
DIÁRID,
~.

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

ANO XLV QUINTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 1990 BRASÍLIA - DF

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO

1- ATA DA 85' SESSÃO DA 4' SES
SÃO LEGISLATIVA DA 48' LEGISLA
TURA EM 27 DE JUNHO DE 1990

I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da ses

são anterior
111 - Leitura do Expedi~nte

OFíCIO

N" 23/lj(),- Do Se'nhor'bepu~do IS
MAEL WANDERLEI. cbmunicando
sua renúncia,à liderança doPTR c a indi
caçáo do nome do Députa'ció' AS~IS CA
NUTO para Líder.

COMUNICAÇÕES

Do Senhor Deputado EDIVALDO
HOLANDA. comunicando sua filiação
ao PSC.

Do Senhor Depilrado FREITAS FI
LHO. comunicando que' t(linou' posse na
Cámara dos Deputados.

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Decreto Legislativo n" 57-O.
de 19R1j - Emenda do Senado ao Projeto
de Decreto Legislativo n" 57-8, de Ilj89.
que "aprova os textos das Convenções so
bre Pronta Notificação de Acidente Nu
clear ou Emergência Rac[iológica. apro
vadas durante a sessão especial de Confe
rência Geral da Agência Internacional de
Energia Atômica. em Viena. de 24: a 27
de setembro de 1986"; tendo pareceres:
da Comissão de Relações Exteriores. pela
aprovação; da Comissáo de Constituiçáo
e Justiça e de Redação. pela constitucio
nalidade. juridicidade e técnica l~gislati

va; e. da comissão de Mina;; e.Energia.
pela aprovação.

Projeto de Decreto Legislativo n"
l7lj-A. de 1990 (Da Célmissão de Rela
ções Exteriores) - Mensagem n" 1l67/lj(l
- Aprova o texto do Aju~te Complemen
tar entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da Repúhlica
do Paraguai sobre a constituiçüo de um
Programa de Cooperaçüo Técnica. assina
do em Assunção. em 10 de novembro de
1981j; tendo parecer. da Comissüo de
Constituiçüo e Justiça e de Redaçüo. pela'
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa.

'Projeto de Lei n" 222-A. de 1987 (Do
Sr. Aloysio Teixeira) -Autoriza a admis
sáo. pela Caixa Econômica Federal. dos
empregados da As>ociaçüo de Previdên
cia dos Empregados do Banco Nacional
da habitaçüo - PREVHAB. e dei outras
providências; tendo pareceres: da Comis
são de Constituiçáo e Justiça e de Reda
çáo. pela constitucionalidade. juridicida
de e técnica legislativa; da Comissüo de
Serviço Púhlico. pela rejeição. contra os
votos dos Srs. Aristides Cunha. Miro Tei
xeira. Naphtali Alves de Souza e. em se
parado, do Sr. Nosser de Almeida; e. da
Comissão de Finanças e Tributação. pela
aprovação com emendas.

Projeto de Lei n" 763-A. de 19R8 (Do
Sr. Jayme Paliarin) ....:.... Extingue o aval
e a fiança em todo o território nacional:
tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação. pela consti
tucionalidade. juridicidade. técnica legis
lativa e. no mérito pela rejeição; e. da
Comissão de Economia. Indústria e Co
mércio. pela rejeição.

Projeto de Lei n" 1.212-A. de 1lj88 (Do
Sr. Solon Borges dos Reis) - Dá nova

redação a dispositivo 'do art. IOlj. da Lei
n'" 6.404, de 15 de dezembro de 1976. que
"dispõe sobre as sociedades por ações;
tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação. pela consti
tucionalidade.j uridicidade e técnica legis
lativa; e. da Comissão de Economia, In
dústria e Comércio, pela aprovação,

Projeto de Lei n" 3.22lj-A. de 1ljli9 (Do
Sr. José Tavares) - Dispõe sobre a re
messsa de vencimentos. salários e proven
tos de servidores públicos em treinamento
de pós-graduação no exterior e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comis
sáo de Constituição e Justiça e de Reda
ção. pela constitucionalidade. juridicida
de e técnica legislativa; da Comissão de
Educação. Cultura e Desporto. pela apro-.
vaçüo; e. da Comissão de Finanças e Tri
butação. pela aprovação. com emendas.

Projeto de Lei n" 3.734-A. de 1989 (Do
Poder Executivo) - Mensagem n" 546/89
- Dispõ~ sobre os crimes hediondos. nos
termos do art. 5". inciso XLIII. da Consti
tuição Federal. e dei outras providências;
tendo parecer. da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela consti-'
tucionalidade. juridicidade. técniea legis
lativa e, no mérito. pela aprovaçáo.

Projeto de Lei n" 4.092-A, de 1989 (Do
Sr. Ismael Wanderlei) - Altera os incisos
do art. 130 da Consolidação das Leis do
Trabalho; tendo parecer, da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
inconstitucionalidade, contra o voto. em
separado do Sr. Jorge Arbage. ;

Projeto de Lei n° 4.956-A, de 1985 (Do
Senado Federal) - PLS n° 106/84 - Au
toriza a admissão, pela Caixa Econômica
Federal, dos empregados das sociedades
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Projeto de Lei no 5.403, de 1990 (Do
Senado Federal) - PLS no 190/89 - Dis
põe sobre a venda e revenda de combus
tíveis derivados do petróleo e álcool car,

.burante, regulamenta o art. 238 da Cons
tituição, e dá outras providências.

Projeto de Lei n" 5.404, de 1990 (Do
Senado federal) -PLS nU 216/89 -Alte
ra o art. 25 da Lei n" 7.492, de 16 de
junho de 1986.

Projeto de Lei n'! 5.405, de 1990 (Do
Senado Federal) - PLS no 50/90 - Esta
belece novas disposições penais e proces
suais penais para os crimes de seqüestro
e extorsão mediante seqüestro, e dá ou
tras providências.

ERRATAS

(Republica-se em virtude de novo des
pacho do Sr. Presidente)

Na ementa, onde se lê:
Projeto de Lei n" 2.281, de 1989 (Do

Sr. Renato Johnsson) - Dispõe sobre o
porte de arma.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e Redação; e de Defesa Nacional)

Leia-se:
Projeto de Lei n" 2.281, de 1989 (Do

Sr. Renato Johnsson) '- Dispõe sobre o
porte de arma.

À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

(Republica-se em virtude de novo des
.pacho do Sr. Presidente)

Na ementa, onde se lê:
Projeto de Lei n" 5.045, de 1990 (Do

Sr. Henrique Eduardo Alves) - Dispõe
sobre o regime jurídico dos servidores ci
vis da U'nião, das Autarquias, dos Terri
tórios Federais e das Fundações Públicas,
previsto no artigo 39 da Constituição Fe
deral e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei no 4.058,
de 1989)

Leia·se:
Projeto de Lei no 5.045, 1990 (Do Sr.

Henrique Eduardo Alves) - Dispõe so
bre o regime jurídico dos servidores civis
da União, das Autarquias, dos Territórios
Federais e das Fundações Públicas, pre
visto no Artigo 39 da Constituição Federal
e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Trabalho, de
Administração e Serviço Público - art.
24,11)

de crédito imobiliário e das í"nstituiçôes
financeiras privadas em situação de liqui
dação extrajudicial decretada pelo Banco
Central do Brasil; tendo p:m~ceres: daCo
missão de Cpnstituição e Justiça e de Re
dação, pela ,cpnstitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa; e; das Comis
sões de Trabalho, de Administração.'e
Serviço Público e de Finanças e Tributa
ção" pelo arquivamento por prejudicia
lidade.

Proje,to de Lei n" 6.932-A,de 1985(00
Poder Executivo) - Mensagem n" 586/85
- Estabelece o prazo prescricional para
a ação de reparação civil contra as estra
das de ferro; tendo pareceres: da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação; e, da Comissão de Transpor
tes, Desenvolvimento Urbano e Interior,
pela aprovação.

Projeto de Lei n" 8.595-A, de 1986 (Do
Senado Federal) - PLS N'.' R3/R2 - Dis
pensa a realização de vistoria judicial na
hipóteSe que menciona; tendo parecer, da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juri
dicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emenda.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei nU 5.204, de 1990 (Do
Sr. Haroldo Lima) ..,- Dispõe sobre o
exercício da profissão de operador de pro
cessamento e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 5.314, de 1990 (Do
Sr. Darcy Deitas) - Acrescenta parágra
fo ao art. 8° da Lei n°.5.890, de 8 de junho '
de 1973, para dispensar o segurado da
Previdência Social, com mais de dez anos
de contribuição à entidade, da carência
exigida para concessão de aposentadoria
por velhice.

Projeto de Lei no 5.333, de 1990 (Do
Sr. Leolpoldo Souza) ~ Dispõe sobre o
salário mínimo profissional dos professo
res de 1° e 2" graus e dá outras provi
dências.

Projeto de Lei nU 5.334, de 1990 (Do
Sr. Leopoldo Souza) - Dispõe sobre a
cobertura de seguro de imóveis financia
dos pelo Sistema Financeiro de Habita
ção, no caso que especifica.

Projeto de Lei n" 5.336, de 1990 (Da
Sr' Irma Passoni) -Dispõe sobre o domi
cílio eleitoral dos candidatos e cargos ele
tivos.

Projeto de Lei N° 5.337, de 1990 (Dos
Srs. Luiz Gushiken e José Genoíno) 
Exclui as instituições financeiras públicas
e as entidades de previdência privada da
obrigatoriedade de aquisição dos Certifi
cados de Privatização e dá outras provi
dências.

Projeto de Lei no 5.338, de 1990 (Do
Sr. Lúcio Alcântara) - Dispõe sobre a

jornada de ·trabalho 'doscirurgiões-den
tistas e determina·outras providências.

Projeto' de Lei 'no 5;342, de, 1990 (Do
Sr. Michel Temer) -Introduz alterações
da Lei n" 8;024, de 12 de abril de 1990,
que "institui o cruzeiro, dispõe sobre a
Iiquidez dos ativos financeiros e dá outras
providências" .

Projeto de Lei no 5.347, de 1990 (Do
Sr. Eduardo Siqueira Campos) - Define
a pequena propriedade rural (art. 5", inci
so XXVI, da Constituição Federal).

Projeto de Lei nU 5.350, de 1990 (Do
Sr. Jalles Fontoura) - Acrescenta dispo
sitivo ao art. 20 da Lei n" 8.036, de 11
de maio de 1990, para permitir a livre
movimentação da conta vinculada do
FGTS àqueles que se transferem do regi
me celetista para o regime estatutário.

Projeto de Lei n° 5.354, de 1990 (Do
Sr. Samir Achôa) -Disciplina a vigência
de atos do Poder Executivo.

Projeto de Lei n" 5.356, de 1990 (Do
Sr.Walmor de Luca) - Dispõe sobre a
contribuição.previdenciária das emiSSOras
de rádio e das empresas editoras de jor-
nais e revistas. '.

Projeto de Lei n" 5.360, de 1990 (Do
Sr. Farabuline. Júi1ior) - Dispõe sobre
o comércio de lentes de contato, sua pres"
crição e adaptação e determina outras
providências.

Projeto de Lei n" 5.361, de 1990 (Do
Sr. Leonel Júlio) - Revoga a lei n'! 7.712,
de 22 de dezembro de 1988, que "dispõe
sobre a cobrança de pedágio nas Rodovias
Federais e dá outrsa providências".

Projeto de Lei nU 5.363, de 1990 (Do
Sr. Afif Domingos) - Altera o artigo 4u

da Lei no 7.856, de 24 de outubro de 1989;
destinando percentual da renda líquida
das loterias federais aos municípios.

Projeto de Lei no 5.364, de 1990 (Do
Sr. Walmor de Luca) - Estabelece crité
rios para a demissão por justa causa por
embriaguez.

Projeto de Lei n" 5.365, de 1990 (Do
Sr. Gumercindo Milhomem) - Dispõe
sobre o funcionamento dos portos nacio
nais e dá outras providências.

Projeto de Lei no 5.377, de 1990 (Do
Senado Federal) - PLS no 301189,
Transfere, para o domínio do Distrito Fe
deral, os imóveis que menciona.

Projeto de Lei n° 5.381, de 1990 (Do
Sr. Jorge Gama) - Concede prioridade
para as obras, que especifica.

Projeto de Lei no 5.383, de 19,90 (Do
Sr. Chico Humberto) - Concede isenção IV - Pequeno Expediente
do Imposto sobre Produtos Industrializa- NILSON GIBSON - Definição, pelo
dos - IPI, aos pequenos e médios produ- Governo, da política salarial.
tores, sobre máquinas e equipamentos FARABULINI JÚNIOR - Críticas à
agrícolas e dá outras providências. política econômica do Governo Collor.

Projeto de Lei n" 5.386, de 1990 (Do FLORESTAN FERNANDES (Retira-
Sr. Antônio Salim Curiati) - Dispõe so- do pelo orador para revisão) - Críticas
bre a rotulagem de produtos dietéticos à Medida Provisória n" 193, que trata da
e determina outras providências. política salarial.

_________---l
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ADYLSON MOTTA - Críticas à re
forma administrativa do Governo Collor.
Apelo ao Governo, no sentido de revisão,
da demissão de servidores públicos. .
. JOSÉ GENOÍNO~ Críticas à politica

adotada pelo Governo Federal no setor
da Cultura. Sugestão de exoneração) do
Secretário da Cultura, Sr. Ipojuea Pontes.

PAULO DELGADO - Considera
ções sobre a Medida Provisória n" 193,
que' tr\lta da política salarial.

FLAVIO PALMIER DA VEIGA
Instituição do regime jurídico único para
os servidores. ,

LÚCIA BRAGA - Repúdio à demis
são em massa de servidores públicos. ,

ANTÔNIO PEROSA - Efeitos preju
diciais da extinção do Instituto Brasileiro
do Café - mc, para a cafeicultura brasi
leira.

ISRAEL PINHEIRO - Homenagem
. ao jornalista Carlos 'Castello Branco ao

ensejo de seu 70" aniversário natalício.
CÉLIO DE CASTRO - Perdas sala

riais decorrentes da nova política implan
tada pelo Poder Executivo. Anúncio, pelo
Governo, da implantação de nova política
industrial.

LÉLIO SOUZA - Conveniência da
destinação de recursos da campanha
"SOS Rodovias" para recuperação das es
tradas gaú·chas.

ALOISIO VASCONCELOS - Inexis
tência'de mordomias na Câmara dos De
putados. Anúncio de apresentação, pelo
orador, de proposta para extinção das
imun'idades parlamentares.'

JOSÉ FERNANDES - Demissão de
funeÍonários da Caixa Econômica Federal
em Parintins, Estado do Amazonas.

ABIGAIL FEITOSA.~ Demissão de
funcionários da Sucam e da Sesp.

CRISTINA TAVARES - Despropó
sito do pedido de cassação da Deputada
Anna Maria Rattes formulado pelo Depu
tado Amaral Netto.

MANUEL DOMINGOS~ Críticas ao
Governo Federal pela edição da Medida
Provisória n" 193, que trata da política
salarial.

CELSO DOURADO - Necessidade
de reconsideração, pelo Governo Fede
ral, da demissão de funcionários da Ce
plac, Estado da Bahia.

PAULO MACARINI - Excelência do
deseqJpenho da indústria catarinense.

PAULO PAIM - Equívocos da polí
tica nacional de salários formulada pelo
Governo.

PAULO ZARZUR - Expansão da
tecnologia nacional na produção de ali
mentos básicos.

MÁRCIO BRAGA - Causas do fra
casso da seleção brasileira de futebol na
Copa do Mundo de 1990.

SÔLON BORGES DOS REIS - Su
gestão da Câmara Municipal de Joboti-

cabal, Estado de São Paulo', para a elabo
raç'ão de 'lei determinativa da 'liberação

. dos recursos bloqueados de entidades fi
lantrópicas.

VLADIMIR PALMEIRA - Passeata
de professores e alunos do Rio de Janeiro,
em defesa do ensino público.

OSVALDO BENDER - Lançamen
to, pelo Presidente da República, do Pro
grama SOS - Rodovias.
, NEY LOPES - Conseqüências dare

dução dos re'cursos do Fundo de Partici
pação dos Municípios.

CESARMAIA - A busca do consenso,
. nas socicdade.s democráticas.·

VALMIR CAMPELO - Efeitos da
nosos das demissões de funcionários pú
blicos para o Distrito Federal.

FLORICENO PAIXÃO - Indispenê

sabilidade de eOiTeção, pelo Congresso
Naci'onal, do 'texto da Medida Provisória
n" 193.

CARLOS VINAGRE -Conveniência
de apresentação de emenda à Medida
Provisória n" 155" com vistas à exigênica ,
de prévia autorização do Congresso Na
cional para privatização de elTIpresa públi
'ca. Efeitos prejudiciais da extinção da Pe
tromisa para o desenvolvimento dos Esta
dos. Nect;ssidade de preservação da Com
panhia de Pesquisas de Recursos Mine
rais. Homenagem ao ex-Deputado Fede
ral e ex-Governador do Estado do Pará,
Luís Geolas de Moura Carvalho.

VICTO,R FACCIONI - Sugestão de
adoção, pelo Governo Federal, de polí
tica semelhante ao "New Deal", implan

, tada nos Estados Unidos durante o gover
no Franklin Delano Roosevelt.

HARLAN GADELHA - Homena
gem à instalação do Município de Itaqui
tinga, Estado de Pernambuco.

JORGE UEQUED - Críticas à Me
dida Provisória n" 193, que dispõe sobre
política salarial. .

FRANCISCO AMARAL - Faleci
mento do empresário e político Hermínio
Gerbi, em Amparo, Estado de São Paulo.

AGASSIZ ALMEIDA - Críticas à
demissão de servidores da Empresa de
Correios e Telégitlfos - ECT, particu
larmente no Estado da Parmba,

JOSÉ MARIA EYMAEL - Anúncio
de apresentação, pelo orador, de projetos
de lei determinando a liberação dos cruza
dos novos retidos no Banco Central, de
propriedade de pessoas físicas e jurídicas.

FRANCISCO DORNELLES - Mu
dança na política de concessão de autoriJ
zações para funcionamento de postos de I
revenda de produtos derivados de petró
leo.

BENEDITA DA SILVA - Documen
to da Anistia Internacional. intitulado
"Fortunas e Execução Extrajudicial no
Brasil Urbano", sobre desrespeito aos di
reitos humanos no País. Homenagem a

Antonieta Campos da Paz, militante polí
tica recentemente falecida.

DORETO CAMPANARI - Conside
ràções sobre a, retenção de saldos de ca
derneta de poupança pelo·Baneo Central;
e a redução de vencimentos de funcio
nários públicos cólocados em disponibi
lidade.

INOCÊNCIO OLIVEIRA - Lança
mento, pelo Governo, do Programa SOS
-Rodovias. ' •

ALDO ARANTES - Protesto 'cCllltra
demissão de funcionários públicos.

JOÃO PAULO - Inconveniência da
demissão de integrantes do quadro de
Agentes da Inspeção do Trabalho.

JOVANNI MASINI - Críti.cas·à Me
dida Provisória nO' 1\13, que disp(je sobre
política salarial.

FERES NADER - Transcurso dos
347 anos de fundação do Município de
Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro.

VIVALDO BARBOSA - Crescimen
to da taxa de desemprego nas pequenas

'e médas empresas no Estado do Rio de
Janeiro. Protesto contra demissão de fun
,cionários do IBGE.

ROSÁRIO CONGRO NETO - Ne
cessidade de eletrificação de cidades inte
rioranas.

LUIZ SOYER - Parecer do Conselho
Federal de MediCina ao Projeto de Lei
n" 2.43X/X9, de autoria do Deputado Ino
cêncio Oliveira, sobre planejamento fa-
miliar. '

LÉZIO SATHLER - Reivindicações
dos pescadores capixabas.

HÉLIO ROSAS - Reivindicação dos
pesquisadores científicos do Instituto Bio
lógico de São Paulo, em favor, da regula
mentação da aposentadoria especial para
os trabalhadores em atividades penosas,
insalubres ou perigosas. .

HENRIQUE EDUARDO ALVES
Ausência de efetiva política social no Go
verno Collor de Mello.

CARLOS BENEVIDES - Lança
mento, pelo Presidente da República, do
Programa SOS-Rodovias.

AUGUSTO CARVALHO - Repúdio
à Medida Provisória n" IlJ3.

STÉLIO DIAS - Indicação, pela
Unesco, do Senador João Calmon para
embaixador honorário durante o Ano In
ternacional da Alfabetização.

ARNOLD FlOR!\.V.ANTE - Ênfase
na necessidade de entendimento entre
Governo, sociedade e Congresso Nacio
nal.

MAURÍCIO FRUET - Transferência
da sede da Confederação Brasileira de Fu
tebol para a Capital da República.

VILSON SOUZA - Regulamentação
da remuneração e a jornada de trabalho
noturno.

ARNALDO FARIA DE SÁ -Inclu
são na lei sobre política salarial do rea-
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juste das aposentadorias e pensües pagas
pela Previdência Social.

DARCY DEITOS - Homologação,
pela Convenção Regional do PSDB, do
nome do SeIi'ador José Richa para candi
dato ao governo do Estado do Paraná.

MOEMA SÃO THIAGO - União da
bancada nordestina contra o prossegui
mento das demissões de servidores do t
Banco do Nordeste do Brasil.
, RUBEM BRANQUINHO-Início de
funcionamento, em Brasiléia. Estado do
Acre, do Curso Superior de Pedagogia.

ANTONIO DE JESUS - Transferên
cia de competência dos titulares dos ór
gãos extintos para seus substitutos nos no-
vos órgãos. .

BOCAYUVA CUNHA - Protesto
contra entrega de empresas do Estado a
,grupos nacionais e internacionais. parti-
ocularmente no tocante à Companhia Side
rúrgica Nacional. Crítica ao Governo pela
remoção de médicos para o Hospital do
Inamps no bairro da Posse. Nova Iguaçu.
Estado do Rio de Janeiro.

AIRTON CORDEIRO - Precarieda
de da malha rodoviária nacional.

ALBÉRICO CORDEIRO - Situação
desesperadora dos produtores de leite do
Estado de Alagoas.
CAR~OS CARDINAL - Transcurso

do 28" ano de implantação da reforma
agrária no Banhado do Colégio, Estado
do Rio Grande do Sul.

OSMAR LEITÃO - Necessidade de
obras para conservação ,da ponte Rio
Niterói.

NELSON FRIEDRICH - Instituição
do Código de Defesa do Consumidor.

LUIZ HENRIQUE - Homenagem à
Rede Globo de Televisão pelas trezentes
apresentações do programa "Globo Ciên
cia".

V - Grande Expediente
GONZAGA PATRIOTA - Críticas

ao Plano Brasil Novo.
AFIF DOMINGOS - Análise das

perspectivas político-institucionais do
País. Protesto. no Estado de São Paulo.
contra a p:olítica adotada pelo Governo.

PRESIDENTE (Paes de Andrade) 
Comunicação sobre processo de eleição
de membros titulares e suplentes do Con-

selho da Repúhlica e candidatos concor
rentes.

ARNOLD FIORAVANTE (Pela Or
dem) - Pedido de esclarecimento sobre
validade de cédulas distribuídas por can
didatos.

PRESIDENTE (Paes de Andrade) 
Resposta ao Deputado Arnold Fioravan
te.

GERSON PERES - Necessidade de
adoção, pelo Governo, de critérios na de
missão de servidores nas áreas de saúde
e de educação públicas.

CUNHA BUENO (Pela Ordem) -Pe
dido de esclarecimento à Mesa sobre pro
cesso de votação para escolha de dois re
presentantes da Casa para o Conselho da
República.

PRESIDENTE (Paes de Andrade) 
Resposta ao Deputado Cunha Bueno.

ARNOLD FIORAVANTE (Pela Or
dem) - Protesto contra adiamento da
eleição de membros da Casa para o Con
selho da República.

VI - Comunicações de Lideranças
(Não houve oradores inscritos.)
VII - Ordem do Dia
Apresentação de proposições - JO

VANNI MASINI, PAULO ZARZUR,
LÚCIA BRAGA. JOSÉ CAMARGO,
FRANCISCC> AMARAL. JOSÉ MA
RIA EYMAEL. LEONEL JÚLIO, AN
TONIO DE JESUS, LEOPOLDO SOU
ZA. NELTON FRIEDRICH, GERAL
DO ALCKMIN FILHO, JORGE GA
MA, MAURÍCIO FRUET, FRANCIS
CO PINTO, PAULO RAMOS. IVO
CERSÓSIMO, THEODORO MEN
DES. GERALDO BULHÕES. GEO
VANI BORGES. ANTÔNIO CARLOS
MENDES THAME.

ÉRICO PEGORARO (Pela Ordem)
- Esclarecimentos sobre data de votaçáo
para escolha dos membros do Conselho
da República.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Resposta ao Deputado Érico Pegoraro,

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Requerimento para realização de sessão
em homenagem ao jornalista Carlos Cas
tello Branco. Aprovado.

- Discussão única da Mensagem n"
467/90. Comunicação sobre existência de

parecer da Comissão de Economia, In
dústria e Comércio, concluindo por proje
to de decreto legislativo.

JOSÉ GENOÍNO (Pela ordem) 
Conveniência de adiamento da votação
da matéria.

ALDO ARANTES -(Pela ordem)
Conveniência de adiamento da votaçáo
da matéria por duas scssües.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Rejeitado o adiamento. Aprovado o pro
jeto de decreto legislativo. contra os votos
do PC do B. PT. e PMDB.

- Requerimento para tramitaçáo. em
regi~e de urgência. do Projeto de Lei
n" 5.402fl)O. Aprovado.

- Requerimento para inversão do item
2 para o item 3 da pauta, e vice-versa.

IBSEN PINHEIRO (Pela ordem) 
Inadmissilidade de inversão da pauta.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Resposta ao Deputado Ibsen Pinheiro.

ROBERTO FREIRE (Pela Ordem) 
Inadmissihilidade de inversão da pauta
depois de iniciada a Ordem do Dia.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Resposta ao Deputado Roberto Freire.
Rejeitado o requerimento.

RENAN CALHEIROS (Pela ordem)
- Pedido de verificação de votação,

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Deferimento do pedido de verificação de
votação.

SOLON BORGES DOS REIS (Pela
ordem) - Falecimento do ex-Deputado
Salvador Julianelli.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Adiamento da votação por falta de quo
rum.

VIII --:- Comunicações parlamentares
(Não houve oradores inscritos.)

o IX _ Encerramento.
2 - ATOS DA MESA
Exonerações: Elio José Nascentes; Nas

ser Saleh Abdel Oader.
Nomeações: Elio José Nascentes; Lin

dolfo Paoliello.
Designações: Dermival Nogueira de

Souza; Luiz Afonso Sieiro Soares; Moizes
Lobo da Cunha e Roberto Sales.

3- MESA
4 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
5 - COMISSÕES
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Ata da 85lil Sessão, em 27 de junho de 1990
,

Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio de Oliveira, 19 Vice/Presidente;

Wilson Campos, 29/Vice-p'residente;'Floriceno Paixão, Suplente de Secretári,o,:
Arnaldo Faria de Sá, Suplente de Secretário

As 13H30MIN. COMPARECEM OS SE
NHORES:

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Wilson Campos
Luiz Henrique
Edme Tavares
Carlos Cotta
Feres Nader
Floriceno Paixão
Arnaldo Faria de Sá
José Melo

Acre

Amílcar de Queiroz - PDS; Nosser Al
meida - PDS; Ornar Sabino - PDS.

Amazonas

Antar Albuquerque - PTR; Beth Azize
- PDT; Ézio Ferreira - PFL; José Fernan
des - PST.

Rondônia

Arnaldo Martins - PSDB; Chagas Neto
- PTB; Francisco Sales - PRN; Rita Furta
do - PFL.

Pará

Ademir Andrade - PSB; Amilcar Moreira
- PMDB; Carlos Vinagre - PMDB; Eliel
Rodrigues - PMDB; Fernando Velasco 
PMDB; Jorge Arbage - PDS;'Paulo Ro-
berto - PL. '

Tocantins

Eduardo Siqueira Campos - PDC.

Maranhão

Antonio Gaspar -- PSDB; Enoc Vieira
PFL; Nan Souza - PFL; Onofre Corrêa 
PMDB.

Piauí

Jesualdo Cavalcanti - PFL; Mussa Demes
- PFL; Paulo Silva - PSDB.

Ceará

Carlos VirgI1io - PDS; Expedito Machado
- PST; Lúcio Alcântara - PDT; Flávio
MarcI1io - PDS; Moysés Pimentel - PDT;
Orlando Bezerra - PFL; Ubiratan Aguiar
-PMDB.

Rio Grande do Norte

Marcos Formiga - PST.

Paraíba

Antonio Mariz - PMDB; Edivaldo Motta
- PMDB; Francisco Rolim - PSC; João
da Mata - PFL; José Maranhão - PMDB.

Pernambuco

Cristina Tavares - PDT; Egídio Ferreira
Lima - PSDB; Fernando Bezerra Coelho
- PMDB; Gonzaga Patriota - PDT; José
Jorge - PFL; José Tinoco - PFL; Maurílio
Ferreira Lima - PMDB; Nilson Gibson 
PMDB; Roberto Freire - PCB. '

Alagoas

Antonio Ferreira - PFL; Eduardo Bonfim
- PC do B; José Thomaz Nonô - PFL;
Vinicius Cansanção - PFL.

Sergipe

Djenal Gonçalves - PMDB; João Macha
do Rollemberg - PFL; José Queiroz - PFL.

Bahia

Abigail Feitosa - PSB; Benito Gama 
PFL; Francisco Benjamim - PFL; Jairo Azi
- PDC; Jorge Vianna - PMDB; Leur Lo
manto - PFL; Miraldo Gomes - PDC; Mu
rilo Leite-PMDB; Prisco Viana- PMDB;
Waldeck Ornélas - PFL.

'Espírito Santo

Jones Santos Neves - PL; Lezio Sathler
- PSDB; Nyder Barbosa - PMDB; Pedro
Ceolin -PFL; Rita Camata- PMDB; Rose
de Freitas - PSDB.

Rio de Janeiro

Arolde de Oliveira - PFL; Benedita da
Silva - PT; Daso Coimbra - PRN; Flavio
Palmier da Veiga - PRN; Jorge Gama 
PMDB; Nelson Sabrá - PRN; Paulo Ramos
- PDT; Roberto Augusto - PTB; Sandra
Cavalcanti - PFL.

Minas Gerais

Aluísio Vasconcelos - PMDB; Álvaro
Antônio - PRS; Carlos Mosconi - PSDB;
Chico Humberto - PST; Christóvam Chia
radia - PFL; Dálton Canabrava - PMDB;
Elias Murad - PSDB; Ibrahim Abi-Ackel
-PDS; Israel Pinheira-PRS; José da Con
ceição - PRS; José Santana de Vasconcellos
- PFL; José Ulísses de Oliveira - PRS;
Lael Varella - PFL; Leopoldo Bessone 
PMDB; Luiz Alberto Rodrigues - PMDB;
Marcos Lima - PMDB; Mello Reis - PRS;
Octávio Elísio - PSDB; Oscar Corrêa 
PFL; Raimundo Rezende - PMDB; Ronara
Corrêa - PFL; Rosa Prata - PRS; Saulo
Coelho - PSDB; Sérgio Naya - PMDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Afif
Domingos - PL; Antônio Perasa - PSDB;
Aristides Cunha - PDC; Cunha Bueno' -

PDS; Doreto Campanari - PSDB; Fernando
Gasparian - PMDB; Florestan Fernandes
- PT; Geraldo Alckmin Filho -'-,- PSDB; Ir
ma Passoni - PT; João Rezek -,- PMo'B;
José Camargo - PFL; José Carlos Grecco

. - PSDB; José Genoíno - PT; José Maria
Eymael - PDC; José Serra - PSDB; Koyu

, Iha - PSDB·; Leonel Júlio - PT do B; Nel
son Seixas-PSDB; Paulo Zarzur-PMDB;
Michel Temer - PMDB; Ricardo Izar 
PL; Robson Marinho - PSDB; Samir Achôa
- PMDB; Tidei de Lima - PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Antonio de Je
sus - PMDB; Délio Braz - PMDB; Jalles
Fontoura - PFL; Roberto Balestra - PDC.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Jofran Frejat
- PFL; Valmir Campelo - PTB.

Mato Grosso

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

Mato Grosso do Sul

José Elias - PTB; Rosário Congra Neto
- PSDB; Saulo Queiroz - PSDB.

Paraná

Antônio Ueno ~ PFL; Borges da Silveira
- PDC; Gilberto Carvalho ~ PFL;.Hélio
Duque - PDT; Jovanni Masini - PMDB;
Maurício Fruet - PSDB; Nilso Sguarezi 
PMDB; Paulo Pimentel- PFL; Renato Ber
nardi - PMDB; Renato Johnsson - PRN'
Santinho Furtado - PMDB; Waldyr Pugliesi
-PMDB.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio
Carlos Konder Reis - PDS; Eduardo Mo
reira - PMDB; Francisco Küster - PSDB;
Paulo Macarini - PMDB; Renato Vianna
- PMDB; Vilson Souza - PSDB; Walmor
de Luca - PMDB.

Rio Grande do Sul

Antônio Britto -'- PMDB; Erico Pegoraro
- PFL; Hilário Braun - PMDB; Ibsen Pi
nheiro-PMDB; Irajá Rodrigues-PMDB;
Ivo Mainardi - PMDB; João de Deus Antu
nes - PDS; Jorge Uequed - PSDB; Lélio
Souza - PMDB; Luís Roberto Ponte 
PMDB; Nelson Jobim -PMDB; Paulo Min
carone - PTB; Paulo Paim - PT; Rospide
Netto - PMDB; Ruy Nedel-PSDB; Victor
Faccioni - PDS.
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Amapá

Raquel Capiheribe - PSB.

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos)

A lista de presença registra o comparecimen
to de IR7 Senhores Deputados.

Está aherta a sessão.
, Sob a proteç{ío de Deus. e em nome do

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

da sessão 'ahteribr.

11 - LEITURA DA ATA

o SR. ADYLSON MOTTA, servindo como
2" Secretário. procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual é. sem observações.
aprovada.

O SR. PRESIDE~TE (Wilson Campos)
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, Suplente
de Secretário. servindo como I" Secretário.
procede à leitura do seguinte.

III - EXPEDIENTE

OFíCIO
Do Sr. Deputado Ismael Wanderley, nos

seguintes termos:
Ofício n" 023/90

BrasI1ia. 27 de junho de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Através deste registro. venho comunicar

minha renúncia à lidernça do Partido Traba
lhista Renovador - PTR, encaminhando em
anexo, a declaração dos integrantes do Parti
do, que referendam o nome do Deputado
ASSIZ CANUTO para exercê-Ia.

Cordialmente, - Deputado Ismael Wan
derley (PTRlRN)

DECLARAÇÃO

OS Deputados. membros do Partido Tra
halhista Renovador - PTR, e que subscre
vem esta declaração, por decisão unânime
indicam o Deputado Assis Canuto. do Estado
de Rondônia para exercer a Liderança do
PTR a partir do dia 26-6-90.

Brasília, 26 de junho de 1990. - Deputado
Antar Albuquerque - Deputado Francisco
Carneiro - Deputado Ismael Wanderley.

COMUNICAÇÕES

Do Sr. Deputado Edivaldo Holanda, nos se
guintes termos:

BrasI1ia-DF, 26 de junho de 1990.
Exm" Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Pelo presente comunico a V. Ex', que des

de o mês de março do ano corrente pertenço
aos quadros do PSC (Partido Social Cristão).

, Atenciosamento. - Edivaldo Holanda,
Deputado Federal (PSC/MA)

Do Sr. Deputado Freitas Filho, nos seguin
tes termos:
A Sua Excelência' o Senhor

Deputado Paes de Andrade
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília. 26 de junho de 1990
Sen.hor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

'Iência que. empossado hoje na Câmara dos
Deputados. sigo a orientação partidária da
Liderança do Partido Democrático Traba
lhista ,- PDT.

Cordialmente. - Deputado Francisco Al
ves de Freitas Filho

PROJETOS A IMPRIMIR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 57-D, DE 1989

Emenda do Senado ao Projeto de De
creto Legislativo n' 57-B, de 1989, que
"aprova os textos das Convenções sobre
Pronta Notificação de Acidente Nuclear
ou Emergência Radiológica, aprovadas
durante a sessão especial da Conferência
Geral da Agência Internacional de Ener
gia Atômica, em Viena, de 24 a 27 de
setembro de 1986"; tendo pareceres: da
Comissão de Relações Exteriores, pela
aprovação; da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva; e , da Comissão de Minas e Energia,
pela aprovação. .

(Projeto de Decreto Legislativo n"
57-C, de 1989. a que se referem os pare
ceres. )

O Congresso 1'1acional decreta:
Art. I" Ficam aprovados os textos das

Convénçoes sobre Pronta Notificação de Aci
dente Nuclear ou Emergência Radiológica,
aprovadas durante fi sessão especial da Con
ferência Geral da Agência Internacional de
Energia Atõmiq, em Viena, de 24 a 27 de
setembro de 1986.

Art. 2" Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos ou ajudas
COmplementares de que possa resultar a revi
são ou a modificação do presente documento.

Art. 3" Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Câmara dos Deputados. 21 de agosto de
1989. - Paes de Andrade.

EMENDA N" I

(Corresponde à Emenda n" 1-CRE)

Inclua-se o seguinte art. 2'.', renumerando
se o atual art. 2\' para 3":

"Art. 1'.' ..
"Art. 2". São sujeitos à aprovação do

Congresso Nacional quaisquer atos que
. possam resultar em revisão da presente

convenção, hem como aqueles que desti
nem 11 estabelecer-lhe ajustes comple
mentares...

Senado Federal. ~ de novembro de 19R9.
- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SINOPSE

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N" 27. DE 19R9

Aprova o texto das Convenções sobre
Pronta Notificação de Acidente Nuclear
ou Emergência Radiológica, aprovadas
durante a sessão especial da Conferência
Geral da Agência Internacional de Ener
gia Atômica, em Viena, de 24 a 27 de
setembro d~ 1986.

Apresentado pelo Poder Executivo
Lido no expediente da sessão de 23-8-.89,

e publicado no DCN. (Sessão 11). de 24-R-89.
Em 23-R-1I9, à Comissão de Relações Exte

riores e Defesa Nacional. onde poderá rece
ber emendas, pelo prazo de 5 dias, e após
15 dias prorrog,íveis por igual período, para
opinar sobre a matéria.

Em IR-IO-89, anunciada a matéria, é profe
rido pelo Senador Leite Chaves, Relator de
signado. parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, favorável com
emenda. Discussão encerrada sem debates.
Aprovado. A Comissão Diretora. para 'a re
dação final.

Em 23-lO-Rl.J. aprovado na Comissão o pa
reder do Relator oferecendo a redação 'final
do projeto. .

Em 6~I1-R9, aprovada a redação final. A
Câmara dos Deputados com o Ofício SM/n"
755. de 11-11-89.

SM/n·· 755
. " Em 8 de novembro de 19R9

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

Senhor Primeiro Secretário.
Tenho a honra, de comunicar a Vossa Exce

lência, a fim de que se digne levar ao conheci
mento da Câmara dos Deputados. que o Se
nado Federal aprovou, com emenda. o Proje
to de Decreto Legislativo n" 27. de 1989, no
Senado Federal, (nh 57, de 1989. nessa Casa),
que "aprova os textos das Convenções sobre
Pronta Notificação de Acidente Nuclear ou
Emergência Radiológica, aprovadas durante
a sessão especial da Conferência Geral da
Agência Internacional da Energia Atômica.
em Viena, de 24 a 27 de setembro de 1989".

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência
os autógrafos referentes à emenda em apre
Ç?,_bem. c~~o, em devolução, um da propo
slçao pnmltlva.

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

I - Relatório

A Câmara dos Deputados aprovou Projeto
ue Decreto Legislativo, de autoria desta Co
missão ue Relações Exteriores, que aprova
os textos das Convenções sobre Pronta Noti
ficação de Acidentes Nucleares ou Emergên
cia Radiológica, aprovadas durante a sessão
especial da Conferência Geral da Agência
Internacional de Energia Atômica. em Vie
na. de 24 a 27 de setembro de 19R6.

Enviado ao Senado Felleral. o presente
Projeto de Decreto Legislai ivo foi distribuído
à Comissão de Relações E :teriores e Defesa
Nacional, sendo emendado naquele órgão
técnico. A 6 de outubro último foi aprovado
o Projeto no Senado Federal, com emenda
que lhe foi oferecida pelo Relator. Senador
Leite Chaves.

A matéria foi posteriormente devolvida à
Câmara dos Deputados, sendo distribuída a
esta Comissão para exame da emenda apre
sentada pelo Senado Federal.

A modificaçãô realizada através da emen
da aprovada altera o art. 1" do Projeto, que
passa a ter a redação infra:

"Art. I" São aprovados os textos' da
C0!1venção sobre Pronta Notificação de
ACIdente Nuclear e da Convenção sobre
Assistência em caso de Acidente Nuclear
ou Emergência Radiológica, aprqvadas
durante a sessão especial da Conferência
Geral da Agência Internacional de Ener
gia Atômica, em Viena, de 24 a 27 de
setembro de 1986."

Já que são efetivamente duas as conven
ções objeto da aprovação do Congresso Na
cional, nos termos do disposto no' art. 49,
I, do texto constitucional, o artigo passa assim
a retratar, de forma mais adequada, a matéria
objeto do Projeto de Decreto Legislativo, sa
nando evidente, embora ligeiro, equívoco re
dacionaL

Aproveito, igualmente, a oportunidade pa
ra sugerir a esta Comissão a aprovação de
emenda de redação para adequar ao novo
texto do art. l' a ementa do projeto em tela.

11 - Voto do Relator

Em face do exposto, votQ pela aprovação
da Emenda do Senado Federal ao projeto
de Decreto Legislativo n" 57-B, de 1989 que
aprova os textos da Convenção sobre Pronta
Nofificação de Acidente Nuclear e da Con
venção sobre Assistência em caso de Aci
dente Nuclear ou Emergência Radiológica,
aprovadas durante a sessão especial da Con
ferência Geral da Agência Internacional de
Energia Atômica, em Viena, de 24 a 27 de

. setembro de 1986.
Sala da Comissão" 29 de novembro de

1989. - Deputado Djenal Gonçalves, Rela
tor.

lU - .Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores, em
reunião ralizada hoje, aprovou, por unanimi
dade, parecer do Relator, Deputado Djenal
Gonçalves, favorável à Emenda do Senado'
ao Projeto de Decreto Legislativo n° 57-C/89,
com a sugestão de emenda de redação à
ementa para adequá-Ia ao novo texto do arti
go l'

Presentes os Senhores Deputados: Bernar
do Cabral, Presidente; Adolfo Oliveira,
Aloysio Chaves, Márcia Kubitschek, Vice
Presidentes; Djenal Gonçalves, Relator; Ha
roldo Sabóia, Afrísio Vieira Lima, Benedita
da Silva, Airton Sandoval, Fr~ncisco Dióge:
nes, Marcelo Cordeiro, Adylson Motta,
Amaury Müller, Maurício Fruet, iesus Tajra.

. Francisco Benjamim, Artur da Távola, Egí
dio Ferreira Lima, Paulo Pimentel, Eduardo
Bomfim, Leur Lomento, Antonio Mariz,
João de Deus, Daso Coimbra, Mello Reis,
Domingos Leonelli, Virgílio Guimarães,
Maurílio Ferreira Lima, José Ulisses, Délio
Braz, Oscar Corrêa. Antonio Ueno, Sólon
Borges dos Reis, Matheus Iensen, Luiz Al
berto Rodrigues, Hélio Rosas, Santinho Fur
tado, Rubem Branquinho, Leopoldo Souza,
Arnaldo Prieto, Gidel Dantas, Geovah Ama
rante, José Camargo.

Sala da Comissão, 29 de novembro de
1989, - Deputado Bernardo Cabral, Presi
dente - Deputado Djenal Gonçalves, Rela
tor.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EDEREDAÇÃO

I - Relatório

Apresentado pelo Poder Executivo, o pre
sente projeto de decreto legislativo aprova
os textos das Convenções sobre Pronta Noti
ficação de Acidente Nuclear e sobre Assis
tência no Caso de Acidente Nuclear ou Emer-
gência Radiológica. .

Ao apreciar o referido projeto, o Senado
Federal ofereceu emenda ao Art. l' da propo
sição, por entender ter havido ligeiro equí
voco redacional, vez que, conforme constam
dos documentos que o originaram, são duas
as Convenções ora submetidas à apreciação
do Congresso Nacional, a "Convenção sobre
Pronta Notificação de Acidente Nuclear" e
a "Convenção sobre Assistência no Caso de
Acidente Nuclear ou Emergência Radioló
gica". Há de se notar, ainda, que o texto
da segunda Convenção vem complementar,
a primeira.

Defendeu a referida emenda, portanto, co
mo bem-definido em sua justificativa, "a ne
cessidade de se guardar, em termos de titula
ção, similaridade absoluta com os atos admi
nistrativos indicados, em benefício da clareza
e da distinção que a matéria requer".

11 - Voto do Relator

O poder de revisão, na feitura das leis,
está expressamente previsto no Art. 65 de
nossa Lei Maior.

A técnica legislativa não merece reparos.
Diante do exposto, voto pela constitucio

nalidade, juridicidade e técnica legislativa
desta Emenda do Senado ao Projeto de De
creto Legislativo n' 57-B/89.

Sala da Comissão 19 de abril de 1990. 
Deputado Paes Landim, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa da Emenda do Senado ao Projeto
de Decreto Legislativo no 57-B/89, nos termos
do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Theodoro Mendes, Presidente; José Du
tra, Vice-Presidente; Arnaldo Moraes, Har
lan Gadelha, Leopoldo Souza, Horácio Fer
raz, José Thomaz, Nonô, Arnaldo Martins
Bonifácio de Andrada, Antônio Câmara,.Jo~
sé Genoíno, Aldo Arantes, Roberto Freire,
Nelson Jobim, Nilson Gibson, Renato Via
nna, Messias Góis, Oscar Corrêa, Paes Lan
dim, Plínio Martins, Sigmaringa Seixas, Síl
vio Abreu, Gerson Peres, Tarso Genro, José
Maria Eymael, Egídio Ferreira Lima, Bran
dão Monteiro, Adylson Motta, Roberto Jef·
ferson, Adolfo Oliveira, Jovani Masini, Sa
mir Achôa, Rosário Congro Neto e Rodri
gues Palma.

Sala da Comissão, 7 de junho de 1990.
Deputado Theodoro Mendes, Presidente 
Deputado Paes Landim, Relator.

PARECER DA COMISSÃO Im
MINAS E ENERGIA

I - Relatório

Em cumprimento ao qisposto no 'Art. 49,
Inciso XIV da Constituição Federal de 1969,
consoante o Art. 84, Inciso VIII da Carta
Democrática de5 de outubro de 1989, o Con
gresso Nacional recebeu, do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República para refe
rendar, os textos das Convenções sobre Pron
ta Notificação de Acidente Nuclear e sobre
Assistência no caso de Acidente Nuclear ou
Emergência Radiológica, aprovados durante
a sessão Especial da Conferência Geral da
Agê.ncia Internacional qe Energia Atômica,
realIzada em Viena, de 24 a 27 de setembro
de 1986, onde o Brasil se fez representar atra
vés do Presidente da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, Dr. Rex Nazaré'Alves.

Na exposição de motivos ao Chefe do Exe
cutivo Brasileiro, o Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores recomenda a rati
ficação das duas Convenções, cujos textos
encontram-se na Mensagem n" 781, de 1986.

O evento contou com o patrocínio da
Agência Internacional de Energia Atômica
(AIEA) e cuidou, especialmente de temas
relacionados com a segurança e cooperação
internacionais, em caso de acidentes radioló
gicos, tal como ocorreu em Chernobyl, na
União Soviética e em Goiânia, no Brasil.
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11 - Voto do Relator

No âmbito das atribuições desta Comissão
de Minas e Energia. segundo o disposto no
Art. 32, Inciso IX do Regimento Interno des
ta Casa, insere-se o exame e a aprovação
de Convenções e Tratados celebrados pelo
Executivo em nome da nação.

Assim é que, ponho-me de pleno acordo
com a subscrição do Brasil às ditas conven
ções.

Com efeito, Senhor Presidente. Senhores
Congressistas, é imperativo que tenhamos
não só consciência científica e tecnológica em
relação às atividades nucleares. mas sobre
tudo, que alcancemos. em cooperação com
as demais nações. o desenvolvimento e o uso
seguro da energia nuclear. Efetivamente, ne
nhuma nação poderá fazer isso sozinha. Ao
contrário, devemos cada vez mais. buscar na
cooperação internacional entre os povos e
as nações. os instrumentos indispensáveis ao
controle de tão importante fonte energética.

Por isso, entendo a importância dessas me
didas abrangentes, que, em última análise.
asseguram um alto nível de segurança nas
instalações nucleares. .

Esta Comissão, deve, portanto, se posicio
nar de maneira objetiva, ao referendar as
Convenções, para dar suporte legal, indis
pensável a que o nosso País, integre, de forma
decisiva, o concerto das nações que se preo·
cupam com as incontáveis formas de utiliza
ção da energia nuclear, conforme recomenda
aAIEA.

Ressalto, por oportuno, que a adoção em
nosso País, das diretrizes emanadas do orga
nismo internacional, por suas convenções.
não afetará direitos de reciprocidade e, bem
assim, as obrigações dos Estados-Membros'
previstos em acordos internacionais, resguar
4ados que estão, os aspectos relativos à sobe
rania nacional.

Por fim, entendo também, que o tema está
abrangido pelo Art. 49, Inciso XIV da Consti
tuição Federal, pelo que, opino no sentido
de que a Comissão de Minas e Energia apro
ve, na íntegra, os termos das Convenções e
de conformidade com a redação proposta pe
la Emenda do Senado ao PDL n' 27/89{n'
57, de i989, na Câmara dos Deputados), que
aponta equívoco redacional no Art. 1', pois
que, efetivamente são duas as Convenções
submetidas à apreciação do Congresso Nacio
nal: uma, a "Convenção sobre Pronta Notifi
cação de Acidente Nuclear"; outra, a "Con·
venção sobre Assistência no Caso de Aci
dente Nuclear ou Emergência Radiológica".

Sala da Comissão, 6 de junho de 1990. 
Mauro Campos, Deputado Federal.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reu
nião ordinária realizada nesta data, opinou
unanimemente pela Aprovação do Projeto
de Decreto Legislativo n' 57-C/89, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Mauro
Campos.

Estiveram presentes os seguintes Senhores
Deputados: Gabriel Guerreiro, Presidente;
Eduardo Moreira, Antonio Perosa, Octávio

Elísio. Marluce Pinto, Maurício Campos,
Iberê Ferreira. Salatiel Carvalho, Mauro
Campos, César Cals Neto, Murilo Leite, Vir

'gílio Guimarães. José Gomes da Rocha, Vic
tor Faccioni, Jalles Fontoura, Assis Canuto,
João Rezek e Álvaro Antonio.

Sala da Comissão, 6 de junho de 1990. 
Deputado Gabriel Guerreiro, Presidente -:
Deputado Mauro Campos, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 179-A, DE 1990

(Da Comissão de Relações Exteriores) .
MENSAGEM N" 067/90
Aprova o texto do Ajuste Comple.

mentar entre o governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da
República do Paraguai sobre a consti
tuição de um Progarma de Coopera.
ção Técnica, assinado em Assunção,
em 10 de novembro de 1989; tendo
parecer, da Comissão de constituição
e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa. .

(Projeto de Decreto Legislativo n"
179, de 1990, a que se refere o parecer)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Ê aprovado o texto do Ajuste

Compelentar entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica do Paraguai sobre a constituição de um
Programa de Cooperação Técnica, assinado
em Assunção. em 10 de novembro de 1989.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apro
vação do Senado Federal, nos teFmos do inci
so V, do art. 52, da Constituição Federal,
quaisquer acordos ou empréstimos a serem
firmados pelo Grupo de Trabalho de Coope·
ração Técnica Binacional mencionado no
Ajuste Complementar referido no caput.

Art. 2" Este Decreto-Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 25 de abril de 1990. 
Deputado Daso Coimbra, Vice-Presidente no
exercício da Presidência - Deputado João
de Deus Antunes, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA, t}.NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTlTUIÇÁO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

·····················:rf:ruio·iV'·······.. ···· .. ·····
Da organização dos poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

·· ..·.... ·.. ·.... ·····sE·çÃó·iv·..........·.. ·.. ····
Do Senado Federal

Art. 52. Compete privativamente ao Se·
nado Federal:

..........................................................
V - autorizar operações externas de natu·

reza financeira, de interesse da União, dos

Estados, do Distrito Federal. dos Territórios
e dos Municípios;

····· ..PARECERDA·coM'issÁo·j)'E.... ··
RELAÇÕES EXTERIORES

I - Relatório

O Senhor Presidente da República encami
nhou a esta Casa, em 13 de fevereiro de 1990,
a Mensagem n" 067, de 1990, submetendo
à consideração do Congresso Nacional o tex
to do Ajuste Complementar entre o governo
brasileiro e o Governo da República do Para
guai sobre a' constituição de um Programa
de Cooperação Técnica, assinado em Ass~_n.

ção, em 10 de novembro de 1989, por ocaSlao
de visita presidencial aquele País.

Acompanham a Mensagem n" 067, de 1990,
exposição de Motivos do Se!1hor Min!st!o de
Estado das Relações Extenores e c;opla do
referido Ajuste Complementar.

Na Exposição de Motivos acima referida
justifica-se o Ajuste Complementar celebra·
do entre os dois governos como um instru
mento "para a elaboração de diagnósticos
globais e setoriais representativos das neces
sidades de cooperação técnica de ambos os
países, visando à identificação de projetos
específicos a serem desenvolvidos".

11 - Voto do Relator

Aceitamos os argumento.s do Senhor Mi
nistro das Relações Exteriores no sentido de
que o presente Ajuste complementar reve
la-se de importância para a ampliação das
atividades de Cooperação Técnica entre o
Brasil e o Paraguai, este último, como sabe
mos, um país prioritário em nossa política
de relacionamento externo e integração na
América Latina.

Registramos que o Acordo de Cooperação
Técnica celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o governo da
República do Paraguai, em 27 de outubro
de 1987, a que se refere o presente Ajuste
complementar, foi aprovado pelo Decreto
Legislativo n" 068, de 9 de novembro de 1989.

Votamos, pois, pela aprovação do texto
do Ajuste Complementar encaminhado pelo
Poder Executivo nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo em anexo. .

