-2, a favor do

.. .

CENTRO GRÁFIco DO SENADO FEDERAL .
Praça dos Três Poderes -' Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF

CEP: 70160.

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



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N9 97

(janeiro a março de 1988)

Está circulando o n9 97 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de
pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.

Este número, com 342 páginas, contém as seguintes matérias:

Os cânones do direito administrativo - J. Cretella Jú·
nior

A Const.i:uição e a administração pública na Itália - Um·
berto Alegrettl '

Constituição portuguesa - Celso Bastos
Perspectivas da organização judiciária na futura Consti

tuição Federal- José Guilherme Villela
Ministério Público do Trabalho - José Eduardo Duarte

Saad
A renegociação da dívida externa e o respeito à soberania

nacional - Arnaldo Wald
Recurso em matéria tributária - Geraldo Ataliba
Revisão doutrinária dos conceitos de ordem pública e

segurança pública - uma análise sistêmica - Diogo de Fi·
gueiredo Moreira Neto

O acidente de Goiânia e a responsabilidade civil nuclear
- Carlos Alberto Bittar

O direito civil brasileiro ern perspectiva histórica e visão
de futuro - Clóvis V. do Couto e Silva

O nascituro no Código Civil e no direito constituendo
do Brasil - Silmara J. A. Chinelato e Almeida

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

Deformalização do processo e deformalização das contro
vérsias - Ada Pellegrini Grinover

Os meios moralmente legítimos de prova -lufs Alberto
Thompson Flores lenz

Provas ilícitas no processo penal - Maria da Glória
Lins da Silva Colucci e Maria Regina Calfaro Silva

Decreto-Lei nQ 201/67: jurisdicionalização do processo
ou liberdade procedimental? - José Nilo de Castro

Pontes de Miranda, teórico do direito - Clovis Rama.
Ihete

Espaço e tempo na concepção do direito de Pontes de
Miranda - Nelson Saldanha

Norberto Bobbio e o positivismo jurídico - Alaor Bar·
bosa

Direito Educacional na formação do administrador - Edi·
valdo M. Boaventura

Os direitos conexos e as situações nacionais -- José
de Oliveira Ascensão

O contrato de edição gráfica de obras escritas e musicais
- Antônio Chaves

Assinatura
para 1988
(n 9S 97a100):

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Féderal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA
470775.

Atende-se, também. pelo sistema de reembolso postal.



,.

REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISlATIVA N9 98

(abril a junho de 1988)

Está circulando o n~ 98 da Revista de Informação Legislativa, periódico
trimestral de pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal.

Este número, com 466 páginas, contém aS seguintes matérias:

EDITORIAL

Centenário da Abolição da Escravatura

SESSÃO SOLENE DO CONGRESSO NACIONAL

Comemoração do centenário da Abolição

COLABORAÇÃO

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

Beristain
As cláusulas contratuais gerais, a proteção ao consumidor e a lei portu

guesa sobre a matéria - Francisco dos Santos Amaral Neto
Delineamentos históricos do processo civil romano - Sílvio Meira
O destinatário do sistema brasileiro de patent~s - Nuno Tomaz Pires

de Carvalho
A política de informática e a Lei n~ 7.646, de 18-12-87 - Antônio

Chaves
A lei do software - Carlos Alberto Bittar

ARQUIVO

Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e Lei Áurea - A grande
trilogia aoolicioriista - Branca Borges Góes Bakaj



Sessão solene de promulgação da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil de 1988.

COLABORAÇÃO

A vocação dos séculos e o direito romano. O ensino,
a doutrina e a legislação. Um novo direito romano
não europeu. EXemplo~ do passado e do presente.
A África do Sul. O "uti possidetis" e o mundo moder
no. Os "servi terrae" do mundo atual. O monopólio
das terras rurais e a enfiteuse. A usura internacional.
As.reformas agrárias. Sobrevivência da latinidade
- Sflvio A. B. Meira.