Sala da Comissão, 25 de abril de 1990. 
Deputado João de Deus Antunes, Relator.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLA:;fIVO N' ,DE 1990

"Aprova o texto do Ajuste Comple·
mentar entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o'governo da Repú
blica do Paraguai sobre a constituição de
um Programa de Cooperação Técnica,
assinado em Assunção, em 10 de novem
bro de 1989."

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Ê aprovado o texto do Ajuste

Complementar entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da
República do Paraguai sobre a constituição
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de um Programa de Cooperação Técnica assi
nado em Assunção, em 10 de novembro de
1989.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apro
vação do Senado Federal, nos termos do inci
so V, do art. 52, da Constituição Federal,
quaisquer acordos ou empréstimos a serem
firmados pelo Grupo de Trabalho de Coope
ração Técnica Binacional mencionado no
Ajuste Complementar referido no caput.

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

Sala da Comissão, 25 de abril de 1990. 
Deputado João de Deus Antunes, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores, em
reunião realizada hoje, aprovou, por unani
midade, o parecer do Relator, Deputado
João de Deus Antunes, favorável à Mensa
gem n' 067/90, do Poder Executivo, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Deputados:' Daso
Coimbra, Vice-Presidente no exercício da
Presidência; João de Deus Antunes, Relator;
Enoc Vieira, Aluizio Campos, Maria de
Lourdes Abadia, Aloysio Chaves, Francisco
Benjamim, Eduardo Bomfim, Egídio Ferrei
ra Lima, Virgildásio de Senna, Marcos Lima,
Leur Lomanto, Antonio Mariz, José Tinoco,
Hermes Zaneti, Maun1io Ferreira Lima, Só
lon Borges dos Reis, Matheus Iensen e Do
mingos Leonelli.

Sala da Comissão, 25 de abril de 1990. 
Deputado Daso Coimbra, Vice-Presidente no
exercício da Presidência - Deputado João
de Deus Antunes, Relator.

MENSAGEM N' 67, DE 1990
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Ajuste Complemen·
tar entre o Governo da República Federa·
tiva do Brasil e o Governo da República
do Paraguai sobre a constituição de um
Programa de Cooperação Técl!ica, assi·
nado em Assunção, em 10 de novembro
de 1989, por ocasião de visita presidencial
àquele país.

(Às Comissões de Relações Exterio
res; e de Constituição e Justiça e de Re
dação.)

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

Em conformidade com o disposto no art.
49, inciso I, da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada consideração
de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o texto do
Ajuste Complementar entre o Governo da
República do Paraguai sobre a constituição
de um Programa de Cooperação Técnica, as
sinado em Assunção, em 10 de novembro
de 1989, por ocasião da visita presidencial
àquele país.

Brasília, 13 de fevereiro de 1990. - José
Sarney

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ABC/DAI/
DAM-1/004/ETEC LOO E05, DE 15 DE
JANEIRO DE 1990 DO SENHOR MI
NISTRO DE ESTADO DAS RELA
ÇÕES EXTERIORES.

A Sua Excelência o Senhor
José Sarney,
Presidente da República.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à elevada con

sideração de Vossa Excelência o texto do
Ajuste Complementar sobre Constituição de
um Programa de Cooperação Técnica entre
o Brasil e o Paraguai, assinado em Assunção.
em 10 de novembro de 1989, por ocasião da
visita presidencial.

2. O referido Ajuste visa a promover, de
senvolver e reforçar a Cooperação Técnica.
entre os dois países. Nesse sentido. o instru
mento cria um Grupo de Trabalho de Coope
ração Técnica Binacional, coordenado pelos
respectivos Ministérios de Relações Exterio
res, para a elaboração de diagnósticos globais
e setoriais representativos das necessidades
de cooperação técnica de ambos países, vi
sando à identificação de projetos específicos
a serem desenvolvidos.

3. Como Vossa Excelência poderá bem
verificar, a celebração desse instrumento re
vela-se de importância para a ampliação das
atividades de Cooperação Técnica do Gover
no brasileiro no Paraguai, país prioritário pa
ra a nossa política externa com a América
Latina.

4. Diante do que precede, permito-me
manifestar a Vossa Excelência a conveniência
de que o Presente Ajuste seja implementado,
para qo que será necessário autorização pré
via do Congresso Nacional, conforme os ter
mos do art. 49, inciso I. da Constituição Fe
deral.

5. Nessas condições, tenho a honra de
elevar projeto de Mensagem Presidencial,
para que Vossa Excelência, se assim houver
por bem, encamiqhe o texto do Ajuste anexo
à aprovação do Poder Legislativo.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente. os pro
testos do meu mais profundo respeito. - Ro
berto de Abreu Sodré.

AJUSTE COMPLEMENTAR ENTRE
O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DO

PARAGUAI SOBRE A CONSTITUIÇÃO
DE UM PROGRAMA DE

COOPERAÇÃO TÉCNICA

O Governo da República Federativa do
Brasil

e
O Governo da República do Paraguai
(doravante denominados "Partes Contra-

tantes"),
Considerando a necessidade de implemen

tar o Acordo de Cooperação Técnica, de 27
de outubro de 1987;

Tendo presente os esforços da integração
econômica. social, e cultural entre os dois
países;

Convencidos da importância de estabele
cer mecanismos que contribuam para o de
senvolvimento desse processo a nível regio-
n~.e '

Conscientes da necessidàde de executar
programas específicos que ténham efetiva in
cidência no desenvolvimento econômico e so
cial dos respectivos países,

Acordam o seguinte:

Artigo I

1. Com o objetivo de contar com um me
canismo permanente de programação. as Par
tes Contratantes decidem estabelecer um
Grupo de Trabalho de Cooperação Técnica
Binacional, coordenado pelos respectiv.os
Ministérios das Relações Exteriores, para a
elaboração de diagnósticos globais e setoriais
representativos das necessidades de coope
ração técnica de ambos os países, visando
à identificação de projetos específicos a se
rem desenvolvidos.

2. A programação será de caráter bienal,
renovável mediante solicitação dos organis
mos coordenadores.

3. O Grupo de Trabalho será integrado
por representantes de ambos os Governos,
de outras autoridades diretamente relaciona
das a temas específicos, bem como de orga
nismos técnicos nacionais e de representantes
do setor privado.

Artigo 11

1. Na execução do Programa Bienal. esti
mular-se-á, quando necessário, a participa
ção de organismos multilaterais e regionais
de cooperação técnica. bem como de institui
ções de terceiros países.

2. O Grupo de Trabalho será constituído
de forma imediata à entrada em vigor do pre
sente Ajuste Complementar, para elaborar
o Programa Bienal correspondente.

3. O Programa Bienal será avaliado pe
riodicamente. mediante solicitação das enti
dades coordenadoras mencionadas no artigo
I.

Artigo 111

1. O Programa Bienal será elaborado
conjuntamente, em consonância com as prio
ridades de ambos os países no âmbito de seus
respectivos planos e estratégias de desenvol
vimento econômico e social.

2. O Programa deverá especificar objeti
vos, metas, recursos -técnicos e financeiros,
bem como as áreas em que serão executados
os projetos.

3. O Grupo de Trabalho deverá levar em
consideração a importância da execução de
projetos nacionais de desenvolvimento em
áreas fronteiriças. e de projetos de desenvol
vimento regional integrado. a nível binacio
nal.

Artigo IV

1. Cada Parte Contratante notificará a
outra, por via diplomática. do cumprimento
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mica Federal, não se lhes aplicando o dispos
to no caput do art. 5" do Decreto-Lei n" 759,
de 12 de agosto de 1969.

§ 2" A Caixa Econômica Federal 
CEF, não será responsável pelo pagamento
de sahirios, gratificações, férias e, quaisquer
outras vantagens, ou indenizações de qual·
quer natureza, que sejam devidos pela Pre
vhab.

§ 3',' O tempo de serviço anterior à dmis
são na Caixa Econômica Federal - CEF
será computado unicamente para fins de apo~
sentadoria, nos termos da legislação especí-
fica. '

ArL 2" Para atender às admissões a:que
se refere o artigo anterior, a Caixa Econõ
mica Federal constituirá o Quadro de Pessoal
Suplementar Especial, devidamente estrutu
rado em cargos, carreiras e respectivos níveis
salariais, de acordo com os Anexos I e II
desta lei.

ArL 3" Para efetivação do ato de admis
são autorizado por esta lei, nas condições do
arl. l°, os empregados ingressarão nos níveis
iniciais dos cargos de Auxiliar de Escritório
e de Auxiliar de Serviços Gerais, das tabelas
salariais que constituem os Anexos I e II
integrántes do Quadro de Pessoal Suplemen~
tar Especial, instituído na forma do artigo
anterior e deverão:

I - apresentar comprovação da rescisão
de contrato de trabalho com a associação re
ferida no art. lo, devidamente homologado;

U - apresentar comprovação de quitação
com o serviço militar;

lU - comprovar o implemento da idade
de 18 (dezoito) anos e a não integração das
condições para ,obtenção de aposentadoria
previdenciária..

Parágrafo único. Para atendimento do
disposto neste artigo, fica autorizado o acrés·
cimo, no Quadro de Pessoal Permanente da
Caixa Econômica Federal - CEF, do núme
ro de vagas equivalentes ao total das admis·
sões deferidas.

Art. 40 Os empregados admitidos na for·
ma desta lei terão direito aos benefícios e
vantagens da Caixa Econômica Federal 
CEF.

ArL 50 A Caixa Econômica Federal for
m~lizará as admissões autorizadas por esta
lei, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados de sua publicação, desde que satis
feitas as exigências previstas no arL 30

ArL 6" Os empregados admitidos no
Quadro de Pessoal Suplementar Especial, de
que trata o art. 2", por decisão da Caixa Eco
nômica Federal - CEF, poderão ser enqua
tIrados no Quadro de Pessoal Permanente
mediante processo seletivo interno, na form~
e condições que foram definidas em resolução
da diretoria.

Art. 7" Os empregados admitidos na for
ma do arL I", desta lei, ficam sujeitos às nor
mas legais e regulamentares que regem a polí-,
tica salarial aplicável à Caixa Econômica Fe
deral-CEF.

Art. 8° A jornada de trabalho dos em
pregados admitidos na forma do art. l' desta

11 - Voto do Relator

Por considerar que este Projeto de Decreto
Legislativo respeita a boa técnica legislativa
e contempla os requisitos essenciais de juridi
cidade e constitucionalidade, o nosso voto
é pela sua aprovação.

Sala de Comissão, 18 de junho de 1990.
'- Deputado Fernando Sant'Anna, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo
fi" 179/90, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Theodoro Mendes, Presidente; José Du
tra e Ibrahim Abi-Ackel, Vice-Presidentes;
Lélio Souza, Evaldo Gonçalves, Horácio Fer
raz, José Thomaz Nonô, Beth Azize, Gon
zaga Patriota, Antônio Câmara, José Genoí
no, Aldo Arantes, Fernando Santana, Men
des Ribeiro, Nilson Gibson, Osvaldo Mace
do, Renato Vianna, Wagner Lago, Messias
Góis, Oscar Corrêa, Moema São Thiago, Plí
nio Martins, Rodrigues Palma, Tarso Genro,
José Maria Eymael, Antônio de Jesus, Antô
nio Mariz, Egídio Ferreira Lima, Adylson
Motta, Jorge Arbage, Jovani Masini, Rai
mundo Bezerra, Gilberto Carvalho, Rosário
Congro Neto, Vicente Bogo, Jorge Hage e
Roberto Balestra.

Sala da Comissão, 20 de junho de 1990.
- Deputado Theodoro Mendes, Presidente
- Deputado Fernando Santana, Relator.

PROJETO DE LEI N' 222·A, DE 1987
(Do Sr. Aloysio Teixeira)

Autoriza a admissão, pela Caixa Eco·
nômica Federal, dos empregados da As
sociação de, Previdência dos Empregados
do Banco Nacional da Habitação - Pre·
vhab, e dá outras providências; tendo pa·
receres: da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona·
lidade, juridicidade e técnica legislativa;
~~ ~omissão de Serviço Público, pela reM

PARECER DA COMISSÃO DE Jelçao, contra os votos dos Srs. Aristides
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA Cunha, Miro Teixeira, Naphtali Alves de

E REDAÇÃO Souza e, em separado, do Sr. Nosser de
. Almeida; e, da Comissão de Finanças e

I - Relatório Tributação, pela aprovação, com emen-

A Comissão de Relações Exteriores desta das.
casa, na ,forma regimental, elaborou o pre- (Projeto de Lei n' 222, de 1987, a que
sente Projeto de Decreto Legislativo n' 179, se referem os pareceres.)
para aprovar o texto do Ajuste Complemen- O Congresso Nacional decreta:
tar entre o Governo da República Federativa Art. l' Os empregados da Associação de
do Brasil e o Governo do Paraguai, firmado Previdência dos Empregados do Banco Na-
na capital Paraguaia em 10 de novembro de cional da Habitação (Prevhab), que se encon-
1989. travam em. efetivo e~ercício de seus empre-

O PLC 179 contempla, no parágrafo único g~s, poderao ser admitidos pela Caixa Econô-
do art. 1', dispositivo que determina o respei- mica. Federal, em caráter excepcional, sob
to à Constituição que, no inciso V do art. o regime da Consolidação das Leis do Traba-
52, determina a competência privativa do Se- lho e legislação complementar.
nado Federal para "autorizar operações ex- ~ l' As admissões a que se refere este
ternas de natureza financeira, de interesse _ artigo deverão atender às normas para admis-
da Uniã~, d?s Estados, d~ l?i.strito Federal, são e provimento de cargos estabelecidos pe,
dos Terntónos e dos MUlllClpIOS. lo regulamento de pessoal da Caixa Econô-

Aviso n' 078-SAP
Em 13 de fevereiro de 1990.

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

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretá
rio:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secre
taria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, acompanhada de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, relativa
ao texto do Ajuste Complementar entre o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Paraguai sobre
a constituição de um Programa de Coope
ração Técnica, assinado em Assunção, em
10 de novembro de 1989, por ocasião da visita
presidencial àquele país.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima
econsideração. - Luis Roberto Ponte, Minis
tro-Chefe do Gabinete Civil.

d.os requisitos exigidos por sua legislação per
tmente para a aprovação deste Ajuste Com
plementar, o qual entrará em vigor na data
da segunda notificação. O presente Ajuste
Complementar terá uma duração de 24 (vinte
e quatro) meses, renováveis por iguais perío
dos, a menos que uma das Partes Contra
tantes comunique, ~ outra, por escrito e com
60 (sessenta) dias de antecedência, a sua deci
são de não renová-lo.

2. O término do presente Ajuste Com
plementa~ não afeta programas que já se en
contrem,em exef:ução.

Feito 'em Assunção, aos 10 dias do mês
de. ~ov~mbro .d~ 1989, em dois exemplares
ongmals, nos IdIOmas português e espanhol,
sendo ambos os textos igualmente autênticos..

Pelo Governo da Repaública Federativa
do Brasil: Roberto de Abreu Sodré

Pelo Governo da Repaública do Paraguai:
Luiz Maria Arganã.
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ANEXO I
LEIN'

TABELA SALARIAL
Auxiliar de Serviços Gerais/Lei

lei é a mesma estabelecida para os econo
miários em geral.

Art. 9" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 1987.
- Aloysio Teixeira.

Nível Salário
(Cz$)

6 horas
AI020 5.788
AI02A 5.937
AI 02B . 6.088
AI 02C 6.242
AI02D 6.401
AI070 :.. 6.564
AI07A 6.731

Nível Salário
(Cz$l.

6 horas
AF25A 12.072
AF 25B 12.302
AF 25C 12.536
AF 25D 12.773
AI" 300 13.016
AF 30A 13.264
AF 30B 13.516
AF 30C 13.773
AF 30D 14.034
AF 350 14.301
AF 35A 14.572
AF 35B 14.849
AF 35C 15.131
AF35D 15.419

Tabela válida até 31 de agosto de 1987.

I - Relatório

O nobre Deputado Aloysio Teixeira apre
senta projeto de lei autorizando a admissão
dos empregados da Associação de Previdên
cia dos Empregados do Banco Nacional de
Habitação - PREVHAB pela Caixa Econô
mica Federal - CEF.

A propositura estabelece que as admissões
se darão em caráter excepcional, sob o regime
da CLT, devendo ser atendidas as normas
de admissão e provimento de cargos estabe
lecidos em regulamento de pessoal da Caixa
Econômica'Federal- CEF, que não se res
ponsabilizará pelo pagamento de salários,
gratificações, férias, vantagens diversas e in
denizações devidas pela Associação dos Em
pregados do Banco NaCional de Habitação
-PREVHAB.

Dispõe, ainda, a proposição que o tempo
de serviço anterior à admissão será unica
mente computado para fins de aposentado
ria, e que o ingresso na Caixa Econômica
Federal - CEF, se dará nos níveis iniciais
dos respectivos quadros.

É o relatório.

II - Voto do Relator

A iniciativa obedece às orientações consti
tucionais no que tange ao princípio da inicia
tiva das leis consagrado no art. 61 e à compe
tência legislativa da União (art. 22).

Diante do exposto, cabendo a esta Comis
são examinar, na espécie, apenas os aspectos

de 1988, ficam arquivadas as seguintes, te
nham ou não parecer:

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

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

Parágrafo iínico. Não estão sujeitos ao
arquivamento os projetos q)le,'embora na si
tuação prevista no caput deste artigo, sofre
ram anexação de outros apresentados a partir
de 5 de outubro de 1988.

Art. 2" Fica facultado ao autor, no prazo
de 30 (trinta) dias.da promulgação desta reso
lução, requerer o desarquivamentci das pro
posições referidas no art. 1', caso em que
se fará nova distribuição, mantendo-se, po
rém o número original e sua procedência para
todos os efeitos regimentais.

Art. 3" As proposições da iniciativa de
outros poderes ou do Senado Federal, que
se encontravam em tramitação no dia 4 de
out~bro~e 1?88: se~ã? remeti.das à Mesa p~ra
efeito de redlstnbUlçao, conSiderando-se nãp
escritos os pareceres emitidos até aquela da
ta.

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

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

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

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

E DE REDAÇÃO .

RESOLUÇÃO N° 6,
DE 4 DE ABRIL DE 1989

Autoriza o Poder Executivo a consti~

tuir a empresa pública Caixa Econômica
Federal, e dá outras providências.

ANEXO II
LEIN"

TABELA SALARIAL
Auxiliar de Serviços Gerais/Lei

Nível, Salário
(Cz$)

6 horas
AI07B 6.903
AI07C 7.080
AI07D 7.260
AI 120 7.444
AI12A 7.635
AI 12B 7.829
AI 12C 8.028
AI 12D 8.234
AI 170 8.442
AI17A 8.658
AI 17B 8.878.
AI17C 9.105
AI17D 9.336
AI 180 9.574

Tabela válida até 31 de agosto de 1987.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N" 759,
DE 12 DE AGOSTO DE 1969

Art. 5' O pessoal da CEF será obrigato
riamente admitido mediante concurso públi
co de provas ou de provas e títulos.

§ I" O regime legal do pessoal da CEF
será o da Consolidação das Leis Trabalhistas.

§ 2' Poderão eventualmente ser requisi
tados pela CEF servidores dos quadros do
serviço público federal, das autarquias fede
rais, ou das empresas públicas e sociedades
de economia mista, exclusivamente para o
exercício de funções técnicas, mediante o res
sarcimento, pela CEF, aos órgãos de origem
ou entidades de origem, dos proventos glo
bab a que fizerem jus os servidores requi-
sitados. .

Exm' SI. Presidente da Câmara dos Depu
tados

Senhor Presidente
Solicito a V. Ex' o desarquivamento do

Projeto de Lei n'222/87 de minha autoria
para que siga tramitação em regime de urgên
cia, já requerida por todos os senhores líderes
partidários.

Brasília, 30 de maio de 1989. - Aloysio
Teixeira.

Determina o arquivamento das propo
sições que menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' Das proposições que se encon

travam em tramitação no dia 4 de outubro

Salário
(Cz$)

6 horas
10.581
10.782
10.988
11.196
11.409
11.626
11.847

ANEXO I
LEIN'

TABELA SALARIAL
Auxiliar de Escritório/Lei

ANEXO II
LEI N"

TABELA SALARIAL
Auxiliar de Serviços Gerais/Lei

Nível

AF190 .
AF200 .
AF20A .
AF 20B .
AF 20C .
AF20D .
AF250 .
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de admissibilidade da propositura, opino pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa do Projeto de Lei n" 222, de 1987.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 1989.
- Deputado Gerson Peres.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa do Projeto de Lei n" 222/87, nos ter
mos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa·
dos: Nelson Jobim, Presidente; João Natal,
Vice-Presidente; Arnaldo Moraes, Carlos Vi
nagre, Harlan Gadelha, Hélio Manhães, José
Dutra, Leopoldo Souza, Mendes Ribeiro,
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Mo
reira, Francisco Benjamim, Horácio Ferraz,
Jorge Hage, Gerson Peres, Doutel de Andra
de, Benedicto Monteiro, Gastone Righi, José
Genoíno, Marcos Formiga, Nilson Gibson,
Osvaldo Macedo, Plínio Martins, Renato
Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio Spada,
Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Jua
rez Marques Batista, Sigmaringa Seixas,
Ibrahim Abi-Ackel, Roberto Torres, Afrísio
Vieira Lima, Antônio Mariz, Alcides Lima,
Adylson Motta, Gonzaga Patriota, Eduardo
Bonfim, Lélio Souza, Wagner Lago e Jesus
Tajra.

Sala da Comissão, 22 de novembro de
1989. - Deputado Nelson Jobim, Presidente
- Deputado Gerson Peres, Relator.

PARECER DA COMISSÃO
DE SERVIÇO PÚBLICO

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 222, de 1987, do nobre
Deputado Aloysio Teixeira propõe a autori
zação para admitir nos quadros da Caixa Eco
nômica Federal os empregados da Associa·
ção de Previdência dos Empregados do Ban
ca Nacional de Habitação - PREVHAB,
sob o regime da Consolidação das Leis de
Trabalho e legislação complementar. A ad·
missão, segundo o projeto, seria feita sem
a exigência de concurso público como defi
nido no art. 5° do Decreto-Lei n" 759, de
12-8-69, e na própria Constituição.

O ilustre Relator Deputado Nosser de Al
meida, em seu parecer, analisou o mérito do
projeto, optando pela sua aprovação.

Durante a discussão ficou claro que o pro
jeto de lei em pauta não passara pela Comis
são de Constituição, Justiça e de Redação,
fato para o qual o digno Relator não fora
alertado.

Entendeu-se, então, que embora da maior
justiça o aproveitamento desses empregados,

. abrir-se-ia um grave precedente ao permitir
a admissão de servidores, mesmo no caso pre
sente, ferindo princípio constitucional.

11 - Voto do Relator

Nessas condições voto contra a aprovação
desse Projeto de Lei n" 222/87.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1989.
- Deputado Jorran Frejat, Relator.

VOTO EM SEPARADO DO
SR. NOSSER ALMEIDA

I - Relatório

O nobre Deputado Aloysio Teixeira apre
senta projeto de lei autorizando a admissão
dos empregados da Associação de Previdên
cia dos Empregados do Banco Nacional da
Habitação - Prevhab pela Caixa Econômica
Federal - CEF.

A propositura estabelece que as admissões
se darão em c~Táter excepcional, sob o regime
da CLT, devendo ser atendidas as normas
de admissão e provimento de cargos estabe·
lecidos em regulamento de pessoal da Caixa
Econômica Federal - CEF, que não se res
ponsabilizará pelo pagamento de salários,
gratificações, férias, vantagens diversas e in
denizações devidas pela Associação de Previ·
dência dos Empregados do Banco Nacional
da Habitação - Prevhab.

Dispõe, ainda, a proposição, que o tempo
de serviço anterior à admissão será unica·
mente computado para fins de aposentado·
ria, e que o ingresso na Caixa Econômica
Federal - CEF se dará nos níveis iniciais
dos respectivos quadros.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Compete a este colegiado opinar sobre as
matérias relativas ao serviço público civil da
União, nos teTmos regimentais.

O Decreto-Lei n'! 2.291, de 21 de novembro
de 1986, que extinguiu o Banco Nacional da
Habitação - BNH, previu o aproveitamento
de seus funcionários e servidores pela Caixa
Econômica Federal- CEF. Entretanto, sem
qualquer justificativa, deixou de lado os fun
cionários da Associação de Previdência dos
Empregados do Banco Nacional da Habita
ção - Prevhab.

A absorção dessa mão-de-obra pela Caixa
Econômica Federal - CEF não lhe trará
maiores ônus em virtude de somente arcar
com os salários após o ingresso dos funcio
nários em seus quadros, pois a norma é clara
e veda o pagamento pela Caixa Econômica
Federal - CEF das indenizações, salários,
vantagens etc., em atraso, devidas pela Asso
ciação de Previdência dos Empregados do
Banco Nacional da Habitação - Prevhab.

Diante do exposto, opino pela aprovação
do Projeto de Lei n° 222, de 1987.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 1989.
- Deputado Nosser Almeida.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Serviço Público, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou pela
rejeição do Projeto de Lei n" 222/87, nos ter
mos do parecer do relator, Deputado Jofran
Frejat, contra os votos dos Senhores Aris
tides Cunha, Miro Teixeira e Naphatali Alves
de Souza. O parecer inicial do Sr. Nosser
Almeida passou a constituir voto em sepa
rado.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Irma Passoni, Presidente; Nosser Almei
da, Aristides Cunha, Paulo Zarzur, Helio
Rosas, Jofràn Frejat, Francisco Küster, Ge-

raldo Campos, Luiz Marques, Humberto
Souto, Floriceno Paixão, Naphtali Alves de
Souza, Chagas Duarte, Wagner Lago, Sadie
Hauache, Gidel Dantas, Miro Teixeira, Re
nato Vianna, Átila Lira e Carlos Vinagre.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 1989.
- Deputada Irma Passoni, Presidente - De·
putado Jorran Frejat, Relator.

PARECER DA COMISSÃO
DE FINANÇAS

I - Relatório

O presente projeto de lei, de autoria do
Deputado Aloysio Teixeira, pretende auto
rizar a admissão, em caráter excepcional, pe
la Caixa Econômica Federal-CEF, dos em
pregados da Associação de Previdência dos
Empregados do Banco Nacional da Habita
ção - Prevhab, sob o regime da Consoli
dação das Leis do Trabalho - CLT.

Segundo os termos do projeto, a CEF cons
tituirá Quadro de Pessoal Suplementar Espe
cial, observadas as seguintes condições:

aI admissão, em caráter excepcional, com
dispensa de concurso público, obedecidas as
demais normas disciplinadoras do provimen
to de cargos estabelecidas pelo regulamento
de pessoal da CEF;

b) isenção de responsabilidade por paga
mento de salários, gratificações, férias e ou
tras vantagens ou indenizações devidas pela
Prevhab; e

c) cômputo do tempo de serviço anterior
à admissão pela Caixa apenas para fins de
aposentadoria.

Determina ainda o projeto que os admi
tidos ingressarão nos níveis iniciais dos cargos
de Auxiliar de Escritório e de Auxiliar de
Serviços Gerais, conforme tabela anexada,
ficando sujeitos às normas legais e regula
mentares que regem a política salarial aplicá
vel à Caixa Econômica Federal.

Arquivada nos termos da Resolução n' 6,
de 4 de abril de 1989, a proposição em exame
foi desarquivada por solicitação do autor, ha
vendo sido deferido o regime de urgência pa
ra sua tramitação por requerimento das lide·
ranças.

n - Voto do Relator

Compete a esta comissão apreciar os aspec
tos financeiros do projeto, nos termos regi·
mentais.

A admissão pela CEF, em caráter excep
cional, dos empregados da Prevhab, não im
plica qualquer reflexo nas finanças públicas,
posto ser a Caixa empresa pública dotada
de personalidade jurídica de direito privado
e administrativamente autônoma.

Os antecedentes da absorção do BNH pela
Caixa justificam a aprovação da proposta em
exame. O Decreto-Lei n' 2.291, de 21 de no
vembro de 1986, que disciplinou a extinção
dó BNH, previu o aproveitamento de seus
empregados (art. I'" § 1'. d) como também
a absorção da Associação de Previdência dos
Empregados do BNH - Prevhab (art. 10)
pela Caixa Econômica, omitindo, talvez por
lapso, a questão dos funcionários da Prevhab.
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A proposta merece o apoio desta comissão,
devendo, contudo, receber pequenas altera
ções apenas para atender a sua atualização.
Ocorre que os arts. 2° e 3' (caput) do projeto,
que prevêem a criação de quadro suplemen
tar e os respectivos cargos, referem-se a tabe
la salarial que constitui os anexos I e 11. Além
de obviamente defasada pelo decurso de tem
po entre a formulação e a atual apreciação
da proposta, somos de parecer por sua desne
cessidade, deixando-se a cargo da CEF a tare
fa de estruturação de cargos e salários segun
do critérios internos, análogos aos aplicados
ao quadro funcional da Fundação dos Econo
miários Federais.

Ante o exposto, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei n" 222, de 1987, de autoria
do Deputado Aloysio Teixeira, com as emen
das em anexo.

Sala da Comissão, de 1989.
- Deputado Basílio Villani, Relator - Adoto
o parecer supra, Deputada Rita Furtado, Re
latora.

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 2" e ao caput do art. 3" do
Projeto a seguinte redi!ção:

"Art. 2' Para atender às admissões
a que se refere o artigo anterior, a Caixa
Econômica Federal constituirá Quadro
de Pessoal Suplementar Especial estru
turado segundo critérios análogos aos
adotados para o quadro de pessoal da
Fundação dos Economiários Federais."

"Art. 3' Para efetivação do ato de
admissão autorizado por esta Lei, nas
condições do art. 1", os empregados in
gressarão nos níveis iniciais dos cargos
integrantes do quadro de pessoal suple
mentar Especial instituído na forma do
artigo anterior e deverão:

Sala da Comissão, de 1989.
- Deputado Basílio Villani.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em
reunião ordinária realizada em 6 de junho
de 1990, opinou, unanimemente, pela apro
vação do Projeto de Lei n'! 222/87, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Basílio Vi
Ilani, com duas emendas, lido e subscrito pela
Deputada Rita Furtado.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Francisco Dornelles, Presidente; Arnal
do Prieto e José Çarlos Grecco, Vice-Presi
dentes; Del Bosco Amaral, Paulo Ramos,
Fernando Velasco, Paulo Mincarone, Simão
Sessim, Saulo Queiroz, Rita Furtado, Arolde
de Oliveira, Expedito Machado, Edmund0
Galdino, Irajá Rodrigues, Edvaldo Motta,
Gilson Machado, José Ulysses de Oliveira,
Flávio Palmier da Veiga, Fernando Gaspa
rian, Mussa Demes, Miro Teixeira, José Ser
ra e Paulo Zarzur.

Sala da Comissão, 6 de junho de 191)('). 
Deputado Francisco Dornelles, Prêsidente 
Deputada Rita Furtado, Relatora.

EMENDAS ADOTADAS
PELA COMISSÃO

N'1
"Dê-se ao art. 2" do Projeto a seguinte

redação:

Art. 2' Para atender às admissões a
que se refere o artigo anterior, a Caixa
Econômica Federal constituirá Quadro
de Pessoal Suplementar Especial estru
turado segundo critérios análogos aos
adotados para o quadro de pessoal da
Fundação dos Economiários Federais."

Sala da Comissão, 6 de junho de 1990. 
Deputado Francisco Dornelles, Presidente
Deputada Rita Furtado, Relatora.

N'2

Dê-se ao caput do art. 3' do Projeto a
seguinte redação:

"Art. 3' Para efetivação do ato de
admissão autorizado por esta Lei, nas
condições do art. 1°, os empregados in
gressarão nos níveis iniciais dos cargos
integrantes do Quadro d,e Pessoal Suple
mentar Especial instituído na forma do
artigo anterior e deverão: ..

Sala da Comissão, 6 de junho de 1990. 
Deputado Francisco Dornelles, Presidente 
Deputada Rita Furtado, Relatora.

PROJETO DE LEI N' 763-A, de 1988
(Do Sr. Jayme Paliarin)

Extingue o aval e a fiança em todo o
território nacional; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, jnri·
dicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição; e, da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comérci(), pela rejeição.

(Projeto de Lei no 763, de 1988, a que
se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A partir da publicação desta lei

fica extinto, em todo o território nacional,
o instituto do aval e da fiança prestado em
operações bancárias de valor até 200 OTN.

Parágrafo único. Não se inclui na veda
çãodeste artigo a fiança prestada por estabe
lecimento bancário, a finça criminal e as cau
ções judiciais.

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

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

Justificação

O aval e fiança são contratos acessórios
pelos quais se pactua que, não satisfazendo
o devedor principal a obrigação pela qual se
obrigara, alguém (o fiador ou avalista) o fará
em seu lugar. A função principal dos dois
institutos é produzir a segurança; são exigidos
principalmente pelos estabelecimentos ban
cários e creditícios, nas operações de crédito

em geral e nos casos de locação de bens infun
gíveis.

Apesar de trazer simplificação às opera
ções creditíticias, tornando mais operacionais
a realização dos negócios, o ato de avalizar
e afiançar é, muitas vezes, fonte de aborreci
mentos e desentendimentos.

Garantias dádas por amizade ou por boa
fé, têm multiplicado os feitos judiciais e pro
vocado não raro destruição de sólidas amiza
des existentes entre amigos e não são raras
as vezes em que o avalista ou fiador por sua
vez encontra um modo de chantagear o avali
zado, gerando novos constrangimentos.

Por estas e outras razões os institutos do
aval e da fiança têm sofrido duras críticas
dos estudiosos da matéria.

Visualizada pela ótica da organização que
solicita o aval, observamos o seguinte: toda
atividade econômica pressupõe, no desenvol
vimento dos trabalhos, maior ou menor mar-

. gem de riscos. O agricultor pode ter sua safra
destruída por fatores da natureza ou por fato
res ligados à comercialização e venda dos pro
dutos. O criador de gado para engorda pode
não alcançar suas expectativas sobrevindo um
prejuízo. Todos correm um risco do negócio.
Os donos dos estabelecimentos creditfcios
não'; comodamente instalados no carrossel
dourado do poderio financeiro, fustigando os
esquálidos corcéis que são os tomadores de
empréstimos, não correm eles o risco do em
preendimento. Por terem a posse de uma
mercadoria que todos buscam para sobrevi
ver, que é dinheiro ou crédito, ditam eles
as regras sobre garantias unilateralmente, co
mo melhor lhes convier, sem que haja possi
bilidade ao devedor de furtar-se à apresen-
tação da garantia exigida. .

Por que não se socorrem os ditos estabele
cimentos de outra forma de garantia, como
por exemplo o seguro? Por que submeter o
tomador de empréstimo ou crédito ao cons
trangimento de ter de solicitar um aval ou
fiança dados na maioria das vezes a contra
gosto?

As razões expostas justificam a extinção
dos institutos e a alternativa sugerida, a de
constituição de seguro sobre o crédito, basta
para garantir ao titular do direito o recebi
mento de seu crédito.

Por estas razões apresentamos a proposta.
Se aprovada; não impedirá a realização de

operações de crédito, aperfeiçoando e acele
rando,aliás, sua efetivação, pela eliminação
de uma etapa que pode ser tida, no mínimo,
como uma desnecessária burocracia à vista
de outros elementos de garantia que existem,
de aplicação bem mais simplificada.

São as nossas justificações ao presente pro
jeto de lei.

Sala das Sessões, de de 1988. -Jay-
me Paliarin.

Exm' Sr.
Deputado Paes de Andrade
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Ex', nos termos do art. 20

da Resolu~ão n" 6/89, o desarquivamento das
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seguintes proposições, todas de minha au
toria:.

a) 193/87, "Dispõe sobre pensõ,<s, proven
tos e benefícios".

b) 270/87, que "Dispõe sobre aposentado
ria especial dos forneiros":

c) 271/87,que "Veda o fornecimento de
bebidas alcoólicas nos aviões e transportes
coletivos".

d) 403/88, que "Proíbe a condenação de
Honorários Advocatícios quando vencedor
de lide for a União, Estados e Municípios".

e) 434/88, que "Concede insenção do im-
. posto industrializado aos veículos de carga,
quando adquiridos por condutores autôno·
mos de veículos rodoviários de carga, e dá
outras providências". . .

O 586/88, que "Altera a redação do ait.
59 da Lei Orgânica da Previdência Social".

g) 705/88, que "Institui a figura jurídica
Vínculo Religioso".

h) 763/88, que "Extinglie o' aval e a fiança
em todo o Território Nacional".

Saladas Sessões, 20 dê abril de 1989. ...:
Jayme Paliarin, Deputado Federal.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EDE REDAÇÃO

I - Relatório

Este projeto de lei pretende extinguir, em
todo o território nacional~ os institutos do
aval e da fiança prestados em operações ban
cários de valor até duzentos OTN, não se
incluindo nessa vedação a fiança prestada por
estabelecimento bancário, a fiança criminal
e as cauções judiciais.

Na justificativa, o autor salienta que "todos
correm um risco do negóéio" mas os donos
dos estabelecimentos creditícios, não. "Co
modamente instalados no carossel dourado
do poderio financeiro, fustigando os esquá
lidos corcéis que são os tomadores de emprés
timos, não correm eles o risco do empreen
dimento. Por terem a posse de uma merca
doria que todos buscam para sobreviver, que
é dinheiro ou crédito, ditam eles as regras
sobre garantias unilateralmente, como me
lhor lhes convier, sem que haja possibilidade
ao devedor de frustar-se à apresentação da
garantia exigida".

II - Voto do Relator

Nada a opor quanto à admissibilidade da
proposição, pois atende a mesma aos requi
sitos constitucionais quanto:

- à competência legislativa da União (art.
22);

- às atribuições do Congresso (art. 48);
e

- à legitimidade da iniciativa (art. 61, ca·
put).

A técnica legislativa utilizada não merece
reparos exceto quanto à indicação das OTN,
hoje enexistentes. Mas trata-se de questão
intimamente vinculada ao mérito, que será
a seguir examinado.

Relativamente ao mérito, entendo que a
proposição não deve merecer nossa acolhida.

A rejeição impõe-se por questões até mesmo
de sobrevivência do instituto do mútuo, em
especial quando dirigido a tomadores de pe
queno vulto ..

Se retirada a fiança ou inexistente o aval,
certadamente as instituições financeiras recu
sariam operar na modalidade de mútuo. Di
zer-se que essas operações poderiam ser ga
rantidas por uma modalidade de seguro. con
forme insinua a justificativa, parece-me que
não surtirá efeito.

Deve ser dito que esses dois institutos 
fiança e' aval - são' tradiCionais no direito
mercantil 'e .seéulares~

Diante do exposto, voto pela constitucio
nalidade, juridicidade, boa técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição deste Projeto de
Lei n" 763/R8.

Sala das Reuniões, 26 de junho de
89. - Deputado Nilson Gibson, Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica le
gislativa e, no mérito., pela rejeição do Proje
to de Le.i n" 763/88, n~s termos do parecer
do relator.

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

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 1989.
- Deputado Nelson Jobim, Presidente. 
DeputadoNilson Gibson,Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
ECONOMIA, INDÚSTRIA

E COMÉRCIO

I - Relatório

Prescreve a proposição da autoria do nobre
Deputado ~ayme Paliarin:

"Art. 1" A partir da publicação des
ta lei fica extinto, em todo o território
nacional, o instituto do aval e da fiança
prestado em operações bancárias de va
lor até 200 OTN".

Parágrafo único. Não se inclui na ve
dação deste artigo a fiança prestada por
estabelecimento bancário, a fiança cri
minal e as cauções judiciais."

Ouvida, a Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, em reunião de 26 de junho

de 1989, opinou por unanimidade, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva e, no mérito, pela rejeição do Projeto
de Léi n" 763. de 1988. .

É o relatório.

11 "'- Voto do Relator
. .

Convém destacar desde logo, que o projeto
confunde os institutos do aval e da fiança,
ao afirmar Que "são contratos acessórios".
Ora, o aval'é garantia específica, literal e
expressa da obrigação cambiária no sistema
de direito cambiário continental, que se cris
talizou na Lei Uniforme de Genebra e que
é em suas linhas gerais, adotada no Brasil.
O aval se 'constitui em declaração' unilateral
de vontade, que dá origem a obrigação autô·
noma e abstrata, completamente indepen
dente da relação fundamental decorrente.
Aval é garantia objetiva do pagamento da
cambial e não se presta subjetivamente como
segurança da extinção do débito de um deter
minado obrigado do título. Normalmente,

. mas não necessariamente, existe entre o ava
lista e o avalizado uma obrigação 'pessoal,
fundamental que constitui a "causa da 'pre~ta'

ção da garantia". Estas ligações constam no
"Repertório Enciclopédico do Direito Brasi
leiro", de J. M. de Carvalho Santos.

Nota-se, assim, que a relação entre avalista
e avalizado também pode ser impessoal ou
negociaI.

Em relação à fiança, como também acen
tuado naquela obra, impõe-se por requisito
legal, seja dado por escrito, com expressa
referência à obrigação, pela qual se respon-
sabiliza o fiador. . ,

Portanto, um e outro institutos, não se con'
fundem, quer pela sua natureza, quer pela
sua forma. Generalizá-los, tal como feito na
justiticação apresentada é, no mínimo, uma
afronta à Convenção Internacional (Lei Uni
forme de Genebra) da qual o Brasil, como
Nação soberana, dela é signatária.

Quanto ao mérito fere a iniciativa profun,
damente um dos preceitos fundamentais que
deve reger a liberdade econômico-financeira
que é a mola propulsora do desenvolvimento.

O voto, portant,?, é contrário ao Projeto
de Lei n9 763, de 1988, que, além do mais
certamente prejudicaria os que pretende be
neficiar.

Sala da Comissão, Deputado Max Rosen·
mann, Relator. .

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, na reunião ordinária, realizada em
30 de maio de 1990, aprovou, unanimemente,
o Parecer do Relator, Deputado Max Rosen
mann, pela rejeição ao Projeto de Lei n9

763/88.
Estiveram presentes os Senhores Deputa·

dos: Marcelo Cordeiro, Presidente, Fernan
do Gasparian, 19 Vice·Presidente, Ézio Fer
reira, 29 Vice-Presidente, Luiz Salomão, 3'
Vice-Presidente, Luiz Vianna Neto, Jayme
Paliarin, Stélio Dias, Ivo Vanderlinde, Artur
Lima Cavalcanti, Lúcia Vânia, Manoel Cas
tro, Felipe Mendes, Ronaro Corrêa, Ottomar
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Pinto, Aluísio Campos, Afif Domingos, Re
nato Johnsson, Manoel Moreira,Genebaldo
Correia, Francisco Roli,m, Virgildásio de Se
nna, Amílcar Moreira, Luís Roberto,Ponte,
Vladimir Palmeira, Sérgio Werneck, João
Paulo, Marcos Queiroz, Expedito Machado,
Ronaldo César Coelho e Paulo Zarzur.

Sala da Comissão, 30 de maio de 1990.
- Deputado Marcelo Cordeiro, Presidente
- Deputado Max Rosenmann, Relator.

PROJETO DE LEI N',1.l1l-A, 'DE 1988·

(Do Sr. Solon Borges dos,Iteis) ,

Dá.nova redação a dispositivo do artigo
109, da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, que "dispõe sobre as sociedades
por ações; tendo pareceres: da Comissão
,de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
,técnica legislativa; e, da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, pela
aprovação.

(Projetod,e Lei N" 1.212. de 1988, a
que se referem os parec.eres.) .

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O item III do art. 109 da Lei n"

6.404, de 15 de dezembro de 1976. passa a
viger coma seguinte -redação:

"Art. 109.

III - fiscalizar, na forma prevista nes
ta lei, a gestão dos negócios sociais, espe
cialmente quanto ao exame .das despesas
da sociedade, direito assegurado a todos
acionistas, ainda que minoritáfios."

Art. 2'" Esta lei entra ein vigor.}ta data
de sua publicação.

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

Justificação

A Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que disciplina as sociedades por açfies, enseja
ampla fiscalização dos negócios sociais. por
todos os seus participantes. Tanto isso é ver
dade que o art. 109, desse diploma, estabe
lece que nem o estatuto, nem a assembléia
geral poderão privar o acionista de fiscalizar
a gestão dos negócios sociais.

Ocorre, entretanto, como a experiência
tem demonstrado, que, particularmente no
que tange ao exame das despesas, os acio
nistas minoritários têm sido marginalizados.
sendo seus pedidos de verificação colocados
em votação nas assembléias e invariavelmen
te rejeitados pelo voto dos acionistas majo
ritários.

A proposição, por conseguinte, visa solu
cionar tal situação, com a nova redação que
alvitra para o item lU do art. 109 da Lei
n" 6.404176.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1988.
- Deputado Sólon Borges dos Reis.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

LEI N" 6.404, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1976

Dispõ~ sob~e ~s sociedad~s por ações.

CAPÍTULO X
SEÇÃO II

Direitos Essenciais
Art. 109. Nem o estatuto social nem a

assembléia geral 'poderão privar' o acionista
dos direitos de:

1'- participar dos'lucros sociais;
11 - participar do acervo dá companhia,

em caso de liqüidação~

III - fiscalizar, na forma prevista nesta lei.
a gestão dos negócios sociais;

IV - preferência para subscrição de ações.
partes beneficiárias conversíveis' em ações,
debêntures conversíveis em ações e bànus de
subscrição. o,bse,rvado o disposto nos arts. 171
e 172;
.V- retirar-se da ~ociedade nos casos pre

vistos nesta lei.
, § 1','. As ações de cada ciasse confeúão
iguais direitos aos seus titulares.

§. 2" Os meios, processos ou ações que
à lei confere ao acionista para assegurar os
seus direitos não podem ser elididos pelo es
tatuto ou pela assembléia geral.

PARECER DAS COMISSÃO DE
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Procura o nobre Depvtado Solon Borges
dos Reis. com o projeto em exame, alterar
o art. 109 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro
de 1976. que disciplina as sociedades por
ações. para ampliar a fiscalização dos negó
cios sociais, por todos os participantes.

Salienta o autor. na justificação que, "par
ticularmente no que tange ao exame das des
pesas, os acionistas minoritários têm sido
marginalizados", invariavelmente rejeitados
seus pedidos de verificação pelos acionistas
majoritários.

Daí a alteração do item III do Art. 109~

nos seguintes termos:

"lII -fisc<ll,izar. na forma prevista
nesta Lei, a gestão dos negócios sociais,
especialmente quanto ao exame das des
pesas da sociedade, direito assegurado
a todos os acionistas, ainda que minori-
tários." '

É o relatério.

11 - Voto

Indiscutível a competência do Congresso
para legislar sobre matéria de Direito Comer
cial, ex-vi (do Art. 22, I, da Constituição,
cumprindo a esta Comissão examinar o proje
to não apenas sob o aspecto jurídico e da
constitucionalidade, mas quanto ao mérito
na forma do art. 28, § 4', alínea a do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputaodos.

Ressalta a conveniência .da proposição ao
primeiro exame. pois não se entende a discri

. minação da corrente minoritária numa As
sembléia. no exame das suas decisões. que

.inteJ;essam à sociedade corno um todo. Cons
titucional o projeto, reveste-se de juridici
dade. pQrque, inserid.o na sistemática e fie I
aos princípios. gerais de direito, como plena
mente conforme à técnica legislativa.
. Opinamos. portanto. pela sua aprovação.

Sala da Comissão, 15 de setembro de.1989.
-'-:- Deputildo J;>outel de Andrade, Relator..

111."-' Parecer da Comissão

. 'A Coniiss1io 'de Constituição e Justiça e
~e Redação" em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constituci?l).ali~~de,juridicidaçlee técnica le
gislativa do. J.;'r!Jjeto de Le( n", 1.212/88, nos
~ermos do parecer do relator,

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Gerson Peres. no exercício da Presidên
cia (art. IR. § 2",'iÍt fine, do R.L). Jorge Me
dauar e João Natai .:...... Vice-Presidentes, Car
los Vinagre. Harlan Gadelha, Hélio Ma
nhães, José Dutra. Leopoldo Souza. Michel
Temer, Osvaldo Macedo, Nilson Gibson, Plí
nio Martins. Renato Vianna, Tito Costa, Ro
sário Congro Neto, Sérgio Spada, Theodoro
Mendes, Evaldo ,Gonçalves, Aloysio Chaves,
Costa Ferreira,. Francisco Benjamim, Eliézer
Moreira, Messias Góis, Ney Lopes, Oscar
Corrêa. Jorge Hage, Juarez Marques Batista,
Sigmaringa Seixas: Vilson Souza, Ibrahim
Abi-Ackel,'Brandão Monteiro. Sílvio Abreu,
Roberto Torres, Benedicto Monteiro, José
Genoíno, Marcos Formiga. José Maria Ey
mael. Aldo Arantes, Afrísio Vieira Lima,
Antànio Mariz, Jesus Tajra. Jorge Arbage,
Doutel de Andrade. Roberto Jefferson e Fer
nando Santana: '

Sala da Comissão; 25 de outiIbro de 1989.
'- Deputado Gerson Peres, no exercício da
Presidência - Députado Doutel de Andrade,
Relator. '

PARECÉR DÁ COMISSÃO DE
ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉR

CIO

I - Relatório

O projeto do Dep. Sólon Borges dos Reis.
alterando dispositivo da Lei das Sociedades
por Ações, visa explicitar a faculdade da fis
calização, por parte dos acionistas minori
tários. das operações realizadas pelos dirigen
tes da empresa. A redação proposta para o
inc. III do art. 109 dá realce ao exame das
despesas da sociedac;le, assegurando esse di
reito a todos os acionistas, que dele não pode
rão ser privados nem pelo estatuto nem pela
assembléia geral. ,

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação opinou unanimente pela consti
tucionalidade. juridicidade e conformidade
à técnica legislativa, tendo-se, inclusive, ma
nifestado o relator tarnbém pela conveniência
do projeto.

Nos termos atualmente em vigor, os acio
nistas minoritários têm direito de eleger, em
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votação 'em separado, um membro e respec
tivo suplente do Conselho Fiscal (§ 4" do art.
61). Mas, para tanto, devem representar, em
conjunto, 10% ou mais das ações com direito'
a voto. Além do mais, o funcionamento do
Conselho Fiscal - exceto em casos especí
ficos - não predsa ser permanente. Se não
for, para ser instalado pela assembléia geral
requererá o pedido de 10% das ações com
direito a voto (§2" do art. 161). E, para obten
ção de inf~rmações sobre matérias de compe
tência do Cohselho Fiscal, será necessário so
licitação dê acionista, oU grupo de acionistas
que reimiseritem no mínimo 5% do capital
social.

Estas limitações evidenciam a falta de aces
so dos acionistas minoritários. sobretudo se
isoladamente considerados. às informações
contábeis e financeiras das socieçlades por
ações.

, É o relatório.

II - Voto do Relator

O projeto é conveniente e adequado. Se
a finalidade expressa da evidenciação contá
bil. na Lei das Sociedades por Ações, é forta
lecer o mercado de capitais e dotar os investi
dores potenciais e acionistas minoritários de
informações pertinentes, a modificação pro
posta é mais que oportuna: O acesso aos re
gistros e controles da companhia, especial
mente o exame dos atos de que resultem des
pesas sob a responsabilidade dos controla
dores e dirigentes, é o meio eficaz de demo

,cratizar a participação dos minoritários nos
a~suntos de interesse geral da sociedade e
de todos os sócios que quiserem tomar conhe
cimento.

Opinamos. portanto, pela aprovação do
projeto.

Sala da Comissão. 15 de maio de 1990.
- Deputado Luiz Alfredo Salomão, Relator.

IH - Parecer

A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, na reunião ordinária, realizada em
30 de maio de 1990, aprovou, unanimemente,
o Parecer do Relator, Deputado Luiz Salo
mão, Favorável ao Projeto n'.' nI.212/88.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Marcelo Cordeiro Presidente Fernando
Gasparian, 1" Vice-Presidente; Ézio Ferreira,
2" Vice-Presidente Luiz Salomão, 3" Vice
Presidente Luiz Vianna Neto Jayme Paliarin
Stélio Dias Ivo Vanderlinde Artur Lima Ca
valcanti Lúcia Vânia Manoel Castro Felipe
Mendes Ronaro Corrêa Ottomar Pinto Aluí
sio Campos Afif Domingos Renato Johnsson
Manoel Moreira Genebaldo Correia Francis
co Rolim Virgildásio de Senna Amílcar Mo
reira Luís Roberto Ponte Vladimir Palmeira
Sérgio Werneck João Paulo Marcos Queiroz
Expedito Machado Ronaldo César Coelho
e Paulo Zarzur.

Sala da Comissão. em 30 de maio de 1990.
- Deputado Marcelo Cordeiro, Presidente
- Deputado Luiz Salomão.

PROJETO DE LEI N' 3.229-A, DE 1989
(Do Sr. José Tavares)

Dispõe sobre a remessa de vencimen
tos, salãrios e proventos de servidores pú
blicos em treinamento de pós-graduação
no exterior e dá outras providências; ten
do pareceres: da Comissão de Constitui· .
ção e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa; da Comissão de Educação, Cultu
ra e Desporto, pela aprovação; e, da Co
missão de Finanças e Tributação, pela
aprovação, com emendas.

(Projeto de Lei n" 3.229, de 1989, a
que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O servidor público em treina

mento de pós-graduaçãO no. exterior poderá
converter e remeter para o local do curso,
no todo ou em parte, os valores correspon
dentes à remuneração líquida paga em moeda
nacional. .

Art. 2' As remessas referidas no art. l'
serão feitas através de instituição bancária
autorizada a operar em câmbio, mediante re
querimento escrito do servidor ou de seu pro
curador, instruído com declaração do empre
gador indicando o valor da remuneração paga
e o local e o período de duração do curso.

Art. 3' O ordenador de despesas do ór
gão de lotação do servidor providenciará,
mensalmente, o depósito dos recursos na ins
tituição bancária indicada para remessa ao
exterior na mesma data em que creditar a
remuneração dos demais servidores.

Parágrafo único. A instituição bancária
deverá efetuar a remessa do numerário até
um dia útil após o recebimento dos recursos
correspondentes.

Art. 4' Para os efeitos desta lei, enten
de-se como pós-graduação no exterior as se
guintes situações de afastamento do País:

I - mestrado - curso universitário for
mal, destinado a especialização de profissio
nais portadores de diploma de curso superior,
para treinamento a nível de M. Sc. ou equiva
lente, com duração máxima de 30 (trinta)
meses;

H - doutorado - curso universitário for
mal, destinado a especialização de profissio
nais portadores de diploma de curso superior
e detentores do título de M.Sc. ou equiva
lente, para treinamento a nível de PhD ou
equivalente, com duração máxima de 48
(quarenta e oito) meses;

IH - pós-doutorado - curso formal ou
informal, oferecido por universidade ou insti
tuição de pesquisa, destinado ao treinamento
de profissionais de nível superior e portador
do título de PhD ou equivalente, com dura
ção máxima de 18 (dezoito) meses;

IV - treinamento formal ou informal, es
pecialização, estágio ou assemelhado, ofere
cido por instituição de ensino, pesquisa ou
extensão, destinado ao aprimoramento dos
conhecimentos de profissionais portadores de
diploma de curso superior, com duração mí
nima de 3 (três) meses e máximo de 12 (doze)
meses.

§ l' O mesmo treinando somente será
elegível para novo treinamento sob as condi
ções desta Lei, quando transcorrido um pe
ríodo de tempo após seu retorno de, no míni
mo, metade da duração do último afastamen
to ao exterior.

§ 2' A remessa de rendimento nas condi
, ções desta Lei é válida para afastamento não
superior aos previstos para cada treinamento.

§ 3' Quando o afastamento for superior
a um ano o servidor poderá adquirir até US$
5,000.00 (cinco mil dólares) ou o equivalente
na moeda do país para onde estiver previsto
o treinamento, para atender às despesas ini
ciais de instalação no exterior.

Art. 5' A taxa de câmbio a ser utilizada
para a conversão dos rendimentos líquidos
para a moeda do país onde se realiza o curso
ou para aquisição nos termos do § 3' do art. '
4' será a taxa oficial do dia da operação.

§ I' Sobre a remessa dos rendimentos lí
quidos ao exterior não incidirá cobrança de
qualquer espécie a título de taxas ou asseme
lhados.

§ 2' A remessa dos rendimentos líquidos
será efetuada na moeda do país onde o servi
dQr estiver residindo, ou, no caso de absoluta
impossibilidade, em dólares dos Estados Uni
dos da América.

§ 3' Caso o treinamento seja cancelado
ou postergado por prazo superior a 30 (trinta)
dias, o numerário em moeda estrangeira será
vendido à mesma instituição bancária de que
foi adquirido, pela taxa oficial de câmbio do
dia da operação.

Art. 6' Todas as remessas estarão sujei
tas à fiscalização do Banco Central do Brasil.

Art. 7' As bolsas de estudo concedidas
ao estudante de pós-graduação por agências
governamentais, instituições privadas ou pelo
órgão de lotação do servidor, terão o mesmo
tratamento cambial concedido aos rendimen
tos líquidos, quando pagas no Brasil e em
moeda nacional.

Art. 8' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 9' Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, de de 1989. - De-
putado José Tavares.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EDE~EDAÇÃO

I e H - Relatório e Voto do Relator

Este projeto disciplina a remessa da remu
neração do servidor público em treinamento
de pós-graduação, no exterior.

Os preceitos da Constituição Federal fo
ram integralmente obedecidos quanto à legi
timidade da iniciativa (art. 61, caput) e à com
p~tência legislativa da União (art. 22). A ela
boração de lei ordirrária (art. 59, inciso lI)
é feit:;t pelo Congresso Nacional, com poste
rior manifestação do Presidente da República
(art. 481 caput).
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Pelo exposto, voto pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa deste
Projeto de Lei n' 3.229/89.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 1989.
- Deputado Mendes Ribeiro, Relator.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa do Projeto de Lei n' 3.229/89, nos
termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Nelson Jobim, Presidente; João Natal
Vice-Presidente; Carlos Vinagre, Harlan Ga:
delha, Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo
Souza, Mendes Ribeiro, Michel Temer, Nil
son Gibson, Plínio Martins, Renato Vianna,
Rosário Congro Neto, Theodoro Mendes, Ti
to Costa, Aloysio Chaves, Costa Ferreira,
Dionísio Hage, Eliézer Moreira, Evaldo
Gonçalves, Francisco Benjamim, Messias
Góis, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista,
Sigmaringa Seixas, Gerson Peres, Ibrahim
Abi-Ackel, Doutel de Andrade, Miro Teixei
ra, Gastone Righi, José Genoíno, José Maria
Eymael, Marcos Formiga, Aldo Arantes,
Antônio Mariz, Francisco Sales, Genebaldo
Cor.reia, Raimundo Bezerra, Wagner Lago,
Alcides Lima, Egídio Ferreira Lima, Adylson
Motta, Gonzaga Patriota, Ervin Bonkoski e
Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 20 de setembro de 1989.
- Deputado Nelson Jobim, Presidente 
Deputado Mendes Ribeiro, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA

E DESPORTO

I - Relatório

O projeto de lei de iniciativa do nobre De
pu~ad~ J.os~ Tavares é bastante oportuno,
pOIS dlsclplma a remessa de remunerações
do servidor público em "treinamento" de
pós-graduação no exterior, durante o período
de duração do curso.

Os professores ou pesquisadores, denomi
nados no projeto "servidor público" recebem
geralmente bolsas de estudos que não são
suficientes para mantê-los no exterior, obri
gando-os à remessa de parte ou de toda a
remuneração que recebem. O projeto de lei
explicita com detalhes a natureza e as condi
Ç?~S do afastamento, estabelecendo a possi
bilidade da transferência desses recursos à
taxa de câmbio oficial do dia da operação.
Prevê também o projeto que, quando o afas
tamento for superior a um ano, o servidor
poderá adquirir até US$ 5.000 {cinco mil dó
lares) ou o eguivalente na moeda do país
para onde estiver se deslocando em treina
mento, para atender às despesas iniciais de
instalação no exterior.

H - Voto do Relator

Voto favoravelmente ao projeto pelas ra
zões expostas no relatório acima.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de
1989. - Deputado Octávio Elísio.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Edacação, Cultura e Des
porto, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou unanimemente pela aprovação do
Projeto de Lei n' 3.229/89, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Octávio Elí
sio.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Carlos Sant'Anna, Presidente; José
Queiroz, Lídice da Mata, Átila Lira, Hermes
Zaneti, Orlando Pacheco, Telmo Kirst, Só
lon Borges dos Reis, Jayme Campos, Jorge
Hage, Florestan Fernandes, Octávio Elísio,
Fausto Fernandes, Paulo Sidnei, Anna Maria
Rattes, Artur da Távola, Ubiratan Spinelli,
Paulo Delgado, João Alves, Celso Dourado,
Djenal Gonçalves, Eraldo Tinoco, Tadeu
França e Délió Braz. .

Sala da Comissão, 25 de abril de 1990. 
Deputado Carlos Sant'Anna, Presidente 
Deputado Octávio Elísio, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

Com este projeto de lei visa o insigne autor
Deputado José Tavares, regular a remess~
de divisas para o exterior destinadas ao cus
teio de servidor público em treinamento ou
na realização de cursos de pós-graduação.

Nos termos da proposta, as remessas serão
efetivadas através de estabelecimentos ban
cários autorizados a operar em câmbio me
diante conversão dos salários ou proventos
na moeda do país da realização do curso ou
treinamento, a requerimento do interessado
ou de seu procurador, instruído com os se
guintes documentos:

I - declaração do empregador indicando
a remuneração paga;

II -local e período de duração do curso.
Mensalmente - diz o art. 3' - o ordena

dor de despesas do órgão de lotação do servi
dor providenciará o depósito da importância
correspondente à remuneração deste, pf\ra
efetivação da remessa pela instituição bancá
ria no prazo de um dia útil.

Tratando-se de afastamento de duração su
perior a 12 meses, o servidor poderá adquirir
até US$ 5,000.00 ou o equivalente em moeda
do país em que for realizar o curso, com a '
finalidade de custear despesas com instalação
(art. 4', § 3').

Demais disso, o projeto arrola os seguintes
comandos normativos:

I - procura tipificar o entendimento de
cursos de pós-graduação, para efeito dos be
nefícios da lei editanda (art. 4', incisos I a
III), bem assim cursos de treinamento (inciso
IV do mesmo artigo);

II - utilização da taxa de câmbio oficial
para as remessas, que serão livres de quais
quer despesas (art. 5', § 1');

III - reconversão das divisas em moeda
nacional, no caso de cancelamento do progra
ma de treinamento ou do curso por prazo
superior a 30 dias (art. 5', § 3');

IV - fiscalização das remessas pelo Banco
Central do Brasil (art. 6');

V -tratamento cambial das bolsas de es
tudo recebidas de instituições governamen
tais idêntico ao dispensado à remuneração.

As doutas Comissões de Constituição e
Justiça e de Redação e de Educação, Cultura
e Desporto manifestaram, quanto ao mister
de çada uma, pela aprovação do projeto.

E o relatório.

H - Voto do Relator

Regimentalmente, cabe a este colegiado
manifestar-se sobre a matéria quanto as as
pectos financeiros nela envolvidos (art. 32,
inciso VIII, alínea a).

Entendemos que o disciplinamento busca
do pela proposta em apreciação é absoluta
mente oportuno, porquanto o atual trata
mento dispensado à questão pelo Banco Cen
trai do Brasil é excessivamente burocratizan
te.

Quando alguém é mandado ao exterior pa
ra aperfeiçoar seus conhecimentos, está ex
plícito o entendimento de que assim se proce
de nos mais altos interesses do País. Portanto,
cabe aos órgãos governamentais oferecer to
das as facilidades possíveis, para que o inte
ressado possa ter assegurado o custeio de suas
atividades e o próprio sustento. O projeto,
no nosso entendimento, tem o mérito de asse
gurar o cumprimento dessa etapa essencial
ao deslocamento do funcionário para os fins
que se tem em vista, sem abrir janelas para
eventuais abusos.

Com efeito, a efetivação das remessas pelas
instituições financeiras autorizadas a operar
em câmbio, em hipótese alguma representa
fuga aos controles operados pelo Banco Cen
trai do Brasil sobre o volume das divisas na
cionais, eis que tais instituições encontram
se, leg!1lmente, sob a vigilância do aludido
banco, nos termos do art. 8', inciso VIII
da Lei n' 4.595/64. '

A proposta, todavia, parece-nos passível
de breves ajustamentos, conforme explicita
remos nos passos seguintes.

O comando inscrito no art. 5', caput, deve
ser alterado, no que refere à "taxa de câmbio
oficial", em face da extinção desta devendo
pois, ser sub~tituída por "taxa fl~tuante d~
câmbio para o comércio exterior", que é a
taxa que sucedeu a taxa oficial.

Ainda ~o art. 5', as disposições previstas
no § 1', parecem-no.s extravagantes, posto
9ue não' é lícito exigir-se que as instituições
mcorram em custos - os custos das remessas
para o exterior - sem que estes sejam recu
perados, principalmente quando se trata de
instituições privadas, cujo fito é o lucro.

Diante de todas essas considerações, e não
havendo oposições de outra ordem, o nosso

.voto é, no mérito, pela aprovação do Projeto
de Lei n' 3.229, de 1989, com as emendas
em anexo.

Sala da Comissão, de 1990.
- Deputado José Carlos Grecco, Relator.

EMENDAN' 1

No art. 5', caput, do projeto, substitua-se
a expressão "taxa de câmbio oficial" por "ta-
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xa flutuante de câmbio para o comércio exte
rior".

Sala da Comissão, de 1990.
- Deputado José Carlos Grecco, Relator.

EMENDA N"Z

Suprima-se o § 1" do art. S" do projeto
renumerando-se os demais parágrafos.

Sala da Comissão, de 1990.
- Deputado José Carlos Grecco, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em
reunião ordinária realizada em 13 de junho
de 1990, opinou, unanimemente, pela apro
vação do Projeto de Lei n" 3.229/89, com
duas emendas, nos termos do parecer do rela
tor, Deputado José Carlos Grecco.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Arnaldo Prieto, Presidente em' exercí
cio; José Carlos Grecco e Fernando Bezerra
Coelho, Vice-Presidentes; Adroaldo Streck,
Alysson Paulinelli, Luiz Gushiken, Luiz AI·
berto Rodrigues, Fernando Gasparian, Miro
Teixeira, Victor Faccioni, Sandra Cavalcanti,
Paulo Mincarone, Sérgio Werneck, Artur Li
ma Cavalcanti, Gabriel Guerreiro, Joaquim
Sucena, Edmundo Galdino, José Elias, Ro
berto Brant, João Alves e José Lourenço.

Sala da Comissão, 13 de junho de 1990.
- Deputado Arnaldo Prieto, Presidente em
exercício - Deputado José Carlos Grecco,
Relator.

EMENDAS ADOTADAS PELA COMIS
SÃO

N'1
No art. S", caput, do projeto, substitua-se

a expressão "taxa de câmbio oficial" por "ta
xa flutuante de câmbio para o comércio exte
rior".

Sala da Comissão, 13 de junho de 1990.
- Deputado Arnaldo Prieto, Presidente em
exercício - Deputado José Carlos Grecco,
Relator.

N'2
Suprima-se o § l' do art. S9 do projeto

renumerando-se os demais parágrafos.
Sala da Comissão, 13 de junho de 1990.

- Deputado Arnaldo Prieto, Presidente em
exercício - Deputado José Carlos Grecco,
Relator.

PROJETO DE LEI N" 3.734-A, DE 1989
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N" S46189

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos
termos do art. 5", inciso XLIII, da Consti
tuição Federal, e dá outras providências;
tendo parecer, da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade, técnica legis
lativa e, no mérito, pela aprovação.

(Projeto de Lei n9 3.734, de 1989, a
que se refere o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1" São considerados hediondos:
I - os crimes de latrocínio (art. IS7, § 3\',

in fine), extorsão qualificada pela morte (art.
158, § 2"), extorsão mediante seqüestro e na
forma qualificada (art. IS9), epidemia com
resultado morte (art. 267, § I"), envenena
mento de água potável ou de substância ali
mentícia ou medicinal, qualificado pela mor
te, (art. 270 clc o art. 285), todos do Código
Penal, e o genocídio (arts. 1", 2" e 3" da Lei
n" 2.889, de 1\' de outubro de 1956), tentados
ou consumados;

II - os crimes praticados com violência à
pessoa ou mediante tortura ou métodos terro
ristas, que provoquem intensa repulsa pela
gravidade do fato ou pela maneira de ex~c~

ção, segundo decisão fundamentada do JUIZ
competente. ..

Art. 2" A prática de tortura, o tráfico ilí
cito de entorpecentes e drogas afins e os cri
mes hediondos são insuscetíveis de:

I - anistia, graça e indulto;
II - fiança, liberdade provisória e recurso

em liberdade, ainda que o agente seja primá
rio e de bons antecedentes, ressalvada a hipó
tese do art. S96 do Código de Processo Penal.

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

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO II

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

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

XLIII - a lei considerará crimes inafian
çáveis e insuscetíveis de graça ou ahistia a
prática da tortura, o tráfico ilícito de enturpe
centes e drogas afins, o terrorismo e os defini
dos como crimes hediondos, por eles respon
dendo os mandantes, os executotese os que,
podendo evitá-Ias, se omitirem;

DECRETO-LEI N' 2.545, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL

TÍTULO II
Dos Crimes Contra o Patrimônio

CAPÍTULO II
Do Roubo e da Extorsão

Roubo

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia,
para si ou para outrem, mediante grave amea
ça ou violência a pessoa, ou depois de havê
la, por qualquer meio, reduzido impossibi
lidade de resistência.

Pena - reclusão de quatro a dez anos,
e multa, de seis mil cruzeiros a trinta mil
cruzeiros.

§ 1'.' Na mesma pena incorre quem, logo
depois de subtraída a coisa, emprega v!olên
cia contra pessoa ou grave ameaça, a fim de
assegurar a impunidade do crime, ou a deten
ção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2" A pena aumenta-se de um terço até
metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida
com emprego de arma;

II - se há o concurso de duas ou mais pes
soas;

III - se a vítima está em serviço de trans
porte de valores e o agente conhece tal cir
cunstância.

§ 3'·' Se da violência resulta lesão corporal
de natureza grave, a pena é de reclusão de
cinco a quinze anos, além da multa; se resulta
morte, a reclusão é de quinze a trinta anos,
sem prejuízo da multa.

Extorsão

Art. 158. Constranger alguém, median
te violência ou grave ameaça, e com o intuito
de obter para si ou para outrem indevida van
tagem econômica, a fazer, tolerar que se faça
ou deixar de fazer 111guma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos,
e multa, de seis mil cruzeiros a trinta mil
cruzeiros.

§ I" Se o crime é cometido por duas ou
mais pessoas ou com emprego de arma, au
menta-se a pena de uni terço até metade.

§ 2\' Aplica-se à extorsâo praticada me
diante violência o disposto no § 3\' do artigo
anterior.

Extorsão Mediante Seqüestro

Art. 159. Seqüestrar pessoa com o fim
de obter para si ou para outrem, qualquer
vantagem, como condição ou preço do res
gate:

Pena - reclusão, de seis a quinze anos,
e multa, de dez mil cruzeiros a trinta mil
cruzeiros.

§ 1" Se o seqüestro dura mais de vinte
e quatro horas, se o seqüestrado é menor
de dezoito anos, ou se o crime é cometido
por bando ou quadrilha:

Pena - reclusão, de oito a vinte anos, e
multa, de vinte mil cruzeiros a quarenta mil
cruzeiros.

§ 2" Se do fato resulta lesão corporal de
natureza grave:

Pena - reclusão, de doze a vinte e quatro
anos, e multa, de trinta mil cruzeiros a sessen
ta mil cruzeiros.

§ 3" Se resulta a morte:
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Pena - reclusão, de vime a trinta anos,
e multa, de-quarenta mil cruzeiros a cem mil
cruzeiros.

TÍTULO VIII

Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública

CAPÍTULO III
Dos Crimes Contra a Saúde Pública

EpideDlia

Art. 267. epidemia, mediante a propa
gação de germes patogênicos:

Pena - reclusão, de cinco a quinze anos.
§ 1" Se do fato resultar morte, a pena

é aplicada em dobro.
§ 2" No caso de culpa, a pena é de deten

ção, de um a dois anos, ou, se resulta morte,
de dois a quatro anos.

Envenenamento de Água Potável ou de Subs
tância

Alimentícia ou Medicinal

Art. 270. Envenenar água potável, de
uso comum ou particular, ou substância ali
mentícia ou medicinal destinada a consumo:

Pena - reclusão, de cinco a quinze anos.
§ 1" Está sujeito à mesma pena quem en

trega a consumo ou tem em depósitó, para
o fim de ser distribuída, a água ou a subs
tância envenenada.

Modalidade C;ulposa

§ 2" Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a dois

anos.

Forma Qualificada

Art. 285. Aplica-se o disposto no art.
258 aos crimes previstos neste capítulo, salvo
quanto ao definido no art. 267.

LEI N" 2.889, DE 1" DE
OUTUBRO DE 1956

Define e pune o crime de genocídio.

O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sancio'no
a seguinte lei:

Art. 1" Quem, com a intenção de des
truir, no todo ou em parte, grupo nacional,
ético, racial ou religioso, como tal:

a) matar membros do grupo;
b) causar lesão grave à integridade física'

ou mental de membros do grupo;
c) submeter intencionalmente o grupo a

condições de existência capazes de ocasio
nar-lhe a destruição física, total ou parcial;

d) adotar medidas destinadas a impedir os
nascimentos no seio do grupo;

e) efetuar a transferência forçada de crian
ças do grupo para outro grupo;

Será punido:
com as penas do art. 121, § 2", do Código

Penal, no caso da letra aj
com as penas do art. 129, § 2e, no. caso

da letra bj
com as penas do art. 270, no caso da letra

Cj

com as penas do art. 125, no caso da letra
dj

com as penas do art. 148, no caso da letra
e.

Alt. 2" Associarem-se mais de 3 (três)
pessoas para prática dos crimes mencionados
no artigo anterior:

Pena - Metade da cominada aos crimes
ali previstos.

Art. 3" Incitar, direta e publicamente al
guém a cometer qualquer dos crimes de que
trata o art. 1'·':

Pena - metade das penas ali cominadas.
§ 1" A pena pelo crime de incitação será

a mesma de crime incitado, se este se consu
mar.

§ 2" A pena será aumentada de 1/3 (um
terço), quando a incitação for cometida pela
imprensa.

Art. 4" A pena será agravada de 1/3 (um
terço), no caso dos arts. 1" 2" e 3", quando
cometido por governantes ou funcionário pú
blico.

Art. 5e Será punida com 2/3 (dois terço),
das respectivas penas a tentativa dos crimes
definidos nesta lei.

Art. 6'.' Os crimes de que trata esta lei
não serão considerados crimes políticos para
efeitos de el'tradição.

Art. 7" Revogam-se as disposições em
contrário.

Rio de Janeiro, 1" de outubro de 1956; 135'"
da Independência e 63" da República - JUS
CELINO KUBITSCHEK - Nereu Ramos.

DECRETO-LEI N" 3.689, DE 3 DE
OUTUBRO DE 1941

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

LIVRO III
Das Nulidades e dos Recursos em Gerlll

..·..·..·,·· ..·.. ···..T1TUL·ü·ii....···· ..·..·..·····
Dos Recursos em"Geral

.. ·· ..········· .. ··CAPtTÜLÕ'iii·····..·..·,··..··
Da Apelação

Art. 596. A apelação da sentença abso
lutória não impedirá que o réu seja posto
imediatamente em liberdade.

Parágrafo único. A apelação não suspen
derá a execução da medida de segurança apli
cada provisoriamente.

, MENSAGEM N" 546, DE 21 DE
SEl'EMBRO DE 1989

Do Poder Executivo

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional,

Nos termos do art. 61 da Constituição, te
nho a honra de submeter à elevada delibe
ração de V. Ex", acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado
da Justiça, o anexo projeto de lei que "dispõe
sobre os crimes hediondos, nos termos do
,art. 5", XLIII, da Constituição Federal, e dá
outras providências".

BrasJ1ia, 21 de setembro de 1989. - José
Sarney.

EM/SEAL/N" 167 DE 14 DE SETEMBRO
DE 1989 EXI'OSIÇÃO DE MOTIVOS
DO SENHOR MINISTRO DE ESTA
DO DA JUSTIÇA.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública,

Tenho a honra de submeter à elevada con
sieÍeraçãp de V. Ex' o anexo projeto de lei
que "dispõe sobre os crimes hediondos, nos
termos do art. 5", XLIII, da Constituição Fe
deral; e dá outras providências".

2. O referido projeto de lei foi elaborado
pelo Conselho Nacional de Política Criminal
e Penitenciária, sendo oportuno registrar o
denodo e a dedicação de seus membros e
de seu ilustre Presidente, o Doutor João Be
nedito de Azevedo Marques.

3. Trata-se de legislação decorrente de
expressa determinação constitucional. As ra
zões de sua objetivação sobejamente explici
tadas pelo ilustre Conselheiro Professor Da
másio E. de Jesus:

"L O direito penal brasileiro, ultra
passadas as fases das ordenações, sub
meteu-se ao Código Criminal de 1830,
que adotava o sistema da pena retribu
tiva. Substituído pelo Código Penal de
1890, foi mantida a resposta penal'como
repressão e aflição. No Código Penal de
1940 surgiram as duas grandes damas da
sistemática criminal brasileira, a pena e
a medida de segurança, fundadas na cul
pabilidade e na periculosidade, no deter
minisQl.o e no livre arbítrio. Aplicado o
princípio do duplo binário aos semi-res
ponsáveis, reprimia-se a vontade ilícita
do delinqüente com a pena, ligada ao
livre arbítrio, e aplacava-se a sua pericu
losidade com a medida de segurança.

O Governo Federal, em 1965, resol
veu modificar a obra de Nélson Hungria,
encarreg,ando-o de elaborar um antepro
jeto ao novo Código Penal, publicado
em 1963. Submetido a discussões, verifi
cou-se a preocupação exagerada dos es
tudiosos em apresentar sugestões mera
mente dogmáticas, relegando os (lroble
mas do homem, da pena e da proteção
social a planos secundários. Sob ess,a filo
sofia, depois de diversas alterações no
anteprojeto, surgiu o Código Penal de
1969, que nem chegou a ser aplicado.

Posteriormente, em 1977, entrou em
vigor a Lei n" 6.416, modificando a Parte
Geral do Código Penal, essencialmente
no Título das penas. A reforma, porém,
não havia acompanhado a realidade so
cial, mostFando-se insuficiente para re
primir o delito. A criminalidde, princi-
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paimente a violenta, tinha o seu momen
to histórico de intenso crescimento,
aproveitando-se de uma legislação penal
excessivamente liberal. Surgiram duas
novas damas do direito criminal brasi
leiro: justiça morosa e legislação liberal,
criando a certeza da impunidade.

Jeschek, em 1979, dizia que o direito
penal do Brasil era tão incerto quanto
o seu destino ("Internationale Stran
frechtreformbe-wegung", in Strafrecht
in Diense der Gemeinschaft", Berlim,
19110, p. 132). O legislador penal brasi
leiro estava sem rumo.

O Governo Federal, consc'iente da si
tuação pela reforma de 19114, pretendeu
dar uma feição realista ao direito penal
pátrio. É o que consta da ExposiçãO' de
Motivos do projeto de lei que alterou
a Parte Geral do Código Penal, em seu
n" 5; apesar de inegáveis "aperfeiçoa
mentos, a legislação penal continua ina
dequada às exigências da sociedade bra
sileira. :A pressão dos índices de crimina
lidade e suas novas espécies, a constância
da medida repressiva como resposta bá
sica ao delito, a rejeição social aos ape
nados e seus reflexos no incremento da
reincidência, a sofisticação tecnológica,
que altera a fisionomia da criminalidade
contemporânea, são fatores que exigem
o aprimoramento dos instr~mentos jurí
dicos de contenção do crime". Sem es
quecer o seu autor, implantando um di
reito penal da culpabilidade, entendeu
a reforma imperiosa a necessidade de
tonar mais segura a cominação da pena
no combate ao crime, sistematizando a
sua execução.

A criminalidade violenta, porém, não
diminiu. Ao contrário, os índices atuais
são alarmantes. Uma onda 'de roubos,
estupros, homicídios, extorsões median
te seqüestro etc. vêm intranqüilizando
a nossa população e criando um clima
de pânico geral. Urge que se faça alguma
coisa no plano legislativo com o fim de
reduzir a prática delituosa, protegendo
os interesses mais importantes da vida
social com uma resposta penal mais seve
ra, um dos meios de controle deste tipo
de criminalidade.

2. A Constituição Federal de 1988,
em seu art. 5\', XLIII, diz que a lei consi
derará inafia.nçáveis e insuscetíveis de
graça ou anistia os crimes definidos como
hediondos, "por eles respondendo os
mandantes, os executores e os que, po
dendo evitá-los, se omitirem".

A Carta Magna, preocupando-se com
os direitos do cidadão quando autor de
infrações penais, procurou o justo equilí
brio com os interesses da sociedade. Ao
mesmo tempo em que em incisos do art.
5" estabeleceu uma série de garantias do
homem como réu de crime, consignou
o princípio firme de que a resposta penal
deve ser severa e grave. Por isso, tornou
inafiançáveis e fora do alcance da cle
mência soberana os delitos hediondos,

assim considerados os que, pela sua na
tureza ou pela forma de execução, se
mostram repugnantes, causando clamor
popular, como o latrocínio, o homicídio
cometido com requintes de crueldade ou
perversidade, o estupro violento, o ge
nocídio, a extorsão mediante seqüestro,
a extorsão com resultado morte etc. Nes
ses casos, além do impedim~nto da per
missão da fiança e da concessão de anis
tia e indulto individual e coletivo, é con
veniente que o réu não possa apelar em
liberdade (Código de Processo Penal,
art. 594). Essas medidas, entretanto,
ainda poderiam permitir que o acusado,
durante a açáo penal"pudesse responder
ao processo em liberdade, não obstante
a prática de um crime repulsivo, nos ter
mos do art. 310, parágrafo único, do Có
digo de Processo Penal, desde que au
sentes os pressupostos da prisão preven
tiva. Por isso, sugere-se que lhe fique
proibida a liberdade provisória. Esses
dois últimos efeitos da hediondez crimi
nosa, referentes à proibição da liberdade
provisória e apelação em liberdade, de
vem subsistir ainda que o agente seja
primário e de bons antecedentes, sob pe
na de frustrar-se a prevenção penal que
se objetiva. O mesmo se diga do art.
4011, § 2", db CPP.

3. Com essa filosofia submetemos à
apreciação do Colendo Conselho, em
anexo, um projetb de lei sobre os crimes
hediondos.

Estão classificados em duas faixas. Na
primeira, situam-se os delitos apenados
pelo legislador em quantidade máxima,
como o latrocínio, a extorsão qualificada
pela morte, a extorsáo mediante seqües
tro seguida de I!lorte etc., além do tráfico
de drogas e do genocídio. Nesses casos,
em face da pena abstrata máxima comi
nada ou pela natureza do fato, a realiza
ção das condutas incriminadas merece
por parte do Estado, reação penal de
maior severidade. Na segunda, inseri
mos os delitos que, cometidos com vio
lência física à pessoa, pela gravidade do
fato ou pela maneira de execução, pro
voquem intensa repulsa. Nessa faixa in
gressam o estupro, o atentado violento
ao pudor, o homicídio, o seqüestro e ou
tros delitos que, pela, próprias caracte
rísticas 'do fato, desde que praticalllos
com violência à pessoa, inspirem repul
sa. Mas não qualquer repulsa, tendo em
vista que todo Crime a provoca. Ela deve
ser intensa.

Não inserimos o homicídio qualificado
na primeira classe levando em conta que
nem sempre causa repulsa. Haja vista
o exemplo clássico da doturina do pai
que mata, de emboscada, o estuprador
da filha.

Evitamos, na segunda classe, introdu
zir a grave ameaça como meio~ execu
tório, restringindo-o à violência real, es
sa sim de intenso efeito lesivo. Além dis
so, o alargamento do tipo poderia per~

mitir a sua indevida e demasiada exten
são.

O projeto faz referência à violência
contra a pessoa, evitando interpretação
no sentido de sua incidência sobre a força
bruta contra a coisa.

Em disposição autônoma, o projeto
trata dos efeitos penais e processuais pe
nais da hediondez: proibição da graça,
indulto e anistia, fiança, liberdade provi
sória e recurso em liberdade. Embora
a anistia somente seja aplicável, nos ter
mos da doutrina, a delitos políticos, o
projeto repete o texto constitucional,
que a menciona com referência aos deli
tos hediondos.

4. O projeto pretende, com as inova
ções que introduz na legislação ordiná
ria, proteger a sociedade, tutelando os
bens jurídicos mais importantes dos cida
dãos, para tanto reforçando o jus punien
di do Estado e munindo a autoridade
de instrumentos hábeis à contenção da
criminalidade violenta." ,

4. Diante de tais considerações, é viável
se afirmar que a lei ora projetada se constitui
em medida de granda alcance para a preven
ção e repressão da criminalidade.

Com protesto de profundo respeito. - J.
Saulo Ramos, Ministro da Justiça.

Aviso n" 615 - SAP
Em 21 de setembro de 1989

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

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretá
rio:

Tenho a honra de encaminhar a essa secre
taria a mensagem do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, acompanhada de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro
da Justiça, relativa a projeto de lei que "dis
põe sobre os Crimes hediondos, nos termos
do art. 59, XLIII, da Constituição Federal
e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade par!! renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima
e consideração. - Ronaldo Costa Couto, Mi
nistro-Chefe do Gabinete Civil.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE RE

DAÇÃO
I - Relatório

Através da Mensagem n" 546/89, o Presi
dente da República encaminhou à apreciação
do Parlamento este projeto que considera he
diondos:

-os crimes de latrocínio, extorsão qualifi
cada pela morte, extorsão mediante seqües
tro e na forma qualificada, epidemia com re
sultado morte, envenenamento de água potá
velou de substância alimentícia ou- medicinal
e o genocídio, tentados ou consumados;

- os crimes praticados· com violência à
pessoa o.u mediante tortura ou métodos terro-
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ristas, que provoquem intensa repulsa pela
gravidade do fato ou pela maneira de execu
ção, conforme decisão fundamentada do juiz
competente.

Estabelece, ainda, que a prática de tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins e os crimes hediondos são insuscetíveis
de:

- anistia, graça ou indulto;
- fiança, liberdade provisória e recurso

em liberdade, ainda que o agente primário
e de bons antecedentes, ressalvada a hipótese
do art. 596 do Código de Processo Penal.

Exposição de Motivos do Ministro da Justi
ça, que acompanha a mensagem presidencial,
esclarece:

"A criminalidade violenta, porém,
não diminuiu. Ao contrário, os índices
atuais são alarmantes. Uma onda de rou
bos, estupros, homicídios, extorsões me
diante seqüestro etc., vêm intranqüili
zando a nossa população e criando um
clima de pânico geral. Urge que se faça
alguma coisa no plano legislativo com
o fim de reduzir a prática delituosa, pro
tegendo os interesses mais importantes
da vida social com uma resposta penal
mais severa, um dos meios de controle
deste tipo de criminalidade.

o projeto pretende, com as inovações
que introduz na legislação ordinária,
proteger a sociedade, tutelando os bens
jurídicos mais importantes dos cidadãos,
para tanto reforçando o jus puniendi do
Estado e munindo a autoridade de ins
trumentos hábeis à contenção da crimi
nalidade violenta."

É o relatório.

fi - Voto do Relator

Nada a bpor quanto aos aspectos de admis
sibilidade desta proposição, pois estão obede
cidos os preceitos constitucionais quanto à
legitimidade da iniciativa presidencial (art.
61, caput), às atribuições do Congresso Na
cional (art. 48) e. a competência legislativa
da União (art. 22).

A técnica legislativa utilizada nã,p merece
reparos.

Relativamente ao mérito, entendo que o
projeto é conveniente e oportuno, merecen
do nossa aprovação.

O Constituinte de 1988, sentindo o clima
de intranqüilidade social devido ao desagra
dável aumento da criminalidade e, sobretu
do, daquela de conotações mais hediondas,
houve por bem inserir no texto da Carta Polí
tica a seguinte norma:

"Art. 5~ ..

XLIII - a lei considerará crimes ina
fiançáveis e insuscetíveis de graça ou
anistia a prática da tortura, o tráfico ilíci
tO"de entorpecentes e drogas afins, o ter
rorismo e os definidos como crimes he
diondos, por eles respondendo os man
dantes, os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem."

A proposição em debate apresenta um
elenco de crimes hediondos que está bem ela
borado e, estou certo, se constituirá em ins
trumentoválido de defesa da sociedade con
tra a crescente onda de criminalidade exis
tente no País.

Diante do exposto, voto pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação deste Projeto de
Lei n~ 3.734/89.

Sala da Comissão, 14 de fevereiro de 1990.
-Deputado Theodoro Mendes, Relator.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica le
gislativa e, no mérito, pela aprovação do Pro
jetode Lei n° 3.734/89, nos termos do parecer
do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:

Messias Góis - no exercício da Presidên
cia (art. 40, caput, in fine, doR.L), Theodoro
Mendes - Presidente, José Dutra - Vice
Presidente, Arnaldo Moraes, Harlan Gade
lha, Leopoldo Souza, Horácio Ferraz, José
Thomaz Nonô, Arnaldo Martins, Bonifácio
de Andrada, Antônio Câmara, José Genoí
no, Aldo Arantes, Roberto Freire, Nelson
Jobim, Nilson Gibson, Renato Vianna, Oscar
Corrêa, Paes Landim, Plínio Martins, Sigma
ringa Seixas, Sílvio Abreu, Ger.son Peres,
Tarso Genro, José Maria Eymael, Egídio
Ferreira Lima, Brandão Monteiro, Adylson
Motta, Roberto Jefferson, Adolfo Oliveira,
Jovani Masini, SamirAchôa, Rosário Congro
Neto e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 7 de junho de 1990. 
Deputado Messias Góis, Presidente em exer
cício (art. 40, caput, in fine, do R.L) - Depu
tado Theodoro Mendes, Relator.

PROJETO DE LEI N° 4.092-A, DE 1989
(Do Sr. Ismael Wanderley)

Altera os incisos do art. 130 da Consoli
dação das Leis do Trabalho; tendo pare
cer, da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela inconstituciona
lidade, contra o voto em separado do Sr.
Jorge Arbage.

(Projeto de Lei n'! 4.092, de 1989, a
que se refere o parecer.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Os itens I a IV do art. 130 da

Consolidação das Leis do Trabalho passam
a vigorar com a seguinte redação:

"I - cem por cento do salário, na fre
qüência integral;

II - oitenta por cento dos salários se
a freqüência for de até dois terços dos
dias de trabalho;

III - sessenta por cento do salário, se
a freqüência for inferior à metade dos
dias de trabalho;

IV - quarenta por cento, quando a
freqüência for inferior a um terço dos
dias úteis do ano."

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

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

Justificação

Parece-nos que a as~iduidade deva ser cal
culada, para efeito de'compensaão pelas fé
rias, com relação aos dias úteis do ano, ou
seja, aqueles realmente trabalhados, só me
recendo o benefício integral quem houver
comparecido ao trabalho na sua totalidade
do.s dias úteis. I

Quanto ao mais, praticamente mantém-se
a proporção: o máximo de faltas correspon-
dentes ao recebimento de doze dias. .

Sala das Sessões, . - Deputado
Ismael Wanderley,

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N" 5.452, DE I" DE
MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

TÍTULO II
Das Normas Gerais de Tutela do Tra

balho

CAPÍTULO IV
Das Férias Anuais

SEÇÃO I
Do Direito a Férias e da sua Duração

Art. 130. Após cada período de 12.
(doze) meses de vigência do contrato de
trabalho, o empregado terá direito a fé
rias, na seguinte proporção:

l-3D (trinta) dias corridos, quando
não houver faltado ao serviço mais de
5 (cinco) vezes;

II -24 (vinte e quatro) dias corridos,
quando houver tido de 6 (seis) a 14 (qua
torze) faI tas;

III - 18 (dezoito) dias corridos, quan
do houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte
e três) faltas;

IV -12 (doze) dias corridos, quando
houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32
(trinta e duas) faltas.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EDEREDAÇÃO
PARECER.VENCEDOR

I e 11 - Relatório e Voto do Relator

Através do Projeto de Lei n" 4.092
de 1989, o'Deputado Ismael Wanderley
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propôs nova redação aos itens I a IV
do art. 130 da Consolidação das Leis do
Trabalho.

Nesta Comissão foi designado relator
o ilustre Deputado Jorge Arbage. que
em seu parecer opinou pela constitllcio
nalidade. juridicidade e técnica legisla
tiva do mencionado projeto de lei.

Quando da discussão no seio desta Co
missão, discordamos do parecer, por en
tendermos que o projeto de lei na forma
que se acha redigido, viola a Constitui
ção de 1988, ao não assegurar o direito
às férias e a irredutibilidade de salários
dos trabalhadores. (Art. 7", incisos VI
e XVII da Constituição.)

Ante o exposto é nosso parecer seja
rejeitado o Projeto de Lei nU 4.092 de
1989 por ser inconstitucional.

Sala da Comissão, 7 de junho 1990.
- Deputado Horácio Ferraz.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, em reunião ordinária ple
nária realizada hoje, opinou unanime
mente pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei n" 4.092/89, nos termos
do parecer do Deputado Horácio Ferraz.
designado relator do vencedor. O pare
cer do Deputado Jorge Arbage, primi
tivo relator. passou a constituir voto em
separado.

Estiveram presentes os Senhores De
putados: Theodoro Mendes, Presidente;
José Dutra. Vice-Presidente; Arnaldo
Moraes, Harlan Gadelha, Leopoldo
Souza. Horácio Ferraz, José Thomaz
Nonô. Arnaldo Martins, Bonifácio de
Andrada, Antônio Câmara; José Genoí
no, Aldo Arantes, Roberto Freire', Nel
son Jobim, Nilson Gibson. Renato Via
nna, Messias Góis, Oscar Corrêa, Paes
Landim, Plínio Martins, Sigmaringa Sei
xas, Sílvio Abreu, Gerson Peres, Tarso
Genro, José Maria Eymael. Egídio Fer
reira Lima, Brandão Monteiro. Adylson
Motta, Roberto Jefferson:Adolfo Oli
veira, Jovani Masini, Samir Achôa, Ro
sário Congro Neto e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 7 de junho de 1990.
- Deputado Theodoro Mendes, Presi
dente - Deputado Horácio Ferraz, Re
lator do vencedor.

Voto em separado do Sr. Jorge Arbage

I - Relatório

Este projeto, de autoria do nobre De
putado Ismael Wanderley, altera a reda
ção dos itens do art. 130 da Consolidação'
das Leis do Trabalho p.ara que a remune
ração das férias seja calculada em função
da freqüência do empregado, estabele
cendo percentuais de 100%, 80%, 60%
e 40% para as hipóteses de freqüência
integral, dois terços, metade e um terço,
respectivamente, dos dias úteis de traba
lho.

Na jus.tificativa, é dito:

"Parece-nos que a assiduidade
deva ser calculada, para efeito de com
pensação pelas férias. com relação aos
dias úteis do ano. ou seja. aqueles real
mente trabalhados. só merecendo o be
nefício integral quem houver compare
cido ao trabalho na sua totalidade dos
dias úteis."

Aberto prazo para o recebimento de
Emendas perante este nosso Colegiado, ne
nhuma foi apresentada.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Quanto às preliminares de admissibilidade,
fixadas pela Constituição vigente, nada a
opor pois se trata de matéria da competência
legislativa da União (art. 22). da atribuição
do Congresso Nacional (art. 48) e de inicia
tiva facultada a parlamentar federal (art. 61,
caput).

Quanto à técnica legislativa, cabe salientar
dois pontos. O primeiro deles pode ser aper
feiçoado quando da redação final do projeto:
no art. 1'·' deve ser feita menção ao Decre
to-Lei n" 5.452, de 1" de maio de 1943, que
aprovou a Consolidação das Leis do Traba
lho. O segundo ponto deverá ser enfrentado
pela douta Comissão de Trabalho: ao dar no
va redação aos incisos do art. 130, ter-se-ia
apenas o critério de remuneração deixando
de existir a escala do período a ser gozado.

Diante do Acima Exposto, voto pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva deste Projeto de Lei n" 4.0921R9.

Sala das Reuniões, 9 de maio de 1990. 
Deputado Jorge Arbage, Relator.

I

PROJETO DE LEI N" 4.956-A, DE 1985
(Do Senado Federal)

PLS n' 106/84

Autoriza a admissão, pela Caixa Eco
nômica Federal, dos empregados das so
ciedades de crédito imobiliário e das insti
tuições financeiras privadas em situação
de Iiqnidação extrajudicial decretada pe
lo Banco Central do Brasil; tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicade e técnica legislativa; e,
das Comissões de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público e de Finanças
e Tributação, pelo arquivamento, por
prejudicialidade.

(Projeto de Lei n° 4.956. de 1985, a
que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decr~.ta:

Art. 1" Os empregados das extintas so
ciedades de crédito imobiliário, em situação
de liquidação extrajudicial decretada pelo
Banco Central do Bràsil, nos termos da Lei
no 6.024, de 13 de março de 1974, que, na
data da referida liquidação, se encontravam
em efetivo exercício de seus empregos, pode
rão ser admitidos pela Caixa EconômiGa Fe
deral, em caráter excepcional, sob o regime
da Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT -, e Legislação Complementar.

§ 1" As admissões de que trata este artigo
deverão atender às normas para admissão e
provimento de cargos estabelecidas pelo Re
gulamento de Pessoal da Caixa Econômica
Federal, bem assim os critérios que vierem
a ser fixados por decreto do Poder Executivo.
não se lhes aplicando o disposto nQ caput
do art. 5" do Decreto-Lei n" 759, de 12 de
agosto de 1969.

§ 2'·' A Caixa Econômica Federal não se
rá responsável pelo pagamento de salários.
graficações, férias e quaisquer outras vanta
gens e indenizações de qualquer natureza,
que sejam pelas referidas empresas em liqui
dação extrajudicial.

§ 30 O tempo de serviço anterior à admis
são na Caixa Econômica Federal será compu
tado unicamente para fins de aposentadoria,
nos termos da legislação especifica.

Art. 2,' Para atender às admissões a que
se refere o artigo anterior. a Caixa Econô
mica Federal poderá instituir quadro de pes
soal suplementar especial, devidamente es
truturado em cargos, carreiras e respectivos
níveis salariais.

Art.. 3" Para efetivação do ato de admis
são autorizado por esta lei, os empregados,
nas condições do art. 1", deverão:

I - apresentar comprovação de rescisão
de contrato de trabalho com as empresas refe
ridas no art. 1" devidamente homologada;

II - apresentar comprovação de quitação
com o serviço militar;

III - comprovar o implemento da idade
de 18 anos e a não-integração das condições
para obtenção de aposentadoria previdenciá
ria.

Art. 4" Os empregados admitidos na for
ma do art. 1" ficam sujeitos às normas legais
e regulamentares que regem a política salarial
aplicável à Caixa Econômica Federal, bem
assim ao disposto no art. 3" do Decreto-Lei,
n" 266, de 28 de fevereiro de 1967.

Art. 5" A Caixa Econômica Federal for
malizará as admissões autorizadas por esta
lei, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados de sua publicação, desde que sa,tis
feitas as exigências previstas no art. 3'

Art. 6" Para vinculação à Fundação dos
Economiários Federais - Funcef -, os em
pregados admitidos nas condições desta lei
deverão satisfazer as condições que vierem
a ser fixadas por decreto do Poder Executivo.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 8" Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal, 5 de dezembro de 1984.
- Senador Moacyr Dalla, Presidente.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N\' 106, DE 1984<

Autoriza a admissão pela Caixa Econô
mica Federal dos empregados das socie
dades de crédito imobiliário e das institui·
ÇÕI!S financeiras privadas elll situação de
Iiql\idação extrajudicial decretada pelo
Banco Central do Brasil.
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Apresentado pelo Senhor Senador Hum
berto Lucena.

Distribuído às Comissões de Constituição
e Justiça, Legislação Social e de Finanças.

Em 5-12-1'4 é lido e aprovado o RQS n"
407/84, de autoria dos Senhores Senadores
Aloysio Chaves e Humberto Lucena, de ur
gência para o projeto. Passando-se à sua
apreciação. são emitidos pelos Srs. Senadores
Almir Pinto, Jutahy Magalhães e José Lins,
os pareceres favoráveis, respectivamente.
Aprovado o projeto em 1" e 2" turno. À Co
missão de Redação Final. Lido o Parecer n"
938-CR, relatado pelo Senhor Senador José
Li~s. Aprovada a redação final.

A Câmara dos Deputados com o Ofício
SM/N" 532, de 5-2-11'4.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

Dispõe sobre a intervenção e a liqui
dação extrajudicial 'de instituições finan
ceiras, e dá outras providências.

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

creta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
Disposição Preliminar

Art. 1" As intituições financeiras priva
das e as públicas não federais, assim como
as cooperativas de crédito, estão sujeitas, nos
termos desta lei, a intervenção ou à liquida
ção extrajudicial, em ambos os casos efetuada
e decretada pelo Banco Central do Brasil,
sem prejuízo do disposto nos arts. 137 e 138
do Decreto-Lei n" 2.627, de 26 de setembro
de 1940, ou à falecida~ nos termos da legisla
ção vigente.

CAPÍTULO II
Da Intervenção e seu Processo

SEÇÃO I
Da Intervenção

Art. 2'·' Far-se-á a intervenção quando se
verificar as seguintes anormalidades nos ne
gócios sociais da instituição.

I - a entidade sofrer prejuíz~, decorrente
da má administração que sujei~ a riscos os
seus credores;

II - forem verificadas reiteradas infrações
a dispositivos da legislação bancária não regu
larizadas após as determinações do Banco
Central do Brasil, no uso de suas atribuições
de fiscalização.

III - na hipótese de ocorrer qualquer dos
fatos mencionados nos arts. 1" e 2", do Decre
to-Lei n" 7.661. de 21 de junho de 1945 (lei
de falêj1cias), houver possibilidade de evitar
se a 1iilJ.'uidação extrajudicial. '

Art:'j3" A intervenção será decretada ex
officio pelo Banco Central do Brasil, ou por
solicitação dos administradores da instituição
se o respectivo estatuto lhes conferir esta
competência com indicação das'causas do pe
dido, sem prejuízo da' responsabilidade civil
e criminal em que incorrerem os mesmos ad
ministradores, pela indicação falsa ou dolosa.

Art. 4" O período da intervenção não ex
cederá a 6 (seis) meses, o qual. por decisão
do Banco Central do Brasil, poderá ser pror
rogado, uma única vez, até o máximo de ou
tros 6 (seis) meses.

Art. 5" A intervenção será executada por
interventor nomeado pelo Banco Central do
Brasil, com plenos poderes de gestão.

Parágrafo único. Dependerão de prévia
e expressa autorização do Banco Central do
Brasil os atos do interventor que impliquem
disposição ou oneração do patrimônio da so
ciedade, admissão e demissão de pessoal.

Art. 6" A intervenção produzirá, desde
sua decretação, os seguintes efeitos:

a) suspensão da exigibilidade das obriga
ções vencidas;

b) suspensão da fluência do prazo das obri
gações vincendas anteriormente contraídas;

c) inexigibilidade dos depósitos já existen
tes à data de sua decretação.

Art. 7" A intervenção cessará:
ai se os interessados, apresentando as neces
sárias condições de garantia, julgadas a crité
rio do Banco Central do Brasil, tomarem a
si o prosseguimento das atividades econômi
cas da empresa;

b) quando, a critério do Banco Central do
Brasil, a situação da entidade se houver nor
malizado;

c) se decretada a liquidação extrajudicial,
ou a falência da entidade.

SEÇÃO II :J,
Do Processo da Intervi!irção

Art. 8" Independentemente da publica
ção do ato de sua nomeação, o interventor
será investido, de imediato, em suas funções,
mediante termo de posse lavrado no "Diário"
da entidade, ou, na falta deste, no livro que
o substituir, com a transcrição do ato que
houver decretado a medida e que o tenha
nomeado.

Art. 9" Ao assumir suas funções, o inter
ventor:

a) arrecadará, mediante termo, todos os
livros da entidade e os documentos de inte
resse da administração;

b) levantará o balanço geral e o inventário
de todos os livros, documentos, dinheiro e
demais bens da entidade, ainda que em poder
de terceiros, a qualquer título. ,

Parágrafo único. O termo de arrecada
ção, o balanço geral e o inventário, deverão
ser assinados também pelos administradores
em exercício no dia anterior ao dia da posse
do interventor, os quais poderão apresentar,
em separado, as declarações e observações
que julgarem a bem dos seus interesses.

Art. 10. Os ex-administradores da enti
dade deverão entregar ao interventor, dentro
de cinco dias, contados da posse deste, decla
ração, assinada em conjunto por todos eles,
de que conste a indicação.

a) do nome, nacionalidade, estado civil e
endereço dos 'administradores e4ffiembros do
Conselho Fiscal, que estiverem em exercício
nos últimos 12 meses anteriores à decretação
da medida; ,

b) dos mandatos que, porventura, tenham
outorgado em nome da instituição, indicando
o seu objeto, nome e endereço do manda
tário;

c) dos bens imóveiS; assim como dos mó
veis, que não se encontrem no estabeleci
mento;

d) da participação que, porventura, cada
administrador ou membro do Conselho Fiscal
tenha em outras sociedades, com a respectiva
indicação.

Art. 11. O interventor, dentro de sessen
ta dias, contados de sua posse, prorrogável
se necessário, apresentará ao Banco Central
do Brasil relatório, que conterá:

a) exame da escrituração, da aplicação dos
fundos e disponibilidade; e da situação eco
nômico-financeira da instituição;

b) indicação, devidamente comprovada,
dos atos e omissões danosos que omissões
danosos que eventualmente tenha verificado;

c) proposta justificada da adoção das pro
vidências que lhe pareçam convenientes à ins
tituição.

Parágrafo único. As disposições deste ar
tigo não impedem que o interventor, antes
da apresentação do relatório, proponha ao
Banco Central do Brasil a adoção de qualquer
providência que lhe pareça necessária e ur
gente.

Art. 12. À vista do relatório ou da pro
posta do interventor, o Banco Central do
Brasil poderá:

a) determinar a cessação da intervenção,
hipótese em que o interventor será autori
zado a promover os atos que, nesse sentido,
se tornarem necessários;

b) manter a instituição sob intervenção,
até serem eliminadas as irregularidades que
a motivaram, observado o disposto no art.
4";

c) decretar a liquidação extrajudicial da
entidade;

d) autorizar o interventor a requerer a fa
lência da entidade, quando o seu ativo não
for suficiente para cobrir sequer metade do
valor dos créditos quirográficas. ou quando
julgada inconveniente à liquidação extraju
dicial, ou quando a complexidade dos negó
cios da instituição ou a gravidade dos fatos
apurados aconselharem a medida.

Art. 13. Das decisões do interventor ca
berá recurso, sem efeito suspensivo, dentro
de dez dias da respectiva ciência, para o Ban
co Central do Brasil, em única instância.

§ 1" Findo o prazo, sem a interposição
de recurso, a decisão assumirá caráter defi
nitivo.

§ 2' O recurso será entregue, mediante
protocolo, ao ,interventor, que o informará
e o encaminhará, dentro de cinco dias, ao
,Banco Central do Brasil.

Art. 14. O interventor prestará contas
ao Banco Central do Brasil, independente
mente de qualquer exigência, no momento
em que deixar suas funções, ou a qualquer
tempo, quando solicitado, e responderá, civil
e criminalmente, por seus atos.
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CAPITULO III
Da Liquidação Extrajudicial

SEÇÃO I
Da Aplicação e dos Efeitos da Medida

Art. 15. Decretar-se-á a liquidação ex
trajudicial da instituição financeira:

I - Ex officio

a) em razão de ocorrências que compro
metam sua situação econômica ou financeira
especialmente quando deixar de satisfazer,
com pontualidade, seus compromissos ou
quando se caracterizar qualquer dos motivos
que autorizem a declaração de falências;

b) quando a administração violar grave
mente as normas legais e estatutárias que dis
ciplinam a atividade da instituição, bem como
as determinações do Conselho Monetário
Nacional ou do Banco Central do Brasil, no
uso de suas atribuições legais;

c) quando a instituição sofrer prejuízo que
sujeite a risco anormal seus credores quiro
grafários;

d) quando. cassada a autorização para fun
cionar, a instituição não iniciar, nos 90 (no
venta) dias seguintes sua liquidação ordiná
ria, ou quando, iniciada esta, verificar o Ban
co Central do Brasil que a morosidade de
sua administração pode acarretar prejuízos
para os credores;

II - a requerimento dos administradores
da instituição - se o respectivo estatuto so
cial lhes conferir esta competênCia - ou por
proposta do interventor, expostos circunstan
cialmente os motivos justificadores da me
dida.