A nova Constituição e sua contradição ideológica - Se
nador Leite Chaves.

Aspectos da nova Constituição - Marcelo Pimentel.
O Mandado de Injunção - Herzeleide Maria Fernandes

de Oliveira
O exflio do povo e a alienação do direito - R. A. Amaral

Vieira.
O Congresso brasileiro e o regime autoritário -António

Carlos Pojo do Rego.
CPI e Constituição: Um caso concreto -Alaor Barbosa.
A participação polftica da mulher - Joaquim Lustosa

Sobrinho.
Ombudsman para o Brasil? - Daisy de Aspery Valdés.
Competência concorrente limitada. O problema da con

ceituação das normas gerais - Diogo de Figueiredo
Moreira Neto.

O princfpio do concurso público na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Alguns aspectos - Gil·
mar Ferreira Mendes.

/

REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N9 100

(Outubro a dezembro' de 1988)

Está circulando o n9 100 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral
de pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Feder.al.

Este número, com 400 páginas, contém as seguintes matérias:

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE Programa de desenvolvimento para uma alta adminis-
tração da Justiça - Evandro Gueiros Leite.

A eletividade da magistratura no Brasil-Orlando Soares
Linchamentos: do arcaico ao moderno - José Arthur

Rios.
Poder cautelar geral do juiz - Ministro Sydney Sanches.
A teoria das ações em Pontes de Miranda - CI6vis do

Couto e Silva.
La necesaria motivación de las resoluciones judiciales

- Antonio Maria Lorca Navarrete.
A proibição de analogia no direito tributário - Ricardo

Lobo Torres.
A prescrição da ação penal-econômica perante o Conse

lho Administrativo de Defesa Econômica - CAD
José In~cio Gonzaga Franceschini.

O futuro do mercado de capitais -Amoldo Wald
Arbitragem internacional. Percalços & entraves - Mar

cos A. Raposo.
Reforma agrária no Brasil-José Luiz Quadros de Maga

lhães.

Da responsabilidade civil do Estado - Manoel Caetano
Ferreira Filho.

O seguro da responsabilidade civil- Voltaire Marensi.
A TVA e o direito de autor - Carlos Alberto Bittar.
Evolução histórica do instituto da cessão de contatos

- Antonio da Silva Cabral.
A atividade pesqueira e suas implicações jurfdico~penais

- Licfnio Barbosa.

A iniciativa das leis pelo Tribunal de Contas - Raimundo
de Menezes Vieira.

I

Avenda na Subsecretaria
de Edições Técnicas.~ Se
nado Federal. Anexo I. 2~
andar - Praça dos Três Po
deres, CEP70160- Brasftia.
DF - Telefones: 311-3578 e
.311 ..3579. /

PREÇO DO
EXEMPLAR:
NCz$~,OO

Assinatura para 1989
(n{ll 101 a 104):

NCz$12,00
(já incluídos 0850% para

cobertura das
despesas postais)

I

\..

Os pedidos a serem atendidos através da ~CT deveração ser ~crescidos de 50% (cinqüenta
por cento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanha~os de cheq~e

nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à AgênCia
ECT do Senado~ CGA 470775.

)



CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Quadro Comparativo

(5' edição 1986)

- Comparação de cada dispositivo do texto constitucional vi
gente consolidado ao texto originário da Constituição de 1967 e à
Constituição de 1946.

- Notas explicativas das alterações.

- lndice temático da Constituição vigente.

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Fede·
ral (Anexo I, 229 andar, fone: 311-3578)

Encomendas mediante vale postal ou cheque visado pagâvel em
Brasília, a favor da Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Fe·
deral. (Brasília, DF - CEP: 70160)

Atende-se também pelo reembolso postal.



LEDIÇÃO DE HOJE: 48 PÁGINAS r

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasilia - DF

PREÇO DESTE EXEMPLAR: NCz$ 0,11 1
!----