§ 1" O Banco Central do Brasil decidirá
sobre a gravidade dos fatos determinantes
da liquidação extrajudicial, considerando as
repercussões deste sobre os interesses dos
mercados financeiros e de ca'pitais, e, poderá,
em lugar da liquidação, efetu'ar a interven
ção, se julgar esta medida suficiente para a
normalização dos negócios da instituição e
preservação daqueles interesses.

§ 2'< O ato do Banco Central do Brasil,
que decretar a liquidação extrajudicial, indi
cará a data em que, se tenha caracteri2;ado
o estado que a determinou, fixando o terfllo
legal da liquidação que não poderá ser supe
rior a 60 (sessenta) dias, contados do primeiro
protesto por falta de pagamento ou, na falta
deste, do ato que haja decretado a interven
ção ou a liquidação.

Art'. 16. A liquidação extrajudicial será
executada por liquidante nomeado pelo Ban
co Central do Brasil, com amplos poderes
de adininistração e liquidação, especialmente
os de verificação e classificação dos créditos
podendo nomear e demitir funcionários, fi
xandO'-lhes os vencimentos, outorgar e cassar
mandatos, propor ações e representar a mas
sa em juízo ou fora dele.

§ I" Com prévia e expressa autorização
do Banco Central do Brasil, poderá o liqui
dante, em benefício da massa, ultimar os ne
gócios pendentes e, à qualquer tempo, onerar
ou alterar seus bens, neste último caso através
de licitações.

§ 2" Os honorários do liquidante, a se
rem pagos por conta da liquidanda, serão fi
xados pelo Banco Central do Brasil.

Art. 17. Em todos os atos, documentos
e publicações de interesse da liquidação, será
usada, obrigatoriamente, a expressão "Em
liquidação extrajudicial" em seguida à deno
minação da entidade.

Art. 18. A decretação da liquidação ex
trajudicial produzirá, de imediato, os seguin
tes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções inicia
das sobre direitos e interesses relativos ao
acervo da entidade liquidanda não podendo
ser intentadas quaisquer outras, enquanto
durar a liquidação;

b) vencimento antecipado das obrigações
da liquidanda;

c) não-atendimento das cláusulas penais
dos contratos unilaterais vencidos em virtude
da decretação da liquidação e'xtrajudicial;

d) não fluência de juros, mesmo que esti
pulados, contra a massa, enquanto não inte
gralmente pago o passivo;

e) interrupção de prescrição relativa a
obrigações de responsabilidade da institui
ção;

f) não reclamação de correção monetária
de quaisquer dívidas passivas, nem de penas
pecuniárias por infração de leis penais ou ad
ministrativas.

Art. 19. A liquidação extrajudicial ces
sará:

a) se os interessados, apresentando as ne
cessárias condições de garantia, julgadas a
critério do Banco Central do Brasil, tomarem
a si o prosseguimento das atividades econô
micas da empresa;

b) por transformação em liquidação ordi
nária;

c) com a aprovação das contas finais do
liquidante e baixa no registro público compe
tente;

d) se decretada a falência da entidade.

SEÇÃO II
Do Processo da Liquidação Extrajudicial

Art. 20. Aplicam-se, ao processo da li
quidação extrajudicial, as disposições relati
vas ao processo da intervenção, constantes
dos arts. 8", 9", 10 e 11 desta lei.

Art. 21. Ã vista do relatório ou da pro
posta previstos no art. 11, apresentados pelo
liquidante na conformidade do artigo ante
rior, o Banco Central do Brasil poderá autori
zá-lo a:

a) prosseguir na liquidação extrajudicial;
b) requerer a falência da entidade; quando

o seu ativo não for suficiente para cobrir pelo
menos a metade do valor dos créditos quiro
gráfarios ou quando houver fundados indícios
de crimes falimentares.

Parágrafo único. Sem prejuízo do dispos
to neste artigo, em qualquer tempo, o Banco
Central do Brasil poderá estudar pedidos de
cessação da liquidação extrajudicial, formu
lados pelos interessados, concedendo ou re
cusando a medida pleiteada, segundo as ga
rantias oferecidas e as conveniências de or
dem geral.

Art. 22. Se determinado prosseguimen
to da liquidação extrajudicial o liquidante fa
rá publicar, no Diário Oficial da União e em
jornal de grande circulação do local da sede
da entidade, aviso aos credores.para que de
clarem os respectivos créditos, dispensados
desta formalidade os credores por depósitos
ou por letras de câmbio de aceite da institui
ção financeira Iiquidanda.

§ 1'< No aviso de que trata este artigo,
o liquidante fixará o prazo para a declaração
dos créditos, o qual não será inferior a vinte,
nem superior a quarenta dias, conforme a
importância da liquidação e os interesses nela
envolvidos.

§ 2" Relativamente aos créditos dispen
sados de habilitação, o liquidante manterá,
na sede da liquidanda, relação nominal dos
depositantes e respectivos saldos, bem como
relação das letras de câmbio de seu aceite.

§ 3" Aos credores obrigados à declaração
assegurar-se-á o direito de obterem do liqui
dante as informações, extratos de contas, sal
dos e outros elementos necessários à defesa
dos seus interesses e à prova dos respectivos
créditos.

§ 4,' O liquidante dará sempre recibo das
declarações de crédito e dos documentos re
cebidos.

Art. 23. O liquidante juntará a cada de
claração a informação completa a respeito
do resultado das averiguações a que procedeu
nos livros, papéis e assentamentos da entida
de, relativos ao crédito declarado, bem como
decisão quanto à legitimidade, valor e classi
ficação.

Parágrafo úni~o. O liquidante poderá
exigir dos ex-administradores da instituição
que prestem informações sobre qualquer dos
créditos declarados.

Art. 24, Os credores serão notificados,
por escrito, da decisão do liquidante, os
quais, acontar da data do recebimento da
notificação, terão o prazo de dez dias para
recorrer, ao Banco Central do Brasil, do ato
que lhes pareça desfavorável.

Art. 25. Esgotado o prazo para a decla
ração de créditos e julgados estes, o liqui
dante organizará o quadro geral de credores
e publicará, na forma prevista no art. 22,
aviso de que dito quadro, juntamente com
o balanço geral, se acha fixado na sede e
demais dependências da entidade, para co
nhecimento dos interessados.

Parágrafo único. Após a publicação men
cionada neste artigo, qualquer interessado
poderá impugnar a legitimidade, valor, ou
a classificação dos créditos constantes do re
ferido quadro.

Art. 26. A impugnação será apresentada
por escrito, devidamente justificada com os
documentos julgados convenientes, dentro
de dez dias, contados da data da publicação
de que trata o artigo anterior.

§ 1" A entrega da impugnação será feita
contra-recibo, passado pelo liq$idante, com
cópia que será juntada ao processo.

§ 2" O titular do crédito impugnado será
notificado pelo liquidante e, a contar da data
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do recebimento da notificação, terá o prazo
de cinco dias para oferecer as delegações e
provas que julgar convenientes à defesa dos
seus direitos.

§ 3" O liquidante encaminharã as impug
nações com o seu parecer, juntando os ele
mentos probatórios, à decisão do Banco Cen
trai do Brasil.

§ 4" Julgadas todas as impugnações, o li
quidante fará publicar avisos na forma do
art. 22, sobre as eventuais modificações no
quadro geral de credores que, a partir desse
momento, será considerado definitivo.

Art. 27. Os credores que se julgarem
prejudicados pelo não-provimento do recur
so interposto, ou pela decisão proferida na
impugnação poderão prosseguir nas ações
que tenham sido suspensas por força do art.
18, ou propor as que couberem, dando ciên
cia do fato ao liquidante para que este reserve
fundos suficientes à eventual satisfação dos
respectivos pedidos.

Parágrafo único. Decairão do direito as
segurado neste artigo os interessados que não
o exercitaram dentro do prazo de trinta dias,
contados da data em que for considerado de
finitivo o quadro geral dos credores, com a
publicação a que alude o § 4" do artigo ante
rior.

Art. 28. Nos casos de descoberta de fal
sidade, dolo, simulação, fraude, erro essen
cial, ou de documentos ignorados na época
do julgamento dos créditos, o liquidante ou
qualquer credor admitido pode pedir ao Ban
co Central do Brasil, até ao encerramento
da liquidação, a exclusão, ou outra classifi
cação, ou a simples retificação de qualquer
crédito.

Parágrafo único. O titular desse crédito
será notificado do pedido e, a contar da data
do recebimento da notificação, terá o prazo
de cinco dias para oferecer as alegações e
provas que julgar convenientes, sendo-lhe as
segurado o dirieto a que se refere o artigo
anterior, se se julgar prejudicado pela decisão
proferida, que lhe será notificada por escrito,
contando-se da data do recebimento da noti
ficação o prazo de decadência fixado no pará
grafo único do mesmo artigo.

Art. 29. Incluem-se, entre os encargos
da massa, as quantias a ela fornecidas pelos
credores, pelo liquidante ou pelo Banco Cen
tral do Brasil.

Àrt. 30. Salvo expressa disposição em
contrário desta lei, das decisões do liquidante
caberá recurso, sem efeito suspensivo, dentro
de dez dias da respectiva ciência, para o Ban
co Central do Brasil. em única instância.

§ 1" Findo o prazo, sem a interposição
de recurso, a decisão assumirá caráter defi
nitivo.

§ 2" O recurso será entregue, mediante
protocolo, ao liquidante, que o informará e
o encaminhará dentro de cinco dias, ao Banco
Central do Brasil.

Art. 31. No resguardo da economia pú
blica, da poupança privada e da segurança
nacional, sempre que a atividade ela entlaade
liquidanda colidir com os interesses daquelas
áreas, poderá o liquidante, prévia e expressa-

mente autorizado pelo Banco Central do Bra
sil, adotar qualquer forma especial ou qualifi
cada de realização do ativo e liquidação do
passivo, ceder o ativo a terceiros, organizar
ou reorganizar sociedade para continuação
geral ou parcial do negócio ou ativid~de da
liquidanda.

§ 1" Os atos referidos neste artigo produ
zem efeitos jurídicos imediatos, independen
temente de formalidade e registros.

§ 2" Os registros correspondentes serão
procedidos, no prazo de quinze dias, pelos
Oficiais de Registros de Imóveis e pelos Re
gistros do Comércio, bem como pelos demais
órgãos da administração pública, quando for
o caso, à vista da comunicação formal, que
lhes tenha sido feita pelo liquidante.

Art. 32. Apurados, no curso da liquida
ção, seguros elementos de prova, mesmo in
diciária, da prática de contravenções penajs
ou crimes, por parte de qualquer dos antigos
administradores e membros do Conselho Fis
cal, o liquidante os encaminhará ao órgão
do ministério público, para que este promova
a ação penal.

Art. 33. O liquidante prestará contas ao
Banco Central do Brasil, independentemente
de qualquer exigência, no momento em que
deixar suas funções, ou a qualquer tempo,
quando solicitado, e responderá, civil e crimi
nalmente, por seus atos.

Art. 34. Aplicam-se à liquidação extra
judicial no que couber e não colidir com os
preceitos desta lei, as disposições da Lei de
Falências (Decreto-Lei n" 7.661, de 21 de ju
nho de 1(45), equiparando-se ao síndico, o
liquidante, ao juiz da falência, o Banco Cen
tral do Brasil, sendo competente para conhe
cer da ação revocatória prevista no art. 55
daquele decreto-lei, o juiz a quem caberia
processar e julgar a falência da instituição
liquidanda.

Art. 35. Os atos indicados nos arts. 52
e 53 da Lei de Falências (Decreto-Lei n"
7.661, de 1945), praticados pelos administra
dores da liquidanda poderão ser declarados
nulos ou revogados, cumprindo o disposto
nos arts. 54 e 58 da mesma lei.

Parágrafo único. A ação revocatória será
proposta pelo liquidante, observado o dispos
to nos arts. 55, 56 e 57 da Lei de Falências.

CAPÍTULO IV
Dos Administradores e Membros

Do Conselho Fiscal

SEÇÃO I
Da Indisponibilidade dos Bens

Art. 36. Os administradores das institi
tuições financeiras em intervenção, em liqui
dação extrajudicial ou em falência, ficarão
com todos os seus bens indispensáveis, não
podendo, por qualquer forma, direta ou indi
retamente, aliená-los ou onerá-los, até apura
ção e liquidação final de suas responsabili
dades.

§ 1" A indisponibilidade prevista neste
artigo decorre do ato que decretar a interven
ção, a liquidação extrajudicial ou a falência,
e atinge a todos aqueles que tenham estado

no exercício das funções nos doze meses ante
riores ao mesmo ato.

§ 2" Por proposta do Banco Central do
Brasil. aprovada pelo Conselho Monetário
Nacional. a indisponibilidade prevista neste
artigo poderá ser estendida:

a) aos bens de gerentes, conselheiros fis
cais e aos de todos aqueles que, até o limite
da responsabilidade estimada de cada um,
tenham concorrido, nos últimos doze meses,
para a decretação da intervenção ou da liqui
dação extrajudicial;

b) aos bens de pessoas que, nos últimos
doze meses, os tenham a qualquer titulo, ad
quirido de administradores da instituição, ou
das pessoas referidas na alínea anterior, des
de que haja seguros elementos de convicção
de que se trata de simulada transferência com
o fim de evitar os efeitos desta lei.

§ 39 Não se incluem nas disposições deste
artigo os bens considerados inalienáveis ou
impenhoráveis pela legislação em vigor.

§ 49 Não são igualmente atingidos pela
indisponibilidade os bens objeto de contrato
de alienação, de promessa de compra e ven
da, de cessão ou promessa de cessão de direi
tos, desde que os respectivos instrumentos
tenham sido levados ao competente registro
público, anteriormente à data da decretação
da intervenção, da liqüidação ou da falência.

Art. 37. Os abrangidos pela indisponibi
lidade de bens de que trata o artigo anterior,
não poderão ausentar-se do foro, da interven
ção, da liqüidação extrajudicial ou da falên
cia, sem prévia e expressa autorização do
Banco Central do Brasil ou do juiz da falên
cia.

Art. 38. Decretada a intervenc;.ão, a li
qüid!lção extraconjugal ou a falência, o inter
ventor, o liqüidante ou o escrivão da falência
comunicará ao registro público competente
e às Bolsas de Valores a indisponibilidade
de bens imposta no art. 36.

Parágrafo único. Recebida a comunica
ção, a autoridade competente ficará relativa
mente a esses bens impedida de:

a) fazer transcrições, inscrições ou averba
ções de documentos públicos ou particulares;

b) arquivar atos ou contratos que, impor
tem em transferência de cotas sociais, ações
ou partes benefiGiárias;

c) realizar ou registrar operações e títulos
de qualquer natureza;

d) processar a transferência de proprieda
de de veículos automotores.

SEÇÃO 11
Da Responsabilidade dos Administradores

e Membros do Conselho Fiscal

Art. 39. Os administradores e membros
do Conselho Fiscal de instituições financeiras
responderão, a qualquer tempo, salvo pres
crição extintiva, pelos atos que tiverem prati
cado ou omissões em que houverem incor
rido.

Art. 40. Os administradores de institui
ções financeiras respondem solidariamente
pelas obrigações por elas assumidas durante
sua gestã9, até que se cumpram.
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Parágrafo único. A responsabilidade so
lidária se circunscreverá ao montante dos pre
juízos causados.

Art. 41. Decretada a intervenção, a li
qüidação extrajudicial ou a falêricüi de insti
tuição financeira, o Banco Central do Brasil
procederá a inquérito, a fim de apurar as
causas que levaram a sociedade àquela situa
ção e a responsabilidade de seus administra
dores e membros do Conselho Fiscal.

§ I" Para os efeitos deste artigo, decre
tada a falência, o escrivão do efeito a comuni
cará, dentro de vinte e quatro horas, ao Ban
co Central do Brasil.

§ 2" O inquérito será aberto imediata
mente à decretação da intervenção ou da li
qüidação extrajudicial, ou ao recebimento da
comunicação da falência, e concluído dentro
de cento e vinte dias, prorrogáveis, se absolu
tamente necessário, por igual prazo.

§ 3" No inquérito, o Banco Central do
Brasil poderá:

a) examinar, quando e quantas vezes jul
gar necessário, a contabilidade, os arquivos
os documentos, os valores e mais elementos
das instituições;

b) tomar depoimentos solicitando para is
so, se necessário, o auxílio da policia;

c) solicitar informações a qualquer autori
dade ou repartição pública, ao juiz da falên
cia, ao órgão do ministério público, ao síndi
co, ao liqüidante ou ao interventor;

d) examinar, por pessoa que designar, os
autos da falência e obter, mediante solici
tação escrita, cópias ou certidões de peças
desses autos;

e) examinar a contabilidade e os arquivos
de terceiros com os quais a instituição finan
ceira tiver negociado e no que entender com
esses negócios, bem como a contabilidade e
os arquivos dos ex-administradores, se co
merciante ou industriais sob firm.a individuais
e as respectivas contas junto a outras institui
ções financeiras.

§ 4" Os ex-administradores póderão
acompanhar o inquérito oferecer documen
tos e indicar diligências.

Art. 42. Concluída a apuração, os ex-ad
ministradores serão convidados, por carta,
a apresentar, por escrito, suas alegações e
explicações dentro de cinco dias, comuns pa
ra todos

Art. 43. Transcorrido o prazo do artigo
anterior, com ou sem a defesa, será o inqué
rito encerrado com um relatório, do qual
constarão, em síntese, a situação da entidade
examinada, as causas de sua queda, o nome
a qualificação e a relação dos bens particu
lares dos que, nos últimos cinco anos, geriram
a sociedade, bem como o montante ou a esti
mativa dos prejuízos apurados em cada ges-.
tão.

Art. 44. Se o inquérito concluir pela ine
xistência de prejuízo, será no caso de inter
venção e de liqüidação extrajudicial, arqui
vado no próprio Banco Central do Brasil,
ou no ca~o.de falência, se~á remetido ao com
pete~te JUIZ, que o mandará apgnas aos res
pectivos autos.

Parágrafo único. Na hipótese prevista
neste artigo, o Banco Central do Brasil, nos
casos de intervenção e de liqüidação extraju
dicial, ou o juiz, no caso de falência, de ofício
ou a requerimento de qualquer interessado,
determinará o levantamento da indisponibi
lidade de que trata o art. 36.

Art. 45. Concluindo o inquérito pela
existência de prejuízos, será ele, com o res
pectivo relatório, remetido pelo Banco Cen
tral do Brasil ao juiz da falência, ou ao que
for competente para decretá-la, o qual o fará
com vista ao órgão do ministério público,
que, em oito dias, sob pena de responsabi
lidade, requererá o seqüestro çlos bens dos
ex-administradores, que não tinham sido
atingidos pela indisponibilidade prevista no
ar!. 36, quantos bastem para a efetivação da
responsabilidade.

§ I" Em caso de intervenção, ou liqüida
ção extrajudicial, a distribuição do inquérito
ao Juízo competente, na forma deste artigo,
previne a jurisdição do mesmo Juízo, na hipó
tese de vir a ser df:cretada a falência.

§ 2" Feito o arresto, os bens serão deposi
tados em mãos do interventor, do liqüidante
ou do síndico, conforme a hipótese, cumprin
do ao depositário administrá-los, receber os
respectivos rendimentos e prestar contas ao
final:

Art. 46. A responsabilidade dos ex-ad
ministradores, defendida nesta lei, será apu
rada em ação própria, proposta no Juízo da
falênda ou no que for para ela competente.

Parágrafo único. O órgão do ministério
público, nos casos de intervenção e liqüida
ção extrajudicial, proporá a ação obrigato
riamente dentro de trinta dias, a contar da
realização do arresto, sob pena de responsa
bilidade e preclusão da sua iniciativa. Findo
esse prazo, ficarão os autos em cartório, à
disposição de qualquer credor, que poderá
iniciar a ação, nos quinze dias seguintes. Se
neste último prazo ninguém o fizer, levantar
se-ão o arresto e a indisponibilidade, apen
sando-se os autos aos da falência, se for o
caso.

Art. 47. Se, decretado o arresto ou pro
posta, a ação, sobrevier a falência da entida
de, competirá ao síndico tornar, daí por me
diante, as determinações desta lei, cabendo
lhe promover a devida substituição proces
sual, no prazo de trinta dias, contados da
data do seu compromisso.

Art. 48. Independentemente do inquéri
to e do arresto, qualquer das partes, a que
se refere o parágrafo único do art. 46, no
prazo nele previsto, poderá propor a ação
de responsabilidade dos ex-administradores,
na forma desta lei.

Art. 49. Passada em julgado a sentença
que declarar a responsabilidade dos ex-admi
nistradores, o arresto e a indisponibilidade
de bens se convolarão em penhora, seguin
do-se o processo de execução.

§ I" Apurados os bens penhorados e pa
gas as custas judiciais, o líquido será éntregue
ao interventor, ao liqüidante ou ao síndico,
conforme o caso, para rateio entre os credo
res da instituição.

§ 2" Se, no curso da ação ou da execução,
encerrar-se a intervenção ou a liqüidação ex
trajudicial, o interventor ou o liqüidante, por
ofício, dará conhecimento da ocorrência ao
juiz, solicitando sua substituição como depo
sitário dos bens arrestados ou penhorados,
e fornecendo a relação nominal e respectivos
saldos dos credores a serem, nesta hipótese,
diretamente contemplados com o rateio pre
visto no parágrafo anterior.

CAPÍTULO 1
Disposições Gerais

Art. 50. A intervenção determina a sus
pensão, e, a liqüidação extrajudicial, a perda
do mandato, respectivamente, dos adminis
tradores e membros do Conselho Fiscal e dos
de quaisquer, outros órgãos criados pelo esta
tuto, competindo, exclusivamente, ao inter
ventor e ao liqüidante a convocação da as
sembléia geral nos casos em que julgarem
conveniente.

Art. 51. Com o objetivo de preservar os
interesses da poupança popular e a integri
dade do acervo das entidades submetidas a
intervenção ou a liüidação extrajudicial, o
Banco Central do Brasil poderá estabelecer
idêntico regime para as pessoas jurídicas
quem com elas tenham integração de ativi
dade ou vínculo de interesse, ficando os seus
administradores sujeitos aos preceitos desta
lei.

Parágrafo único. Verifica-se integração
de atividade ou vínculo de interesse, quando
as pessoas jurídicas, referidas neste artigo,
forem devedoras da sociedade sob interven
ção ou submetida liqüidação extrajudicial, ou
quando seus sócios ou acionistas participarem
do capital desta em importância superior a
10% (dez por cento) ou sejam cônjuges, ou
parentes até o 2\' grau, consangüíneos ou
afins, de seus diretores, ou membros dos con
selhos, consultivos, administrativo, fiscal ou

. semelhantes.
Art. 52. Aplicam-se as disposições da

presente lei às sociedades ou empresas que
integram o sistema de distribuição de títulos
ou valores mobiliários no mercado de capitais
(art. 5", da Lei na 4.728, de 14 de julho de
1965), assim corno às sociedades ou empresas
corretoras de câmbio.

§ I" A intervenção nessas sociedades ou
empresas, ou sua liqüidação extrajudicial,
poderá ser decretada pelo Banco Central do
Brasil por iniciativa própria ou por solicitação
das Bolsas de Valores, quanto às corretoras
a elas associadas, mediante representação
fundamentada.

§ 2" Por delegação de competência do
Banco Central do Brasil e sem prejuízo de
suas atribuições, a intervenção ou a liqüida
ção extrajudicial, das sociedades corretoras,
membros das Bolsas de Valores, poderá ser
processada por estas, sendo competentes no
caso, aquela da área em que a sociedade tiver
sede.

Art. 53. As Sociedades ou empresas que
integram o sistema de distribuição de títulos
ou val~res mobiliários no mercado de capi
tais, assim como as sociedades ou empresas
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corretoras de câmbio, não poderão como as
instistuições financeiras, impetrar concorda
ta.

Art. 54. As disposições da presente lei
estendem-se às intervenções e liqüidações ex
trajudiciais em curso no que couberem.

Art. 55. O Banco Central do Brasil é au
torizado a prestar assistência financeira às
Bolsas de Valores, nas condições fixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, quando, a seu
critério, se fizer necessária para mercado de
capitais.

Parágrafo único. A assistência financeira
prevista neste artigo poderá ser estendida às
Bolsas de Valores, nos casos de intervenção
ou liqüidação extrajudicial em sociedades
corretoras d~ valores mobiliários e de câm
bio, com ",istas a resguardar legítimos inte
resses de investidores.

Art. 56. Ao art. 129, do Decreto-Lei n"
2.627, de Z6 de setembro de 1940, é acrescen
tado o se&uinte parágrafo, além do que já
lhe fora amtado pela Lei n' 5.589, de 3 de
julho de 1970:

"3" O Conselho Monetário Nacional
estabelecerá os critérios de padronização
dos documentos de que trata o § 2", po
dendo, ainda, autorizar o Banco Central
do Brasil a prorrogar o prazo nele esta
belecido, determinado, então, as condi
ções a que estarão sujeitas as sociedades
beneficiárias da prorrogação."

Art. 57. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogada a Lei n' 1.808,
de 7 de janeiro de 1953, os Decretos-Leis
n"' 9.228, de 3 de maio _.de 1946; 9.328, de
10 de junho de 1946; 9.346, de 10 de junho
de 1946; 48, de 18 de novembro de 1966;
462, de 11 de fevereiro de 1969; e 685, de
17 de julho de 1969; e demais disposições
gerais e especiais em contrário.

Brasília, 13 de março de 1974;; 153' da Inde
pendêpcia e 86° da República. - EMÍLIO
G. MEDICI - Antônio Delfim Netto.

LEI N" 6.024, DE 13 DE
MARÇO DE 1974

Dispõe sobre a intervenção \ a liqüi.
dação extrajudicial de instituiçõe~ finan
ceiras, dá outras providências.

Retificação

Na primeira página, na primeira coluna,
no art. 1":

Onde se lê:
... ou à falência ...
Leia-se:
... ou à falência ...

DECRETO-LEI N" 759, DE 12 DE
AGOSTO DE 1969

Autori7k o Poder Executivo a cons
Htuir a d'~presa pública Caixa Econô
mica Federal, e dá outras providências.

Art. 5" O pessoal da CEF será ogrigato
riamente admitido mediante concurso públi
co de provas ou de provas e títulos.

§ l' O regime legal do pessoal da CEF
será o da Consolidação das Leis Trabalhistas.

§ 2" Poderão eventualmente ser requisi
tados pela CEF servidores dos quadros do
serviço público federal, das autarquias fede
rais ou das empresas públicas e sociedades
de economia mista, exclusivamente para o
exercício de funções técnicas mediante o res
sarcimento, pela CEF aos órgãos de origem
ou entidades de origem, dos proventos glo
bais a que fizerem jus os servidores requi
sitados.

DECRETO-LEI N'! 266, DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre o regime do pessoal das
Caixas Econômicas Federais.

Art. 3' Fica vedada a sindicalização dos
servidores das Caixas Econômicas Federais,
não se lhes aplicando os dissídios coletivos
salariais.

RESOLUÇÃO N' 6, De 4 DE
ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das propo
sições que menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' D:,!s proposições que se encon

travam em tramitação no dia 4 de outubro
de 1988, ficam arquivadas as seguintes, te-"
nham ou não parecer:

a) as de iniciativa de deputados ou de Co
missão Permanente; e

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

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao
arquivamento os projetos que, embora na si
tuação prevista no caput deste artigo, sofre
ram anexÇlção de outros apresentados a partir
de 5 de outubro de 1988.

Art. 2" Fica facultado ao autor, no prazo
de 30 (trinta) dias da promulgação desta reso
lução, requerer o desarquivamento das pro
posições referidas no art. 1", caso em que
se fará nova distribuição, mantendo-se, po
rém, o número original e sua procedência
para todos os efeitos regimentais.

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

Art. 4' Esta resolução yntra em vigor na
data-de sua publicação.

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

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

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EDE REDAÇÃO
I e 11 - Relatório e Voto do Relator

o projeto de Lei n' 4.956, de 1985, origi
nário do Senado Federal, visa autorizar a ad
missão, pela Caixa Econômica Federal, dos
empregados das sociedades de crédito imobi
liário e das instituições financeiras privadas
em situação de liquidação extrajudicial, de
cretada pelo Banco Central.

Tal solução foi aventada pelo Senador
Humberto Lucena, autor do projeto, em ju
nho de 1984, quando o Banco Central, autori
zado pela Lei n° 6.024, de 13 de março de
1974, sujeitou a intervenção ou promoveu
a liquidação extrajudicial de instituições fi
nanceiras privadas e cooperativas de crédito.

Tr'lta-se de projeto de lei autorizativo, que
em virtude do tempo decorrido da data de
sua apresentação - 20 de junho de 1984 
talvez incida sobre situações já definitiva
mente resolvidas.

Compete-nos, porém, opinar sobre a cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva do projeto. Sob tais aspectos o projeto
nos parece correto.

Diante do exposto somos de parecer que
o projeto deve prosseguir em sua tramitação.

Sala da Comissão, 15 de junho de 1989.
- Ibrahim Abi-Ackel, Relator.

m - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa do Projeto de Lei n' 4.956/85, nos
termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
,dos: João Natal, Vice-Presidente no exercício
da Presidência, Jorge Medauar, Vice-Presi
dente; Harlan Gadelha, Hélio Manhães, José
Dutra, Leopoldo Souza, Michel Temer,
Aloysio Chaves, Costa Ferreira, Eliézer Mo
reira, Evaldo Gonçalves, Juarez Marques Ba
tista, Gerson Peres, Doutel de Andrade, José
Genoíno, Marcos Formiga, Nilson Gibson,
Plínio Martins, Renato Vianna, Rosário Con·
gro Neto, Sérgio Spada, Theodoro Mendes,
Tito Costa, Messias Góis, Sigmaringa Seixas,
Ibrahim Abi-Ackel, Silvio Abreu, Roberto
Torres, Alcides Lima, Benito Gama, Enoc
Vieira, Adylson Motta, Roberto Jefferson,
Fernando Santana, Lélio Souza, Raimundo
Bezerra e Vicente Bogo.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 1989.
- Deputado João Natal, Vice-Presidente, no
exercício da presidência Deputado Ibrahim
Abi·Ackel, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇO PÚBLICO
I - Relatório

O projeto oririnal, do Senador Humberto
Lucena, já havia sido lido em sessão de
20-6-84, na Câmara Alta, tendo sido apro-



8016 Quinta-feira 28 DIÁRIO.DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1990

vado, em 5 de dezembro do mesmo ano, re
querimento de urgência para sua tramitação,
devidamente aprovado em Plenário, mesma
data em que foi encaminhado a esta Casa.

Nos termos' do art. 2" da Resolução n" 6/89,
da Mesa da Câmara, foi o projeto redistri
buído, mantida a mesma numeração.

A Cbmissão de Constituição e Justiça deu
'por sua constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, acompanhando o Parecer
do Relator.

A proposta objetivava não deixar ao de
semprego centenas e centenas de empregados
de sociedade de crédito imobiliário e institui
ções financeiras privadas, coloc~das sob liqui
dação extrajudicial pelo Ba:cen.

Justificava-se, plenamente, à época, diante
de uma pletora de casos de liquidação da
espécie, quando a especulação, criminosa e
altamente daninha aos interesse nacionais,
era praticada por uns tantos empresários ines
crupulosos, a ponto de se transformar em
escândalo nacional.

Inadmissível, portanto, admitir-se que os
servidores dessas empresas pudessem, de
uma hora para outra, perder seus ganhos,
sem que tenham contribuído/para as aberra
ções então denunciadas.

A questão, já hoje, parece-nos bem diver
sa. A nível nacional, a Caixa Econômica foi
absorvendo esse pessoal, à medida em qu,e
recebia parte do acervo das empresas sob li
quidação. A nível regional, também, as coisas
se processaram da mesma maneira. Um
exemplo: aqui na Capital da República, o
BRB-Banco de Brasília, arCou com a absor
ção de parte do funcionalismo da "Colméia",
quando posta, também, sob liquidação. E,
embora o diploma legal que autorizou essa
providência, autorizasse ainda, a demissão
de alguns tantos servidores, tais demissões
não ocorreram, no âmbito do BRB.

De supor-se por isso mesmo, que, Estado
a Estado, cada banco oficial, regional, agisse
da mesma maneira, o que se reforça com
o fato de, hoje em dia, não termos conheci
mento de reivindicações de espécie, por parte
dos desempregados. Desempregados que, ou
foram absorvidos pela rede bancária federal
e estatal ou buscaram outro caminho profis
sional, diante, pelo menos, do largo tempo
decorrido entre esta data e aquelas liquida
ções. De resto, mudou o comportamento do
Governo que, diante do clamor público, não
admite mais o emprego abusivo de recursos
oficiais para socorrer essas entidades, um so
corro que, por fácil, permitiu que tais defor
mações, tais crimes, fossem muitos e conti
nuados. Isto, de fato, já não ocorre agora,
pelo menos com a fartura de antes.

O Nobre Deputado Ibrahim Abi-Ackel, no
parecer em que propõe à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação a aprovação
do projeto, lembra "que, em virtud'e do tem
po decorrido da data de sua apresentação
- 20 de junho de 1984 - talvez incida sobre

situações já definitivamente resolvidas".

11 - Voto do Relator .

Diante, não apenas do tempo decorrido,
mas do fato de já a Caixa Econômica e outras
entidades financeiras públicas terem absor
vido o pessoal então demitido, votamos pelo
arquivamento da proposição, por prejudicia
lidade.

Sala da Comissão, - Deputado Augusto
Carvalhll, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, em reunião ordinária
realizada em 9-5-90, opinou, unanimemente,
pelo arquivamento, por prejudicialidade, ao
Projeto de Lei n" 4.956/85, nos termos do
parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Amaury Müller, Presidente, Augusto
Carvalho, Relator, Carlos Alberto Caó, José
da Conceição, Mário Lima, ·Costa Ferreira,
Eraldo Trindade, José Mendonça Bezerra,
Luiz Marques, Francisco Küster, Geraldo
Campos, Paulo Paim, Edmilson Valentim,
Aristides Cunha, Nilson Gibson, Nelton Frie
drich, Vilson Souza, Lysâneas Maciel, F1ori
ceno Paixão e Irma Passoni.

Sala da Comissão, 9 de maio de 1990. 
Deputado Amaury Müller, Presidente~De
putado Augusto Carvalho, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE,
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

Trata o projeto de lei em epígrafe do apro
veitamento, pela Caixa Econômica Federal,
dos empregados das sociedades de crédito
imobiliário e das instituições financeiras pri
vadas em situação de liquidação extrajudicial
decretada pelo Banco Central do Brasil.'

Constata-se datar a proposição de 1984
(Projeto'de Lei do Senado n" 106), exercício
durante o qual foram decretadas liquidações
de várias instituições de crédito imobiliárrio,
numa operação de saneamento desse setor
da economia nacional.

Aprovilda naquela Casa do Congresso Na
cional em, fins de 1984, foi encaminhada a
esta Casa em 1985. Nos termos da Resolução
da Câmara dos Deputados n" 6, de 1989, foi
a proposição redistribuída às Comissões, con
siderando-se não escritos os pareceres ante
riormente emitidos.

Nesta nova etapa de tramitação, a propo
sição foi entendida constitucional pela Co
missão de Constituição e Justiça, observan
do, contudo, o relator da matéria, tratar-se
"de projeto de lei autorizativo, que em virtu
de do tempo decorrido da data de sua apre
sentação - 20 de junho de 1984 - talvez
incida sobre situações já definitivamente re
solvidas".

A Comissão de Trabalho, por seu turno,
manifestou-se unanimemente pelo arquiva
mento do projeto, por prejudicialidade.

Nos termos regimentais, cumpre igualmen
de a esta Comissão pronunciar-se sobre a ma
téria.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Ao examinar a matéria em pauta ressalta
desde logo o fato de referir-se a proposição
a fatos pretéritos que, em face do tempo
transcorrido, o mais das vezes presume-se já
foram satisfatoriamente solucionados.

Se, por outro lado, em nível nacion,al, é
sabido haver a Caixa Econômica Federal pro
gressivamente absorvido esse contingente de
mão-de-obra, por outro, em nível regional,
os bancos estaduais têm, em sua maioria, as
sumido idêntica postura. Tal informação é
confirmada, inclusive, pelo relator da matéria
na Comissão de Trabalho.

De resto, a atual diretriz econômica do Go
verno Federal aponta para uma absoluta res
trição de gastos com pessoal, sendo vedado
o emprego de recurso, nessa área, que não
se revele asbolutamente indispensável à efi
ciência da máquina do Estado. Ademais, não
se pode ignorar o fato de a política econômica
vigente, ao exigir o "enxugamento" do orga
nismo estatal através da dispensa do pessoal
que não se revele absolutamente necessário
ao seu eficaz funcionamento, apontar para
caminho diametralmente oposto ao sugerido
pela proposição, cujos termos, hoje, estão
de fato superados, ante a evidente modifi
cação da realidade do quadro que, à época
de sua apresentação, esta refletia.

Isto posto, endossamos integralmente a po
sição adotada pela Comissão anterior, pelo
que nos manifestamos pelo arquivamento da
proposição, por prejudicialidade.

Sala da Comissão, - Deputado
José Carlos Grecco, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em
reunião ordinária realizada em 13 de junho
de 1990, opinou, unanimemente, pelo arqui
vamento, por prejudicialidade, do Projeto de
Lei n" 4.956/85, nos termos do parecer do
Relator, Deputado José Carlos Grecco.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Arnaldo Prieto, Presidente em exercí
cio, José Carlos Grecco e Fernando Bezerra
Coelho, Vice-Presidentes; Adroaldo Streck,
Alysson Paulinelli, Luiz Gushiken, Luiz Al
berto Rodrigues, Fernando Gaspariam, Miro
Teixeira, Victor Faccioni, Sandra Cavalcanti,
Paulo Mincarone, Sérgio Werneck, Artur Li
ma Cavalcanti, Gabriel Guerreiro, Joaquim
Sucena, Edmundo Galdino, José Elias, Ro
berto Brant, João ALves e José Lourenço.

Sala da Comissã,o, 13 de junho de 1990.
- Deputado Arnaldo Prieto, Presidente em
exercício - Deputado José Carlos Grecco,
Relator.



Junho de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 28 8017

PROJETO DE LEI N" 6.932-A, DE 1985
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N' 586/85

Estabelece o prazo prescricional para
a ação de reparação civil contra as estra
das de ferro; tendo pareceres: da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação; e, da Comissão de Transpor
tes, Desenvolvimento Urbano e Interior,
pela aprovação.

(Projeto de Lei n" 6.932, de 1985, a
que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O prazo de prescrição da ação

de reparação civil, oriunda de responsabili
dade contratual ou extracontratual das estra
das de ferros, será de 3 (três) anos, a contar
da data do evento que for considerado fonte
da obrigação de indenizar.

Art. 2" Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Brasília, de de 1985.

MENSAGEM N" 586, DE 1985, DO
PODER EXECUTIVO

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

Nos termos do art. 51 da Constituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompa
nhado de exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado dos Transportes, o anexo
projeto de lei que "estabelece o prazo prescri
cional para a ação de reparação civil contra
as estradas de ferro".

Brasília, 19 de novembro de 1985. - José
Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 27, DE 18
DE OUTUBRO DE 1985, DO MINIS
TÉRIO DOS TRANSPORTES.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública:

Tenho a subida honra de dirigir-me a Vossa
Excelência para submeter à sua elevada apre
ciação a minuta de projeto de lei que a esta
acompanha, o qual visa a estabelecer o prazo
prescricional para a ação de reparação civil
contra as estradas de ferro.

2. Essa proposição fundamenta-se no fa
to de qu~ a responsabilidade civil das estradas
de ferro, atualmente, obedece aos preceitos
do Decreto Legislativo n' 2.681, de 7 de de
zembro de 1912, aplicando-se, subsidiaria
mente, o Código Civil aos aspectos não regu
lamentados na lei especial.

3. Referido decreto legislativo dispõe so
bre a prescrição do direito à indenização em
casos de transporte de carga, silenciando, po
rém, quanto aos prazos prescricionais das
ações concernentes ao transporte de pessoas
e responsabilidade extracontratual, que es
tão, portanto, regidas pelo Código Civil, que
trata da prescrição das ações pessoais em seu
art. 177, estabelecendo um prazo de 20 (vinte
anos.)

4. Não de hoje vem-se tornando impe
riosa a necessidade de redução dos prazos
prescricionais do Código Civil. A extensão
de tais períodos acarreta a insegurança nas
relações jurídicas tuteladas, a premiar a inér
cia do titular do direito e a perpetuação do
status anterior à composição das responsa

.bilidades da vida civil. Por outro lado, é notó
rio que, em relação àquele que se diz lesado,
a demora em tomar as medidas jurídicas para
o ressarcimento de danos corresponde, o
mais das vezes, ao seu desinteresse ou desne
cessi~ade na composição dos alegados prejuí
zos. E inconcebível que a pretensão de repa
ração civil aguarde duas décadas para o início
da ação judicial corre~pondente, ao alvedrio
do autor, em detrimento do direito de defesa
e dos interesses do suposto devedor.

5. Por outro lado, faz-se imprescindível
proporcionar, inclusive aos setores de inicia
tiva privada, a segurança necessária ao seu
desenvolvimento normal, o que se torna ex
tremamente difícil com a exagerada extensão
dos atuais prazos prescricionais.

6. Se é certo que nasce para o causador
do dano o dever de indenizar integralmente
as lesõs patrimoniais que vierem a ser apura
das, não é menós pertinente considerar os
efeitos que a passagem desavisadas do tempo
acarreta, em termos de acréscimos letais, ao
montante indenizatório, incluindo a correção
monetária. Tais conseqüências podem vir a
ser legais para a empresa privada - o que
gera desemprego e instabilidade social - e
acentuadamente danosas para os órgãos da
administração pública direta e indireta, com,
reflexos relevantes no interesse público que,
afinal, vê-se prejudicado pela excessiva guar
da outorgada peJa lei ao interesse individual.

7. No que tange a tais responsabilidades,
já se manifestaram os atuais legisladores no
sentido de limitar sensivelmente o prazo de
prescrição da ação reparatória cível. O Proje
to do Novo Código civil, de n" 634-B175, apro
vado pela Câmara dos Deputados, reduz esse
prazo para 3 anos, nos termos do seu art.
206, § 3", inciso V.

8. Ressalte-se, por oportuno, que a res
ponsabilidade por danos ocorridos no trans
porte por via aérea já goza de tratamento
diferenciado do legislador, que estabeleceu
no Código Brasileiro do Ar o prazo de 3 anos
par a prescrição da ação respectiva.

9. Criar disposição semelhante para o
âmbito do transporte ferroviário nada mais
é, pois, que salutar prática de tratamento
eqüitativo a situações similares, que merece
ser adotada tão prontamente quanto possível.

10. Além disso, é notória a morosidade
da tramitação de um projeto como o do novo
Código Civil, haja vista a dimensão da maté
ria a ser aprovada. Ademais, a atenção do
Legislativo pátrio deverá estar voltado nos
próximos meses para a formação da Assem
bléia Constituinte sendo de se prever quê a
promulgação do novo código não deverá
ocorrer antes da vigência da nova Carta Mag
na, mesmo porque necessitará o atual projeto
adaptar-se aos ditames do texto constitucio
nal a ser elaborado.

11. Por todo o exposto e em vista da ur
gência da matéria em foco, torna-se neces
sária a introdução do novo prazo prescricio
nal de 3 (três) anos, através de lei ordinária,
na forma constante do projeto que ora sub
meto a Vossa Excelência.

Aproveito a oportunidade para apresentar
a Vossa Excelência, protestos de elevada esti
ma e consideração. - Afonso Alves de Ca
margo Neto, Ministro dos Transportes.
Aviso n" 797-SUPAR.

Em, 19 de novembro de 1985
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Haroldo Sanford
DD. Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados
Brasl1ia- DF

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretá
rio:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secre
taria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, acompanhada de
exposição de motivos do Senhor Ministro de
Estado dos Transportes, relativa a projeto
de lei que "estabelece o prazo prescricional
para a ação de reparação civil contra as estra
das de ferro".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima
e consideração. -José Hugo Castelo Branco,
Ministro-Chefe do Gabinete Civil.

RESOLUÇÃO N" 6, DE 4 DE
ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das propo
sições que menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1" Das proposições que se encon

travam em tramitação no dia 4 de outubro
de 1988, ficam arquivadas as seguintes, te
nham ou não parecer:

a) as de iniciativa de deputados ou de co
missão Permanente; e

b )
s {jue, iniciadas na forma da alínea a, foram
emendadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao
arquivamento os projetos que, embora na si
tuação prevista no caput deste artigo, sofre
ram anexação de outros apresentados a partir
de 5 de outubro de 1988.

Art. 2" Fica facultado ao autor, no prazo
de 30 (trinta) dias da promulgação desta reso
lução, requerer o desarquivamento das pro
posições referidas no art. 1", caso em que
se fará nova distribuição, mantendo-se, po
rém, o número original e sua procedência
para todos os efeitos regimentais.

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

Art. 4" sta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
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Art. 5" Revogam-se as disposições em
contrário.

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

ERRATA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

E REDAÇÃO
I - Relat6rio

Através da Mensagem n. 586/85, o Presi
dente da República encaminhou ao Congres
so Nacional 'este projeto de le.i pelo qual "o
prazo d~prescrição da ação de reparação ci
vil, oriu da de responsabilidade contratual
ou extra- ontratual das estradas de ferro, será
de 3 (três) anos, a contar da data do evento
que for considerado fonte da obrigação de
indenizar".

Exposição de Motivos do Ministro dos
Transportes que acompanha a Mensagem, es
clarece:

"8. Ressalta-se, por oportuno, que a
responsabilidade por danos ocorridos no
transportes por via área já goza de trata
mento diferenciado do legislador, que
estap.eleceu no Código Brasileiro dq Ar
o p~,zo de 3 anos para· a prescrição da
açã respectiva.

9. Cri~r disposição semelhante para
o â bito do transporte ferroviário nada
mai 'é, pois, que salutar prática de trata
men\o equitativo a situações similares,
que merece ser adotado tão prontamente
quanto possível."

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Estão atendidas as preliminares de ad
missibilidade constitucionalmente esta
belecidas, pois a matéria é da compe
tência legislativa da União (art. 22), da
atribuição do Congresso Nacional (art.
48) e de iniciativa concorrente (art. 61,
caput). A técnica legislativa utilizada não
merece reparo.

Quanto ao mérito, trata-se de inicia
tiva oportuna e conveniente, que deve
ser aprovada. O trecho retrotranscrito
da Exposição de Motivos é, por si mes
mo, definitivo.

Diante do Acima Excposto, voto pela
constitucionalidade, juridicidade, técni
ca legislativa e, no mérito, pela aporva
ção deste Projeto de Lei n. 6.932/85.

Sala da Comissão, 14de julho de 1989.
- Deputado Ervin Bonkoski, .Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, em reunião ordinária ple
nária realizada hoje, opinou unanime
mente pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação do projeto de Lei n·
6.9323/85, nos termos doparecer do rela
tor.

Estiveram presentes os Senhores de
putados: Theodoro mendes, Presidnete,

Mário Assad e José Dutrra, Vice-Pre
sidnete, Agassis Almeida, Arnaldo Mo
raes, Harlan Gadelha, Leopoldo Souza,
Evaldo Gonçalves, Horácio Ferraz, Jai
ro Carneiro, José Thomaz Nonô, Arnal
do Martins, José Guedes, Jutahy Júnior,
Gerson peres, Ismael Wanderley, José
Genoíno, Joaquim Haickel, Aldo Aran
tes, Mendes Ribeiro, nelsom Jobim, Nil
son Gibson, Osvaldo Macedo, Renato
Viana, Paes Landim, Moema São Thia
go, Plínio Martins, Sigmaringa Seixas,
Gastone Righi, Antônio de Jesus, Fer
nando Velasco, Etevaldo Nogueira,
Francisco benjamim, Jorge Arbage, Fer
nando Santana, Gilberto Carvalho, Je
sus Tajra, José Luiz Maia, Rubem Me
dina e Rodrigues Palma.

Sala da Comissão, 23 de maio de 1990.
- Deputado Theodoro Mendes - Pre
sidnete - Deputado Ervin Bonkdski,
Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
VIAÇÃO E TRANSPORTES, DE

SENVOLVIMENTO
UEBANO E INTERIOR

I - Relat6rio

De autoria do Poder Executivo, o Pro
jeto de Lei, era em exame, objetiva esta
belecer em 3 (três) anos o prazo de pres
crição de ação de reparação civil, oriun
da de responsabilidade contratual ou ex
tra-contratual das estradas de ferro.

O projeto fora enviado ao Congresso
nacional, através da Mensagem n. 586,
de 1985, tendo recebido parecer favo
rável da Comissão de Constituição e Jus
tiça, em abril de 1986.

Por força da Resolução n. 06, de 4
de abril de 1989, o Projeto foi novamente
remetido á mesa da Câmara dos Depu
tados para efeito de redistribuição, con
siderando-se não escritos os pareceres
emitidos até aquela data.

Ouvida novamente, a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação opi
nou pela constitucionaldiade, juridicida
de e adequada técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação.

Á Comissão de Viação e Transportes,
desenvolvimento Urbano e Interior
compete examinar a matéria nos termos
do art. 32, inciso XIII do Regimento da
Câmara dos Deputados.

11 - Voto do Relator

Não existe, hoje, um tratamento siste
mático e uniforme para as hipóteses de
ilícito civil, envolvendo estradas de fer
ro. A obrigação de reparar o dano tem
tido prazos diferenciados de prescrição,
uma vez que a legislação específica, data
da de 1912, abrange, tão-somente, o
transporte de carga.

A presente proposta é meritória por
quanto visa dar um tratamento isouô
mico em relação a prazo de prescrição
de ação de reparação civil oriunda de
responsabilidade contratual ou extra-

contratual das estradas de ferro, abran
gendo, conseqüentemente, todas as hi
póteses da obrigação de indenizar.

O prazo de três anos é consensual:
o Proejto de novo Código Civil já estabe
lece este prazo e o Código Brasileiro do
Ar já determina este mesmo prazo para
o·transporte aéreo. Estendê-lo ao trans
porte por via férrea é uma alternativa
acertada.

Em face do exposto, nosso voto é pela
aprovação do Projeto de Lei n· 6.932,
de 1985.

Sala da Comissão, 21 de junho de
1990. - Deputado Nyder Barbosa, Re
lator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes,
desenvolvimento Urbano e Interior, em
sua reunião ordinária do dia 21 de junho
de 1990, Aprovou, por unanimidade, o
Projeto de Lei n· 6.932, de 1985, do Po
der Executivo, que "Estabelece o rpazo
prescricional para a ação de reparação
civil contra as estradas de ferro", nos
termos do Parecer do Relator, Deputado
Nyder Barbosa.

Compareceram os Senhores Deputa
dos Jorge Arbage (Presidente), Nyder
barbosa (Relator), Darcy Pozza, Acival
Gomes, Christóvam Chiaradia, Dalton
Canabrava, Freire Júnior, Darcy Deitos,
Gidel Dantas, João Paulo, Jorge Gama,
José Tinoco, Júlio Costamilan, Lael va
rella, Mauro Miranda, Mendes Botelho,
Paulo Roberto, Roberto Vital, Simão
Sessim, Valmir campelo e Francisco
Küster.

Sala da Comissão, 21 de junho de
1990. - Deputado Jorge Arbage, Presi
dente - Deputado Nyder barbosa, Re
lator.

PROJETO DE LEI N· 8.595·A, DE 1986
(Do Senado Federal)

PLS N· 83/82

Dispensa a realização de vistoria judio
cial na hipótese que menciona; tendo pa
recer, da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela constitucionali·
dade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação, com emenda.

(Projeto de Lei n° 8.595, de 1986, a
que se refere o Parecer. ~ .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O § 2" do art. 213 da Lei n· 6.015,

de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 213. . .
§ 2· Se da retificação resultar altera

ção da descrição das divisas ou da área
do imóvel, serão citados, para se mani
festarem sobre o requerimento, em 10
(dez) dias8 todos os confrontantes e o
alienante ou seus sucessores. Não haven
do oposição, e sendo o requerimento ins
truído com planta e memorial descritivo
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da propriedade que justifique o pedido
de retificação, o Juiz dispensará a reali
zação de vistoria judicial."

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

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

Senado Federal, 9 de dezembro de 1986.
- Senador José Fragelli, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 6.015, DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre os registros públicos e dá
outras providências.

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

creta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 213. A requerimento do interessa
do, poderá ser refiticado o erro constante
do registro, desde que tal retifkação não
acarrete prejuízo a terceiro.

§ 1" A retificação será feita mediante
despacho judicial, salvo no caso de erro evi
dente, o qual o oficial, desde logo, corrigá,
com a devida cautela.

§ 2" Se da retificação resultar alteração
da descrição das divisas ou da área do imóvel,
serão citados, para se manifestarem sobre o
requerimento, em 10 (dez) dias, todos os con
frontantes e o alienante ou seus sucessores.

§ 3'" O Ministério Público será ouvido no
pedido de retificação.

§ 4" Se o pedido de retificação for impug
nado fundamentalmente, o Juiz remeterá o
interessado para as vias ordinárias.

§ 5,' Da sentença do juiz, deferindo ou
não o requerimento, cabe recurso de apela
ção com ambos os efeitos.

.......(A' C;~i~;d; 'd; 'c~~;~~i;~i~d~' ~ 'j;;~;i~~:)

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO

N" 83, DE 1982

Dispensa a realização de vistoria judi
cial na hipótese que menciona.

Apresentado pelo Senhor Senador Itamar
Franco.

Lido no expediente da sessão de 17-5-82
e publicado no DCN (Seção lI) de 18-5-82. '

Distribuído à Comissão de Constituição e
Justiça.

Em 1"-3-83, é arquivado nos termos do art.
337 do Regimento Interno.

Em 4-4-83, é incluído em Ordem do Dia
o Requerimento n" 279/83 de autoria do Se
nhor Senador Itamar Franco, lido em
10-3-83, de desarquivamento do PLS n" 83/82.

Em 5-4-83, é aprovado o RQS n° 279/83,
de desarquivamento do Projeto.

Em 5-3-86, é lido o Parecer n" 57/86, da
Comissão de Constituição e Justiça. É incluí
do em Ordem do Dia.

Em 13-8-86, é incluído em Ordem do Dia.
Em 13-8-86, é aprovado em l' turno.

Em 19-9-86, é incluído em Ordem do Dia'
discussão segundo turno. '

Em 22-9-86, é aprovado em 2" turno.
Em 16-10-86, é aprovado o parecer do Re

lator oferecendo a redação final do projeto.
Em 21-10-86, é lido o Parecer n° 1.067/86,

da Comissão de Redação.
Aguardando inclusão Ordem do Dia.
Em 4-12-86, é incluído em Ordem do Dia

discussão turno único da Redação Final:
Aprovado.

À Câmara dos Deputados com Ofício SM
N"791, de 9-12-86.'
SM n" 791

Em 9 de dezembro de 1986
A Sua Excelência o Senhor Deputado Ha

roldo Sanford
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

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

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 58, da Constituição Federal o Projeto
de Lei do Senado n° 83, de 1982, constante
dos autógrafos juntos, que "dispensa a reali
zação de vistoria judicial na hipótese que
menciona".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Enéas Farias, Primeiro Secretário.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

DEREDAÇAO
I - Relatório

O projeto de lei em exame, originário do
Senado Federal, pretende a dispensa de visto
ria judicial quando, não havendo oposição
e sendo o requerimento instruído com a plan
ta do memorial descritivo da propriedade,
haja pedido de retificação de erro constante
no registro de imóveis.

H - Voto do Relator

O projeto não contém ofensas a disposi
tivos constitucionais nem a princípios ou insti
tutos jurídicos adotados por nosso direito po
sitivo. Está redigido conforme a boa técnica
legislativa, obedecendo, por outro lado, as
disposições regimentais vigentes. Por se tra
tar de matéria de Direito CiviÍ compete, ain
da, a esta Comissão a análise do mérito, con
forme dispõe a alinea e, do inciso 111 art.
32 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados.

No mérito, concordamos com a proposi
ção. O que ocorre normalmente é que inúme
ros juízes vêm exigindo vistoria judicial para
a retificação de erro em escritura pública de
transferência de imóveis. Com a inclusão, no
.segundo parágrafo do art. 213 da Lei n" 6.015
de 1973, do pretendido pelo projeto, não
mais se poqerá exigir tal vistoria.

Diante do exposto, opinamos pela consti
tucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Lei n" 8.595 de 1986,

recomendando, ainda, sua aprovação no mé
rito.

É o nosso voto.
Sala da Comissão, 9 de maio de 1990. 

Deputado Rodrigues Palma, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
A CCJR, em reunião plenária realizada

hoje, houve por bem alterar a letra do art.
I" do Projeto de Lei n° 8.595/86, proveniente
do Senado Federal, para facultar ao juiz a
determinação d~ inspeção quando for dispen
sada a vistoria judicial, no caso de retificação
de erro constante no registro de imóvel.

Por esta razão apresento emenda anexa,
cujo escopo é o de adequar meu parecer ao
entendimento da douta Comissão de Consti
tuição e Justiça e .de Redação, na forma a
seguir:

EMENDA - CCJR

Acrescente-se ao § 2'! do art. 213 da Lei
no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, in fine,
após "vistoria judicial", a expressão: "facul
tando-lhe a determinação de inspeção".

Sala da Comissão, 7 de junho de 1990. 
Dep!1tado Rodrigues Palma, Relator.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica le
gislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda, do Projeto de Lei n" 8.595/86, nos
termos do parecer do relator, que aprysentou
complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Theodoro Mendes, Presidente: José Du
tra, Vice-Presidente: Arnaldo Moraes, Har
lan Gadelha, Leopoldo Souza, Horácio Fer
raz, José Thomaz Nonô, Arnaldo Martins,
Bonifácio de Andrada, Antônio Câmara, Jo
sé Genoíno, Aldo Arantes, Roberto Freire,
Nelson Jobim, Nilson Gibson, Renato Via
nna, Oscar Corrêa, Paes Landim, Messias
Góis, Plínio Martins, Sigmaringa Seixas, Sil
vio Abreu, Gerson·Peres, Tarso Genro, José
Maria Eymael, Egídio Ferreira Lima, Bran
dão Monteiro, Adylson Motta, Roberto Jef
ferson, Adolfo Oliveira, Jovani Masini, Sa
mir Achôa, Rosário Congro Neto e Rodri
gues Palma.

Sala da Comissão, 7 de junho de 1990. 
Deputado Theodoro Mendes, Presidente 
Deputado Rodrigues Palma, Relato"r.

EMENDA APROVADA PELA
COMISSÃO

Acrescente-se ao § 20 do art. 213 da Lei
n" 6.015, de 31 de dezembro de 1973, in fine,
após "vistoria judicial", a expressão: "facul
tando-lhe a determinação de inspeção."

Sala da Comissão, 7 de junho de 1990. 
Deputado Theodoro Mendes, Presidente 
Deputado Rodrigues Palma, Relator.
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PROJETOS APRESENTADOS

PROJETO DE LEI N' 5.204, DE 1990
(Do Sr. Haroldo Lima)

Dispõe sobre o exercício da profissão
de operador de processamento e dá ou
tras providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Trabalho,
de Administração e Serviço Público 
art. 24, 11).

O Congresso Nacional decreta:
:"Art. 1" São considerados operado

res de processamento os trabalhadores
de refinarias petrolíferas, indústrias quí
micas e petroquímicas cuja atividade
consiste em:

I - refinar, destilar e tratar petróleo
e produtos petrolíferos;

11 - conduzir instalações que elimi
nam o enxofre da essência e dos produtos
petrolíferos;

III - manobrar bombas para fazer
circular os produtos petrolíferos, a água
e as soluçÕes químicas nas diveras insta
lações de uma refinaria ou de uma planta
química ou petroquímica;

IV - manejar alambiques para desti
lar ou refinar produtos petrolíferos, pe
troquímicos ou químicos.

V - assegurar o funcionamento dos
quadros de comando numa refinaria de
petróleo ou de uma planta química ou
petroquímica;

VI - conduzir uma instalação para
misturar a essência com os produtos quí
micos e outros aditivos;

VII - manejar filtros-prensas para se
parar o óleo da parafina destilada do da
parafina sólida;

VIII -dlfsempenhar tarefas análo
gas."

Art. 2" A duração normal da jorl}ada de
trabalho dos operadores de processamento
não excederá de 6 (seis) horas diárias ou de
36 (trinta e seis) semanais.

Art. 3" A jornada de trabalho definida
no artigo anterior poderá ser elevada para
até 8 (oito) horas diárias ou 44 (quarenta
e quatro) semanais, não podendo exceder 36
(trinta e seis) horas semanais, no caso de tra
balho realizado em turnos ininterruptos ou
semi-ininterruptos de revezamento.

Art. 4" Fica assegurada aos trabalhado
res de que trata esta lei a percepção do adicio
naI de periculosidade, previsto na legislação
em vigor.

Art. 5' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 6' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

A importância do trabalho dos operadores
de processamento de petróleo e de produtos
petrolíferos e petroquímicos em nosso país
é inegável, haja vista a posição estratégica

que representa o setor no desenvü:·,imento
de nossa economia.

A regulamentação legal do exercício dessa
profissão e das condições de trabalho desse
enorme contingente de trabalhadores é o ob
jetivo dessa proposta que hoje trazemos à
apreciação dos demais parlamentares.

Sala das Sessões, 24 de maio de 1990. 
Deputado Haroldo Lima.

PROJETO DE LEI N" 5.314, DE 1990
(Do Sr. Darcy.Deitos)

Acrescenta parágrafo ao art.· 8" da Lei
n" 5.890, de 8 de junho de 1973, para
dispensar o segurado da Previdência So
cial, com mais de dez anos de contribui
ção à entidade, da carência exigida para
concessão da aposentadoria por velhice.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Seguri
dade Social e Família - Art. 24, n.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O art. 8" da Lei n" 5.890. de 8

de junho de 1973, passa a vigorar acrescido
do seguinte dispositivo:

"Art. R" .

§ 4' Será dispensado do período de
carência de que trata o caput deste artigo
o segurado que já tenha contribuído, de
forma contínua ou não, por mais de 10
(dez) anos para a Previdência Social."

Art. 2" Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

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

Justificação

A presente proposta possui objetivo de cu
nho humanitário e social, porque visa a inte
grar ao campo de proteção da Previdência
Social pessoas idosas que, já ao final da vida
e após longos anos de trabalho e de contri
buição para o seguro social, vêem-se alijadas
deste, na maioria das vezes, por razões intei
ramente independentes de suas vontades.

Com efeito, num país de instabilidade eco
nômica como o nosso, a manutenção do em
prego e, por conseqüência, da condição de
segurado da Previdência Social, transfor
mou-se em questão de sorte, não podeUdo
o trabalhador, por mais voluntarioso e deter
minado que seja, garantir que, ao final de
sua vida profissional, estará em situação de
pleno conforto e de proteção perante a Previ
dência Social.

Dessas afirmações, sejam testemunhas as
milhares de pessoas que, após terem vertido
onerosas contribuições para o seguro social,
viram-se desempregadas e, como conseqüên
cia disso, acham-se, hoje, completamente
desvalidas, sem meios de prover ao próprio
·sustento e o de suas famílias.

Em face dessas razões, animamo-rios a ela
borar o presente projeto de lei que, temos
certeza, haverá de sensibilizar nossos ilustres

pares e de conquistar-lhes o valioso e indis~

pensável apoiamento.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1990. 

Deputado Darcy Deitos.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

LEI N" 5.890. DE RDE
JUNHO DE 1973

Altera a legislação de previdência so
cial e da outras providências.

Art. 8" A aposentadoria por velhice
será concedida ao segurado que, após
haver realizado 60 (sessenta) contribui
ções mensais, completar 65 (sessenta e
cinco) anos de idade, quando do sexo
masculino, e 60 (sessenta) anos de idade,
quando do feminino. e consistirá numa
renda mensal calculada na forma do §
1" do artigo 6" desta lei.

§ I" A data do início da aposenta
doria por velhice será a da entrada do
respectivo requerimento ou a do afasta
mento da atividade por parte do segu
rado. se posterior àquela.

§ 2" Serão automaticamente conver
tidos em aposentadoria por velhice o au
xílio-doença e a aposentadoria por inva
lidez do segurado que completar 65 (ses
senta e cinco) ou 60 (sessenta) anos de
idade, respectivamente, se do sexo mas
culino ou feminino.

§ 3" A aposentadoria por velhice po
derá ser requerida pela empresa, quando
o segurado houver completado 70 (se
tenta) anos de idade, ou 65 (sessenta e
cinco), respectivamente, se do sexo mas
culino ou feminino, sendo nesse caso
compulsória, garantida ao empregado a
indenização prevista nos artígos 471{ c
479 da Consolidação das Leis do Traba
lho e paga pela metade.

PROJETO DE LEI N" 5.333, DE 1990
(Do Sr. Leopoldo Souza)

Dispõe sobre o salário mínimo profis
sional dos professores de I" e 2' graus
e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 4.715,
de 1990.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" o salário mínimo profissional dos

professore.s de 1'-' e 2" graus é o fixado pela
presente lei.

Art. 2° O salário mínimo profissional fi
xado por esta lei é a remuneração mínima
obrigatória pela atividade dos professores de
1" e 2" graus com relação de emprego nos
termos da Consolidação das Leis do Trabalho
euma carga horária de 30 (trinta) horas sema
nais.

Parágrafo único. Quando a carga horária
não atingir o limite estabelecido neste artigo,
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ou quando excedê-lo, o salário mínimo pro
fissional de que trata esta lei será pago pro
porcionalmente à carga horária efetiva.

Art. 3" Para os efeitos desta lei. os pro
fessores de 1" e 2" graus são classificados con
forme abaixo:

I - professores portadores de diploma de
nível superior. com licenciatura plena;

II - professores portadores de diploma
de nível superior, com licenciatura curta; e

III - professores com diploma de 2" grau
de ensino.

Art. 4" Para a execução das atividades
referidas no art. 3". fica fixado o salário míni
mo profissional de 35 (trinta e cinco). 24 (vin
te e quatro) e 12 (doze) MVR (maior valor
de referência). para os professores classifi
cados nos incisos I, II e lII. respectivamente.

Art. 5" • Considerar-se-ão extraordiná
rias, e como tais remuneradas com acréscimo
mínimo de 50% (cinqüenta por cento). as
horas-aula que exederem a carga horária es
tabelecida no art. 2" desta lei.

Art. 6" A remuneração do trabalho no
turno será acrescida de 30% (trinta por cento)
em relação à do trabalho diurno.

Art. 7" Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

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

Justificação

O presente projeto de lei objetiva fixar um
piso salarial para os professores de 1" e 2
graus do ensino.

Estamos assistindo. de certa maneira impo
tentes. à crescente deterioração da qualidade
do ensino nos últimos decênios. Os órgãos
noticiosos. por outro lado. estampam diaria
mente a insatisfação generalizada dos profis
sionais do ensino. tanto que greves e mais
greves se sucedem conturbando a formação
de nossos' futuros cidadãos. .

A gênese deste caos. estamos certos. reside
na aviltada remuneração dos professores.
Foi-se. desde há muito, aquela arcaica con
vicção de que o magistério significa um sacer
dócio. Os professores. hoje, e com muita jus
tiça e pertinência. têm consciência de seu ele
vado papel social e da necessidade de serem
tratados com um mínimo de digniflade.

Por isto que contamos com o endosso de
nossos ilustres Colegas no Congresso Nacio
naI para substantivar a proposta que ora apre
sentamos.

Sala das Sessões. 7 de junho de 1990. 
DeputadoLeopold() Souza.

PROJETO DE LEI N' 5.334, DE 1990
(Do Sr. Leopoldo Souza)

Dispõe sobre a cobertura de seguro de
imóveis financiados pelo Sistema Finan·
ceiro de Habitação, no caso que especi
fica.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A partir da vigência desta lei fica

assegurado ao cônjuge supérstite. o direito

de obter cobertura do seguro celebrado com
a entidade para a quitação do empréstimo
obtido pelo Sistema Financeiro de Habita
ção. desde que qualquer dos cônjuges haja
concorrido com pelo menos 35% (trinta e
cinco por cento) para a formação do orça
mento imobiliário contribuído.

Art. 2" O Poder Executivo regulamenta
rá o disposto nesta lei 90 (noventa) dias após
sua publicação.

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

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

Justificação

Ao contratar financiamento de imóveis pe
lo Sistema Financeiro de Habitação. o mutuá
rio celebra simultaneamente com o Agente
Financeiro um contrato de seguro destinado
a cobrir os seguintes riscos:

- danos físicos do imóvel; •
-'- morte e invalidez permanente;
- responsabiliqade civil do construtor.
Interessa-nos particularmente os casos de

morte do mutuário ou seu cônjuge.
No vigente sii\tema existem dois tipoo de

situações quanto \S' cobertura dos riscos em
caso de morte. N primeiro aparece apenas
um mutuário e é . e o único responsável pe
rante o SFH; no éaso de sua morte o seguro
sobre os débitos subsistentes em favor de seus
herdeiros legais. Existe também o caso em
que os mutuários são vários: marido e esposa
ou vários participantes. Neste caso, é prevista
no contrato, a parte por que cada um se res
ponsabiliza, por exemplo. três pessoas po
dem convencionar a participação na propor
ção, 30% e 40%.

Nesta última hipótese, ocorrendo o óbito
de um dos condôminos o seguro provê pela
quitação do débito resultante de sua partici
pação proporcional, subsistindo o débito com
relação aos outros co-responsáveis.

Desejamos contemplar o caso de casais que
contraíram empréstimo no SFH, figurando
ambos ou somente um deles como mutuário.

Assim sendo. teremos as seguintes hipóte
ses: ambos os cônjuges são mutuários; ocor
rendo a morte de qualquer um deles. se qual
quer um deles participou com mais de 35%
para o orçamento imobiliário, quita-se o imó
vel. A outra situaçã~ ocorre no caso em que
só um dos cônjuges figura como mutuário;
se qualquer um deles concorreu com mais
de 35% para o orçamento imobiliário. ocorre
também a quitação pela morte de qualquer
um deles.

A medida tem grande alcance social; é co
mum ver-se demandas nos tribunais, ocasio
nadas pela situação inadequada, pela qual
são tratados os mutuários; na maioria das
vezes pelo falecimento de qualquer dos côn
juges subsiste em relação ao outro um mon
tante descomunal de débitos. agravados que
são por multas, juros e correções monetárias.

A proposta. se aprovada, corresponderá
a um anseio realista dos mutuários que terão

um respaldo econômico-financeiro no mo
mento em que mais deles precisam.

Esta proposta. no meu entendimento. me
rece ser aprovada pelos ilustres pares.

Sala ds Sessões. 7 Ele junho de 1990. 
Deputado Leopoldo Souza.

PROJETO DE LEI N° 5.336, DE 1990
(Da Sra. Irma Passoni)

Dispõe sobre o domicílio eleitoral dos
candidatos a cargos eletivos.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É requisito indispensável ao can

didato a cargo eletivo em qualquer eleição
do país. a comprovação de um ano de domi
cílio eleitoral.

Parágrafo único. O candidato que não
preencher o requisito estabelecido no caput
deste artigo não terá aceito o registro de sua
candidatura.

Art. 2,' O candidato que fraudar o domí
cilio eleitoral, tera suspensos os seus direitos
políticos por dois anos.

Parágrafo único. Na hipótese da fraude
a que alude este artigo somente ser compro
vada após a eleição do candidato este perderá
o seu mandato. tendo seus direitos políticos
suspensos por dois anos.

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

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

Justificação

A inexistência de exigência de domícilio
eleitoral para o registro de candidaturas está
fazendo com que ocorra abuso de poder eco
nômico, pois muitos candidatos. financiados
por poderosos interesses, migram para re
giões em que o quociente eleitoral é menor
e lá promovem verdadeiro leilão eleitoral.
com a compra de votos e aliciamento de elei
tores.

Este tipo de situação não pode perdurar.
pois a democracia fica fragilizada e a respre
sentação perde o seu requisito fundamental:
a legitimidade.

Sala das Sessões 7 de junho de 1990. 
Deputada Irma Passoni.

PROJETO DE LEI N' 5.337, DE 1990
(Dos Srs. Luiz Gushiken e José Genoíno)

Exclui as instituições financeiras públi
('as e as entidades de previdência privada
da obrigatoriedade de aquisição dos Cer·
tificados de Privatização e dá outras pro
vidências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tlçae de Redação (ADM); de Econo
mia, Indústria e Comércio; e de Finanças
e Tributação - A,rt. 24. H.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" A obrigatoriedade de aquisição

dos Certificados de Privatizaçáo, de que trata
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a Lei n" 8.01R, de 11 de abril de 1990, não
se aplica:

I - às instituições financeiras em que a
União, os Estados ou os Municípios dete
nham, direta ou indiretamente, a maioria do
capital com direito a voto;

11 - às entidades fechadas de previdência
privada patrocinada, direta ou indiretamente
pela União, Estado ou Municípios, ou por
suas autarquias, fundações, empresas públi
cas ou sociedades de economia mista.

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

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

Sala das Sessões, 7 de junho de 1990. De
putado Luiz Gushiken, Deputado José Ge·
noíno.

Justificação

A forma adotada na criação dos Certifi
cados de Privatização (CP) levou a uma situa
ção bastante peculiar: as instituições finan
ceiras públicas e as entidades de previdência
privada patrocinadas pelo setor público são
obrigadas a participar compulsoriamente da
aquisição de empresas privatizadas. Pode
ocorrer, por exemplo, de o Banco do Brasil
ser obrigado a colocar à venda as ações de
sua propriedade de alguma empresa estatal
- em decorrência do programa nacional de
desestatização - e readquirir estas ações em
função da aquisição compulsória dos Certifi
cados de Privatização. Neste sentido, a apli
cação do mecanismo dos CP às instituições
públicas acaba sendo contraditória com o
próprio espírito do programa de privatização.

A compra compulsória dos Certificados de
Privatização, quando aplicada a entidades do
setor privado, é uma forma interessante de
elevar o valor de aquisição das empresas esta
tais por parte do setor privado. Entretanto,
quando aplicada a entidades do setor público
trata-se apenas de uma forma dissimulada de
transferência de património da instituição
obrigada a adquirir os Certificados para o
Tesouro Nacional.

O mecanismo de transferência patrimonial
das entidades públicas para o Tesouro Nacio
nal fica mais claro quando analisamos, por
exemplo, o seguinte processo: uma institui
ção financeira pública é obrigada a adquirir
CP; ao participar do leilão de venda das em
presas estatais, esta instituição acabará pa
gando pela aquisição das ações um valor mais
elevado do que aquele que seria determinado
pelo mercado (isto devido às características
próprias dos Certificados de Privatização);
face a necessidades de caixa, é muito provável
que a instituição seja obrigada a revender
estas ações ao setor privado, com prejuízo.
Neste processo o Tesouto Nacional obteve
um ganho por vender as ações acima de seu
preço de mercado; a instituição financeira pú
blica teve um prejuízo decorrente da venda
das ações abaixo de seu custo de aquisição;
e o setor privado adquiriu as ações pelo valor
de mercado, não tendo portanto prejuízo.

É evidente a transferência de patrimônio da
entidade pública para o Tesouro Nacional.

No processo de recomposição de caixa
através da venda das ações compulsoriamen
te adquiridas, é possível até que as entidades
públicas venham a cobrar um valor inferior
ao de mercado, em função da premência de
recompor suas reservas.

Por fim, a perda patrimonial decorrente
da aquisição compulsória de Certificados de
Privatização pode ser fatal para os Bancos
Estaduais, que vêm se recuperando de um
período de grandes perdas provocadas por
sua má utilização por parte dos governos esta
.duais, e que estão, portanto, financeiramente
bastante débeis. Neste sentido, as perdas de
corrente do mecanismo dos Certificados de
Privatização pode significar o sucateamento
das instituições financeiras estaduais, que
têm um importante papel a'desempenhar no
desenvolvimento do país. Sucateamento bem
ao gosto do governo Collor, que desmonta
as estruturas existentes sem colocar nada no
lugar, deixando o País sem um setor público
estruturado para conduzir o processo de cres
cimento e distribuição de renda cada vez mais
premente.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

LEI N' 8.018, DE 11 DE
ABRIL DE 1990

Dispõe sobre criação de Certificados
de Privatização e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República
adotou a Medida Provisória n" 157, de 1990,
que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Nelson Carneiro, Presidente do Senado Fe
deral, para os efeitos do disposto no pará
grafo único do art. 62 da Constituição Fede
ral, promulgo a seguinte lei:

Art. 1\' Ficam criados os Certificados de
Privatização, títulos de emissão do Tesouro
Nacional, com as seguintes características:

I - nominativos e não negociáveis, exceto
com expressa autorização do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento;

11 - sem data de resgate.
Art. 2" Os detentores dos Certificados

de Privatização terão direito a utilizá-los co
mo pagamento de ações das empresas do se
tor público que venham a ser desestatizadas.

Parágrafo único. A utilização dos Certifi
cados de Privatização poderá ser limitada a
leilões convocados especificamente para a fi
nalidade de venda de ações de empresas do
setor público, a critério de óJ;gão ou instância
criados especificamente para este objetivo
ou, na inexistência deste, do Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento.

Art. 3" O valor dos Certificados de Pri
vatização será corrigido conforme as seguin
tes regras:

I - o valor de face será corrigido por 100%
da correção monetária, até a data da primeira
oferta de ações de empresa pública passíveis
de serem adquiridas mediante entrega destes
certificados;

11 - a partir da data da primeira oferta
referida no inciso anterior, o percentual da
correção monetária a ser aplicado será redu
zido em 1 ponto percentual ao mês sucessiva
mente, por um prazo máximo de 40 meses;

III - a partir do fim do prazo estabelecido
no inciso lI, a variação mensal do valor dos
certificados ficará restrita a 60% da correção
monetária.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, a
correção monetária será medida pela varia
ção do BTNF - Bônus do Tesouro Nacional
-Fiscal.

Art. 4\' Findo o prazo de dez anos a con
tar de 16 de março de 1990, o Tesouro Nacio
nal fica obrigado a resgatar a diferença entre
o valor total dos Certificados de Privatização
emitidos e o valor total de aquisição das ações
de empresas públicas passíveis de serem ad
quiridas por estes certificados.

Parágrafo único. No caso acima, a corre
ção do valor dos Certificados de Privatização
será feita pela correção monetária integral,
contada desde a data de sua emissão até o
seu resgate.

Art. 5" O Conselho Monetário Nacional
regulamentará os volumes e condições de
compra dos Certificados de Privatização por
parte de entidades de previdência privada,
sociedades seguradoras e de capitalização,
além das instituições financeiras.

Art. 6'" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 7" Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal, 11 de abril de 1990. 
169" da Independência e 102" da República.
- Nelson Carneiro.

PROJETO DE LEI N' 5.338, DE 1990

(Do Sr. Lúcio Alcântara)

Dispõe sobre a jornada de trabalho
dos cirurgiões dentistas e determina ou
tras providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Traba
lho, de Administração e Serviço Público
- Art. 24,11.)

O Congreso Nacional decreta:

A l' A jornada de trabalho dos Ciror
giõe~ Dentistas, quando prestaram serviços
à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios será de quatro horas diárias
ou vinte horas semanais, sem prejuízo de
qualquer vantagem ou diminuição de venci·
mentos.

Parágrafo único. Nos casos em que a jor
nada fixada seja a de seis horas diárias ou
trinta horas semanais, a remuneração dos Ci
rurgiões Dentistas será acrescida de cinqüen
ta por cento.

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

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

Este projeto decorre de uma sugestão que
me foi enviada pelo Sindicato dos Odonto
logistas no Estado do Ceará.

O art. 39 da Constituição Federal, especial
mente o seu § 1', determina que haja isono
mia de vencimentos para cargos de atribui
ções iguais ou assemelhadas. E o art. 24 do
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias fixou o prazo (já esgotado) de vinte
e dezoito meses para que houvesse a regula
mentação dessa norma fundamental.

Ocorre que, relativamente aos Cirurgiões
Dentistas, está havendo uma séria distorção:
enquanto os médicos têm uma jornada diária
de quatro horas e semanal de vinte horas,
os Cirurgiões Dentistas são obrigados a pres
tar seis horas diárias e trinta horas semanais.
Existe evidente quebra da isonomia fixada
pela Carta Magna.

Este projeto, de modo bastante direto, de
term'na que a classe Odontológica cumpra
a mesma jornada fixada para a classe médica.
Todavia, prevendo situações peculiares, de
termina enfaticamente que, ocorrendo a jor
nada maior, maior seja também a remune
ração a ser percebida.

Estou certo de que os nobres Congressistas
emprestarão todo o apoio para que este pro
jeto seja aprovado com a rapidez que se faz
necessária, por ser uma questão de elementar
justiça para com os Cirurgiões Dentistas, que
tão relevantes serviços prestam à população
brasileira.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1990. 
Deputado Lúcio Alcântara

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

.. TfTüió úi···· .. ······· .. · ..
Da Organização do Estado

..................CAPiTÜLO ·vii·· .. ··············
Da Administração Pública

······················iiE:ÇAÓ·ii······················

Dos Servidores Públicos Civis

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios instituirão, no âm
bito de sua competência, regime jurídico úni
co e planos de carreira' para os servidores
da administração pública direta, as autar
quias e das fundações públicas.

§ I' A lei assegurará, aos servidores da
administração direta, isonomia de vencimen
tos para cargos de atribuições iguais ou asse
melhados do mesmo Poder ou entre servi
dores dos Poderes Executivo, legislativo e
Judiciário, ressalvadas as vantagens de cará
ter individual e as relativas à natureza ou
ao local de tralJalhb.

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 24. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios editarão leis que es
tabeleçam critérios para a compatibilização
de seus quadros de pessoal ao disposto no
art. 39 da Constituição e à reforma adminis
trativa dela decorrente, no prazo de dezoito
meses, contados da sua promulgação.

PROJETO DE LEI N' 5.342, DE 1990

(Do Sr. Michael Temer)

Introduz alterações na Lei n" 8.024, de
12 de abril de 1990, que "institui o cruzeiro,
dispõe sobre a Iiquidez dos ativos finan
ceiros e dá outras providências".
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 5.102, de
1990.)

O Congresso Nacional decreta;
Art. l' A Lei n' 8.024, de 12 de abril

de 1990, passa a viger com as seguintes altera
ções:

"Art. 5' .
§ I' As garantias que excederem o

limite fixado no caput deste artigo serão
convertidas, em cruzeiros, a partir de 16
de .:;etembro de 1991, em doze parcelas
mensais iguais e sucessivas, todas com
incidência de juros e correção monetá
ria.

Art. 6' ..
§ I' As quantias que excederem o

limite fixado no caput deste artigo serão
convertidas, em cruzeiros, a partir de 16
de setembro de 1991, em doze parcelas
mensais iguais e sucessivas, todas acom
incidência de juros e correção monetá
ria.

Art. 71' .
§ I' As quantias que excederem os

limites fixados nos itens I e rI deste aftigo
serão convertidas em cruzeiros, a partir
de 16 de setembro de 1991, em 12 (doze)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, to
das com incidência de juros e correção
monetária. "

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

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

Justificação

A Medida Provisória n'168, de 16 de março
de 1990, transformada na Lei n' 8.024, de
12 de abril de 1990, estabelece, dentre outras
medidas, que as quantias bloqueadas nas apli
cações financeiras, nas cadernetas de pou
pança, no overnigbt, nos depositos à vista
etc., "serão convertidas a partir de 16 de se
tembro de1991 em 12 parcelas mensais iguais
e sucessivas" (cf. art. S,, § 18, art. 60, § 18,
e art. 7', § I').

Embora seja sustentável que tal conversão
s6 poderá ser feita em cruzeiros, a falta destas

expressões tem gerado dúvidas, controvérsias
e insegurança, como se depreende do opor
tuno artigo da economista Marisa Castellani,
intitulado "Cruzados bloqueados podem vi
rar títulos", do qual merece destaque o se
guinte trecho:

"Apesar das promessas do Governo
devolver, em cruzeiros, os recursos blo
queados pelo Banco Central, 18 meses
depois do Plano Collor, não há nenhuma
lei - nem mesmo a 8.024, aprovada pelo
Congresso Nacional - que garanta essa
devolução na moeda hoje em curso na
economia. Em outras palavras: se conti
nuarem em vigor todas as leis do Plano
Collor, tal como estão publicadas até ho
je, quem ficou com cruzados bloqueados
nas cadernetas de poupança, over, fun
dos de investimento e contas correntes
poderá ter a surpresa de receber seus re·
cursos sob forma de títulos, como ocorreu
na Argentina (in O Estado de S. Paulo,
de 16-5-90. Grifou-se).

Ora, é ponto bem averiguado que o Direito
deve, dentre outros aspectos, dar segurança
e estabilidade às relações entre o Estado e
os administrados.

Em função disto, e com o fito de tolher
eventuais artifícios que, em setembro de
1991, poderiam frustrar as expectativas de
todos quantos tiveram seus recursos bloquea
dos pelo Banco central, convém que se expli
cite que a devolução dos mesmos dar-se-á
em cruzeiros. Vale, neste particular, a céle
bre advertência de Holmes: "Por vezes, é
melhor insistir no óbvio, do que enveredar
pelo obscuro".

Ainda que se possa alegar que a interpre
tação sistemática da Lei n' 8.024/90, aliada
ao "princípio da boa fé, leva à irretorquível
conclusão de que os recursos bloqueados pelo
Banco Central devem necessariamente ser
devolvidos em cruzeiros, parece bem tranqüi
lizar os "depositantes compulsórios", garan
tindo-lhes, de modo expresso, a fruição deste
direito e, ao mesmo tempo, desestimulando
ardis que '''razões de estado" possam, à épo
ca, eventualmente justificar.

De todo conveniente, portanto, que se ex
plicite o que, porventura, se encontra implí
cito na Lei n' 8.024/90, vale dizer, que a resti
tuição dos cruzados novos bloqueados no
Banco Central será feita em cruzeiros. Afi
naI, a ordem jurídica exige que todos - e
não só os doutrinadores do Direito - tenham
condições de compreender o significado, o
conteúdo e o alcance das regras jurídicas.

Por outro lado, o adendo "todas com inci
dência de juros e correção monetária" evitará
que - por força de uma interpretação "muito
a propósito" - apenas a primeira das doze
parcelas receba estes benefícios. Proclama
do, com todas as letras, que sobre todas as
doze parcelas incidirão juros e correção mo
netária, estarão de vez impedidas eventuais
burlas ao "espírito de lei".

Com regras certas e,conhecidas, parcifi
car-se-ão os espíritos, afastando-se as com-
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preensíveis apreensões acerca da fotma de
devolução das quantias bloqueadas.

Em suma, transformado em lei, este proje
to - que absolutamente não acarreta aumen
to de despesa, nem cuida de qualquer das
questões enumeradas no art. 61, § '1", da
Constituição federal - fará com que todos
saibam, com certeza, quais são seus direitos,
no que pertine à devolução dos depósitos blo
queados, único caminho para a realização,
também neste campo, do magno princípio
da segurança jurídica.

Sala das Sessões, 7 de junho de 1990. 
Michael Temer.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

.................. 'SUBSEçÃO·iii.... ······ .. ······
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complemen
tares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal ou do Congresso Nacional,
ao Presidente da República, ao Supremo Tri
bunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da república e aos cida
dãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição.

§ l' São de iniciativa privativa do Presi
dente da República as leis que:

I -fixem ou modifiquem os efetivos das
Forças Armadas;

II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos

públicos na administração direta e autárquica
ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária,
maténa tributária e orçamentária, serviços
públicos e pessoal da administração dos Ter
ritórios;

c) servidores públicos da União e Territó
rios, seu regime jurídico, provimento de car
gos, estabilidade e aposentadoria de civis, re
forma e transferência de militares para a ina
tividade;

d) organização do Ministério Público e da
Defensoria Pública da União, bem como nor
mas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos estados,
do Distrito Federtal e dos Territórios;

e)criação, estruturação e atribuições dos
Ministérios e órgãos da administração públi
ca.

'LEi'N~'8"Õi4:'DE'iiDE'AiÚÜL'DE'i99Ó'

Institui o cruzeiro, dispõe sobre a Iiqui.
dez dos ativos financeiros e dá outras pro·
vidências.

Art. 5' Os saldos dos depósitos ã vista
serão convertidos em cruzeiros, segundo a
paridade estabelecida no § 2' do art. 1', obe
decido o limite de NCz$ 50.000,00 (cinqüenta
mil cruzados novos).

§ l' As quantias que excederem o limite
fixado no caput deste artigo serão conver

,tidas, a partir de 16 de setembro de 1991,
em doze parcelas mensais iguais e sucessivas.

§ 2" As quantias mencionadas no pará
grafo anterior serão atualizadas monetaria
mente pela variação do BTN Fiscal, verifi
cada entre o dia 19 de março de 1990 e a
data da conversão, acrescida de juros equiva
lente a 6% (seis por cento) ao ano ou fração
pro rata.

§ 3' As reservas compulsórias em espécie
sobre depósitos ã yista, mantidas pelo sistema
bancário junto ao Banco Central do ,Brasil,
serão convertidas e ajustadas conforme regu
lamentação a ser baixada pelo.Banco Central
do Brasil.

Art. 6' Os saldos das cadernetas de pou
pança serão con'lertidos em cruzeiros na data
do próximo crédito de rendimento, segundo
a paridade estabelecida no § 2" do art. I",
observado o limite de NCz$50.000,00 (cin
qüenta mil cruzados novos).

§ l' As quantias que excederem o limite
fixado no caput deste artigo, serão conver
tidas, a partir de 16 de setembro de 1991,
em doze parcelas mensais iguais e sucessivas.

§ 2' As quantias mencionadas no pará
grafo anterior serão atualizadas monetaria
mente pela variação do BTN Fiscal, verifi
cada entre a data do próximo crédito de ren
dimentos e a data da conversão, acrescidos
de juros equivalentes a 6% (seis por cento)
ao ano ou fração pro rata.

§ 3' Os depósitos compulsórios e volun
tários mantidos junto ao Banco Central do
Brasil, como recursos originários da captação
de cadernetas de poupança, serão converti
dos e ajustados conforme regulamentação a
ser baixada pelo Banco Central do Brasil.

Art. 7' Os depósitos a prazo fixo, com
ou sem emissão de certificado, as letras de
câmbio, os depósitos interfinanceiros, as de

'bêntures e os demais ativos finan.ceiros, bem
como os recursos captados pelas'instituições
financeiras por meio de operações compro
missadas, serão convertidas em cruzeiro, se
gundo a paridade estabelecida no § 2' do art.
1', observado o seguinte:

I - para as operações compromissadas, na
data de vencimento do prazo original da apli
cação, serão convertidos NCz$ 25.000,00
(vinte e cinco mil cruzados novos) ou 20%
(vinte por cento) do valor de resgate da ope
ração, prevalecendo o que for maior;

II -para os demais ativos e aplicações,
excluidos os depósitos interfinanceiros, serão
convertidos, na data de vencimento do prazo
original dos títulos, 20% (vinte por cento)
do valor de resgate.

§ l' As qualltias que excederem os limi
tes fixados nos itens I e II deste artigo serão
convertidos, a partir de 16 de setembro de
1991, em doze parcelas mensais iguais e su
cessivas.

§ 2' As quantias mencionadas no pará
grafo anterior serão atualizadas monetaria
mente pela variação do BTN Fiscal, verifi
cada entre a data de vencimento do prazo
original do título e a data da conversão, acres
cida de juros equivalente a 6% (seis por cen
, .) ao ano ou fração pro rata.

:i 3'> Os títulos mencionados no caput
deste artigo, cujas datas de vencimento sejam
posteriores ao dia 16 de setembro de 1991,
serão convertidos em cruzeiros, integralmen
te na data de seus vencim·entos.

PROJETO DE LEI N' 5.347, de 1990

(Do SI. Eduardo Siqueira Campos)

Define a pequena propriedade rural
(Art. 5", inciso XXVI, da Constituição
FederaL)
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.334,
de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Considera-se pequena proprie

dade rural aquela que, explorada predomi
nantemente por uma família, podendo ter
agregados em número não superior à metade
dos seus membros, tenha as seguintes dimen'
sões:

I - até 200 (duzentos) hectares, na Ama
zônia Legal;

11 - até 100 (cem) hectares, nas regiões
Nordeste e Centro-Oeste;

111 - até 20 (vinte e cinco) hectares na re-
gião Sudeste; .

IV - até 15 (quinze) hectares na região
Sul.

Art. 2" A pequena propriedade rural não
será objeto de penhora para pagamento de
dívidas resultantes de sua atividade produ
tiva.

Art. 3" O Poder Executivo disporá, den
tro de 90 (noventa) dias e sob pena de respon
sabilidade, sobre o financiamento da peque
na propriedade e seu desenvolvimento, em
benefício do proprietário e sua família e da
própria integração econômica nacional.

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

Art. 4' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

Trata-se de tema da maior importância
econômico-social, reconhecido o elevado pa
pei da pequena propriedade rural no abaste
cimento de quase dois terços das necessidades
alimentares do país, sendo que, insuficien
temente protegida e assistida, pelo baratea
mento dos insumos, o cooperativismo, a ga
rantia real de preços mínimos, a carência de
transportes e a falta de assistência técnica
e financeira, sua produção, apesar do cresci
mento no último triênio, está longe dae sua
capacidade real, pela reduzida produtivida
de.

A caracterização da pequena propriedade
rural, proposta no art. 1''., atinge a uma reali-
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dade geo-econômica indeclinável, absoluta
mente diversas às condições regionais no
País.

Esperamos que o aperfeiçoamento a ser
feito pelas Comissões, conduza à aprovação
deste projeto.

Sala das Sessões, 7 de maio de 1990.
Eduardo Siqueira çampos.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

······················TfTÜLO·ii·····················
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Devres Individuais e Coletivos

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

XXVI - a pequena propriedade rural, as
sim definida em lei, desde que trabalhada
pela família, não será objeto de penhora para
pagamento de déb1tos decorrentes de sua ati
vidade produtiva, dispondo a lei sobre os
meios de financiar o seu desenvolvimento;

PROJETO DE LEI N' 5.350, de 1990
(Do Sr. Jalles Fontoura)

Acrescenta dispositivo ao art. 20 da lei
n' 8.036, de 11 de maio de 1990, para
permitir a livre movimentação da conta
vinculada do FGTS àqueles que se trans
ferem do regime celetista para o regime
estatutário.
(Às Comissões de Constituição e Justiça
e de Redação (ADM); Finanças e Tribu
tação (ADM); e de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público - Art. 24,
11. )

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 20 da Lei n" 8.036, de 11

de maio de 1990, passa a vigorar acrescido
do seguinte dispositivo:

"Art. 20. . .

XI - Extinção de contrato de traba
lho de empregados que deixaram o regi
me da CLT (Consolidação das Leis Tra
balhistas) para se submeterem ao regime
estatutário da administração pt'íblica
Municipal, estadual ou Federal, em car
go de provimento efetivo."

Justificação

O Fundo de. Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) é um patrimônio dos tra
balhadores regidos pela Consolidação
das leis do Trabalho (CLT).

Normalmente, a lei estabelece obstá
culos à movimentação desse dinheiro pa
ra não descaracterizar o objetivo primor
dial do programa do FGTS, que é exata
mente o da Constituição ou reserva de
emergência para o trabalhador.

O empregador, seja o governo.fede
ral, estadual ou municipal, a partir do
regime estatutário do funcionário con
cursado, deixa de recolher o FGTS e as
sume a responsabilidade pela sua apo
sentadoria, não sendo mais necessário
a retenção dos recursos dos trabalhado
res já recolhidos.

Daí o projeto de lei, que permite a
liberação destes fundos para os seus legí
timos proprietários.

Sala das sessões, 7 de junho de 1990.
- Jalles Fontoura.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 8.036, DE 11 DE MAIO de 1990

Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do tempo de Serviço e dá outras provi
dências.

Art. 20. A conta vinculada do trabalha
dor no FGTS poderá ser movimentada nas
seguintes situações:

I - despedida sem justa causa, inclsive a
indireta, de culpa recíproca e de força maior,
comprovada com pagamento dos valores de
que trata o art. 18;

11 - extinção total da empresa, fechamen
to de quaisquer de seus estabelecimentos, fi
liais ou agências, supressão de parte de suas
atividades, ou ainda falecimento do empre
gador individual sempre que qualquer dessas
ocorrências implique rescisão de contrato d'ê
trabalho, comprovada por declaração escrita
da empresa, suprida, quando for o caso, por
decisão judicial transitada em julgado;

111 - aposentadoria concedida pela Previ
dência Social;

IV -falecimento do trabalhador, sendo o
saldo pago a seus dependentes, para esse fim
habilitados perante a Previdência Social, se
gundo o critério adotado para a concessão
de pensões por morte. Na falta de depen
dente, farão jus ao recebimento do saldo da
conta vinculada os seus sucessores previstos
na lei civil, indicados em alvará judicial, expe
dido a requerimento do interessado, indepen
dente de inventário ou arrolamento;

V - pagamento de parte das prestações
decorrentes de financiamento habitacional
concedido no âmbito do Sistema Financeiro
de habitação - SFH, desde que:

a) o mutuário conte com o-.mínimo de três
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na
mesma empresa ou em empresas diferentes;

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mí
nimo durante o prazo de doze meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máxi
mo, oitenta por cento do montante da pres
tação;

VI -liquidação ou amortização extraor
dinária do saldo devedor de financiamento
imobiliário, observadas as condições estabe
lecidas pelo Conselho Curador, dentre elas
a de que o financiamento seja concedido no
âmbito do SHF e haja interstício mínimo de
dois anos para cada movimentação;

VII - pagamento total ou parcial do preço
da aquisição de moradia própria, observadas
as seguintes condições:

a) o mutuário deverá contar com o mínimo
de três anos de trabalho sob o regime do
FGTS na mema empresa ou empresas dife
rentes;

b) seja a operação financiável nas condi
ções vigentes para o SFH;

VIII -quando permanecer três anos inin
terruptos, a partir da vigência desta Lei, sem
crédito de depósitos;

IX - extinção normal do contrato a termo,
inclusive o dos trabalhadores temporários re
gidos pela Lei n' 6.019, de 3 de janeiro de
1979;

X - suspensão total do trabalho avulso
por período igualou superior a noventa dias,
comprovada por declaração do sindicato re
presentativo da categoria prQfissional.

PROJETO DE LEI N' 5.354, DE 1990
(Do Sr. Samir Achôa)

Disciplina a vigência de atos do Poder
Executivo.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação; e de Finanças e Tribu
tação - Art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art., I' Os atos de competência do Presi

dente da República; do Ministro da Econo
mia e do Banco Central que visem a intro
duzir alterações na política econômica, seja
de carárter fiscal ou monetário, bem como
na atuação do sistema bancário, para execu
ção de lei 'ou medida provisória, somente te
rão vigência após o prazo de cinco dias a
contar da respectiva publicação no Diário Ofi
ciai, salvo em caso de imperiosa e compro
vada urgência.

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

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

Justificação

A Nação está perplexa diante da desordem
econômica e jurídica que se instaurou no País

.à mercê das medidas provisórias, decretos,
portarias e instruções ordinárias do Poder
Executivo, supostamente destinadas a disci-
plinar a economia. .

Sucedem-se os atos que afetam gravemente
a vida dos cidadãos, quase sempre ao arrepio
do ordenadamento constitucional. E, diante
do clamor público, surgem os retrocessos e
as correções que nem sempre corrigem e, por
isso mesmo, exigem novas correções.

Deparamos com o espetáculo de um Go
verno sôfrego no empenho de resolver, de
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pronto, a difícil problemática do País e, em
razão mesmo de sua desenfreada ação admi
nistrativa, inseguro e perdido em contradi
ções intestinas.

Já não nos dispomos a refrear o ímpeto
ou a limitar a abrangência do exerdcio presi
dencial das medidas provisórias, que são pro
vidências de maior fôlego, a serem tomadas
em nível constitucional. Mas podemos. isto
sim, realizar o desígnio de influir em nível
normativo mais baixo, de modo a evitar que
maiores transtornos possam ocorrer para a
população ao serem adotadas abruptamente
pelo Presidente da república. pelo Ministro
da Economia ou pelo Banco Central cometi
mentos insuscetíveis de serem prontamente
absorvidos pala economia e cumpridos rigo
rosamente pelos agentes financeiros e pelos
cidadãos.

É o que pretendemos mediante o presente
projeto de lei. cujo objetivo é impedir que
se torne exigível. de imediato, o cumprimen
to de atos emanados do Poder Executivo.

Sala das Sessôes. 12 de junho de 1990 
Samir Achôa.

PROJETO DE LEI N' 5.356, DE 1990
(Do Sr. Walmor de Luca)

Dispõe sobre a contribuição previ
dênciária das emissoras de rádio e das
empresas editoras de jornais e revistas.

(Às Comissões de Constitução e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Seguridade
Social e Família - Art. 24. lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'.' Às emissoras de rádio com até

30 (trinta) empregados. e às empresas edito
ras de jornais e revistas, com até 100 (cem),
e é facultado quitar suas contribuições para
a Previdência Social. sobre a folha de salá
rios. através da prestação de serviços de di
vulgação de noticiário sobre o Plano de Bene
fícios e outros assuntos relativos à Seguridade
Social.

Parágrafo único. O noticiário 'a qlle se
refere o caput deste artigo terá caráter infor
mativo e educativo ou de orientação social,
dele não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pes
soal de autoridades ou servidores públicos.

Art. 2' O Poder Executivo regulamenta
rá esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

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

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

Justificação

O presente projeto de lei visa a incentivar
o desenvolvimento da imprensa escrita e fala
da interiorana. reduzindo-lhes os custos ope
racionais ao permitir a quitação de seus débi
tos previdenciáriso, no que se refere às contri
buição sobre a folha de pagamento, através
da prestação de serviços de divulgação de
noticiário sobre o Plano de Benefícios da Pre
vidência e outros assuntos de extrema com
plexidade que sofrem mudanças de grande
profundidade devido a nova legislação.

Assegura-se que o incentivo seja restrito
às empress de pequeno porte ao estabelcer
um parâmetro de 30 empregados, quanto às
emissoras de rádio, e de 100, para as editoras
de jornais e de revistas.

Por outro lado, a faculdade ora proposta
elimina toda e qualquer possibilidade de fa
vorecimento de determinadas empresas em
detrimento de outras, por parte do Governo.
na divulgação de seus atos e providências.

Finalmente, como a viabilização do pro
posto na presente lei acarretará a assinatura
de convênios entre a Previdência Social e ca
da empresa radiofônica ou jornalistica, con
cede-se prazo de 60 (sessenta) dias ao Poder
Executivo para proceder à sua regulamen
tação. estabelecendo uma padrão único de
tratamento para ·esses veículos.

Sala das Sessões. 12 dejunho de 1990. 
Walmor de Luca.

PROJETO DE LEI N' 5.360, DE 1990
(Do Sr. Fa~abulini Júnior)

Dispõe sobre o comércio de lentes de
contato, sua prescrição e adaptação e de
termina outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Trabalho.
de Administração e Serviço Público; e
de Seguridade Social e Família - art.
24. lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O comércio de lentes de contato

somente poderá ser exercido por empresa óp
tica, portadora do competente alvará de fun
cionamento, expedido pelas autoridades sa
nitárias dos Estados. do Distrito Federal e
dos Territórios.

Art. 2" A autorização para o comércio
de lentes de contato será deferida à Empresa
que satisfizer as seguintes exigências:

I - ter, pelo menos, um óptico que possua
em sua habilitação profissional, a matéria
"Contatologia"; .

11 - manter, em condições adequadas de
funcionamento. laboratório devidamente
equipado, de conformidade com as exigên
cias das autoridades sanitárias;

11I - manter livro de registro das lentes
de contato adaptadas.

§ I' A responsabilidade do óptico, a que
alude o item I deste artigo, será estabelecida:

a) no contrato social ou estatuto da empre-
sa, se for seu sócio ou diretor;

b) no contrato de trabalho, se empregadQ;
c) na declaração de firma individual.
§ 2" O óptico devidamente habilitado pa

ra operar com lentes de contato, não poderá
ser responsável por mais de um estabeleci
mento, exigindo-se tantos profissionais numa
empresa quantas forem as filiais existentes.
além da casa matriz.

Art. 3' Os fabricantes, importadores ou
distribuidores de lentes de contato somente
poderão fornecê-las às casas ópticas nos ter-
mos do art. 2" da presente lei. .

Art. 4" À empresa óptica só é lícito for-
necer lentes de contato: -

a) ao usuário. mediante apresentação da
receita do médico-oftalmologista;

b) ao usuário. independentemente da re
ceita, como substituição por lentes de contato
de grau idêntico. àquelas que forem apresen
tadas danificadas;

c) ao médico oftalmologista. como lente
de prova.

§ I" Em qualquer dos casos da alínea des
te artigo, a empresa emitirá nota fiscal, da
qual constará obrigatoriamente o nome e o
endereço do comprador.

§ 2" A receita prescrevendü lentes de
contato contará as referências profissinais do
oftalmologista, inclusive o número de sua ins
crição no Conselho Regional de Medicina,
e terá validade por 6 (seis) meses.

Art. 5'.' A empresa manterá livro de re
gistro das receitas prescritas, que será rubri
cado pela autoridade sanitária competente.

§ I' Nesse livro será transcrito o texto
da prescrição. com nomes e endereços do
usuário e do médico-oftalmologista;

§ 2" Se a empresa tiver filiais, em cada
uma deverá manter o livro de registro a que
se refere este artigo.

Art. 6" A indicação e a precrição das len
tes de contato constituem atribuição exclu
siva do médico~oftalmologista. em pleno
exercício da profissão.

§ I" O médico-oftalmologista poderá
adaptar lentes de contato, não podendo, po
rém, fornecê-Ia. seja que título for;

§ 2" Compete exclusivamente ao estabe
lecimento óptico. sob a responsabilidade do
técnico óptico. a comercialização e a adapta
ção de lentes de contato. sendo vedado a
este a indicação e a prescrição, por ser ato
de competência médica.

Art. 7" É vedado ao médico-oftalmolo
gista ter estoque e comercializar lentes de
contato. bem como ser proprietário ou sócio
de empresa que explore este comércio, esten
dida essa proibição a cônjuge.

Art. 8' Para os efeitos da presente lei.
entende-se por lentes de contato a calota ou
concha de material adequado, adaptável ao
segmento anterior do globo ocular, com fina
lidades óp'~icas e terapêuticas.

Art. 9"\ Os profissionais a que se refere
o inciso I do art. 2". deverão ser habilitados
em cursos regulares, devidamente reconhe
cidos pelo Ministério da Educação.

Art. 10. São obrigações dos profissionais
mencionados no art. 9':

a) assumir a responsabilidade de todas as
atividadel'_ relativas a lentes de contato na
empresa;

b) assinar e datar o registro das prescrições
no livro próprio;

c) tratar de todos os assuntos referentes
à empresa no que se refira a lentes de contato,
com a autoridade sanitária fiscalizadora.

Art. 11. É da competência exclusiva do
profissional devidamente habilitado para
operar com lentes de contato:

a) manipulação das lentes de contato;
b) o atendimento das prescrições forneci

das pelo médico-oftalmologista;
c) a adaptação das lentes de contato segun

do as pres~rições do médico-oftalmologista;
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d) a assinatura diária do livro de registro
de receitas das lentes de contato;

e) a substituição das lentes de contato, nos
termos da alínea b, do art. 4',' da presente
lei.

Art. 12. O estabelecimento óptico de
venda de lentes de contato, não poderá ter
consultório médico em qualquer de sua de
pendência, não sendo permitida, ao médico
oftalmologista sua instalação em lugar de
acesso obrigatório pelo estabelecimento.

§ 1" É vedado ao estabelecimento óptico
manter consultório médico-oftalmologista fo
ra das suas dependências, indicar médico-of
talmologista que dê aos seus recomendados
vantagens não concedidas aos demais clien
tes, remuneradas ou com redução de preço.

§ 2' É proibido aos médicos-oftalmolo
gistas, seja por que processo for, indicar de
terminada óptita que venda lentes de contato
para o aviamento das suas prescrições.

Art. 13. As empresas que se dedicam ao
comércio de lentes de contato somente pode
rão utilizar em veículos de divulgação e pro
paganda, conceitos comprovados cientifica
mente.

Art. 14. As infrações ao disposto nesta
lei serão punidas nos termos da legislação
sanitária em vigor, sem prejuízo das de natu-

•reza ética, nos termos da legislação do respec
tivo conselho profissional.'

Art. 15. Compete às Secretarias de Saú
de dos Estados que estão subordinadas ao
Ministério da Saúde, a fiscalização da pre
sente lei.

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 17. Revogam-se as disposições em
contrãrio.

Justificação

A proposição que ora temos a honra de
submeter à Gonsideração dos ngbres Pares
desta Casa oTiginou-se de projeto apresen
tado em 1971, pela douta Comissão de Saúde
da Câmara, o qual recebeu posteriormente
emendas em plenário, inclusive um sU,bs~i

tutivo de autoria do nobre Deputado Elclo
Álvares.

Não obstante o passar dos anos, a matéria,
diciplinada em nosso projeto contin~ sem
ter sido objeto de regulamentaçâo.

Portanto, consideramos que o comércio de
lentes de contato, sua fabriS!,çâo e adaptação
devem ser controladosWõr técnicos devida
mente habilitados e sua prescrição ser de
competência exclusiva do médico-oftalmolo
gista.

Respaldamos esta afirmativa na existência
dt( número suficiente de ópticos, nos termos
da legislação profissionalizante vigente, .os
quais se graduam em cursos regulares, consti
tuídos no território nacional, encontrando-se
habilitados para trabalhar com lentes de <;on
tato.

Há, no entanto, que regular-se a m.a~éria
de forma a coibir os abusos que se verIfIcam
no setor, com sérias conseqüências para os
usuários de lentes de contato.

Considerando a importância da medida le
gislativa em apreço, contamos com o apoio
desta Casa para sua rápida tramitação e trans
formação numa lei que reputamos do máximo
interesse no campo da saúde.

Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. 
Farabulini Júnior.

PROJETO DE LEI N" 5.361, DE 1990
(Do SI. Leonel Júlio)

Revoga a Lei n" 7.712, de 22 de dezem
bro de 1988, que "dispõe sobre a cobran
ça de pedágio nas Rodovias Federais e
dá outras pro- vidências".

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 4.445,
de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l° É revogada a Lei n" 7.712, de

22 de dezembro de 1988. que dispõe sobre
a cobrança de pedágio nas Rodovias Federais
edá outras providências.

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

Justificação

Muitas foram as reconhecidas imperfeições
da legislação que instituiu o famigerado "selo
pedágio". O controle da arrecadação reve
lou-se impraticável e foi dado idêntico trata
mento tributário, constituindo injustiça tla
grante, aos que usam rodovia federal uma
ou trinta vezes por mês e respondem por pa
gamento rigorosamente igual.

O insucesso dessa legislação só pode reco
mendar a sua revogação sumária na forma
do presente projeto.

Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. 
Deputado Leonel Júlio.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

LEI N" 7.712, DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1988

Dispõe sobre a cobrança de pedágio
nas Rodovias Federais e dá outras provi
dências.

O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

Art. I" Esta lei disciplina a cobrança de
pedágio pela utilização de rodovias federais,
pontes e obras de arte especiais que as inte
gram.

Art. 2" Contribuin\e do pedágio é o
usuário de rodovia federal sob jurisdição do
Departamento Nacional de Estradas de Ro
dagem - DNER - .

Art. 3' O montante calculado para s~r

arrecadado com o ,pedágio não poderá l\ltra
passar ao necessário para conservar as rodo~

vias federais, tendo em vista o desgaste que
os veículos automotores, utilizados no tráfe
go, nelas provocam, bem como a adequação
dessas rodovias às necessidades de segurança
do trânsito.

Parágrafo único. Fica aprovada a tabela
anexa de valores do pedágio, para o exercício
de 1989, que será anualmente ajustada na
lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 4" A forma de cobrança será disci
plinada em regulamento da presente lei, nos
termos do inciso IV do art. 84 da Consti
tuição.

Parágrafo único. Os postos vendedores de'
combugtíveis poderão ser utilizados como
pontos de venda dos bilhetes de pedágio.

Art. 5" Quando o veículo for encontrado
trafegando em rodovia federal sem o compro
vante do pagamento do pedágio ou fora do
período de tolerância de três dias de sua vali
dade, o usuário sujeitar-se-á ao recolhimento
de seu valor, acrescido de multa equivalente
a 100% (cem por cento), calculada sobre o
valor atualizado.

§ 1" O disposto neste artigo não será apli
cável em trecho de rodovia federal que se
encontre sob jurisdição do Estado ou do Mu
nicípio, ou em trecho situado no perímetro
urbano do Município onde o veículo esteja
licenciado.

§ 2" (Vetado).
Art. 6" O produto da arrecadação so

mente poderá ser aplicado no custeio de des
pesas com a execução dos serviços de que
trata o art. 3" supra, previstos nos orçamen
tos anuais OI! em créditos adicionais.

§ 1" No exercício de 1989 e até o mon
tante disponível, a aplicação atenderá aos se
guintes programas:

- Conservação 22%
- Restauração/Melhoramento 50%
- Adequação de capacidade 20%
- Operação do Sistema 8%
§ 2" Em qualquer hipótese, é vedada a

aplicação dos recursos provenientes do pedá
gio em despesas com pessoal.

Art. 7" A implantação, pelo Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem,
do pedágio instituído nesta lei, implicará sus
pensão do atualmente exigido .em praças ou
barreiras instaladas ao longo das rodovias fe
derais.

Art. 8" Os recursos provenientes do pe
dágio serão recolhidos através do Tesouro
Nacional. como receita orçamentária da
União, nos termos do Decreto-Lei n" 1.755,
de 31 de dezembro de 1979.

Art. 9,' O Poder Executivo baixar;í as
normas que se façam necessárias à execução
desta lei.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se as disposições em
contrário.

BrasIlia, 22 de dezembro de 1988; 167" da
Independência e 100'! da República. - JO
SÉ SARNEY - José Reinaldo Carneiro Tava
res.

PROJETO DE LEI N' 5.363. DE 1990

( (Do SI. Afif Domingos)

Altera o art. 4" da Lei n' 7.856, de
24 de outubro de 1989, destinando per
centual da renda líquida das loterias fede
rais aos municípios.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.039,
de 1989.)
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 4" da Lei n" 7.856, de 24

de outubro de 1989, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 4" A renda líquida dos con
cursos de prognósticos, no âmbito do
Governo Federal, terá a seguinte distri
buição:

1-60% (sessenta por cento) para a
seguridade social, nos termos do art.
195, m, da Constituição Federal;

II -40% (quarenta por cento) para
os municípios, distribuídos proporcio
nalmente à respectiva arrecadação nas
vendas dos prognósticos de que trata este
artigo, a serem aplicados em programas
nas áreas da educação, saúde e assistên
cia social."

Art. 2" A Caixa Econômica Federal de
positará até o dia 10 (dez) de cada mês, em
conta própria, em sua agência mais próxima
da sede do respectivo município os recursos
de que trata o art. 4" da Lei n" 7.854, de
24 de outubro de 1989, relativos à arreca
dação do mês anterior.

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

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

Justificação

São imensas as dificuldades financeiras en
frentadas pelos municípios brasileiros, princi
palmente no atual momento que vivemos.

Por isso, sensíveis a uma antiga reivindi
cação de nossos municípios, elaboramos o
presente projeto de lei. Cabe, porém, um
esclarecimento para que não se pense que
nossa proposição fere o texto constitucional.

O art. 195, inciso m, da Carta Magna,
refere-se textualmente a "contribuições so
ciais ... sobre a receita de concursOs.de prog
nósticos". Ora, a expressão "contribuição so
bre" não quer dizer a totalidade de arreca
dação líquida desses concursos, como preten
deu a Lei n" 7.856, de 24 de outubro de 1989,
que modificamos. Anteriormente, já se desti
nava um percentual (10% da renda bruta)
desses concursos para a Previdência Social.
O que o constituinte fez foi consagrar essa
contribuição no Estatuto Maior, sem, contu
do, estabelecer seu quantitativo.

Há que considerar-se ainda que as loterias
federais utilizadas como instrumentos de ar
recadação de fundos para aplicações especí
ficas em programas assistenciais e agora corno
fonte de recursos para a seguridade social
contribuem para a descapitalização dos muni
cípios.

De fato, nem sempre aqueles onde mais
se realizam apostas e, portanto, onde mais
se arrecadam recursos, são os mais benefi
ciados com a reaplicação ou reversão desse
dinheiro.

Ressalte-se também que os municípios sem
dúvida alguma .têm melhores condições para
eleger quais os setores que deverão ser priori
tariamente atendidos com os recursos obtidos
através da exploração das loterias federais.

É oportuno lembrar ainda que, segundo
a Constituição Federal, os programas de edu
cação pré-escolar e de ensino fundamental,
bem como a manutenção de serviços de aten
dimento à saúde da população são da compe
tência dos municípios.

Estamos seguros, por conseguinte, de que
nosso projeto receberá o devido apoio dos
nobres Pares para sua rápida aprovação.

Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. 
Deputado Afif Domingos.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELO AUTOR

LEI N' 7.856, DE 24 DE
OUTUBRO DE 1989.

Altera a tributação de fundos de aplica
ção de curto prazo e dispõe sobre contri
buições sociais, contribuições para o Fin
social e a destinação da renda de concur
sos de prognósticos.

O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

Art. 1" A partir de 1" de janeiro de 1990,.
as alíquotas de que tratam as alíneas a e b
do inciso 1 do art. 48 da Lei n" 7.799, de
10 de julho de 1989, ficarão elevadas, respec
tivamente, para cinco e dez por cento.

Art. 2" A partir do exercício financeiro
de 1990, correspondente ao período-base de
1989, a alíquota da contribuição social·de que
trata o art. 3" da Lei n' 7.689, de 15 de dezem
bro de 1988, passará a ser de dez por cento.

Parágrafo único. No exercício financeiro
de 1990, as instituições referidas no art. 1\'
do Decreto-Lei n" 2.426, de 7 de abril de
1988, pagarão a contribuição à alíquota de
quatorze por cento.

Art. 3\' (Vetado).
Art. 4' A renda líquida de concursos de

prognósticos, no âmbito do Governo Fede
ral, passa a constituir contribuição destinada
à seguridade social, nos termos do artigo 195,
m, da Constituição Federal.

§ 1" Para efeito do disposto neste artigo,
entende-se por renda líquida o total da arre
cadação, deduzidos os valores destinados ao
pagamento de prêmios, de impostos e de des
pesas com a administração, estas conforrn:e!
fixado em lei, que inclusive estipulará o valor
dos direitos a serem pagos a entidades des
portivas pelo uso de suas denominações e
símbolos.

§ 2" (Vetado).
§ 3" Quarenta por cento do valor da con

tribuição de que trata este artigo serão desti
nados ao Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social-FAS, para serem aplicados na
área da seguridade social.

Art. 5" (Vetado).
Art. 6" Esta lei entra em vigor na data

de sua publicação.
Art. 7" Revogam-se o n' 3, da alínea c,

do § 1", do art. 2\' da I,P n" 7.689, de 15

de dezembro de 1988 e demais disposições
em contrário.

Brasília, 24 de outubro de 1989; 168" da
Independência e 101" da República. - JOSÉ
SARNEY - Maílson Ferreira da Nóbrega 
João Batista de Abreu.

PROJETO DE LEI N" 5.364, DE 1990
(Do Sr. Walmor De Luca)

Estabelece critérios para a demissão
por Justa causa por embriaguez.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de trabalho,
de administração e serviço público 
art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A demissão por justa causa por

embriaguez habitual ou em serviço de que
trata a letra fdo art. 482 da Consolidação
das Leis do Trabalho só poderá efetivar-se
após frustradas as tentativas do empregador
para o seu tratamento em instituição especia
lizada.

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Justificação

O alcoolismo é, de há muito, reconhecido
como doença pela Organização Mundial da
Saúde e assim por ela codificado internacio
nalmente.

A Lei de Entorpecentes (n" 6.368, de 21
de outubro de 1976) dispõe, em seu art. 8",
que as redes dos serviços de saúde dos Esta
dos, Territórios e Distrito Federal contarão,
sempre que necessário e possível, com esta
belecimentos próprios para tratamento dos
dependentes de substâncias entorpecentes ou
que determinem dependência física ou psí
quica, entre as quais se incluem as bebidas
alcoólicas.

Reza, ainda, aquele diploma legal, que en
quanto não se criarem os estabelecimentos
referidos no artigo citado, serão adaptados,
na rede já existente, unidades para aquela
finalidade. E mais, que o Ministério da Previ
dência e Assistência Social "providenciará no
sentido de que as normas previstas sejam
também observadas pela sua rede de serviços
de saúde", sendo obrigatório o tratamento
sob regime de internação quando o quadro
clínico do dependente ou a natureza de suas
manifestações psicopatólogico assim o exigi
rem. Verificada a desnecessidade de interna
ção, o dependente será submetido a trata
mento em regime extra-hospitalar, com assis
tência do serviço social competente, ou seja,
na pior das hipóteses, da Previdência Social.

Não existe, portanto, razão para perma
necer nas mãos do empregador mais esta ar
ma passível de ser utilizada contra o traba
lhador a qualquer momento. Cabe, sim, esta
belecer a responsabilidade, para o patrão,
de advertir o empregado, alertá-lo de que
é pOItador de uma doença crônica, incurável
e fatal e encaminhá-lo a tratamento, seja nas
instituições públicas já existentes, seja atra-
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vés de, pelo menos, grupos de AlcoóliqJS
Anônimos. De outra parte. o presente Proje
to de Lei visa a forçar as autoridades sanitá
rias a cumprirem o disposto na Lei de Entor
pecentes. estabelecendo afinal uma rede de
estabelecimentos para tratamento de depen
dentes químicos.

Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. 
Walmor de Luca.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA Co.0RDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI N" 5.452.

DE 1" DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

·····················:rfTui:O·IV···················.
Do contrato Individual do Trabalho

..........................................................
CAPÍTULO V

Da Rescisão

Art. 482. Constituem justa causa para
rescisão do contrato de trabalho pelo empre
gador:

f) embriaguez habitual ou em serviço;

LEI N" 6.368, DE 21 De
OUTUBRO DE 1976

Dispõe sobre medidas' de' prevenção e
repressão ao tráfico ilícito e uso indevido
de substâncias entorpecentes ou que de
terminem dependências física ou psíqui
ca, e dá outras providências.

CAPÍTULO II
Do Tratamento e da Recuperação

Art. 8" Os dependentes de substâncias
entorpecentes, ou que determinem depen
dência física ou psíquica. ficarão sujeitos às
medidas previstas neste capítulo.

PROJETO DE LEI N' 5.365, DE 1990
(Do Sr. Gumercindo Milhomem)

Dispõe sobre o funcionamento dos por·
tos nacionais e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; e
de Viação e Transportes, Desenvolvi
mento Urbano e Interior - art. 24, H.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os portos nacionais serão admi

nistrados mediante autorização, concessão
ou permissão, preferencialmente por empre
sas públicas constituídas pelos governos est~

duais ou municipais, ou conjunto de mUnI'

cípios ligados às atividades portuárias ou por
sociedades de economia mista.

§ I' A transferência acionária da União
para os Estados e/ou municípios se dará por
doação ou amortização a longo prazo (no mí·
nimo 20 anos).

§ 2' Fica assegurado aos Sindicatos das
Categorias dos Trabalhadores em Instalações
Portuárias o direito de participar da compo
sição acionária das sociedades de economia
mista com no mínimo 10% (dez por cento),
obedecendo as formas do parágrafo anterior.

Art. 2' A representação dos empregados
no conselho de administração e diretoria exe
cutiva nas empresas públicas ou sociedades
de economia mista e nas empresas concessio
nárias, arrendatárias e permissionárias de
serviços portuários, será no mínimo de 113
e no máximo 50%

Art. 3' A exploração dos portos será ne
cessariamente pautada pela auto-suficiência
econômico-financeira, entendida esta como
a geração, pela atividade portuária, de recur
sos bastante para fazer face ao custeio de
serviços e de administração, bem como aos
de amortização e remuneração de investi
mentos.

Parágrafo único. Fica vedada às empre
sas públicas e as sociedades de economia mis
ta, constituídas na forma do art. I' desta lei
a obtenção de quaisquer recursos orçamen
tários da União, dos Estados ou Municípios
para fins de custeio e capital de giro.

Art. 4' Os recursos das administrações
portuárias serão provenientes da locação ou
arrendamento de instalações e equipamentos
dos portos sob sua jurisdição, prestação de
serviços na conformidade da presente lei, em
préstimos internos ou externos e outras fon
tes de renda.

Parágrafo único. Os preços cobrados pe
las administrações portuárias serão obrigato
riamente diferentes para a movimentação de
mercadorias destinadas à exportação ou im
portação e aquelas destinadas à cabotagem
e navegação interior.

Art. 5' O controle e a exploração dos
portos, inclusive, da implantação, adminis
tração, operação, manutenção e conservação
das instalações portuárias, será exercida de
forma descentralizada, sendo as atribuições
de seus dirigentes desempenhadas com a par
ticipação de um Conselho Especial Tripartite
(CET) com a seguinte composição:
-1 (um) representante da União;
-1 (um) representante do governo do Es- ,

tado);
- 1 (um) representante do município ou

conjunto de municípios ligados ás atividades
portuánas;

- 3 (três) representantes dos usuários dos
,portos e concessionários, arrendatários e per
missionárias de serviços portuários;

-3 (três) representantes dos trabalhado
res da orla portuária.

§ 1° As'entidades integrantes do Conse
lho Especial Tripartite, onde couber, partici
parão de câmaras de discussão setoriais e li
vremente indicarão os seus representantes.

§ 2. Os membros do Conselho Especial
Tripartite terão mandato de 3 (três) anos,
admitida a recondução total ou parcial, a cri
tério das entidades representadas.

§ 3" os Conselhos Especiais Tripartite
elegerão dentre seus membros o presidente.
pelo período de 1 (um) ano, em sistema de
rodízio.

Art. 6' Compete ao Conselho Especial
Tripartite:

I - deliberar sobre as políticas de adminis
tração, operação, manutenção, tarifa e inves
timentos das empresas públicas e de econo
mia mista, concessões, arrendamentos e per
missões;

II - ao CET cabe estabelecer as formas
pelas quais os governos estaduais e empre
sários da hinterlândia portuária participarão
das decisões do conselho.

Art. 7' As atividades e atribuições do
Conselho Especial Tripartite serão exercidas
sem prejuízo da competência legal dos minis
térios e demais órgãos da administração fede
ral relacionadas com o funcionamento dos
portos.

Art. 8' As deliberações do CET serão
adotadas pelo voto da maioria absoluta, com
a presença de pelo menos 2/3 (dois terços)
de seus membros, cabendo à administração
do porto dar-lhes fiel cumprimento após for
malmente notificada.

§ l' Das deliberações do CETo dirigente
da administração do porto poderá recorrer
para o Conselho Especial Tripartite nacional.

§ 2' Ocorrendo o recurso de que trata
o parágrafo anterior, o cumprimento da deli
beração do CET ficará suspenso até que seja
proferida a decisãb definitiva.

Art. 9" A administração do porto pro
porcionará ao CET instalações adequadas e
os serviços administrativos necessários a sua
atuação facilitando-lhe acesso a todas as de
pendências portuárias e fornecendo-lhe as in
formações e documentos indispensáveis ao
desempenho de suas funções. abrangendo:

I - as planilhas de custos dos serviços e
as propostas de tarifas;

H - os programas e projetos de investi
mentos nos portos;

IH - as propostas de lotação e designação
de pessoal, para a execução de atividades nos
vários setores do porto.
._" Art. 10. Aos dirigentes das empresas pú
blicas e sociedades de economia mista res
ponsáveis pela administração do porto, que
serão designados por no mínimo 80% (oiten
ta por cento) dos membros do CET, rigorosa
mente com base em qualificação técnica e
especialização em atividades portuárias,
compete atender as disposições constantes
dos artigos 7' e 8' da presente lei e adotar
as seguintes providências de sua exclusiva al
çada:

I - administrar os bens patrimoniais mó
veis e imóveis da entidade portuária;

II - expandir, modernizar e manter seus
bens patrimoniais móveis e imóveis;

lU - dragar, diretamente ou utilizando
serviços de terceiros a área marítima junto
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aos cais acostáveis, seus canais de acesso e
respectivas bacias de manobras;

IV - estabelecer e manter o balizamento
dos canais de acesso aos portos;

V - elaborar a política de investimento
nos portos sob sua jurisdição;

VI - executar os serviços de movimenta
.ção de mercadorias nas instalações portuárias
e no carregamento e descarregamento das
embarcações.

Art. 11. Nos terminais de uso privativo
e nos locais excepcionalmente cedidos para
utilização privadas nos portos, será permitida
a movimentação de carga de:terceiros, obser
vadas, quando for o caso, as normas que vie
rem a ser baixadas pelo respectivo CET e
respeitada a legislação em vigor.

Art. 12. As empresas públicas ou socie
dades de economia mista assumirão a admi
nistração dos terminais nas retroáreas anexas
ao porto no término das concessões, arrenda
mentos ou permissões, excepcionalmente po
dendo o CET deliberar sobre a conveniência
de prorrogar os referidos contratos.

Parágrafo único. Preferencialmente será
destinado o arrendamento, concessão ou per
missão à cooperativa de trabalhadores outro
ra empregados do antigo arrendatário, con
cessionário ou permissionário.

Art. 13. Os horários de trabalho nos por
tos organizados, fixados pelo CET para os
empregados da administração do porto serão
obrigatoriamente cumpridos pelas entidades
de direito público e pessoas físicas e jurídicas
do direito privado que mantenham atividades
vinculadas aos serviços portuários.

Art. 14. Caberá a administração do por
to propor a aprovação do CET o quadro de
seu pessoal que obedecerá o regime jurídico
da legislação trabalhista, ficando vedada
qualquer alteração aos mesmos sem prévia
audiência daquele órgão.

§ 19 Os quadros de pessoal das adminis
trações dos portos serão reestruturados para
que se ajustem à estrita necessidade da execu
ção dos serviços em base econômica e sem
prejuízo da eficiência e continuidade das ope
rações portuárias.

§ 2° Os contratos, acordos, convenções
coletivas de trabalho e outros atos destinados
a disciplinar as condições de trabalho, de re
muneração e demais direitos e deveres decor
rentes das relações de trabalho, inclusive da
queles sem vínculo empregatício, somente
poderão ser firmados pela administração do
porto com entidades legalmente habilitadas
e deverão ser homologados pelo CET.

Art. 15. A elaboração e fiscalização da
política nacional de desenvolvimento portuá
rio ficará a cargo do Fórum Especial Tripar
tite Nacional.

Parágrafo único. O Forum Especial Tri
partite Nacional Portuário será responsável
por traçar diretrizes, normas e fiscalizar a
política nacional de desenvolvimento portuá
rio, ouvido os CET.

Ar!. 16. O Fórum Especial Tripartite se
rá composto por representação nacional dos
seguintes segmentos:

-1 (um) representante da União;

-1 (um) representante dos Estados por
tuários;
-1 (um) representante dos Municípios

portuários;
- 3 (três) representantes dos trabalhado

res de orla portuária;
-3 (três) representantes de empresários

usuários dos portos e concessionários, arren
datários e permissionários de serviços portuá
rios.

Art. 17. Os portos que sejam conside
rados sem interesse comercial a critério do
ministro da Infra-Estrutura serão desativados
por ato do Poder Executivo e entregue seu
patrimônio à unidade da Federação onde se
localizem, para fins sociais, turísticos ou des
portivos.

Art. 18. Os serviços de despacho e fisca
lização alfandegária. na importação e expor
tação . serão reorganizados visando a maior
eficiência na movimentação de mercadorias
nas instalações portuárias.

Parágrafo único. O Poder Executivo es
tabelecerá, no prazo de noventa dias, normas
que visem a simplificação do processamento
fiscal e o rápido fluxo pelas instalações por
tuárias, de mercadorias de importação, ex
portação e trânsito aduaneiro.

Art. 19. As atuais concessionárias ou
permissionárias de portos, qualquer que seja
o regime de exploração, continuarão subme
tidos às normas legais específicas em vigor,
com as modificações resultantes desta lei.

Art. 20. O Poder Executivo expedirá
instruções para o cumprimento da presente
lei, regulamentando inclusive a implantação
e funcionamento imediato dos CET.

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação. revogadas as disposições
em contrário.

Justificação

A Constituição Federal, promulgada em
5 de outubro de 1988, traçou com especial
apreço diretrizes no sentido de estimular a
liberdade de produção, mas sem dispensar
o controle público, visando garantir a valori
zação do trabalho humano. No amplo contex
to de tais diretrizes básicas estão abrangidos
o pluralismo político e a livre iniciativa, sem
prejuízo. quando se fixar necessário, da inter
venção do Estado no domínio econômico,
para assegurar o cumprimento de outros bem
definidos postulados constitucionais.

Entre os setores da atividade econômica
que reclamam e justificam a participação tan-

. to do Poder Público, do capital e do trabalho
figuram os portos nacionais organizados,
através dos quais se desenvolve o nosso co
mércio exterior e infelizmente em menor par
te o nosso comércio interior. Os portos orga
nizados são fatores economicamente estraté
gicos para qualquer país democrático efetiva
mente comprometido com os predominantes
interesses da Nação, com o bem-estar social
do seu povo lt com o desenvolvimento cons
tante dos seus agentes econômicos.

E os nossos portos organizados vêm cum
prindo suas finalidades e objetivos com ra
zoável produtividade, concorrendo para

manter em níveis altamente favoráveis a ba
lança comercial brasileira no comércio exte
rior, possibilitando o atendimento de seus
compromissos internacionais e garantindo a
prosperidade de todos os segmentos econô
micos direta e indiretamente integrados às
atividades portuárias.

Certamente o funcionamento dos portos
organizados ainda não aproveitou integral
mente toda a sua potencialidade, persistindo
deficiências operacionais que exigem corre
ções e ajustamentos capazes de situá-los defi
nitivamente entre os mais modernos e eficien
tes portos das ricas nações desenvolvidas.

Mas aquelas deficiências não residem abso
lutamente na mão-de-obra utilizada no pro
cessamento operacional, sendo facilmente
identificadas. como por exemplo na falta de
uma política portuária executada verdadei
ramente no sentido da modernização dos por
tos com a implementação de equipamentos,
substituindo os ultrapassados aparelhos e mé
todos operacionais abolidos há décadas nos
principais portos estrangeiros.

Também na completa ausência de planeja
mento, nos discutíveis critérios para aplica
ção dos recursos dispóníveis e na falta de
investimentos racionalmente executados,
bem como no caráter político e paternalista
adotado na designação de administradores
portuários, sem qualquer exigência ou condi
cionamento quanto à especialização técnica,
podem ser localizadas as deficiências opera
cionais, além de entraves burocráticos impos
tos por normas arcaicas à exportação e impor
tação.

No entanto, apesar das deficiências apon
tadas. que definitivamente escapam à sua res
ponsabilidade, os trabalhadores têm contri
buído com o seu labor diuturno para manter
alto padrão de rendimento operacional, su
prindo dificuldades e carências de toda or
dem, inclusive a falta de um efetivo programa
de treinamento e de segurança do trabalho
e prevenção de acidentes pessoais para situar
os portos brasileiros entre os de maior produ
tividade no cenário mundial, perdendo ape
nas para os dos Estados Unidos e do Japão,
conforme insuspeitas estatísticas divulgadas
por entidades reconhecidamente idôneas e
especializadas.

Objetiva portanto este projeto reestruturar
adequadamente o sistema portuário nacio
nal. mantendo essencialmente o seu funcio
namento em regime estatal, mas de forma
descentralizada, reservando-se a responsabi
lidade de gestão aos Estados e Municípios,
com a participação direta e efetiva de um
Conselho Especial tripartite que como órgão
colegiado interpretará com absoluta autenci
dade os anseios de progresso e afirmação de
todas as localidades portuárias.

Prosperando os sadios princípios consubs
tanciados neste projeto, as reclamadas defi
ciências operacionais serão gradativamente
corrigidas, sem que a expansão do porto ve
nha a interferir danosamente no meio am
biente da região onde o mesmo se localiza,
pois estará sob permanente fiscalização e vigi
lância da comunidade, com direto apoio do
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Conselho Especial tripartite, cuja atuação
certamente será orientada no sentido de pro
mover o aperfeiçoamento das atividades por
tuárias, fixando prioridades no proveitoso in
tercâmbio de experiências insubstituíveis.

Atendidas as diretrizes fundamentais tra
çadas neste projeto, os portos terão completa
autonomia operacional, definindo suas pró
prias metas de expansão com programas de
modernização, no qual se inserem o treina
mento, a atualização e a segurança profis
sional.

Existirá também, desta forma, um coman
do único das atividades portuárias, onde os
arrendamentos, concessões e permissões fa
rão parte das decisões e estarão submetidos
a um esforço comum de desenvolvimento
harmônico das atividades portuárias.

Nesta participação responsável o capital
deixará de ser isolado (selvagem) e p.assará
a exercer a sua atividade lucrativa de forma
respon~ável, participando na elaboração de
uma política estadual, regional e nacional de
desenvolvimento portuário, que virá benefi
ciá-lo, e dos outros segmentos direta e indire
tamente. O mesmo se diz dos trabalhadores
da orla portuária e dos usuários dos portos.

Os governos estaduais e empresários da
zona de influência (hinterlândia) do comple
xo portuário ou do porto terão o máximo
interesse não só de participar da elaboração
da política portuária, como também partici
parão ativamente no levantamento de recur
sos para investimento na melhoria dos servi
ços portuários, que diretamente atingirão o
objetivo de melhorar a colocação dos seus
produtos no mercado brasileiro através da
cabotagem e no mercado exterior.

Concomitantemente estarão preservados
os interesses do Governo Federal na busca
de maior eficiência dos portos com a elimina
ção de formalidades burocráticas que com
prometem o pleno desenvolvimento do nosso
comércio exterior, aperfeiçoando o processa
mento operacional com a reformulação de
regras e procedim~ntos alfandegários, herda
dos de um passado distante e definitivamente
desatualizados.

As questões colocadas neste projeto estão
de acordo com o que foi amplamente expla
nado e discutido no 111 Congresso de Prefei
tos de Cidades Portuárias e do Encontro Na
cional de Trabalhadores Portuários recente
mente realizado em Brasília.

Estamos por isso confiando na aprovação
do presente projeto, convencidos serenamen
te da sua valiosa contribuição à reestrutu
ração do sistema portuário nacional, dentro
de parâmetros que conciliem interesses eco
nômicos e sociais relevantes e convergentes
para o mesmo fim.

Sala das Sessões, 13 de junho de 1990. 
Gumercindo Milhomem.

PROJETO DE LEI N' 5.377, DE 1990
(Do Senado Federal)

PLS N" 301189
Transfere, para o domínio do Distrito

Federal, os imóveis que menciona.
(Às Comissões de Constituição e Jus

tiça e de Redação (ADM); e de Ttába-

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

.0 Congresso Nacional decreta:
Art. 1" São transferidas, para o domínio

do Distrito Federal. as áreas de terrenos des
tinadas à construção de imóveis residenciais,
localizadas no seu território, de propriedade
da Uniãso, inclusive as vinculadas ou incor
poradas ao Fundo Rotativo Habitacional de
Brasília (FRHB).

Parágarfo único. A transferência de que
trata esse artigo é sem ônus para a União
e o Distrito Federal.

Art. 2" Lei específica, do Distrito Fede
ral, disporá sobre a alienação, mediante con
corrência pública, das áreas de terrenos refe
ridas no artigo anterior, bem assim a destina
ção dos recursos provenientes.

Art. 3" Para os efeitos desta Lei, o Dis
trito Federal promoverá o imediato registro
da propriedade dos terrenos referidos no art.
1'" aplicando-se. no que couber, o procedi
mento previsto na Lein" 5.972, de 11 de de
zembro de 1973. alterada pelas leis n'" 6.282.
de 9 de dezembro de 1975,6.584, de 24 de
outubro de 1978, e 7.699, de 20 de dezembro
de 1988.

Parágrafo único. Compete ao Procura
dor-GeraI do Distrito Federal requerer, ao
Oficial de Registro da Circunscrição Imobi
liária da situação do imóvel. o registro da
propriedade em nome do Dsitrito Federal.

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

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

Senado Federal, 11 de junho de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 7.699, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1988

Prorroga o prazo estabelecido no art.
I' da Lei n' 5.972, de 11 de dezembro
de 1973, que regula o procedimento para
o registro de propriedade de bens imóveis
discriminados administrativamente ou
possuídos pela União.

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

creta e eu sanciono a seguinte lei.

Art. I" Fica prorrogado, até 31 de de
zembro de 1998, o prazo estabelecido no art.
I" da Lei n" 5.972, de 11 de dezembro de
1973, alterado pelo art. I" da Lei n" 6.282:
de 9 de dezémbro de 1975, e art. 1" da Lei
n" 6.584, de 24 de outubro de 1978.

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

Art. '3" Revogam-se as disposições em
cpntrário.

Brasília, 20 de dezembro de 1988, 167" da
Independência e 100" da República. - JOSÉ
SARNEY - José Fernando Cirne Lima Ei·
chenberg - MaI1son Ferreira da Nóbrega.

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO

N" 301, DE 1989

Transfere, para o domínio do Distrito
Federal, os imóveis que menciona.

Apresentado pelo Senador Maurício Cor
rêa.

Lido no expediente da sessão de 27-9-89,
e: publicado no DCN (Seção 11) de 28-9-89.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania (competência terminativa), onde pode
rá receber emendas pelo prazo de 5 dias úteis,
após publicado e distribuído em avulsos.

Em 31-5-90, leitura do Parecer n"
181190-CCJ, relatado pelo Senador Leite
Chaves, favorável ao projeto. É lido nesta
oportunidade o Ofício n" 40/90, do Presidente
da CCJ, comunicando a aprovação da maté
ria. Abertura de prazo de 5 dias para interpo
sição de recurso regimental, por um décimo
da composição da Casa. para que o projeto
seja apreciado pelo Plenário.

Em 7-6-90, a Presidência comunica ao Ple
nário o término do prazo para interposição
de recurso.

A Câmara dos Deputados com o Ofício
SM/n'! 165, de 1\-6-90.
SM/N" 165

Em 11 de junho de 1990.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

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

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n" 301, de 1989, constante dQs autó
grafos juntos, que "transfere, para o domínio
do Distrito Federal, os imóveis que mencio
na".

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

PROJETO DE LEI N' 5.381, DE 1990
(Do Sr. Jorge Gama)

Concede prioridade para as obras que
especifica.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Viação
e Transportes, Desenvolvimento Urba
no e Interior - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É concedida prioridade. para as

obras de alargamento das pontes e de ilumi
nação na BR-1I6, no trecho compreendido
entre o km 163 e o km 198.

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

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

Justificação

A Rodovia BR-1I6 denominada Presiden
te Dutra ligando os Estados do Rio de Janeiro
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e de São Paulo é, indiscutivelmente, a mais
movimentada do País.

O trecho em questão liga em seu início
a cidade do Rio de Janeiro aos Municípios
de Duque de Caxias, São João de Meriti,
Nilopólis, Nova Iguaçu, que constituem o nu
cleo principal da Baixada Fluminense.

Além de abrigar o tráfego pesado de cará
ter nacional, carretas, ônibus inter-estaduais
e intermunicipais, há um volume incompa
rável de tráfego de automóveis, pois trata-se
de um trecho urbano ligando grandes,muni
cípios.

Construída na década de 50, há cerca de
40 anos, quando nosso País ainda rural inicia
va a construção de seu Sistema Rodoviário,
no final da década de 60 o volume de tráfego
ali registrado já era insuportável e perigoso
e a prova do alegado está nas estatísticas hos
pitalares da região.

Sem nenhuma obra de profundidade e rele
vância a BR-116 no referido trecho está intei
ramente saturada.

Sem iluminação adequada ou melhor, sem
iluminação alguma, além do perigo do tráfe
go há a insegurança própria dos grandes cen
tros urbanos.

O volume de acidentes causados pela redu
zida largura das pontes, agravado nos dias
chuvosos, segue vitimando centenas e já mi
lhares de pessoas.

Assim, diante do volume de recursos a ali
arrecadados quer pelo pedágio, quando vi
gente ou mesmo pelo selo pedágio, está o
referido trecho a merecer do legislador aten
ção para sua efetiva recuperação, especial
mente do km 163 até o km 198.

Pelas razões expendidas, acreditamos no
apoio dos nobres Colegas para a presente
proposta.

Sala das Sessões, 19 de junho de 1990. 
Jorge Gama.

PROJETO DE LEI N' 5.383, DE 1990
(Do Sr. Chico Humberto)

Concede isenção do Imposto sobre Pro·
dutos Industrializados - IPI, aos peque·
nos e médios produtores, sobre máquinas
e equipamentos agrícolas e dá outras pro
vidências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.034,
de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ficam isentos do Imposto sobre

Produtos Industrializados - IPI, pelo perío
do de 24 meses, a partir da vigência desta
lei, as máquinas e equipamentos agrícolas,
inclusive veículos utilitários com capacidade
de transporte de até 4.000 (quatro mil) quilos,
de fabricação nacional, adquiridos por pe
quenos e médios produtores rurais, para seu
uso próprio e exclusivo.

§ l' A definição de pequeno e médio
produtor, para os efeitos desta lei, é feita
de acordo com os critérios fixados pelo Con
selho Monetário Nacional e adotados pelo
Banco do Brasil S.A.

§ 2' Equiparam-se aos pequenos e mé
dios produtores rurais as cooperativas agríco
las e pecuárias.

Art. 2" Para beneficiar-se da isenção o
interessado deverá requerê-Ia à Delegacia da
Receita Federal da sua jurisdição, compro
vando a sua inscrição no Cadastro Geral de
Constribuintes ou no Cadastro de Pessoas Fí
sicas, do Ministério da Economia e na Secre
taria de Fazenda do Estado, até 31 de janeiro
de 1990, sendo obrigatória a declaração da
atividade que pretende desenvolver.

§ l' O incentivo de que trata a presente
lei não será deferido para atividades legal
mente proibidas ou que impliquem em agres
são ao meio ambiente ou à ecologia de modo
geral.

§ 2' os órgãos referidos neste artigo, as
sim como o Instituto Brasileiro do Meio Am
biente e dos Recursos Naturais Renováveis
- Ibama, fiscalizarão o cumprimento do pa
rágrafo anterior.

§ 3' Para os miniprodutores, assim defi
nidos nos mesmos termos do § l' do art. I",
a concessão da isenção dependerá, apenas,
de requerimento, à Delegacia da Receita Fe
deral local, com a declaração da atividade
a ser desenvolvida, dispensadas as demais
exigências, inclusive quanto à data de inscri
ção.

Art. 3' Ocorrendo a alienação do bem
incentivado com a isenção, antes de decor
ridos 60 meses de sua aquisição, o alienante
sujeitar-se-á ao pagamento do tributo isenta
do, com acréscimo das multas regulamenta
res, juros e correção monetária, perdendo
direito, ainda, a aquisição de qualquer outro
bem com dispensa do Imposto sobre Produ
tos Industrializados.

Art. 4' Revogadas as disposições em
contrário, esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

Conquanto a Constituição Federal, no §
4' do art. 153, concede a isenção do imposto
sobre a propriedade territorial rural, em rela
ção às pequenas glebas rurais, esse benefício
não se mostra suficiente para atender aos gra
ves e numerosos problemas que envolvem
a atividade agrícola e/ou pecuária dos peque
nos produtores.
. Em?ora ~ont.rários a que se prodigalizem
mcentIvos fiscaIS, para evitar que se frustre
o esforço governamental em busca da estabi
lidade econômica do País, é imperioso que
essa postura não conduza a exageros que pos
sam comprometer o nosso desenvolvimento
e, mais que isso, agravar os problemas sócio-·
econômicos com que nos defrontamos.
N~ssa linha de entendimento têm que ser

consIderados os freqüentes riscos e desvan
tagens a que está exposto o homem do cam
po, na exploração das atividades rurais, que
envolvem desde os problemas de transportes
de .crédito, de pragas, de enchentes, de seca~
e amda, os da ausência de uma infraestrutura
no que tange à saúde e à educação, sem con
tar a falta de recursos técnicos para a racional
ex~loração do solo. São, assim extensos e
vanados os percalços a que vivem expostos
os produtores rurais, notadamente os de pe
queno porte, para gerar as riquezas desti-

nadas à alimentação e ao fornecimento de
insumos para a atividade industrial, em que
pese o fato de ser bastante significativa a sua
participação no volume ~nual de nossa produ
ção.

Não se pode falar em incremento à produ
ção agrícola e pecuária nacionais sem consi
derar a influente contribuição dos pequenos
e médios produtores rurais, a quem o País
deve nada menos que 70% da produção de
milho, 90% da produção de leite e 50% da
produção de soja, sem incluir outros produ
tos, onde, também, a sua participação é sobre
modo destacada. Além do valioso concurso
para a alimentação da população, esses pro
dutores concorrem, igualmente, para a pro
dução de divisas, através da exportação dos
excedentes de produção, contribuindo, sob
mais este aspecto, para a estabilização econô
mica do País.

Sem desprezar o significado da isenção
constitucional do imposto sobre a proprie
dade rural em favor das pequenas glebas ru
rais, faz-se mister considerar os aspectos aci
ma enfocados, não só em busca da melhoria
da nossa produção agrícola e pecuária, como
também para que, dando-se condições de vi

.da mais dignas e humanas aos pequenos rurí
colas, evitar-se o agravamento do problema
social decorrente do insucesso da sua ativi
dade, afastando, inclusive, a possibilidade do
êxodo rural, com as graves inconveniências
sociais e econômicas que daí advêm.

Por outro lado, no enfoque desse aspecto
há a considerar o fato de que criando o incen
tivo que se está propondo, é inescusável o
seu reflexo positivo na execução do plano
de colonização e reforma agrária, posto que
concorrerá para o êxito dessa importante em
presa, através da racionalização das ativida
des rurícoJas.

É da maior importância que se considere,
na análise da questão, o fato de que embora
haja, em princípio, a perda das receitas tribu
tárias decorrentes da isenção que se propõe,
a contrapartida que daí resultará se apresen
ta, sem dúvida, com significativa vantagem
para o Erário público que, sobre ter assegu
rada melhor produtividade, garantirá a fixa
ção do homem ao solo, possibilitará melhor
alimentação a menores preços e melhores
condições de vida aos homens do campo, do
mesmo modo que proporcionará o aumento
de nossa riqueza. Convém, destacar que,
comprovadamente, os beneficiários da pre
sente medida são tradicionais reinvestidores
dos seus ganhos, daí que uma redução dos
custos de modernização de sua atividade pro
porcionará mais investimentos no setor.

Brasília, 19 de junho de 1990. - Chico
Humberto.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
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TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO III
Dos Impostos da União

Art. 153. Compete à União instituir im
postos sobre:

I - importação de produtos estrangeiros;
11 - exportação, para o exterior, de produ

tos nacionais ou nacionalizados;
111 - renda e proventos de qualquer natu

reza;
IV - produtjJs industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e segu

ro, ou relativas a títulos ou valores mobi
liários;

VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei

complementar.
§ I' É facultado ao Poder Executivo,

aten<lidas as condições e os limites estabe
lecidos em lei, alterar as alíquotas dos impos
tos enumerados nos incisos I, 11, IVe V.

§ 2' O imposto previsto no inciso 111:
I - será informado pelos critérios da gene

ralidade, da universalidade e de progressi
vidade, na forma da lei;

11 -não incidirá, nos termos e limites fixa
dos em lei, sobre rendimentos provenientes
de aposentadoria e pensão, pagos pela Previ
dência Social da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, a pessoá com
idade superior a sessenta e cinco anos, cuja
renda total seja constituída, exclusivamente,
de rendimentos do trabalho.

§ 3' O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função <la essencia

lidade do produto;
11 - será não-cumulativo, compensando

se o que for devido em cada operação com
montante cobrado nas anteriores;

III ----Não incidirá sobre produtos indus
trializados destinados ao exterior.

§ 4' O imposto previsto no inciso VI terá
suas alíquotas fixadas de forma a des.stimu
lar a manutenção de propriedades improdu
tivas e não incidirá sobre pequenas glebas
rurais, definidas em lei, quando as explore,
só ou com sua família, o proprietário que
não possua outro imóvel.

PROJETO DE LEI N' 5.386, DE 1990
(Do SI. Antônio Salim Curiati)

Dispõe sobre a rotulagem de produtos
dietéticos e determina outras providên
cias.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 8.598,
de 1986.)

O Congre~so Nacional decreta:
Art. I' E obrigatória a indicação, no ró

tulo de produtos dietéticos ou de produtos

legalmente equiparados, da fórmula química
e da designação das substâncias ativas utiliza
das, bem como da quanidade de calorias, por
unidade de peso ou de volume, contidas no
produto.

Art. 2' O não cumprimento do disposto
nesta lei sujeita os infratores às penalidades
cominadas na legislação sanitária e na ime
diata apreensão do produto objeto da infra
ção.

Art. 3' Esta lei será regulamentada, no
que couber, pelo Poder Executivo, que esta
belecerá prazos para a substitutição dos rótu
los de produtos que não atendem às exigên
cias legais.

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

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

Justificação

A rigor, seria da mais alta conveniência
que todos os fármacos e medicamentos conti
vessem, no rótulo das embalagens,indicações
precisas sobre sua nomenclatura científica e
comercial, bem como sobre sua fórmula quí
mica, o que, aliás, já vem estampado em di
versos produtos.

Com relação aos dietéticos. a medida ainda
se torna mais desejável. na medida em que,
a par dos perigos inerentes à utilização ,de
tais substâncias. tem-se o mais alto interesse
no conhecimento preciso da quantidade de
calorias que carreiam, em função mesma da
finalidade a que se destinam.

Daí. pois. a intenção do projeto, que não
pretende senão permitir que os usuários de
tais substâncias sejam melhor informados so
bre os produtos que consomem.

Sala das Sessões. 19 de junho de 1990. 
Antônio Salim Curiati.

PROJETO DE LEI N' 5.403, DE 1996
(Do Senado Federal)

PLS N' 190/89

Dispõe sobre a venda e revenda de com
bustíveis derivados do petróleo e álcool
carburante, regulamenta o art. 238 da
Con,stituição, e dá outras providências.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Minas e
Energia; e de Economia, Indústria e Co
mércio - apense-se a este o Projeto de
Lei n' 1.060/88 e anexos.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' A venda e revenda de combus

tíveis derivados de petróleo, álcool e outros
combustíveis derivados de matérias-primas
renováveis para fins carburantes são ativida
des essenciais, consideradas de relevante in
teresse social, e se regularão pelo disposto
na presente Lei.

Art. 2° As atividades a que se refere o
art. 1° desta Lei, desenvolver-se-ão de forma
harmônica, segundo critério de complemen
tariedade, através dos agentes econômicos
que compõem o Sistema Nacional de Abaste
cimento, tendo como princípios assegurar:

I -o abastecimento permanente do mer
cado nacional de combustíveis;

11 - a proteção do consumidor, com vistas
à qualidade e à economicidade do abaste
cimento;

III - a preservação da livre concorrência
e da liberdade de iniciativa;

IV - a garantia de acesso às atividades do
Sistema à todos aqueles que preencherem os
requisitos para o seu exercício;

V - o equilíbrio do Sistema através de tra
tamento isonômico dos agentes econômicos
e da adequada remuneração de cada setor.

Parágrafo único. Para efeito do disposto
no presente artigo, consideram-se agentes
econômicos:

I - do Setor Produtor - as empresas pú
blicas ou de economia mista, e empresas pri
vadas produtoras de combustíveis derivados
de petróleo ou de matérias-primas renováveis
para fins carburantes;

11 - do Setor Distribuidor - as empresas
que comercializem, no atacado, os combus
tíveis referidos no art. I' desta lei.

III - do Setor Revendedor - as empresas
que comercializem, no varejo, para consumi
dores finais, os combustíveis referidos uo art.
1" desta lei.

Art. 3' À atividade de distribuição com
pete, privativamente, a aquisição junto a pro
dutores, a estocagem, o acondicionamento,
a movimentação através de veículos próprios
ou de terceiros credenciados e a venda de
combustíveis aos postos revendedores, aos
transportadores revendedores retalhistas e
aos· grandes ~onsumidores.

Art. 4' A atividade de revenda compete,
privativamente:

I - aos postos revendedores: a aquisição
junto às distribuidoras, e vendas, no varejo,
de combustíveis de uso automotivo, realizada
através de equipamentos de medição, in~tala
dos por distribuidora, nos locais destinados
ao atendimento ao público consumidor;

II - aos transportadores-revendedores
retalhistas: a aquisição junto às distribuido
ras, e venda, mediante a utilização de veícu
los próprios para entrega direta a pequenos
consumidores, do óleo diesel, óleo combus
tível e querosene iluminante.

§ I' - A venda direta de gás liquefeito de
petróleo a consumidores finais compete, con
correntemente, às distribuidoras e seus re
vendedores credenciados.

§ 2' A distribuidora poderá ser autori
zada a instalar e operar postos revendedores
em caráter provisório, por prazo previamente
estabelecido, nas regiões da Amazônia legal
de difícil acesso, para atendimento a interesse
de segurança nacional ou projetos pioneiros,
quando solicitado por ó,rgão governamental
ou empresa estatal.

Art. 5" Compete ao Poder Público, entre
as atribuições inerentes à qualidade de res
ponsável pela manutenção dos objetivos no
art. 2' desta lei:

I - dispor sobre normas técnicas, padrões
de segurança, padrões de qualidade dos pro
dutos, bem como requisitos para o exercício
das atividades dos setores de distribuição e
de revenda;
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II - fiscalizar, em todo território nacional,
o exercício das atividades disciplinadas por
esta lei;

III - aplicar penalidades por infrações ao
disposto nesta lei e nas normas que regula
mentam as atividades da venda e revenda
de combustíveis;

IV - estabelecer os critérios básicos de co
mercialização dos combustíveis para cada se
tor, disciplinando-lhes o relacionamento;

V - fixar preços de produtos em cada fase
de comercialização, segundo os custos incor
ridos, bem como fixar prazos de pagamento
diferenciados por critérios t~cnicos de avalia
ção do ciclo de estoques mínimos de segu
rança, movimentação e prazos médios de co
mercialização de cada setor;

VI - estabelecer margens diferenciadas
de comercialização para cada setor, que cu
bram os custos das empresas, assegurem ade
quada remuneração dos investimentos, se
gundo critérios de avaliação que adotem pa
drões de mercado de cada setor, e estimulem
o reinvestimento no nível compatível com a
demanda;

VII - cadastrar as empresas legalmente e
livremente constituídas com o objetivo social
de praticar a distribuição e a revenda de com
bustíveis previstas nesta Lei;

VIII - definir, para fins do disposto nos
arts. 3" e 4', "grande consumidor" e "pe
queno consumidor".

Art. 6' A infração aos preceitos desta lei
e dos seus dispositivos regulamentares impli
cará nas seguintes penalidades sem prejuízo
da composição dos danos causados:

I - advertência;
II - muita de valor até 10.000 Bônus do

Tesouro Nacional;
III - suspensão do exercício da atividade

por até noventa dias;
IV - proibição definitiva do exercício da

atividade caso de reincidência de falta grave
comprovada.

§ I' Na fixação da pena, serão conside
rados os antecedentes do infrator, as circuns
tâncias atenuantes e agravantes e as conse
qüências da infração. Ressalvados os casos
de manifesta gravidade ou de reincidência,
a imposição de penalidade obedecerá a gra
dação deste artigo.

§ 2' As sanções previstas nesta lei não
passarão da pessoa do infrator, vedada qual
quer extensão fundada em culpa presumida.

§ 3' É assegurado ao autuado, através de
processo regular, amplo direito de defesa,
inclusive mediante recurso, com efeito sus
pensivo, ao Ministro de Estado da respectiva
área, no prazo de trinta dias a contar da data
da notificação da decisão de primeira instân
cia.

Art. 7' Os direitos resultantes desta Lei
inq>rporam-se, de imediato, aos que, regu
larmente autorizados pelo Conselho Nado

.nal do Petróleo nos termos da legislação ante
rior, estão no efetivo exercício da atividade.

Art. 8' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 9' Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal, 21 de junho de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERTIVA DO BRASIL

.....................TiTuLO'IX····················
Das Disposições

Constitucionais Gerais

Art. 238. A lei ordenará a venda e reven
da de combustíveis de petréleo, álcool carbu
rante e outros combustíveis derivados de ma
térias-primas renováveis, respeitados os prin-'
cípios desta Constituição.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 190, DE 1989

Dispõe sobre a venda e revenda de com
bustíveis derivados do petróleo e álcool
carburante, regulamenta o art. 238 da
Constituição, e dá outras providências.

Apresentado pelo Senador Fernando Hen
rique Cardoso.

Lido no expediente da Sessão de 30-6-89
e publicado no DCN (Seção lI) de 1"-7-89.
À Comissão de Assuntos Econômicos (com
petência terminativa), onde poderá receber
emendas, após sua publicação e distribuição
em avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis.

Em 25-10-89, é aprovado o substitutivo em
turno suplementar com as Subemendas n'!'
1 e 2 da CAE.

Em 27-10-89, a Presidência comunica ao
Plenário o recebimento do Ofício n' 31/89,
do Presidente em exercício da CAE, comuni
cando a aprovação da matéria na reunião de
20-9-89. E aberto o prazo de 72 horas para
interposião de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que o projeto seja
apreciado pelo Plenário, após publicada a de
cisão da Comissão no Diário do Congresso
Nacional.

Em 1"-12-89, a Presidência comunica ao
Plenário que deferiu o Recurso n' 7/89, no
sentido de que a matéria seja discutida e vota
da pelo Plenário.

Em 9-5-90, a Comissão aprova o parecer
do Relator que concluiu pela rejeição das
Emendas n'" 1 e 2, de Plenário, oferecidas
ao Substitutivo, apresentando as Emendas n'"
3 a 5, do Relator. É lido o Parecer n" 121/90
da CAE, relatado pelo Senador Jorge Bor
nhausen, pela sua aprovação.

Em 22-5-90, anunciada a matéria é lido
e rejeitado o Requerimento n' 119/90, subs
crito pelo Senador João Menezes, de adia
mento da discussão, tendo encaminhado sua
votação os 'Senadores Jorge Bornhausen,
Marco Maciel e João Menezes. Aprovado o

Projeto, após usarem da palavra em sua dis
cussão os Senadores Jorge Bornhausen, João
Menezes e Cid Sabóia de Carvalho. Apro
vadas as Emendas n'" 3 a 5, de parecer favorá
vel, sendo rejeitadas as de n'" 1e 2, de parecer
contrário. À CDIR para redação final.

Em 30-5-90, é aprovado o parecer do Rela
tor oferecendo a Redação Final do Projeto.
É lido o Parecer n" 176/90 da CDIR.

Em 19-6-90, é aprovada a Redação Final
nos termos regimentais.

À Câmara dos Deputados com o Ofício
SM/n" 185. de 21-6-90.

SM/n" 185 EEEEEEEm 21 de junho de 1990.

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

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

celência. a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n" 190, de 1989, constante dos autó
grafos juntos, que "dispõe sobre a venda e
revenda de combustíveis derivados do petró
leo e álcool carburante, regulamenta o art.
238 da Constituição. e dá outras providên
cias".

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

PROJETO DE LEI N" 5.404, DE 1990

(Do Senado Federal)

PLS N" 216/89

Altera o art. 25 da Lei n" 7.492, de
16 de junho de 1986.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O art. 25 da Lei n" 7.492, de 16

de junho de 1986, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 25. São penalmente respon
sáveis, nos termos desta lei, o contro
lador e os administradores de instituição
financeira, assim considerados os direto
res, gerentes e membros de conselhos
estatutários.

§ 1" Para os efeitos desta lei. consi
dera-se controlador, nas instituições fi
nanceiras estatais. o Presidente da Repú
blica, o Ministro de Estado, os Governa
dores de Estado e do Distrito Federal,
o Prefeito Municipal ou quaisquer outras
autoridades que:

a) exercitarem o poder de eleger a
maioria dos administradores dessas enti
dades; e

b) usarem o poder de dirigir as ativi
dades sociais e orientar o funcionamento
.dos órgãos dessas instituições.

§ 2" Equiparam-se aos administra
dores de instituição financeira o inter
ventor, o liquidante ou o síndico."
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Art. 2" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Senado Federal, 21 de junho de 1990. 
S'enador Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 19116.

Define os crimes contra o sistema fi·
nanceiro nacional e d~ outras providên
cias.

Da Aplicação e do Procedimento Criminal

Art. 25. São penalmente responsáveis,
nos termos desta lei, o controlador e os admi
nistradores de instituição financeira, assim
considerados os diretores, gerentes (Veta
do).

Parágrafo único. Equiparam-se aos ad
ministradores de instituição financeira (Veta
do) o interventor, o liqüidante ou o síndico.

SINOPESE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 216, DE 19119

Altera o art. 25 da Lei n' 7.492, de
16 de junho de 1986.

Apresentado pelo Senador Mauro Borges.
Lido no expediente da Sessão de 11-8-89

e publicado no DCN (Seção lI) de 9-9-89.
À Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania (competência terminativa), onde pode
rá receber emendas, após sua publicação e
distribuição em avulsos, pelo prazo de 5 dias
úteis.

Em 8-6-90, é lido o Parecer n" 189/90, da
CCJ, relatado pelo Senador Leite Chaves,
pela aprovação do projeto.

Em 11-6-90, a Presidência comunica ao
Plenário o recebimento do Ofício n" 44/90,
do Presidente da CCJ, comunicando a apro
vação da matéria na reunião de' 7-6~90. É
aberto o prazo de 5 dias para interposição
de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto seja apreciado
pelo Plenário.

Em 18-6-90, a Presidência comunica ao
Plenário o término do prazo sem apresen
tação do recurso previsto no art. 91, § 4",
do Regimento Interno, no sentido da sua in
clusão em Ordem do Dia.

À Câmara dos Deputados com o Ofício
SM/n" 186, de 21-6-90.

SM/n" 186 EEEEEEEm 21 de junho de 1990.

A Sua Excelência [) Senhor
Deputado Luiz Hennque
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro :".::cretário,
Tenho a honra de e ,caminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto

de Lei n' 216, de 19119, constante dos autó
grafos juntos, que "altera o art. 25 da Lei
n" 7.492, de 16 de junho de 19R6".

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

PROJETO DE LEI N' 5.405, DE 1990
(Do Senado Federal)

PLS N" 050/90

Estabelece novas disposições penais e
processuais penais para os crimes de se
qüestro e extorsão mediante seqüestro,
e dá outras providências,

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - apense-se a este os Pro
jetos de Lei n'" 2.105/119, 4.252/89,
5.270NO, 5.281190 e 5.355/90.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Os arts. 75, 83, 109, 148 e 159

do Código Penal (Decreto-Lei n" 3.689, de
3 de· outubro de 1(41) passam a vigorar com
as seguintes alterações:

"Art. 75. Salvo nas hipóteses pre
vistas nos arts. 148 e 159 deste código,
o tempo de cumprimento das penas pri
vativas de liberdade não pode ser supe
rior a trinta anos.

Art. R3.
.....................................................

V - em se tratando dos crimes previs
tos nos arts. 148 e 159 deste código, te
nha colaborado, de forma efetiva, para
o impedimento ou elucidação do crime
e para identificação e punição dos de
mais culpados.

Art. 109.

".p~~'ág';~f~ ti~i·~~·.· ..Ó~·~~i;;;~~·p~~;i;t~~
nos arts. 148 e 159 deste código são im
prescritíveis.
....................................................

Art. 148. Privar alguém de sua li
berdade, mediante seqüestro ou cárcere
privado:

Pena - reclusão de seis a quinze anos
e multa.

§ 1" A pena é de reclusão de sete
a dezoito anos:

I -se a vítima é ascendente, descen
dente ou cônjuge do agente;

II - se o crime é praticado mediante
internação da vítima em casa de saúde
ou hospital;

III - se a privação da liberdade dura
mais de vinte e quatro horas.

§ 2" Se resulta à vítima, em razão
dos maus tratos ou da natureza da deten
ção, grave sofrimento físico ou moral:

Pena - reclusão de oito a vinte anos
e multa.

§ 3' Quem, intencionalmente, faci
I~tar, colaborar ou concorrer para a prá- _
tIca de delitos previstos neste artigo, fica

sujeito à mesma pena, observados o grau
de culpa ou intensidade da participação.

Art. 159. Seqüestrar pessoa com o
fim de obter, para si ou para outrem,
qualquer vantagem como condição ou
preço do resgate:

Pena - reclusão de doze a dezoito
anos e multa.

§ I" Se () seqüestro dura mais de vin
te e quatro horas, se o seqüestrado é
menor de dezoito anos, ou se o crime
é cometido por bando ou quadrilha:

Pena - reclusão, de dez a vinte e dois
anos e multa.

§ 2" A pena prevista no parágrafo
anterior é aumentada de 1/10 por cada
dia de duração do seqüestro.

§ 3" Se do fato resulta lesão corporal
de natureza grave ou estupro:

Pena - reclusão de quinze a vinte e
quatro anos e multa.

§ 4" Se resulta a morte:
Pena - reclusão de vinte e oito a trinta

anos e multa.
§ 5" Reputa-se hediondo o crime de

seqüestro quando qualificado pelos
eventos morte, lesão corporal de natu
reza grave ou estupro, sendo, nestes ca
sos, insuscetível de fiança, graça ou anis
tia."

Art. 2" O art. 594 do Código de Processo
Penal (Decreto-Lei n" 3.689, de 3 de outubro
de 1941) passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:

"Art. 594. .. ..
Parágrafo único. O condenado pelos

crimes previstos nos arts. 148 ou 159 do
Código Penal não poderá, em hipótese
alguma, apelar sem antes recolher-se à
prisão."

Art. 3" A pena pelos crimes previstos nos
arts. 148 e 159 do Código Penal será cumpri
da, integralmente, em regime fechado, não
se admitindo remição pelo trabalho realizado
nos estabelecimentos de detenção.

Art. 4" Em nenhuma hipótese será con
cedida liberdade provisória, com ou sem fian
ça, nos crimes previstos nos arts. 148 e 159
do Código Penal.

Art. 5" O seqüestro praticado com moti
vação política será punido, exclusivamente,
na forma desta lei.

Art. 6" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 7" Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal, 27 de junho de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

DECRETO-LEI N" 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

LIVRO I
do Processo em Geral
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TínJLOV
Da Competência

CAPÍTULO IV
Da Competência por Distribuição

Art. 75. A precedência da distribuição
fixará a competência quando, na mesma cir
cunscrição judiciária, houver mais de um juiz
igualmente competente.

Parágrafo único. A distribuição realizada
para o efeito da concessão de fiança ou da
decretação de prisão preventiva ou de qual
quer diligência anterior à denúncia ou queixa
prevenirá a da ação penal.

CAPÍTULO VI
Da Competência por Prevenção

Art. X3. Verificar-se-á a competência
por prevenção toda vez que, concorrendo
dois ou mais juízes igualmente competentes
ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver
antecipado aos outros na prática de algum
ato do processo ou de medidas a este relativa,
ainda que anterior ao oferecimento da denún
cia ou da queixa (arts. 70, § 3', 71, 72, §
2',' e 78. n" lI, letra c).

TÍTULO VI
Das Questões e Processos Incidentes

CAPÍTULO II
Das Exceções

Art. 109. Se em qualquer fase do pro
cesso o juiz reconhecer motivo que o torne
incompetente, declará-Io-á nos autos, haja
ou não alegação da parte, prosseguindo-se
na forma do artigo anterior.

CAPÍTULO VII
Do Incidente de Falsidade

Art. 148. Qualquer que seja a decisão,
não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior
processo penal ou civil.

TÍTULO VII
Da Prova

........................... .- .
CAPÍTULOII

Do Exame do Corpo de Delito e das
Perícias em Geral

Art. 159. Os exames de corpo de delito
e as outras perícias serão em regra feitos por
peritos oficiais.

§ 1" Não havendo peritos oficiais, o exa
me será feito por duas pessoas idôneas, esco
lhidas de preferência as que tiverem habili
tação técnica.

§ 2'.' Os peritos não oficiais prestarão q
compromisso de bem e fielmente desempe
nhar o encargo.

LIVRO III
Das Nulidades e dos Recursos em Geral

TÍTULO Il
Dos Recursos em Geral

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

CAPÍTULO III
Da Apelação

Art. 594. O réu não poderá apelar sem
recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo
se for primário e de bons antecedentes, assim
reconhecido na sentença condenatória, ou
condenado por crime de que se livre solto.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 50, DE 1990

Estabelece novas disposições penais e
processuais penais para os crimes de se
qüestro e extorsão mediante seqüestro,
e dá outras providências.

Apresentado pelo Senador Odacir Soares.
Lido no expediente da sessão de 17-5-90,

e publicado no DCN (Seção lI) de 11\-5-90.
À Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania (decisão terminativa), onde poderá re
ceber emendas, após publicação e distribui
ção em avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis.

Em 18-6-90, é a discussão encerrada, após
parecer da CCJ proferido pelo Senador Mau
ro Benevides, favorável com as Emendas n'"
1 a 3 - CCJ que oferece, devendo a votação
proceder-se na sessão de 19-6-90, nos termos
regimentais.

Em 20-6-90, é aprovado o Projeto com
Emendas n'" 1 a 3 - CCJ. À Comissão Dire
tora para a redação final. Lido o parecer n"
211- CDIR, relatado pelo Senador Pomp~u
de Sousa, oferecendo a redação final da maté
ria. Aprovada a redação final.

À Câmara dos Deputados, com o Ofício
SM/N"203, de 27-6-90.

SM/N''203
Em 27 de junho de 1990

SM N" 203
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD: Primeiro-Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro-Secretário,
Tenho ajlOnra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n' 50, de 1990, constante dos autó
grafos juntos, que "estabelece novas dispo-

sições penais e processuais penais para os cri
mes de seqüestro e extorsão mediante seqües
tro, e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Mendes Canale, Primeiro-Secretá
rio.

Errata

(Republica-se em virtude de novo despa
cho do Sr. Presidente.)

Na ementa, onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 2.281, DE 1989
(Do Sr. Renato Johnsson)

Dispõe sobre o porte de arma.
(Às Comissões de Constituição e Jus

tiça e Redação; e de Defesa Nacional.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 2.281, DE 1989
(Do Sr. Renato Johnsson)

Dispõe sobre o porte de arma.
(A Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 19 do Decreto-Lei n"

3.688, de 3 de outubro de 1941 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 19. Trazer consigo arma de
fogo fora de casa ou de dependência des
ta, sem licença da autoridade:

Pena ---: reclusão. de 1 a 5 anos."

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

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

Justificação

O fato de se portar arma de fogo, sem
a devida licença da autoridade, juntamente
com a utilização de bebidas alcoólicas, alia
dos a quase certeza da impunidade ou penas
baixas, tem estimulado o aumento vertigi
noso da criminalidade.

O porte de arma indevido está classificado
como contravenção penal no art. 19 do De
creto-Lei n" 3.688, de 1941, com a pena de
1 a 6 meses de detenção, que é inexpressiva
para a espécie.

É necessária, sem sombra de dúvida, a apli
cação de uma pena mais rígida para este tipo
de delinqüência pois os fatos sociais mais ter
ríveis estão se fazendo presentes.

O simples porte irregular de arma, espe
cialmente nas mãos de marginais que come
tem crimes e escapam à ação da justiça, utili
zando-se de expedientes os mais diversos, se
rá penalizado com rigor, fazendo com que
o infrator não escape da punição.

Por estas razões do mais profundo alcance
social, contamos com o apoio dos nobres Pa
res para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 11 de maio de 1989. 
Renato Johnsson.
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LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA CC?ORDENAÇ'ÀO DAS
COMISSOES PERMANENTES

DECRETO-LEI N.' 3.688.
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

O Presidente da República, usando das
atribuições que lhe confere o art. 180 da
Constituição. decreta:

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS

Porte de Arma

Art. 19. Trazer consigo arma fora de ca
sa ou de dependência desta, sem licença da
autoridade:

Pena - prisão simples, de quinze dias a
seis meses. ou multa. de quatrocentos cruzei
ros a seis mil cruzeiros. ou ambas cumulati
vamente.

§ 1" A pena é aumentada de um terço
até metade, se o agente já foi condenado.
em sentença irrecorrível, por violência contra
pessoa.

§ 2" Incorre na pena de prisão simples.
de quinze dias a três meses, ou multa. de
quatrocentos cruzei'fOs a dois mil cruzeiros.
quem, possuindo arma ou munição:

a) deixa de fazer comunicação ou entrega
à autoridade quando a lei o determina;

b) permite que alienado, menor de 18 anos
ou pessoa inexperiente no manejo de arma
a tenha consigo:

c) omite as cautelas necessárias para impe
dir que dela se apodere facilmente alienado,
menor de 18 anos ou pessoa inexperiente em
manejá-la.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Of.n'079/90-CCJR
BrasI1ia, 7 de junho de 1990

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

Serihor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a prelimi

nar levantada neste órgão técnico pelo Depu
tado Ibrahim Abi-Ackel, quando da aprecia
ção do Projeto de Lei n" 2.281/89 - do Sr.
Renato Johnsson - que dispõe sobre o porte
de arma.

Tendo em vista o entendimento do emi
nente Deputado Ibrahim Abi-Ackel, relator
do projeto, no sentido de que a matéria é
de mérito exclusivo da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, na forma do
art. 32, UI, e, do RI, solicito a V. Ex' excluir
do despacho inicial a egrégia Comissão de
Defesa Nacional.

Na oportunidade, reitero-lhe protestos de
estima e consideração. - Theodoro Mendes,
Presidente.

Errata

(Republica-se em virtude de novo despa.
cho do Sr. Presidente)

Na ementa, onde se lê:

PROJETO DE LEI N' 5.045, DE 1990
.(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)

Dispõe sobre o regime jurídico dos ser·
vidores civis da União, das Autarquias,
dos Territórios Federais e das Fundações
Públicas, previsto no artigo 39 da Consti.
tuição Federal e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.058,
de 1989.)

Leia·se:

PROJETO DE LEI N' 5.045, DE 1990
(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)

Dispõe sobre o regime jurídico dos ser·
vidores civis da União, das Autarquias,
dos Territórios Federais e das Fundações
Públicas, previsto no artigo 39 da Consti
tuição Federal e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Trabalho, de
Administração e Serviço Público - art.
24,11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art., 19 Aplica-se aos, s,ervidores civis da

União, das Autarquias, dos Territórios e das
Fundações Públicas criadas por lei e o regime
jurídico dos funcionários públicos de que tra
ta a Lei n' 1.711, de 28 de outubro de 1952,
e Legislação Complementar.

Art. 2' São submetidos ao regime jurí7
dica a que se refere o artigo anterior os atuais
servidores:

I - pertencentes às Tabelas Permanentes
a que se referem as Leis n'" 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, 6.550, de 5 de julho de
1978,7.231, de 23 de outubro de 1984, 7.388,
de 23 de outubro de 1985 e 7.596, de 10 de
abril de 1987;

lI-contratados pela União, Autarquias,
Territórios Federais ou pelas Fundações PÚ
blicas criadas por lei, por prazo indetermi
nado, para desempenho de atividades de ca
ráter permanente e redistribuídos por dota
ção orçamentária de pessoal.

Art. 3' O disposto nesta lei abrange os
servidores a que se referem os capítulos I
e lI, que se encontravam em exercício na
data-limite estabeledida no art. 25 das Dispo
sições Transitórias da Constituição Federal.

Art. 4' Na mudança do regime jurídico,
serão assegurados exclusivamente, os direitos
e vantagens inerentes ao regime estatutário.

§ 19 O disposto neste artigo não impli
cará decesso de remuneração.

§ 2° A partir da data de vigência desta
lei, as enti4ades a que se refere o art. 1':

I - não contribuirão como patrocinado
res, para instituição de previdência privada;
ll- não concederão quaisquer parcelas

remuneratórias ou indenizações sem previsão
legal.

Art. 5' Os empregos ocupados pelos ser
vidores a que se refere o art. 2" desta lei
são transformados em cargos.

Art. 6' As funções de confiança de dire
ção e assessoramento superiores, dos órgãos
e entidades alcançadas pelo disposto no art.
1" desta lei, são transformados em cargos em
comissão, providos no regime estatutário.

§ l' São providos, no regime de que trata
este artigo, as funções de confiança de dire
ção, chefia e assistência de nível médio dos
mesmos órgãos e entidades.

§ 29 A transformação prevista no capu!
deste artigo se aplica às funções de confiança
de assessoramento superior a que se refere
o art. 122 do Decreto-Lei n" 200, de 25 de
fevereiro de 1967, que serão exercidas no re
gime estatutário e mantidas até a implantação
do plano de carreira, com aproveitamento
dos seus ocupantes.

Art. 7' O tempo de serviço prestado, sob
o regime da Legislação Trabalhista, aos ór
gãos e entidades alcançados por esta lei, será
contado para todos os efeitos, no regime esta
tutário, e nas demais normas legais e regula
mentares à contagem de tempo de serviço.

Art. .8' Os saldos das contas do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
em nome dos servidores optantes regidos pela
CLT, submetidos ao regime estatutário, se
rão transferidos para conta de poupança
aberta em nome do funcionário, na Caixa
Econômica Federal, cujo saque poderá se
processar:

I - Integralmente, nas hipóteses de apo
sentadoria, aquisição de casa própria, neces
sidade grave ou premente, pessoal ou fami
liar, exgneração, demissão ou falecim·ento;
ou

li-parcelamento, no decorrer dos pri
meiros cinco anos de vigência desta lei, obser
vado o seguinte critério:

a) vinte por cento, no primeiro ano;
b) vinte e cinco por cento, no segundo ano;
c) trinta e três inteiros e trinta e três centé-

simos por cento, no terceiro ano;
d) cinqüenta por cento, no quarto ano; e
e) cem por cento, a partir do quinto ano.
§ l' Na hipótese do inciso II deste artigo,

os percentuais ali indicados incidirão sobre
o saldo da conta e o saque somente poderá
ocorrer no mês do aniversário do funcionário.

§ 2' Para abertura da conta de poupança
de que trata este artigo, o banco depositário
do FGTS deverá transferir para a Caixa Eco
nômica Federal, no primeiro dia imediato do
trimestre de atualização do respectivô depó
sito, os saldos das contas dos servidores
abrangidos por esta lei.

Art. 9' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se os.arts. 1°,4' e 6'
da Lei n' 6.185, de 11 de dezembro de 1974,
a Lei n' 6.335, de 31 de maio de 1976, e
demais disposições em contrário.

Justificação

A Constituição determina a adoção do Re
gime Jurídico Único para a administração di
reta, autarqUias e fundações (art. 39) e no
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art. 25 das Disposições Transitórias, que esta
belece o prazo de 180 dias para essa provi
dência legal. Prazo já esgotado desde 6 de
abril.

O Projeto encaminhado pelo Pod'er Execu
tivo já em tramitação nesta Casa inclui em
suas disposições o cumprimento da norma
constitucional.

Trata-se, porém, de um novo estatuto dos
funcionários com 250 artigos incluindo ques
tões polêmicas cuja discussão retardará, cer
tamente por anos, a sua aprovação. O Esta
tuto em vigor levou 6 anos em discussão no
Congresso até ser aprovado em 1952. Consi
dere-se, ainda, que, este ano, teremos elei
ções parlamentares, discussão de leis comple
mentares inadiáveis etc.

Nos últimos anos, várias carreiras foram
instituídas por decreto-lei, aproveitando mi
lhares de funcionários, vinculados à Conso
lidação das Leis do Trabalho ao Regime Esta
tutário. Eram carreiras ligadas aos antigos
Ministérios da Fazenda e do Plenajamento
que se beneficiaram de sua força no Governo
para estabelecer esse privilégio altamente dis
criminatório.

Está na hora - aliás, já fora da hora, por
que o prazo das Disposições Transitórias ven
ceu no dia 6 de abril - de o Congresso cum
prir o que determina a Constituição por ele
mesmo votada enquanto Assembléia Nacio
nal Constituinte.

E só há uma maneira de fazê~lo através
de um Projeto de Lei destacado do Projeto
de Estatuto. Projeto simples, com urna deze
na de artigos, que, transformado em lei, terá
o regime por ele instituído imediatamente em
vigor, e futuramente incorporado ao novo
Estatuto que, ao longo dos anos, venha a
ser implantado em substituição ao de 1952.

É o que pretendemos com o projeto apre
sentado agora.

Para ele esperamos contar com discussão
rápida e aprovação urgente, como demons
tração de que sabemos de nossas responsa
bilidades na execução da Constituição votada
por nós mesmos em nome do povo brasileiro.

Sala das Sessões, Henrique
Eduardo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 25. Ficam revogados, a partir de
cento e oitenta dias da promulgação da Cons
tituição, sujeito este prazo a prorrogação por
lei, todos os dispositivos legais que atribuam
ou deleguem a órgão do Poder Executivo
competência assinalada pela Constituição ao
Congresso Nacional, especialmente no que
tange a:

I - ação normativa;
II - alocação ou transferência de recursos

de qualquer espécie.

TÍTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO VII
Da Administraçáo Pública

SEÇÃO 11
Dos Servidores Públicos Civis

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios instituirão, no âm
bito de sua competência, regime jurídico úni
co e planos de carreira para os servidores
da administração pública direta, das autar
quias e das fundações públicas.

§ 10 A lei assegurará, aos servidores da
administração direta, isonomia de vencimen
tos para cargos de atribuições iguais ou asse
melhados do mesmo Poder ou entre servi
dores dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, ressalvadas as vantagens de cará
ter individual e as relativas à natureza ou
ao local de trabalho.

§ 2° Aplica-se a esses servidores o dispos
to no art. 7"; IV, VI, VII, VIII, IX, XII,
XlII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII, XXIII e XXX.

LEI N' 1.711, DE 28 DE OUTUBRO DE
1952

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcio
nários Públicos Civis da União.

LEI N' 5.645, DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1970

Estabelece diretrizes para a classifica·
çáo de cargos de Serviço Civil da União
e das Autarquias Federais e dá outras
providências.

O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

Art. l' A classificação de cargos do Ser
viço Civil da União e das autarquias federais
obedecerá às diretrizes estabelecidas na pre
sente, lei.

Art. 2' Os cargos serão classificados co
rno de provimento em comissão e de provi
mento efetivo, enquadrando-se basicamente,
nos seguintes Grupos:

De Provimento em Comissão

I - Direção e Assessoramento Superiores.

De Provimento Efetivo

II - Pesquisa Científica e Tecnológica
1Il-Diplomacia
IV - Magistério
V"":'" Polícia Federal;
VI""':Tributação, Arrecadação e Fiscaliza-

ção;
VII - Artesanato;
VIII - Serviços Auxiliares;
IX - Outras atividades de nível superior;
X - Outras atividades de nível médio.

Art. 30 Segundo a correlação e afinida
de, a natureza dos trabalhos ou o nível de
conhecimentos aplicados, cada Grupo,
abrangendo várias atividades, compreende
rá:
. I - Direção e Assessoramento Superiores:
os cargos de direção e assessoramento supe
riores da administração cujo provimento de
va ser regido pelo critério da confiança, se
gundo for estabelecido em regulamento;

II - Pesquisa Científica e Tecnológica: os
cargos com atribuições, exclusivas ou com
provadamente principais, de pesquisa cientí
fica, pura ou aplicada, para cujo provimento
se exija diploma de curso superior de ensino
ou habilitação legal equivalente e não este
jam abrangidos pela legislação do Magistério
Superior;

lI! - Diplomacia: os cargos que se desti
nam a representração diplomática;

IV - Magistério: os cargos com atividades
de magistérios de todos os níveis de ensino;

V - Polícia Federal: os cargos com atribui
ções de natureza policial;

VI-Tributação, Arrecadação e Fiscaliza
ção: os cargos com atividades de tributação,
arrecadação e fiscalização de tributos fede
rais;

VII - Artesanato: os cargos de atividades
de natureza permanente, principais ou auxi
liares, relacionados com os serviços de artí
fice em suas várias modalidades;

VIII - Serviços Auxiliares: os cargos de
atividades administrativas em geral, quando
não de nível superior;

IX - Outras atividades de nível superior:
os demais cargos para cujo provimento se
exija diploma do curso superior de ensino
ou habilitação legal equivalente;

X - Outras atividades de nível médio: os
demais cargos para cujo provimento se exija
diploma ou certificado de conclusão de curso
de grau médio ou habilitação equivalente.

Parágrafo único. As atividades relaciona
das com transporte, conservação, custódia,
operação de elevadores, limpeza e outras as
semelhadas serão, de preferência, objeto de
execução indireta, mediante contrato, de
acordo com o art. 10, § 7., do Decreto-Lei
nO 200, de 25 de fevereiro de 1967.

Art. 4° Outros Grupos, com caracterís
ticas próprias, diferenciados dos relacionados
no artigo anterior, poderão ser estabelecidos
ou desmembrados daqueles, se o justificarem
as necessidades da Administração, mediante
ato do Poder Executivo.

Art. 50 Cada Grupo terá sua própria es
cala de nível a ser aprovada pelo Poder Exe
cutivo, atendendo, primordialmente, aos se
guintes fatores:

I - importância da atividade para o desen
volvimento nacional;

II - complexidade e responsabilidade das
atribuições exercidas; e

III - qualificações requeridas para o de
sempenho das atribuições.

.Pa:ágrafo único.. .Não haverá correspon
dencIa entre·os DIvelS dos diversos Grupos
para nenhum efeito. '
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Art. 6" A ascensão e a progressão funcio·
nais obedecerão a critérios seletivos, a serem
estabelecidos pelo Poder Executivo, associa·
dos a um sistema de treinamento e qualifi
cação destinado a assegurar a permanente
atualização e elevação do nível de eficiência
do funcionalismo.

Art. 7" O Poder Executivo elaborará e
expedirá o novo Plano de Classificação de
Cargos, total ou parcialmente, mediante de
creto, observadas as disposições desta lei.

Art. 8" A implantação do Plano será fei
ta por órgãos, atendida uma escala de priori
dade na qual se levará em conta preponde
rantemente:

I - a implantação prévia da reforma admi
nistrativa, com base no Decreto-Lei n" 200,
de 25 de fevererro de 1967;

II - o estudo quantitativo e qualitativo da
lotação dos órgãos, tendo em vista a nova
estrutura e atribuições decorrentes da provi
dência mencionada no item anterior; e

III - a existência de recursos orçamentá
rios para fazer face às respectivas despesas.

Art. 9" A transposição ou transformação
dos cargos, em decorrência da sistemática
prevista nesta lei, processar-se-á gradativa
{!lente considerando-se as necessidades e con
veniências da Administração e, quando ocu
pados, segundo critérios seletivos a serem es
tabelecidos para os cargos integrantes de cada
Grupo, inclusive através de treinamento in
tensivo e obrigatório.

Art. 10. O órgão central do Sistema de
Pessoal expedirá as normas e instruções ne
cessárias e coordenará a execução do novo
Plano, a ser proposta pelos Ministérios, ór
gãos integrantes da Presidência da República
e autarquias, dentro das respectivas jurisdi
ções, para aprovação mediante decreto.

§ I" O órgão central do Sistema de Pes
soal promoverá as medidas necessárias para
que o plano seja mantido permanentemente
atualizado.

§ 2" Para a correta e uniforme implan
tação do Plano, o órgão central do Sistema
de Pessoal promoverá gradativa e obrigato
riamente o treinamento de todos os servi
dores que participarem da tarefa, segqndo
programas a serem estabelecidos comesse
objetivo.

Art. 11. Para assegurar a uniformidade
de orientação dos trabalhos de elaboração
e execução do Plano de Classificação de Car
gos, haverá, em cada Ministério, órgão inte
grante da Presidência da República ou autar
quia, uma Equipe Técnica de alto nível, sob
apresidência do dirigente do órgão de pessoal
respectivo, com incumbência de:

I - determinar quais os Grupos ou respec
tivos cargos a serem abrangidos pela escala
de propriedade a que se refere o art. 8" desta
lei;

II - orientar e supervisionar os levanta
mentos, bem como realizar os estudos e análi
ses indispensáveis à inclusão dos cargos no
novo Plano;

III - manter com o órgão central do Siste
ma de Pessoal os contatos necessários para
correta elaboração e implantação do Plano.

Parágrafo único. Os membros das Equi
pes de que trata este artigo serão designados
pelos Ministros de Estado, dirigentes de ór
gãos integrantes da Presidência da República
ou de autarquia, devendo a escolha recair
em servidores que, pela sua autoridade admi
nistrativa e capacidade técnica, estejam em
condição de exprimir os objetivos do Minis
tério, do órgão integrante da Presidência da
República ou da autarquia.

Art. 12. O novo Plano de Classificação
de Cargos a ser instituído em aberto de acor
do com as diretrizes expressas nesta lei, esta
belecerá, para cada Ministério, órgão inte
grante da Presidência da República ou autar
quia, um número de cargos inferior, em rela
ção a cada grupo, aos atualmente existentes.

Parágrafo único. A não observância da
norma contida neste artigo somente será per
mitida:

a) mediante redução equivalente em outro
grupo, de modo a não haver aumento de des
pesas; ou

b) em casos excepcionais, devidamente
justificados perante o órgão central do Siste
ma de Pessoal, se inviável a providência indi
cada na alínea anterior.

Art. 13. Observado o disposto na Seção
VIII da Constituição e em particular, no seu
art. 97, as formas de provimento de cargos,
no Plano de Classificação decorrente desta
lei, serão estabelecidas e disciplinadas me
diante normas regulamentares específicas,
não se lhes aplicando as disposições a respei
to, contidas no Estatuto dos Funcionários PÚ
blicos Civis da União.

Art. 14. O atual Plano de Classificação
de Cargos do Serviço Civil do Poder Execu
tivo, a que se refere a Lei n".3.780, de 12
de julho de 1960, e legislação posterior,. é
considerado extinto, observadas as disposi-
ções desta lei. ,

Parágrafo único. A medida que for sendo
implantado o novo Plano, os cargos remanes
centes de cada categoria, classificados confor
me o sistema de que trata este artigo, passa
rão a integrar Quadros Suplementares e, sem
prejuízo das promoções e acesso que coube
rem, serão suprimidos, quando vagarem.

Art. 15. Para efeito do disposto no art.
108, § I", da Constituição, as diretrizes esta
belecidas nesta lei, inclusive o disposto no
art. 14 e seu parágrafo único, se aplicarão
à classificação dos cargos'do Poder Legisla
tivo, do Poder Judiciário, dos Tribunais de
Contas da União e do Distrito Federal, bem
como à classificação dos cargos dos Terri
tórios e do Distrito Federal.

Art. 16., Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Brasília, 10 de dezembro de 1970; 149" da
Independência e 82" da República. - EMÍ
LIO G. MÉDICI - Alfredo Buzaid - Adal
berto de Barros Nunes - Drtando Geisel 
Mário Gibson Barboza - Antônio Delfim
Netto - Mário David Andreazza - L. F.
Cirne Lima - Jarbas G. Passarinho - Júlio
Barata - Marcelo de Souza e Mello - F.
Rocha Lagôa -:- Marcus Vinicius Pratini de

Moraes - Antônio Dias Leite Júnior - João
Paulo dos Reis Velloso - José Costa Caval
canti - Hygino C. Corsetti.

LEI N" 6.550, DE 5 DE JULHO DE 1978

Estabelece diretrizes para a classifica
ção de cargos, empregós e funções do Ser
viço Civil dos Territórios Federais, e dá
outras providências.

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

creta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I' A classificação de cargos, empre

gos e funções do Serviço Civil dos Territórios
Federais, excluído o de Fernando de Noro
nha, obedecerá às diretrizes estabelecidas na
presente lei.

Art. 2" Os cargos serão classificados co
mo de provimento em Comissão e de provi
mento efetivo: as funções, como de confiança
e os empregos, como permanentes, enqua
drando-se, basicamente, nos seguintes Gru
pos:

De provimento em comissão ou de confiança:

I - Direção e Assessoramento Superiores;
II - Direção e Assistência Intermediárias;

De provimento efetivo:

III - Tributação, Arrecadação e Fiscaliza
ção;

IV - Polícia Civil;

De empregos permanentes:

V - Outras Atividades de Nível Superior;
VI - Magistério;
VII - Serviços Auxiliares;
VIII - Outras Atividade:; de Nível Médio;
IX - Serviços de Transporte Oficial e Por-

taria;
X - Artesanato.
Art. 39 Cada Grupo, abrangendo várias

atividades, segundo a correlação e afinidade,
a natureza dos trabalhos ou o nível de conhe
cimento aplicado, compreenderá:

I - Direção e Assessoramento Superiores:
os cargos e funções de direção e assessora
mento superiores, cujo provimento deva ser
regido pelo critério de confiança, observadas
as normas vigentes na Administração Fede
ral;

II - Direção e Assistência Intermediárias:
as funções de direção e assistência interme
diárias, cujo provimento ou exercício deva
ser regido pelo critério de confiança e restrito
aos ocupantes de cargos ou empregos incluí
dos no Plano de Classificação dos Territórios
Federais;

III~Tributação, Arrecadação e Fiscaliza
ção: os cargos com atividades de lançamento,
arrecadação e fiscalização de tributos da com
petência dos Territórios Federais;

IV - Polícia Civil: os cargos com atribui
ções de natureza policial;

V - Outras Atividades de Nível Superior:
os empregos permanentes para cujo provi
mento se exija diploma de curso superior de.
ensino ou habilitação legal equivalente;
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VI - Magistério ou empregos permanen
tes com atividades de magistério de todos
os níveis de ensino;

VII - Serviços Auxiliares: os empregos
permanentes de atividade administrativa,
quando não de nível superior;

,VIII - Outras Atividades de Nível Médio:
os empregos permanentes para cujo provi
mento se exija certificado de curso de primei
ro ou segundo grau de ensino ou habilitação
legal equivalente, além de, quando for o caso,
curso de especialização;

IX - Serviços de Transporte Oficial e Por
taria: os empregos permanentes de atividádes
de transporte oficial de passageiros e cargas
e de portaria;

X - Artesanato: os empregos permanen
tes com'atividades, principais ou auxiliares,
relacionadas com os serviços de artífice em
várias modalidades.

Parágrafo único. As atividades relaciona
das com transporte, conservação, custódia,
operação de elevadores, limpeza e outras as
semelhadas serão, de preferência, objeto de
'execução indireta, mediante contrato, de
acordo com o artigo 10, § 7', do Decreto-Lei
n' 200, de 25 de fevereiro de 1967.

Art. 4' Outros Grupos, com caracterís
ticas próprias,~liferenciadas dos relacionados
no artigo anteriôr, poderão ser estabelecidos
ou desmembrados daqueles, se o justificarem
as necessidades da Administração Civil dos
Territórios Federais, mediante ato do Poder
Executivo.

LEI N' 7.231, DE 23 DE
OUTUBRO DE 1984

Transfere competência do Incra para
o Ministério da Agricultura, dispõe sobre
o regime jurídico de pessoal do Incra e
dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional de"

ereta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Passam à competência do Minis

tério da Agricultura as atividades relaciona
das com o desenvolvimento rural, atualmente
atribuídas ao Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária - Incra, no campo
do cooperativismo, associativismo rural e ele
trificação rural.

Art. 2' A fiscalização e o controle das
sociedades cooperativas, de que trata a Lei
n' 5.764, de 16 de dezembro de 1971, bem
com as atribuições de extensão rural e eletrifi
cação rural, a cargo do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - Incia,
passam à competência do Ministério da Agri
cultura.

Art. 3' As contribuições de que trata o
art. I' item I, n'" 1 e 2, do Decreto-Lei n'
1.146, de 31 de dezembro de 1970, são devi
das de acordo com o art. 6' do Decreto-Lei
nO 582, de 15 de maio de'1969, e com o art.
2' do Decreto-Lei n' 1.110, de 9 de julho
de 1970, ao Incra.

Parágrafo único. O Poder Executivo,
mediante decreto, fixará percentual das con
tribuições de que trata este artigo, a ser trans
ferido ao Ministério da Agricultura, para fa-

zer face às despesas com as atividades pre
vistas nos arts. 10 e 2° desta lei.

Art. 4' O Conselho Nacional de Coope
rativismo - CNC, passa a funcionar junto
ao Ministério da Agricultura, com plena au
tonomia administrativa e financeira, sob a
presidência do Ministro de Estado da Agri
cultura, composto de representantes de mi
nistérios e de representantes da Organização
das Cooperativas Brasileiras.

§ lo A Organização das Cooperativas
Brasileiras contará com 3 (três) elementos
para se fazer representar no Conselho.

§ 2' O Ministro de Estado da Agricultura
designará o Secretário Executivo do Conse
lho Nacional de Cooperativismo e este indi
cará o seu substituto eventual.

§ 3' Nos seus impedimentos eventuais, o
Ministro de Estado da Agricultura será subs
tituído, na Presidência do Conselho Nacional
de Cooperativismo, pelo Secretário Execu
tivo.

Art. 5' O Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária terá quadro de pes
soal regido pela Legislação Trabalhista e do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).

Art. 6' Os empregos do quadro de pes
soal a que se refere o artigo anterior, excetQ
as funções de confiança, serão providos me
diante processo seletivo público, na forma
estabelecida no regulamento desta lei, ressal
vado aproveitamento preferencial dos atuais
servidores que optarem pelo novo quadro.

Art. 7' (Vetado).
Art. 8' O quadro de pessoal e as respec

tivas tabelas de salários, elaborados pelo In
cra, serão aprovados pelo Presidente da Re
pública.

Parágrafo único. A remuneração do pre
sidente, dos diretores e dos ocupantes das
demais funções de confiança será, também,
aprovada pelo Presidente da República.

Art. 9' Integrarão o Quadro de Pessoal
do Incra:

I - os atuais ocupantes de empregos per
manentes;

II - os atuais ocupantes de cargos de pro
vimento e~etivo que, no prazo de 3 (três)
a~os, mamfestarem opção pelo regime jurí
dICO de pessoal estabelecido nesta lei;

III - os atuais servidores, integrantes de
tabelas especiais, aprovados em processo se
'letivo;

IV -(Vetado).
§ l' Os servidores ocupantes de cargos

de provimento efetivo que não manifestarem
o.pção pelo regime jurídico de pessoal, esta
belecido nesta lei, integrarão, com todos os
seus direitos e deveres, Quadro Suplementar
cujos cargos serão automaticamente extintos
à medida em que vagarem, não existindo,
para nenhum efeito, correlação nem vincu
lação entre este Quadro e o referido no art.
5' desta lei.

§ 2' O enquadramento no quadro de pes
soal de que trata o art. 5' obedecerá à corre
lação de cargos ou empregos, encargos e atri
buições, na forma do regulamento desta lei.

§ 3' Os servidores que estiverem pres
tando serviços ao Incra na condição de requi
sitados há mais de 2 (dois) anos e que tenham
formação profissional compatível com as atri
buições do Incra, desde que integrem tabelas
permanentes em seus órgãos de origem, po'
derão optar, no prazo de 90 (noventa) dias,
a contar da data em que entrar em vigor esta
lei, pela integração no novo quadro de pesí
soaI de que trata o art. 6' desta lei, cabendo
ao órgão a aceitação final, .nos termos da le-
gislação aplicável vigente. .

§ 4' A integração de que tratam os § 10
(Vetado) obedecerá ao exclusivo interesse
das atividades-meio e fins da Autarquia e será
feita em emprego compatível com as atribui
ções do cargo (Vetado) ocupado pelo servi
dor optante.

Art. 10. O Poder Executivo, no prazo de
45 (quarenta e cinco) dias, regulamentará a
aplicação desta lei.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data
de sua publiéação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em
contrário.

Brasília, 23 de outubro de 1984; 163" da
Independência e 96Q da República. - JOÃO
FIGUEffiEDO - Ne~tor Jost.

LEI N" 7.388, DE 23 DE
OUTUBRO DE 1985

Dispõe sobre a Tabela de Pessoal da
Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - Sudene, e dá outras provi
dências.

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

creta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 10 A tabela de pessoal da Superin

tendência do Desenvolvimento do Nordeste
- Sudene, autarquia federal criada pela Lei
n°,3.692, de 15 de dezembro de 1959, vincu
lada ao Ministério do Interior, será organi
zada nos termos desta lei.

Parágrafo único. A tabela de pessoal será
constituída de empregos, regidos pela legisla

,ção trabalhista, cujo provimento inicial far
.se-á nos termos desta lei.

Art. 2' A tabela de pessoal, com os cor
respondentes salários e gratificações, será
elaborada pelo Conselho Deliberativo da Su

.dene e aprovada pelo Presidente da Repú
blica.

Art. 3' Os empregos da tabela de pessoal
de que trata esta lei serão providos inicial
mente:

a) mediante aproveitamento dos atuais
servidores do quadro e da tabela permanente
da Sudene, nos termos do art. 4' desta lei;

b) mediante aproveitamento do's atuais
servidores das tabelas especiais e emergen
ciais da Sudene, habilitados em processo sele
tivo elaborado pela Secretaria Executiva da
Sudene e aprovado pelo respectivo Conselho
Deliberativo.

Art. 4' Os atuais servidores pertencentes
ao Quadro e Tabela Permanente do Plano
de Classificação de Cargos, instituído na can
fonnidade da Lein' 5.645, de 10 de dezembro
de 19:70, poderão optar pe,lo seu aproveita-
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menta na Tabela de Pessoal, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contato a partir
da data da vigência desta lei.

§ 10 Observado o disposto no art. 8' desta
lei, o aproveitamento dos servidores regidos
pela legislação trabalhista implicará alteração
do contrato de trabalho.

§ 2' Os servidores que optarem pelo seu
aproveitamento na tabela de pessoal não fa
rão jus aos direitos e vantagens pertinentes
aos servidores incluídos no Plano de Classifi
cação de Cargos, instituídos na conformidade
da Lei n' 5.645, de 10 de dezembro de 1970.

§ 3' O aproveitamento dos servidores na
tabela de pessoal não exclui a possibilidade
de os mesmos serem submetidos a regime
jurídico que legalmente venha a ser estabe
lecido.

Art. 5' Os servidores que não optarem
pelo seu aproveitamento na tabela de pessoal
serão incluídos em quadro ou tabela suple
mentares, em extinção, mantida a classifica
ção de cargos e empregos, feita com base
na Lei n' 5.645, de 10 de dezembro de 1970.

§ 10 As categorias funcionais do quadro
e da tabela suplementares serão estruturadas
com observância dos percentuais fixados para
progressão funcional.

§ 2' Os cargos e empregos pertencentes
às categorias funcionais de que trata o pará
grafo anterior serão extintos à medida que
vagarem, assegurado o direito de ascensão
e de progressão funcionais.

Art. 6' O pessoal incluído em quadro ou
tabela suplementares perceberá, a título de
vantagem individual, a diferença verificada
entre sua remuneração e a dos servidores da
mesma categoria pertencentes à tabela de
pessoal.

Parágrafo único. A diferença individual
percebida pelos funcionários, sobre a qual
incidirá a contribuição previdenciária, será
incorporada aos proventos de aposentadoria.

Art. 7' Os servidores requisitados perce
berão a remuneração correspondente à fun
ção que exercerem na Sudene, assegurado
o direito de opção pelos estipêndios do órgão
ou da entidade de origem, acrescidos de grati
ficação a ser fixada nos termos do art. 2' desta
lei.

Parágrafo único. A prestação de serviços
pelos servidores requisitados pela Sudene
não acarretará vinculação empregatícia.

Art. 80 Os efeitos financeiros decorren
tes da execução do disposto nesta lei vigora
rão a partir de I" de julho de 1985.

Art. 9' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 10 Revogam-se as disposições em
contrário.

Brasília, 23 de outubro de 1985: 164' da
Independência e 97' da República. - JOSÉ
SARNEY - Ronaldo Costa Couto.
LEIN' 7.596, DE 10 DE ABRIL DE 1987

Altera dispositivo do -Decreto-Lei n'
200, de 25 de fevereiro de 1967, modifi·
cado pelo Decreto-Lei n' 900, de 29 dese
tembro de 1969, e pelo Decreto-Lei n'
2.299, de 21 de novembro de 1986, e dá
outras providências,

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

creta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' O Decreto-Lei n' 200, de 25 de

fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-Lei
n' 900, de 29 de setembro de 1969, e pelo
Decreto-Lei n~ 2.299, de 21 de novembro de
1986, passa a vigorar com as seguintes altera-
ções: .,

I - o inciso II do art. 4' fica acrescido da
seguinte alínea d, passando o atual § 1° a
parágrafo único, na forma abaixo:

"Art. 4° .

1I- .
d) fundações púhlicas.

Parágrafo único. As entidades com
preendidas na Administração Indireta
vinculam-se ao Ministério em cuja área
de competência estiver enquadrada sua
principal atividade."

II - o art. 5" fica acrescido de um 'inciso
e um parágrafo, a serem numerados, respecti
vamente, como inciso IV e § 3", na. forma
ahaixo:

"Art. 5" .

IV - Fundação Pública - a entidade
dotada de personalidade jurídica de di
reito privado, sem fins lucrativos, criada
em virtude de autorização legislativa, pa
ra o desenvolviment6 de atividades que
não exija execução por órgãos ou entida
des de direito público, com autonomia
administrativa, patrimônio próprio geri
do pelos respectivos órgãos de direção,
e funcionamento custeado por recursos
da União e de outras fontes.

§ 3" As entidades de que trata o inci
so IV deste artigo adquirem personali
dade jurídica com a inscrição da escritura
pública de sua constituição no registro
civil de pessoas Jurídicas, não se lhes
aplicando as demais disposições do Códi
go Civil concernentes às fundações. ';

Art. 2" são classificadas como fundações
públicas as fundações que passaram a integrar
a Administração Federal Indireta, por força
do disposto no § 2" do art. 4' do Decreto-Lei
n" 200, de 25 de fevereiro de 1967, na redação
dada pelo Decreto-Lei n" 2.299, de 21 de no
vembro de 1986.

Art. 3" As universidades e demais insti
tuições federais de ensino superior, estrutu
radas sob a forma de autarquia ou de funda
ção pública, terão um Plano Único de Classi
ficação e Retribuição de Cargos e Empregos
para o pessoal docente e para os servidores
técnicos e administrativos, aprovado, em re
gulamento, pelo Poder Executivo, assegura
da a observância do princípio da isonomia
salarial e a uniformidade de critérios tanto,
para ingresso mediante concurso público de
provas, ou de provas e títulos, quanto para
a promoção e ascensão funcional, com valori
zação do desempenho e da titulação do servic

dor.

§ I" Integrarão o piano Único de Classi
ficação e Retrihuição de Cargos e Empregos
previsto neste artigo:

aIos cargos efetivos e empregos perma
nentes, estruturados em sistema de carreira,
de acordo com a natureza, grau de comple
xidade e responsabilidade das respectivas ati
vidades e as qualificações exigidas para o seu
desempenho:

b) as funções de confiança, compreenden
do ativ,idades de direção, chefia e assesso
ramento:

§ 2" O Poder Executivo estabelecerá, no
regulamento mencionado no caput deste arti
go, os critérios de reclassificação, das funções
de confiança, de transposição dos cargos efe
tivos e empregos permanentes integrantes
dos atuais planos de classificação de cargos
e empregos, bem como os de enquadramento
dos respectivos ocupantes, pertencentes às
instituições federais de ensino superior ali re
feridos, para efeito de inclusão no Plano Úni
co de Classificação e Retribuição de Cargos
e Empregos.

§ 3" Os atuais servidores das autarquias
federais de ensino superior, regidos pelo Es
tatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União, serão incluídos no Plano Único de
Classificação e Retribuição de Cargos e Em
pregos, sem prejuízo de sua permanência no
respectivo regime jurídico, aplicando-se-lhes
o disposto no § 4" deste artigo.

§ 4" A partir do enquadramento do servi
dor no Plano Único de Classificação e Retri
buição de Cargos e Empregos, cessará a per
cepção de qualquer retribuição nele não ex
pressamente prevista.

§ 5" O disposto neste artigo e seguintes
aplica-se aos Centros Federais de Educação
,Tecnológica e aos estabelecimentos de ensino
de I'! e 2" graus, subordinados ou vinculados
ao Ministério da Educação.

Art. 4" A data-base e demais critérios
para os reajustamentos de vencimentos e sa
lários dos servidores das entidades a que se
refere o art. 3" desta lei serão os estabelecidos
para as instituições federais de ensino supe
rior, estruturadas sob a foram da fundação.

Parágrafo único. Em decorrência do dis
posto neste artigo, não se aplicarão aos servi
dores das autarquias de ensino superior, in
cluídos no Plano Único de Classificação e
Retribuição de Cargos e Empregos, os au
mentos ou reajustamentos de vencimentos e
salários concedidos aos servidores da Admi
nistração Federal.

Art. 5:' Observado o disposto no caput
do art. 3" in fine, desta lei, os requisitos e
normas sobre ipgresso de pessoal nos empre
gos do Plano Unico de Classificação e Retri
buição de Cargos e Empregos, bem como
sobre transferência ou movimentação, pro
moção e ascensão dos servidores nele incluí
dos serão fixados no regulamento a que se
refere o mesmo artigo.

Art. 6" Não haverá, para qualquer efei
to, equivalência ou correlação entre os car
gos, níveis salariais e demais vantagens do
Plano Único de Classificação e Retribuição
de Cargos e Empregos de que trata esta lei,
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e os cargos, empregos, classes e referências
salariais dos atuais planos de classificação e
retribuição de cargos e' empregos dos órgãos
e entidades da Administrção Federal.

Parágrafo único. Os professores colabo
radores das Universidades Fundacionais que
tenham se habilitado através de processo se
letivo de provas e títulos para ingresso na
instituição ficam enquadrados na Carreira do
Magistério Superior, obedecidos os graus de
suas respectivas titulações.

Art. 7" No prazo de 90 (noventa) dias,
contados da vigência desta lei, o Ministério
da Educação, em conjunto com a Secretaria
de Administração Pública da Presidência da
República, adotará as providências necessá
rias à provação do Plano Único de Classifi
cação e Retribuição de Cargos e Empregos
de que trata o art. 3" desta lei.

Art. R" • O enquadramento de servidores
no Plano Unico de Classificação e Retribui
ção de Cargos e Empregos produzirá efeitos
financeiros a partir de 1" de abril do corrente
ano.

Art. 9" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se os §§ 2" e 3' do art.
4" do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro
de 1967, nele incluídos pelo Decreto-Lei n"
2.299, de 21 de novembro de 19R6, bem como
o art. 2'" do Decreto-Lei n" 900, de 29 de
setembro de 1969, e demais disposições em
contrário.

Brasília, 10 de abril de 1987; 166" da Inde
pendência e 99" da República. -JOSÉ SAR
NEY - Jorge Bornhausen - Aluí7io Alves.

LEI N" 6.185, DE 11 DE
DEZEMBRO DE 1974

Dispõe sobre os servidores Públicos Ci
vis da Administração Federal Direta e
Autárquica, segundo a natureza jurídica
do vínculo empregatício e dá outras pro
vidências.

Art. 1" Os servidores públicos civis da
Administraçao Federal direta e autárquica
reger-se-ão por disposições estatutarias ou
pela legislação trabalhista em vigor.

Art. 2" Para as atividades inerentes ao
Estado como Poder Público sem correspon
dência no setor privado, compreendidas nas
áreas de Segurança pública, Diplomacia, Tri
butação, Arrecadação e Fiscalização de Tri
butos Federais e Contribuições Previdenciá
rias, e no Ministério Público, só se nomearão
servidores cujos deveres, direitos e vantagens
sejam os definidos em Estatuto próprio, na
forma do art. 109 da Constituição Federal.

Art. 3'.' Para as atividades não compreen
didas no artigo precedente só se admitirão
servidores regidos pela legislação trabalhista,
sem os direitos de greve e sindicalização, apli
cando-se-Ihes as normas que disciplinam o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Parágrafo único. Os servidores a que se
refere este artigo serão admitidos para cargos
integrantes do Plano de Classificação, com
a correspondente remuneração.

Art. 4u A juízo do Poder Executivo nos
casos e condições que especificar, inclusive

quanto à fonte de custeio, os funcionários
públicos estatutários poderão optar pelo regi
me do art. 3".

. § .1" Será computado. para o gozo dos
direitos assegurados na legislação trabalhista
e de previdência social, inclusive para efeito
de carência o tempo de serviço anteriormente
p:est.a?o à A?ministração Pública pelo fun
clOflano que fizer opção referida neste artigo.

§ 2'" A contagem do tempo de serviço de
que trata o parágrafo anterior far-se-á segun
d? .as normas pertinentes ao regime estatu
tano. computando-se em dobro para fins de
apose.ntadoria, os períodos de licença espe
c!al nao gozada, cujo direito haja sido adqui
ndo sob o mesmo regime.

Art. 5" Os encargos sociais de natureza
contr!butiva, da União e das respectivas au
tar~U1as: em rela~ão ao pessoal regido pela
leglslaçao trabalhista restringir-se-ão às con
tribuições para o Instituto Nacional de Previ
dência Social. inclusive às incidentes sobre
o 13" (décimo-terceiro) salário, às cotas do
salário-famI1ia e aos depósitos para o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço nos termos
das respectivas legislações.

Parágrafo único. Dos orçamentos da
União e da autarquias, deverão constar as
dotações necessárias ao custeio dos encargos
de que trata este artigo.
. Art. 6" Os atuais funcionários que não

fIzere.m a opção prevista no artigo 4" serão
mantidos no regime estatutário.

Art. 7" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogados os §§ 1" e 2"
do art. 3''. da Lei n'.' 5.886, de 31 de maio
de 1973; o parágrafo único, do art. 3", da
Lei n" ~.~14. de 31 de agosto de 1973. o pará
grafo umco, do art. 4" da Lei n" 5.968, de
11 de dezembro de 1973; o parágrafo único,
do art. 3", da Lei n" 5.900, de 17 de dezembro
de 1973. e demais disposições em contrário.
(DO de 13-12-1974.)

LEI N" 6.335. DE 31 DE MAIO DE 1976

Dá nova redação ao art. 2' da Lei n'
6.185, de 11 de dezembro de 1974.

. Art. 1" O artigo 2" da Lei nU 6.1R5 de
11 de dezembro de 1974 passa a vigorar com
a seguinte redação:

·'Art. 2'" Para as atividades ineren
tes ao Estado como Poder Público sem
correspondência no setor privado, com
preendidas nas áreas de Segurança PÚ
blica, Diplomacia, Tributação. Arreca
dação e Fiscalização de Tributos Fede
rais e Contribuições Previdenciárias e
Ministério Público, bem como para a ca
tegoria funcional de Procurador da Fa
zenda Nacional, só se nomearão servi
dores cujos deveres. direitos e vantagens
sejam os definidos em estatuto próprio,
na forma do art. 109 da Constituição Fe
deral."

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

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

DECRETO-LEI No' 200, DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre a organização da Admi
nistração Federal, estabelece direttrizes
para a reforma administrativa e dá ou
tras providências.

TÍTULO I

Da Administração Federal

CAPÍTULO IV
Do Assessoramento Superior

da Administração Civil

Art. 122. O Assessoramento superior da
Administração civil compreenderá determi
nadas funções de assessoramento aos Minis
tros de Estado. definidas por decreto e fixa
das em número limitado para cada Ministério
civil, observadas as respectivas peculiarida
des de organização e funcionamento.

§ I" As funções a que se refere este arti
g?, caracterizad~s pelo alto nível de especifi
Cidade, compleXidade e responsabilidade se
rão. objeto de rigorosa individualização,' e a
desl~naçã? para o seu exercício somente po
dera recair em pessoas de comprovada ido
neidade, cujas qualificações, capacidade e ex
periência específicas sejam examinadas. afe
ridas e certificadas por órgão próprio na for
ma definida em regulamento.

§ 2" O exercício das atividades de que
trata es~e artigo revelará a forma de locação
de serViço, regulada mediante contrato indi
vid~aL ~m que ~e exigirá tempo integral e
d~dlcaçao exclusI,va, não se lhe aplicando o
disposto no art. 35 do Decreto-Lei n' 81, de
21 de dezembro de 1966, na redação dada
pelo art. 1" do Decreto-Lei nU 177, de 16 de
fevereiro de 1967.

§ 3" A prestação dos serviços a que alude
este artigo será retribuída segundo critério
fixado em regulamento, tendo em vista a ava
liação.~e ca~a função em face das respectivas
especlflcaçoes, e as condições vigentes no
mercado de trabalho.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, a

Desapensação do Projeto de Lei n" 5.045,
do Deputado Henrique Eduardo Alves, do
de n" 4.058-B, de 1989.

Sala das Sessões, 23 de maio de 1990. 
Ibsen Pinheiro - Virgildásio de Senna 
Brandão Monteiro - José Carlos Sabóia 
Amaral Netto - Aldo Arantes - Solon Bor
ges dos Reis - Gidel Dantas - José Lins.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos)
- Finda a leitura do expediente, passa-se
ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o S1'. Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
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dente, Sr" e Srs. Deputados, o Governo do
Sr. Collor de Mello baixa a Medida Provisória
n" 193. e o reajuste semestral volta a vigir
na correção salarial.

A Medida Provisória n" 193. que trata da
nova política salarial. enviada ontem ao Con
gresso Nacional. imporá. salvo melhor juízo.
perdas reais para os trabalhadores, além de
fazer retornar, na prática. o sistema de rea
justes salariais anuais, extinto há mais de dez
anos no País e, ainda. introduz a criação do
Fator de Recomposição Salarial (FRS) como
indexador oficial dos salãrios. Os cãlculos in
dicam que as perdas reais dos trabalhadores
chegam a 40%. sendo que os empregadores
estão proibidos. pela proposta. de efetuar re
posição espontãneamente.

Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, desta
vez a reposição não será feita com base no
salário real do último acordo coletivo. mas
na média salarial verificada nos doze meses
que separam um acordo com outro.

As principais inovações apresentadas atra
vés da Medida Provisória n" 193 são a institui
ção da correção salarial nas datas-bases de
todas as categorias profissionais pela média
da inflação verificada no período de um ano.
e não mais pela inflação de pico. Levando-se
em conta a inflação dos últimos doze meses,
essa sistemática vai.significar raejustes nomi
nais de salários inferiores aos que seriam con
cedidos pela sistemática de pico que vigorava
antes do Plano Collor de Mello. Na prática,
a nova medida também reinstitui os reajustes
semestrais de salários. mas proíbe que as re
posições salariais sejam transferidas para os
preços. Entre uma data-base e outra de cada
categoria somente pode haver um único rea
juste de salário.

Através dessa proposta, o Governo Collor
de Mello recua de sua posição de não reco
nhecer que houve perdas reais de salários
após a adoção do Plano de Estabilização e
desiste de impor a livre negociação salarial,
a que. reiteradamente, desde a época do Mi
nistro Almir Pazzianotto, fomos contrários.
sem salvaguardas. adiando para 1" de agosto
de 1991.

Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, for
mulo ul\l veemente apelo às lideranças dos
diversos partidos nesta Casa Legislativa afim
de se colocar em discussão e votação os diver
sos projetos de lei sobre política salarial, ape
sar de entender que a Medida Provisória n"
193, tem força de lei e susta a proposta das
lideranças.

Oportunamente voltarei ao assunto.

OSR. FARABULINI JÚNIOR (PTB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, dada a angústia da
população de meu Estado. São Paulo, volto
a insistir na questão dos cruzados novos reti
dos no Banco Central. Não sei como está
·a situação no resto do Brasil, mas em São
Paulo. persiste um grande clamor no que tan
ge ao bloqueio dos cruzados novos e à inexis
tência de medidas que determinem sua libera
ção. transformando-os em cruzeiros.

Falo do caminhoneiro que vendeu seu ca
minhão usado para adquirir um novo e depo
sitou o dinheiro na poupança. por culpa exlu
siva do Governo de então, que alimentava
uma inflação galopante.

Falo do taxista. que. precisando reI).ovar
a frota. - pelo menos em São Paulo o serviço
de táxi não pode ser feito com carros velhos
- vendeu seu carro usado, depositou o di
nheiro na poupança e, agora, está frustrado.

Falo do pequenino. daquele que. desejan
do montar uma oficina, suou sua camisa, co
meu menos - ele e sua família - econo
mizou e. agora. está frustrado.

Falo também, Sr. Presidente, daqueles
que. não podendo suportar as intermináveis
filas do INPS, que causam trauma até naque
les que não estão doentes. têm de internar-se
num hospital particlar. A partir desse mo
mento. começa a vicejar a revolta no ânimo
do homem do povo, pois tem de pagar a con
ta. não dispõe de cruzeiros. e os cruzados
novos estão bloqueados no Banco Central.
sem se saber sequer como estão sendo aplica
dos. Esse dinheiro não volta para o bolso
daquele que economizou e tem de pagar a
conta do hospital. O pior. Sr. Presidente, é
que, mesmo com problemas sérios. graves.
de saúde, não se interna o doente se a conta
não for paga antecipadamente. E não tendo
cruzeiros. mas. sim, cruzados, pergunto desta
tribuna à Ministra Zélia Cardoso de Mello
se S. Ex' não tem conhecimento do que ocor
re no meio do povo, desses fatos que tanto
afligem a famI1ia brasileira. Querq saber ~e

ela desconhece a verdade. se. estando no pe
destal. não tem como aperceber-se da reali
dade social brasileira.

É preciso que o Sr. Presidente da Repú
blica. ele mesmo, somente ele. determine à
Ministra que libere cruzados para pagamento
de hospital. Não me refiro a internações
quaisquer - estas podem redundar em ma
nobra, levando pessoas a internar doentes
só para ter seus cruzados liber'ldos - mas
àqueles que ficam sujeitos a terapia intensiva,
que é muito cara. ,

Concluo dizel)do que estou encaminhando
ao Sr. Presidente da República telex calcado
nessas dificuldades populares, para que S,
Ex'. que tem realmente o sentido de gover
nar. determine à Ministra, afinal. que desça
à terra e se inteire da realidade. que é dura
para aqueles que precisam pagar contas e não
têm disponíveis seus cruzadinhos. (Palmas
prolongadas. O orador é cumprimentado.)

o SR. FLORESTAN FERNANDES (PT
SP) - Sr. Presidente, Sr'> e Srs. Deputados,
o Presidente Fernando Collor volta a atacar.
desta vez. o bolso dos operários.

A Medida Provisória n" 193 estabelece nor
ma pela qual os assalariados terão direito ape
nas a dois aumentos anuais. Quer dizer, o
operário terá. na data-base. um aumento e
deverá negociar com o patrão a data de um
segundo aumento. As perdas correntes serão
corrigidas através de um índice chamado fa
tor de recuperação salarial. que não recupera
nada. Ainda,hoje, o Correio Braziliense, pu-

blicou um quadro comparativo que mostra
o esbulho, o superarrocho a que está conde
nado o tarbalhador a partir do que estabelece
e~sa medida provisória cruel.

Diz o SI. Presidente que já atingimos a
normalidade, a transição já se completou e,
por isso. é possível corrigir qualquer causa
que possa levar ao aumento da inflação.
Aliás. nessa medida provisória os empresá
rios são praticamente proibidos de conceder
aumentos salariais espontâneos, porque não
poderão repassá-los aos preços.

Na corrida entre preços e lucros, perdem
os salários. Essa medida é lamentável e mos
tra a I}atureza de uma política econômica que
não teme arrastar o Brasil a uma situação
de penúria ainda pior do que a que existe
hoje.

Não podemos deixar passar essa medida
provisória sem um protesto veemente. pro
que aquele que se proclamou o protetor dos
pés-descalços e dos descamisados revela-se
agora alguém que quer arrancar a pele dos
pés-descalços, a pele que estaria por baixo
da camisa.

S. Ex' está invertendo os papéis e tentando
corrigir a situação econômica por caminhos
errados, privilegiando o capital. especialmen
te o capital estrangeiro, e submetendo o tra
balho a uma espoliação constante, desumana
e destrutiva.

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.

o SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS)
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto hoje
a esta tribuna para dizer da minha profunda
preocupação com o que está ocorrendo no
Governo Federal e, mais especifical}1ente.
com referência à reforma administrativa. Sou
um Deputado que tem procurado votar com
o Governo. tenho apostado na sua proposta,
até porque não vejo alternativa. Mas isto me
dá, talvez, mais autoridade para dizer da mi
nha profunda apreensão como que está ocor
rendo com relação ao serviço público federal.
ou seja, a disponibilidade e a dispensa de
funcionários.

Muitas vezes vim a esta tribuna defender
a necessidade de se redefinir o Estado brasi
leiro. considerando um dos seus dejeitos o
seu tamanho, porque tinha avançado demias,
inclusive em áreas que não são da sua compe
tência. e deveria por isso mesmo. voltar às
suas funções básicas. Defendi inclusive a pri
vatizaçãode uma série de empresas. alguma,s
porque considero de atividades fora das atri
buições do Estado. e outras até por inúteis.

Sempre considerei o Estado um maú geren
te nessas áreas. Aqui vim também muitas ve
zes para dizer da necessidade de ser fazer
um enxugamento na mãquina administrativa.
Tanto é que tenho' a pretensão de dizer que
fui um dos Deputados que mais lutaram nesta
Casa para que se desse dignidade aos funcio
nários públicos, ao exigir concurso para seu
ingresso, unificação do regime jurídico e obri
gatoriedade de organizá-lo em carreira.

Durante a Constituinte, no mínimo umas
vinte. ou trinta vezes ocupei as tribunas desta
Casa para defender funcionários públicos:
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mormente o funcionário zeloso, honesto. que
aje com correção e é cumpridor dos seus de
veres. E é em nome desses que venho aqui.
hoje, fazer um apelo. Amanhã, eu e alguns
colegas meus talvez sejamos recebidos pelo
Presidente da República. Se for possível essa
audiência. falarei sobre este assunto. Caso
contrário, quero. daqui. dirigir um apelo ao
Presidente da República, aos Ministros, aos
Secretários e principalmente ao Secretário de
Administração, para que reflitam sobre o que
estão fazendo em termos de dispensa de fun
cionários pelo Governo Federal. Porque uma
coisa é tirar do serviço público aqueles funcio
nários desnecessários, desde que legalmente
seja possível afastá-los. Parece-me que esse
é o primeiro ponto a ser examinado. O fun
cionário ocioso, que não tem uma vida exem
plar na Administração. esse não é imprens
cindível na Administração Pública. Mas, ge
nericamente, sem maiores critérios. fazer-se
uma dispensa indiscriminada passa se cons
tituir num ato de profunda injustiça e está
gerando pânico nos setores da Administração
Pública federal, com o risco até de alguns
setores entrarem em colapso. Falei nesses
dias com o meu querido amigo. Deputado
Alceni Guerra. Ministro da Saúde, um polí
tico experiente. um homem sensível, bem in
tencionado. e S. Ex" está revisando todos os
casos e, criteriosamente. estudando quais as
demissões que seriam feitas no seu Minis
tério. Meu apelo é para que se faça o mesmo
nas demais repartições, porque. diariamente,
na minha casa, no Rio Grande do Sul, no
Congresso Nacional, onde ando sou procu
rado por pessoas que conheço, funcionários
idõneos. cumpridores dos seus deveres e que
agora estão sendo postos à disposição ou exo
nerados da função pública.

Quero deixar este apelo em nome da digni
dade administrativa, dos bons funcionários
que existem neste País, em nome da justiça
aos responsáveis pelas diversas áreas do Go.
vemo Federal. desde o Presidente e seus Lí
deres, principalmente ao Secretário da Admi
nistração. Que se faça o enxugamento com
critérios justos e transparentes; que se estabe
leçam parâmetros para proceder a esta refor
ma administrativa; que o assunto seja deba
"tido; que se dê ao funcionário o direito de
justificar-se e defender-se das injustiças con
tra ele cometidas. Estou preocupado não ape
nas com as injustiças que começam a se verifi
car, mas com o perigo que corre a Adminis
tração Pública de entrar num processo de co
lapso. Foi o que constatei recentemente no
Rio Grande, é o que verifico diariamente,
pelos apelos que venho recebendo. Geram-se
nas repartições públicas pânico, desespero e
até um clima de terrorismo. Sei que esta não
é a intenção do Presidente da República. Por
isso peço a S. Ex' que reexamine esta situa
ção. É certo que se faça o enxugamento, mas
com critérios justos e transparentes.

Era o que tinha a dizer.

o SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~

e Srs. Deputados, venho à tribuna denunciar

o que acontece na área da cultura, que está
sendo tratada pelo Governo de maneira auto
ritária, incompetente e mercantilista. As de
missões em massa estão comprometendo o
funcionalismo desse importante setor. No
Pró-Memória, de 1.376 foram cortados 596
funcionários, portanto 36%. Na Funarte, de
403 foram cortados 222 funcionários, portan
to 55%. Na Fundacen, de 311 cortaram 129,
portanto 41 %. Na Fundação do Cinema Bra
sileiro, de 250 cortaram 90, portanto 36%
e no Pró-Leitura, responsável pela Biblioteca

-Nacional, de 619 cortaram 198, portanto
32%.

Além disso, peço ao Presidente Fernando
Collor que demita o Secretário da Cultura,
Sr. Ipojuca Pontes, pessoa autoritária e cza
rista, sem condições de continuar à frente
daquele órgão, S. S' não mantém diálogo com
os movimentos culturais, não tem papel nem
função nessa crise caótica, verdadeira catás
trofe que se verifica na área da cultura. Não
é político e se encastela na burocracia.

Sr. Presidente, solicito, também, transcri
ção de documento do Fórum Pernambucano
de Cultura, intitulado "Centralismo Prepo
tente Versus Cultura Viva". Também peço
a transcrição de nosso apelo às lideranças do
Governo e ao próprio Governo para que de
mita, em nome do interesse da cultura nacio
nal, o Sr. Ipojuca Pontes.

Muito obrigado.

DOCUMENTO REFERIDO PELO
ORADOR:

CENTRALISMO PREPOTENTE
VERSUS CULTURA VIVA

O Fórum permanente de cultura se define
como um espaço pluripartidário e democrá
tico para a reflexão do papel ético de artistas
e"intelectuais na sociedade.

Procura novas formas de exercício da polí
tica cultural, substituindo a ocupação de es
paços e a ação corporativista, pela troca e
abrangência.

Assim, o Fórum se propõe a uma contri
buição sócio-cultural concreta que se cons
titua de ações políticas e culturais.

Diante do autoritarismo e da incompetên
cia com que o Governo Federal vem condu
zindo a questão cultural, o Fórum Perma
nente de Cultura sente-se no dever de denun
ciar que:

O Estado, na ação do atual govern<õ
federal, ao mesmo tempo em que se re
cusa a cumprir o papel que lhe cabe pela
própria Constituição e até pela Decla
ração Universal dos Direitos Humanos,
ou seja, o de fomentador da livre expres
são cultural, paradoxalmente se arroga
o papel de "orientador" e "normatiza
dor" dessa mesma expressão, com o pro
pósito de mantê-la sob tutela.

Mais que isso, a política cultural do
governo não é visível através dos estatu
tos dos novos órgãos criados (Secr~taria

de Cultura, IBAC, etc.) porque se trata
de política de gabinete, não discutida,
não transformada pela ação da socieda-

de. O governo que fala sozinho acaba
não sabendo o que dizer, e qualquerpolí
tica cultural assim proposta, só pode ser
vista como prepotente e centralizadora.

A suspeita urgência em tratar a cultura
através de medidas provisórias - urgên
cia essa negligentemente ratificada pelo
Congresso Nacional- foi uma tentativa
de incluir a cultura como um dos fatores
da catástrofe econômica. (Aqui seria im
portante voltar a agüir o Congresso Na
cional sobre a inconstitucionalidade da
estatização da arrecadação dos direitos
autorais, proposta pelos estatutos da Se
cretaria de Cultura, e que passou incólu
me pelo seu crivo. Bem como lembrar
que os 0,05% do orçamento da União
destinados à cultura, certamente não fo
ram responsáveis pela desorganização da
economia.) Tal urgência contrastou, no
entanto, com a lentidão paquidérmica
posterior para a responsável resolução
prática da situação criada. Ou seja, a
liqüidação legal - em que se deveriam
honrar os compromissos assumidos pelos
órgãos extintos - bem como a criação
imediata de órgãos substitutivos.

O mínimo que se poderia exigir é que
se evitasse o vácuo administrativo que
provoca perdas irreversíveis como as que
já se verificam na produção cultural (in
clusive no mercado internacional: ne
nnum filme brasileiro foi inscrito no Fes
tival Internacional de Cannes, por conta

-da extinção "sumária" da Embrafilme)
e no patrimônio histórico e artístico 
que conforme a memória e a identidade
de um povo.

O descaso, a inércia criminosa, a in
competência e o desconhecimento da na
tureza específica dos fatos culturais e ar
tísticos por parte deste governo, já cria
ram resultados desastrosoas, e tudo indi
ca que novas calamidades ainda estão
por vir, em nome de uma política de
"modernização econômica", que cabe
inquirir, e que sujeita a produção cultu
ral às :'leis do mercado".

Mercado este dominado pela ação de
interesses monopólicos, o que significa
reduzir o pluralismo e a diversidade à
homogenização e à massificação.

O Fórum Permanente de Cultura pretende
ainda, salientar que nenhum projeto de de
senvolvimento nacional poderá ser elaborado
sem tratar da estreha vinculação da questão
cultural com a educação formal.

Do mesmo modo, uma política conseqüen
temente de comunicações, pressupõe um no
vo Código de Telecomunicações, que obe
deça à Carta Constitucional Brasileira, a qual
reza:

"Os meios de comunicação social não
podem, direta ou indiretamente, ser ob
jeto de monopólio ou oligopólio. As
emissoras de rádio e televisão deverão
ter como objetivo a promoção da cultura
nacional e regional, o estímulo e a divul
gação da produção independente e a re-
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gionalização da produção cultural, artís
tica e jornalística, conforme percentuais
definidos em lei."

Também na Declaração Universal dos Di
reitos Humanos, esta mesma afirmação se
coloca imperativamente no artigo 19:

"Todo homem tem direito à liberdade
de opinião e de expressão; esse direito
inclui a liberdade sem interferências de
receber e transmitir idéias por qualquer
meio, independente de fronteiras."

Programa do Fórum Permanerite de Cul·
tura:

Realizado seu Primeiro Ciclo de Debates,
e fiel ao seu propósito de criar ações políticas
e culturais, o Fórum Permanente de Cultura
propõe-se a:

1) Ações Políticas:
- Promover a disseminação de novos Fó

runs de discussão cultural em outros estados,
resguardadas as características regionais de
cada um deles. A partir desta multiplicação
estariam criadas as condições para a Conso
lidaçaõ de um Conselho Nacional de Cultura,
que desejamos surgido da vontade da socie
dade e independente de qualquer órgão go
...emamental.

-Difundir os resultados, registros e pro
postas do Primeiro Ciclo de Debates, ocor
rido no tuca, São Paulo, de 17 de abril a
29 de maio de 1990.

- Criar grupos de estudo por assuntos es
pecíficos, visando a apresentação de propos
tas concretas à sociedade, que serão, por sua
vez, encaminhadas ao Congresso Nacional e
aos órgãos competentes.

A prioridade será dada aos seguintes te
mas:

- Cultura e Educação;
- democr'!tização dos meios de comuni-

cação e novo'Código de Telecomunicações;
- mecanismos de apoio à produção cultu-

ral e .
- direitos autorais.
- Acompanhar de modo crítico e perma-

nente as políticas culturais dos governos Fe
deral, Estadual e Municipal.

2) Ações Culturais:
- Criar fatos vivos que difundam a ques

tão sócio-cultural, através da expressão ge
nuína dos artistas em contato com a comuni
dade, como por exemplo, diversos espetá
culos de rua e outros eventos.

O Fórum Permanente de Cultura continua
aberto à participação de todos os artistas e
intelectuais do país.

Participam do Fórum Permanente de Cul
tura:

Sindicato dos Artitas e Técnicos do Estado
de S. Paulo - SATED;

Associação Paulista dos Produtores de Es
petáculos Teatrais do Estado de S. Paulo 
APETEST; Cooperativa Paulista de Teatro;
Associação Paulista de Cineastas - APACI;
União Brasileira de Escritores - UBE; As
sociação Paulista de Autores Teatrais 
APARTE; Associação Brasileira de Impren·
sa - ABI; União dos Fotógrafos do Estado

S. Paulo - SINAPESP e Centro Acadêmico
de Ciências Sociais da PUC - SP.

São Paulo, junho de 1990

o SR. PAULO DELGADO (PT - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente; registro, nesta sessão, nosso espanto
com o ímpeto inconstitucional do Governo
Federal, que parece querer deter a história
das relações econômicas, da luta entre os in
teresses divergentes da sociedade. Vejamos
algumas considerações sobre a Medida Provi
sória n" 193.

I. Aspectos Formais: A Medida Provisó
ria n' 193, publicada ontem, mas de 25 de
junho de 1990, é mais um destes acidentes
jurídicos do Governo. Do ponto de vista con
ceitual, a matéria é objeto, de um tratamento
sofrível, o que bem demonstra o despreparo
da assessoria do Governo.

Chama atenção, logo no art. 1", para a in
clusão da expressão "categoria econômica"
como sujeito de direito de um salário efetivo.
Esta é uma inovação muito estranha ao direi
to do trabalho, pois categoria econômica é
o conjunto de empregadores representados
por determinada entidade sindical patronal.
Salário, como a própria Constituição define,
é um direito social dos trabalhadores e não
dos empresários.

O erro pode ser fruto do desconhecimento
do assunto, mas pode também ser proposital,
fazendo dos empregadores sujeitos de direito
de um salário efetivo, capaz de ser imposto
aos trabalhadores, o que será inédito no Di
reito brasileiro e provavelmente também no
Direito internacional.

Outro aspecto que deve ser registrado diz
respeito à revogação da Medida Provisória
n" 190, que está sub judice, eis que suspensa
sua eficácia temporariamente, até decisão de
finitiva do Supremo Tribunal Federal-STF.

Não entendemos como possível a revogabi
lidade de Medida Provisória por medida pro
visória. Esta questão é muito delicada e deve
rá ser objeto de definição pelo Congresso
Nacional, pois, do contrário, se estará sub
traindo do Congresso a sua função precípua,
qual seja a de legislar.

A pressa resultou também num erro de
numeração de parágrafos do art. 3", que sur
preendemente tem um parágrafo 1", um pará
grafo 2' e um parágrafo único. Realmente,
estão desprestigiados os assessores jurídicos
do Governo e o Ministro da Justiça, que,
certamente, não devem ter sido consultados,
deixando publicar uma Medida Provisória
cheia de erros.

lI. Aspectos Materiais: A Medida Provi
sória n' 193 tem vários objetivos, mas o mais
estratégico é impossibilitar qualquer reposi
ção de perdas salariais aos trabalhadores.

Mas, antes de analisarmos os aspectos eco
nômicos implícitos na Medida Provisória, é
necessário visualisarmos suas implicações le-
gais. ,

Salário Efetivo: E um novo conceito que
se pretende atribuir ao salário devido pelo
empregador. O conc~ito de salário efetivo
é extensivo ao empregador, tomando-o um

sujeito de direito deste tipo de salário. Com
isto, pode-se estar subtraindo do trabalhador
qualquer discussão sobre este salário, tornan
do-o impositivo, eis que determinado de for
ma legal .. através de Medida Provisória.

Esta nova conceituação não deve ser acei
ta, pois representa um retrocesso no plano
das relações trabalhistas. Salário efetivo pro
posto pela Medida Provisória é o salário que
não é salário, pois este, na sua definição mais
clássica, é contraprestação pecuniária devida
ao trabalhador pela realização de seu traba
lho.

Livre Negociação: O princípio da livre ne
gociação, expresso no art. 6' da Medida Pro
visória n" 193 e revogado pelo inciso II do
mesmo artigo e pelo disposto no art. 8'.

Comete-se aqui um verdadeiro absurdo,
pois se retira das entidades sindicais uma das
suas mais importantes prerrogativas, qual se
ja o direito a negociação coletiva.

Neste aspecto, incorre a Medida Provisória
em inconstitucionalidade passiva, pois se
quer proibir a negociação entre empregados
e empregadores.

Não existe liberdade sindical se não existir
liberdade de negociação.

Amauri Macaro do Nascimento ensina que
"seria incompleta a liberdade sindical se não
abrangesse a garantia do exercício das fun
ções do sindicato, meio pelo qual o sindicato
desenvolve a sua ação destinada a atingir os
fins para os quais foi constituído" .("Direito
Sindical", São Paulo. Saraiva, 1989).

Nesta mesma linha de raciocínio, o emi
nente professor diz ainda:

"A negociação coletiva cumpre uma
função econômica de meio de distribui
ção de riquezas, numa economia em
prosperidade, ou também, uma função
ordenadora, numa economia em crise.
A melhoria da condição social do traba
lhador não pode prescindir de uma técni
ca que, sendo adequada em relação às
possibilidades de cada empresa ou de ca-

, da setor da economia, permite que, sem
maiores traumas, sejam atendidas as rei
vindicações operárias perante o capital. "
(Obra citada).

Como se depreende da opinião de um espe
cialista em Direito do Trabalho, é um aten
tado às relações coletivas de trabalho a proi
bição de composição através de acordos ou
convenções coletivas de trabalho.

A idéia que se defende na Medida Provi
sória é a proibição de qualquer processo de
negociação, que represente ganho econômico
ao trabalhador.

A disposição contida no art. 8' proíbe a
livre negociação em se tratando de perdas
salariais. Assim, dá-se curso à mais rígida
política de arrocho salarial de que se tem
notícia em nosso País.

Com este dispositivo, atinge-se de frente
o disposto no art. 8", inciso IIl, da Consti
tuição, pois a negociação coletiva é uma obri
gação do sindicato decorrente de sua repre
sentação.
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A Medida Provisória n" 193 e o Direito
Internacional: Com esta Medida Provisória
ofendeu-se a Convenção n9 98 da OrT, ratifi
cada pelo Brasil em 18 de novembro de 1952.

O art. 4° da Convenção dispõe:

"Deverão ser tomadas, se necessário
for, medidas apropriadas às condições
nacionais, para fomentar e promover o
pleno desenvolvimento e utilização dos
meios de negociação voluntária entre
empregadores ou organizações de em
pregadores e organizações de trabalha
dores, com o objetivo de regular, por
meio de convenções, os termos e condi
ções de emprego."

Na mesma linha de raciocínio vai a Reco
mendação n9 163 da OrT, ao declarar que
o direito de negociação deve ser amplo, asse
gurado a todas as organizações livres, inde
pendentes e representativas dos trabalhado
res e empregadores, em qualquer nível, como
o de empresa ou estabelecimento, ramo de
indústria, região, ou até em nível nacional,
coordenados esses níveis entre si.

Sem dúvida, o Brasil, como país-membro
da OrT, está retrocedendo a cada dia, no
plano das relações de trabalho e nos princí
pios que devem regê-Ias.

Reposição de Perdas e Direito adquirido:
A reposição de perdas salariais é um direito
assegurado aos trabalhadores. A Medida
Provisória não pode retroagir para os efeitos
de perdas passadas, anteriores ao Plano Co
llor. Para esse período, devem ser observadas
as regras contidas na Lei n" 7.788/89, que
estabeleciam critérios de reajustes salariais
com base na variação do IPC.

Dispõe o art. 59, inciso XXXVI da Consti
tuição Federal:

"A lei não prejudicará o direito adqui
rido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada." .

Não deixa dúvidas a Legislação em vigor,
que assegura aos trabalhadores as perdas de
correntes da política salarial anterior e resul
tantes da implantação do novo plano econô
mico.

Não pode a lei ou a medida provisória frus
trar o direito dos trabalhadores; por isso, a
jurisprudência dos Tribunais do Trabalho
tem caminhado na direção de reconhecer co
mo perdas salariais a variação acumulada do
IPC, dos meses de março e abril, eis que
já se haviam tornado um. direito adquirido
dos trabalhadores em decorrência da Lei n"
7.788/89.

A medida provisória, ao contrário do que
quer o Governo, não pode atingir os acordos
já firmados sobre reposição de perdas sala
riais, uma vez que se constituem em atos jurí
dicas, não passíveis de revogação por lei pos
terior, como bem estabelece o dispositivo
constitucional já mencionado. (art. 59, XXX
VI da Constituição Federal.)

A medida provisória tem ainda outro ende
reço certo e visa a influenciar o julgamento
do dissídio da Rede Ferroviária Federal S.A.
pelo Tribunal Superior do Trabalho, que jul-

ga hoje o dissídio dos ferroviários, devendo
manifestar-se pela primeira vez sobre as per
das salariais. A questão é delicada e deverá
firmar jurisprudência sobre a matéria. Não
há dúvida que a edição da medida provisória
n" 193 procurou influenciar o julgamento do
TST. É grande a expectativa de como se com
portará o Tribunal, pois agora temos, além
da legislação anterior ao plano e a Lei n"
8.030, a medida provisória n° 193. O julga
mento, a nosso ver, deve balizar-se pelo pe
ríodo em que vigorou cada lei e não adotar
um princípio estabelecido em norma poste
rior.

É lamentável estar novamente diante de
um algoz dos trabalhos - privados e públicos
- governando o País. Mas não nos conforma
remos com qualquer injustiça, ainda mais vin
da ç10s poderosos de plantão.

E o que tinha a dizer. .

o SR. FLÁVIO PALMIER DA VEIGA
(PRN - RI. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, há aproximadamente vinte dias,
fiz um pronunciamento nesta Casa apelando
para o Governo Federal no sentido de enviar
mensagem criando o regime jurídico único
para os funcionários que servem à Adminis
tração Federal. Sensibilizo-me, agora, quan
do o Presidente Collor, aceitando essa suges
tão, que é uma reivindicação unânime do fun
cionalismo público deste País, encaminha a
este Poder mensagem neste sentido.

Essa mensagem, de elevado alcance social,
sintetiza um patrimônio de justiça do servidor
público, principalmente daquele regido pela
CLT. Com a adoção do regime jurídico úni
co, teremos oportunidade de oferecer a esse
servidor o direito de aposentar-se sem pre
juízo das vantagens conquistadas no percurso
de seu trabalho em defesa da Pátria. E eu,
verificando a situação por que passam muitos
funcionários, já estou preparando uma emen
da que ampare também aqueles que em dis
ponibilidade, no sentido de poderem benefi
ciar-se dos efeitos da citada lei.

Diz o texto dessa emenda que evitará o
sofrimento de tais servidores:

"O servidor público em disponibilida
de terá assegurados os direitos e as van
tagens desta lei que estabelece regime
jurídico único."

Então, Sr. Presidente, Sr', e Srs. Deputa
dos, o servidor público em disponibilidade
terá direito, como se estivesse em pleno exer
cício de sua função pública, aos efeitos desta
lei, que considero necessária e útil. Sem dúvi-,
da nenhuma, ela beneficiará o funcionalismo
público, diminuirá despesas e encargos do
Governo Federal, além de dar oportunidade
ao funcionário com tempo de serviço de apo
sentar-se imediatamente sem perder as con
quistas adquiridas na sua luta.

Por isso, queremos que esta Casa aprove
com urgência - se possível, antes do recesso
- essa mensagem enviada ao Poder Legisla
tivo, para que, assim, finalmente se faça justi
ça, dando apoio e condições ao funcionário
regido pela CLT de, ao atingir o tempo de

serviço, imediatamente aposentar-se com to
dos os direitos e vantagens e desse modo en
xugando de maneira equilibrada e rápida a
máquina estatal.

Durante o discurso do Sr. Flávio Pal
mier da Veiga, o Sr. Wilson Campos,
2' Vice- Presidente; deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Arnaldo
Faria de Sá, Suplellte de Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Concedo a palavra à Sr' Lúcia Braga.

A SRA. LÚCIA BRAGA (PDT - PRo Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Srs. Parlamentares, a Nação brasileira es
tá transida de horror. É a flagelação da socie
dade. Como se o braço perverso de um capi
talismo delirante, comandado por um cére
bro desatinado, tivesse dado a ordem para
o apocalípse nacional, todo o Brasil passou
a viver um clima de insegurança e de terror,
que já não se separa mais das pessoas.

O caminho de casa para o trabalho trans
formou-se numa aventura. O regresso ao lar
é uma temeridade. O trabalhador já não pode
mais contar com um mínimo de estabilidade
no seu emprego. A família brasileira já não
sabe mais o que é sossego.

Em nome do que se convencionou chamar
de estabilidade econômica, o Governo Fede
ral ordena demissões em massa. Numerosos
pais de família, sobretudo os mais humildes,
são mandados embora da iniciativa privada
e do serviço público simplesmente porque
paira no ar uma certa volúpia demissiva, por
que o capital estrangeiro mandou dizer ao
Brasil que tem de ser assim.

E a ~erversidade deste Governo é tanta,
SI. PreSIdente, Srs. Deputados, que as insti
tuições públicas chegam a oferecer modelos
racionais de redução de gastos muitas vezes
superiores aos cortes de pessoal, com incom
paráveis vantagens para o déficit público, mas
os profetas do caos sistematicamente recusam
essas modalidades conciliadoras, pois o que
'lhe interessa é o extermínio da classe traba
lhadora em todos os seus segmentos.

Hoje, eles exigem demissões. Amanhã,
com certeza, acabarão cobrando o sangue do
povo brasileiro. Ou será que não é com o
próprio sangue que o nosso povo já está pa
gando?

É preciso que a consciência cívica de um
Brasil que superou uma ditadura militar de
duas décadas repudie com veemência essa
nova cilada do autoritarismo, da violência an
tidemocrática, do terror organizado, oficiali
zado pelas mãos do Estado.

Esta Casa pode despertar o Brasil da letar
gia em que mergulhou desde o dia 15 de mar
ço, sob a luz mortiça de uma câmera de ilu
sões, onde tudo pode acontecer, onde não
se pode distinguir o real do imaginário.

Este, sim, é o verdadeiro cenário em que
se revela a alma nacional. E nenhuma forma
de tortura é tão lancinante quanto a aflição
do espírito. Pois bem, Sr. Presidente. Nós
somos, neste momento, uma Nação de deses
perados.
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Quem, dentre todos esses milhares de fun
cionários públicos, servidores de estatais, au
xiliares de autarquias extintas, quem dentre
tantos desses desafortunados sabe dar conta
do futuro de seus filhos, se o próprio Governo
tratou de dar fim ao seu destino?

São anos e anos de dedicação, vidas desfia
das ao longo do tempo na luta inglória que
hoje termina na rua da amargura.

Nas listas de demissões já não se respeita
nem os concursos públicos realizados por tan
tos desses milhares de funcionários que luta
ram pela conquista do seu direito à estabi
lidade.

A Constituição que elaboramos está sendo
rasgada. Aviltado está o exercício da cidada
nia neste triste momento da nossa história,
quando a Nação brasileira assiste perplexa
e revoltada ao menosprezo pelas nossas insti
tuições.

Mas ainda há que se indagar: são esses
os nJmes que deviam figurar nas páginas do
Diário Oficial para resgatar a moralidade na
cional? Não, Sr. Presidente, está faltando al
guém em letra de forma. Os nomes não são
esses. Este Brasil não custa mais caro do que
aquele outro que todos nós conhecemos, o
Brasil dos escândalos indevassáveis, o Brasil
das impunidades bem urdidas e jamais alcan
çadas.

Esse outro Brasil é feito de nomes impu
blicáveis.

Enquanto me for permitido por Deus o
ânimo de lutar, estarei ao lado dos legítimos
direitos do povo brasileiro, particularmente
nesta hora de tanto sofrimento para o traba
lhador do serviço público.

Por essa razão, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, venho manifestar o meu vigoroso repú
dio contra mais essa expressão de prepotên
cia, contra esse escárnio aos Direitos do Cida
dão, emprestando a minha irrestrita solida
riedade a todos quantos estão sendo atingidos
pela injustiça e pelo arbítrio do atual Go
verno da República.

O SR. ANTÔNIO PEROSA (PSDB - SP)
- Sr. Presidente, Srs. Deptuados, há um
ano, da tribuna desta Casa, fiz um pronuncia
mento sobre o tipo de política que a UDR
pregava para o setor do café, mais especifica
mente sobre a agricultura, propondo a extin
ção do Instituto Brasileiro do Café, do IAA
e de várias outras autarquias que lidavam há.
muitos anos no setor. Argumentavam as ves
tais do capitalismo tupiniquim que, na verda
de, instituições como essas apenas atrapalha
vam o livre jogo das forças de mercado e
faziam com que os próprios produtores, no
final das contas, fossem os maiores preju
dicados.

Particularmente, naquele pronunciamento
que fazia, eu contestava a apropriação do
Estado brasileiro feita pelo nosso capitalismo
cartorial. Nenhum de nós que aqui defendia
a intervenção do Governo no mercado do
café a entendia no sentido de se beneficiarem
vários exportadores de café solúvel, como
ocorreu mediante a operação Patrícia e favo
res que o IBC, na época, concedia àqueles
capitalistas. O que queríamos era resguardar,

basicamente, o direito dos pequenos proprie
tários no interior do Estado de São Paulo,
Paraná, Minas Gerais e em outras regiões
cafeeiras deste País, que não têm como se
defender, quando há, como agora, uma safra
grande, das manobras que deprimem o preço
do café no mercado internacional, uma vez
que o Governo brasileiro já não está no mer
cado. Veja V. Ex' o caso das estatísticas, que
eram elaboradas pelo IBC, e que hoje já não
existem. O Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos publicou estatística segundo
a qual a safra brasileira é de 33 milhões de
sacas, o que é uma mentira deslavada, ou
seja, é uma manobra apenas para deprimir
o preço do café, prejudicando o produtor bra
sileiro.

Como o IBC já não existe e o Estado brasi
leiro não mais cumprirá a sua função de fazer
estatísticas neste País, ficamos à sanha dos
grandes grupos económicos internacionais.

Ninguém defende aqui o IBC cartorial. O
que defendemos é a função do Estado para
regular determinadas atividades económicas.

Esse era o protesto que queria fazer, além
de relembrar que há um ano, quando criticá
vamos a posição da UDR, da qual o Ministro
da Agricultura fazia parte, já prevíamos o
que iria acontecer. E mais, as forças do livre
mercado, dentro do mais puro estilo do lais·
sez·faire, laissez-passer... , são responsáveis
pelo pior desempenho na área de exportação
de café. Da previsão de um milhão e meio
de sacas que deveríamos estar exportando,
após a entrada do Brasil na política do livre
mercado, exportamos, apenas 50 mil sacas.

O SR. ISRAEL PINHEIRO (PRS - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e.Srs. Deputados, gostaria de apresentar
um voto de congratulação que considero da
maior importância, pelo seu sentido político,
nesta hora em que o País se vê às voltas com
a ausência de lideranças e a fragilidade dos
partidos políticos.

Na semana passada transcorreu uma -data
importante: 70 anos do político, cronista e
jornalista Carlos Castello Branco, a quem
rendo minhas homenagens pela coragem e
dignidade que vem ostentando ao longo de
quase 50 anos de vida profissional. Eu o co
'nheci quando, ainda jovem, fui com meu pai,
Deputado Federal, ao Palácio Tiradentes,
onde ele, como jornalista, acompanhava e
relatava os fatos diários da vida política brasi
leira.

Hoje é membro da Academia Brasileira
de Letras. Embora tenha atingido o ápice
da sua carreira profissional de escritor, jorna
lista, cronista, contista, Carlos Catesllo Bran
co mantém a mesma humildade, a mesma
seriedade, a mesma dignidade com que se
portou ao longo de todos esses anos.

Nunca os poderosos conseguiram mudar
seu pensamento e sua vontade. Ao longo do
período ditatorial, quando o arbítrio impe·
rava no País, pudemos acompanhar como
Deputado nesta Casa, sua atuação. Muitas
vezes Carlos Castello Branco foi pressionado
para dar aos fatos versão que não corres-

pondia à verdade, mas nunca fugiu da reali
dade, não dando curso às versões que sempre
interessavam aos poderosos da época. Hoje,
como nunca, suas crónicas representam um
relato fiel, sucinto e claro da atual realidade
política. Carlos Castello Branco, com sua in
teligência, consegue colocar em poucas pala
vras o sentimento e a angústia de nossos cora
ções a respeito do futuro político da Nação.
Portanto, nossas homenagens têm um sentido
profundo: o de mostrar ao Brasil e á classe
política que ainda existem homens com digni
dade, coragem e seriedade. Esta Nação, ape
sar das crises, há de sobreviver e prosperar
muito, baseada, sobretudo, em exemplos
magníficos e dignos como o de Carlos Caso'
tello Branco. .

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, ontem, em nome da
Liderança do Partido Socialista Brasileiro,
analisava eu aqui duas medidas governamen
tais extremamente danosas em relação aos
trabalhadores e aos servidores públicos. Pude
constatar, através de uma análise mais apro
fundada, que, se a Medida Provisória n" 193
for realmente executada, os trabalhadores so
frerão perdas salariais anuais que variarão
entre 300 + e 700%, com uma média anual
de aproximadamente 500%. Isto é muito gra
ve. Uma expropriação de salário da ordem
de 500% ao ano seguramente levará os traba
lhadores a uma situação de desespero e até
de revolta, que se traduzirá em atos sociais
mais graves. As classes trabalhadoras pode
rão travar confronto direto não só com o Go
verno, mas também com o patronato, de ma
neira geral.

Por outro lado, Sr. Presidente, desejo co
mentar rapidamente a proposta anunciada
ontem, através de entrevista coletiva, pela
Ministra da Economia Zélia Cardoso de Me
llo, que lançou as bases, chamadas defini
tivas, de uma nova política industrial do Go
verno. Aliás, este até os cem dias, não conse·
giu sequer determinar as linhas básicas ele
mentares de uma política industrial.

O que vemos nessas bases defnitivas da
política industrial é uma tentativa organizada
e estruturada de desnacionalizar a economia
brasileira, fazendo com que setores anterior·
mente considerados estratégicos, como o da
informática e o das telecomunicações, fossem
abertos, de maneira linear, ao capital interna
cional. Da mesma forma, a permissão da par
ticipação do capital estrangeiro nas empresas
brasileiras confronta-se com determinações
constitucionais, desnacionaliza a economia
brasileira a um nível jamais imaginável.

Essa nova política industrial, anunciada
ontem, tem o objetivo de fazer com que o
Brasil se introduza modernamente numa eco
nomia competitiva de Primeiro Mundo. Na
verdade, está-se realizando uma coisa até ri
dícula: introduzir o Brasil numa economia
de Primeiro Mundo através de um simples
decreto, de um simples anúncio de intenções.
Porém, mais do que isso, o fato esconde uma
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determinação clara, qual seja a de desnacio
nalizar a economia bràsileira.

Complementando minhll intervenção de
ontem, Sr. Presidente, trago estas conside
rações, que seguramente servirão como aler
ta para setores da sociedade civil, no' sentido
de que se organizem cada vez mais, com de
terminação, em defesa do património ni'tcio
'nal, gravemente ameaçado.

o SR. LÉLIO SOUZA (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, na sessão de ontem do
Congresso Nacional, foi lida a mensagem do
Sr. Presidente da República encaminhando
projeto que dispõe sobre recursos para a re
cuperação da malha rodoviária federal numa

'operação denominada SOS Rodovias.
Tenho comigo, nesta oportunidade, levan

tamento do 10' Distrito Rodoviário Federal
sediado no Estado do Rio Grande do Sul,
feito exatamente para atender às exigências
da proposta agora entregue à apreciação do
Congresso Nacional.

Para a operação SOS Rodovias, existem
três situações destintas a serem contempla
das: trechos como contratos em andamento,
trechos ali citados e segmentos ou pontos de
comportamentos anômalos. É inacreditável
que, por ausência de uma política mais obje
tiva e de decisões administrativas mais efeti
vas' obras federais contratadas não tenham
sido iniciadas e que outras tantas, embora
iniciadas, estejam sujeitas a interrupção. Es
ses acontecimentos contribuem para agravar
o pesado ônus com que tem de arcar o Tesou
ro Nacional para cumprir com a elementar
obrigação de assegurar condições de trafega
bilidade às rodovias federasi.

Por outro lado, SI. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, é preciso assinalar a existência
de dramáticas situações a reclamarem pronta
satisfação do Poder Público, sob pena de
ocarretarem colapso no fluxo de transportes
do Rio Grande do Sul.

Refiro-me, por exemplo, às rodovias onde
existem segmentos de comportamentos anô
malos, segundo denominação técnica do
DNER, que possuem obras de arte exigindo
imediata recuperação. Cito, como exemplo,
a manutenção corretiva do vão m6vel da pon
te sobre o Rio Guaíba, que propicia a ligação
de Porto Alegre com todo interior a do Esta
do e com o resto do País. Este vão m6vel
sobre o rio Guaíba, desde a sua inauguração,
nos idos de 1957, não sofreu qualquer obra
de conservação ou restauração, até hoje. É
iminente a ocorrência de um acidente, dei
xando todo o Estado do Rio Grande do Sul
e o Cone Sul da América Latina sem condi
ções de acesso ao resto do Estado e ao resto
do territ6rio nacional.

Também a ponte sobre o rio Camaquã,
na BR 116, que demanda o superporto do
Rio Grande, sofre o mesmo problema.

Esses dois fatos, caracterizadores de pro
blemas estruturais de natureza urgente, são
exemplificativos da urgente necessidade de
serem atribuídos recursos, na forma que o
10" Distrito do DNER estabelece, a fim de

se operar prontamente o enfrentamento des-
sa situação. .

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero
consignar minha expectativa sobre o desem
penho da Comissão Mista do Congresso Na
cional, que deverá examinar essa proposta.

Como no Rio Grande do Sul estão situados
. 10% da malha rodoviária federal, no mínimo,
o que se reinvidica, dos recursos à disposição
para a re~lização dessa denominada "Ope-

'ração Tapa Buracos" é a rigor, a alocação
de verbas para que as obras licitadas e contra
tadas, como a restauração do trecho da BR
392 entre Pelotas e o porto do Rio Grande,
possam ser executadas, e outras obras, de
caráter indispensável, como essas a que me
referi anteriormente, definidas como de com
portamento anômalo, possam ser licitadas e
executadas, a fim de garantir a regular trafe
gabilidade nesses trechos.

Faço esses comentários, nesta oportunida"
de, registrando a minha expectativa sobre o
desempenho da Comissão Mista de Orça
mento, presidida, com muita competência,
pelo nobre Deputado Cid Carvalho..

O SR. ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB
- MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, estamos agora
iniciando a campanha política nos Estados,
não s6 para eleição dos Governadores e Sena
dores, mas também dos Deputados Estaduais
e Federais. E temos enfrentado nas grandes
cidades, principalmente nas capitais, certa di
ficuldade, porque o eleitorado está sentido
com os parlamentares em decorrência de uma
campanha orquestrada para desgastar a sua
imagem é não permitir a reeleição de muitos
deles, para que no ano que vem tenhamos
um Congresso Nacional pouco experiente.

Fiz um levantamento a prop6sito, nobre
Presidente, e verifiquei que as pessoas criti
cam mais a questão das mordominas e o insti
tuto da imunidade parlamentar. Argumento
que não temos mais mordomias. Aliás, na
acepção da palavra, nunca as tivemos. As
poucas ajudas que existiam na Câmara 
água mineral, cafezinho, cotas de xerox 
foram cortados. Nem a condução para irmos
ao aeroporto e dele voltar temos mais. Entre
tanto, parece que a opinião pública não to
mou conhecimento desses cortes.

Quanto à imunidade parlamentar, Sr. Pre
sidene, propus ao PMDB que nos ajudasse
a extingui-la. Um Deputado sério - e aqui
nesta Casa temos muitíssimos deles, faço
questão de frisar - dela não necessita. Tra
ta-se de um instituto internacional, é verda
de. Mas devemos ter imunidade política, não
aparlamentar, como a sociedade imagina que
temos. Fica no ar a idéia de que usamos uma
espécie de camisinha protetora contra uma
Aids que não temos.

Não quero, não preciso da imunidade par
lamentar, e vou para a campanha eleitoral
dizendo que estou propondo a sua extinção.
Para isto, estou preparando um projeto de
lei para apresentar à Casa. E que ninguém
venha buscar imunidade no Congresso Nacio
nal, porque todos os cidadãos são iguais. O

Deputado é também um cidadão componente
da sociedade civil, a serviço dela pr6pria.

O SR. JOSÉ FERNANDES (PST - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, recebi dos funcionários
da Caixa Econômica Federal em Parintins,
Amazonas, apelo no sentido de evitar a de
missão de cerca de sete funcionários que tra
balham naquela agência. Gostaria de chamar
a atenção do Presidente da Caixa para o fato
de que o interior do Amazonas quase não
dispõe de instrumentos para proceder ao seu
desenvolvimento.

Hoje há, no interior do Estado do Amazo
nas, uma regressão no crescimento popula
cional. Isto é ).lm sinal negativo. Parintins é
um dos poucos núcleos do interior do Amazo
nas que possui uma base razoável no setor
primário, especialmente na agropecuária.
Por isso, lá foram instaladas algumas institui
ções, como a Caixa Econômica Federal e o
Banco do Brasil, que têm colaborado para
que não seja o interior do Estado um deserto,
em termos produtivos.

Sete funcionários da Caixa Econômica Fe
deral da Agência de Parintins não são respon
sáveis pelas dificuldades que a Caixa Econô
mica teve no Governo da Nova República.
O responsável pela falência da CEF e do
BNH foi o processo corruptivo que se implan
tou dentro daquelas duas instituições credití
cias, e não os sete funcionários de Parintins.

Faço um apelo ao Presidente da Caxia,
aquele mesmo apelo que a viúva fez a Elias,
como na Bíblia. Quando Elias a procurou,
a viúva disse-lhe que s6 tinha um pouco de
azeite e de farinha para que ela e o filho
comessem e depois morressem. É o caso do'
interior do Amazonas. Que o Presidente da
CEF não venha a demitir, dentro de um pro
cesso maior de enxugamento da Caixa Eco
nômica Federal, os sete funcionários, que são
indispensáveis, pela "viuvez" do interior do
Estado do Amazonas.

A SRA. ABIGAIL FEITOSA (PSDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, gostaria de dei
xar gravado nos Anais desta Casa meu pro
testo em razão das demissões efetuadas pelo
Ministro da Saúde, DI. Alceni Guerra, na
Sucam e no Sesp.

O país tem alto índice de doença endê
micas. O pessoal dessas duas entidades ga
nham muito pouco. Na Sucam da Bahia, fo
ram colocados em disponibilidade 550funcio·
nários e 57 foram demitidos. Em minha análi
se, o quadro de pessoal da Sucam e do SESP
deveria ser dobrado, porque se investíssemos
em saúde não teríamos tão altos índices de
doenças que não existem mais no resto do
munto.

Apelo para que S. Ex' o Sr. Ministro da
Saúde Alceni Guerra reveja essa posição, a
fim de que possamos melhorar os níveis de
saúde no Brasil.

A SRA. CRISTINA TAVARES (PDT
PE. Sem revisão da oradora.) - SI. Presi
dente, Sras, e Srs. Deputados, vim denunciar
uma grande farsa da sociedade; faz-se hoje,
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um apelo ao inconsciente coletivo, ao medo,
à insegurança, à ansiedade, e as propostas
são as mais estapafúrdias, como pena de mor
te, seqüestros etc. É a sociedade dos super
homens, das raças superiores e do apartheid.

Diferentemente do Líder do PSDB, Depu
tado Euclides Scalco, que não quis entrar no
mérito da matéria em que o nobre Deputado
Amaral Netto pede a cassação da Deputada
Anna Maria Rattes, eu quero entrar no méri
to, sim. Vou analisar o assunto Sr. Presiden
te, num breve espaço de tempo, e peço a
V. Ex' não mais do que três minutos para
fazê-lo, num raciocínio clássico, utilizado
quando Augustus analisava o assassinato de
César por Brutus. Se a Deputada Anna Maria
Rattes cometeu o grave erro de acumpliciar
se com bandidos, S. Ex' deve ser punida.
E quem diz que S. Ex' cometeu esse erro
é um homem honrado, o Deputado Amaral
Netto. E como Amaral Netto é um homem
honrado, ele tem razão: a Deputada Anna
Maria Rattes deverá ser punida.

Mas será que a Deputada Anna Maria Rat
tes cometeu esse grave erro e que por ele
S. Ex' deve ser punida? Sr. Presidente, é pre
ciso denunciar essa farsa. A farsa pré-elei
toral, a farsa que se quer impor a este País
do apartheid.

Houve acumpliciamento? Houve acumpli
ciamento. Da Deputada Anna Maria Rattes?
Não. S. Ex' apenas, num sentimento humani
tário, aceitou a incumbência que lhe foi dada
pela família do empresário Roberto Medina
de ir a um presídio de segurança máxima pe
dir que diminuíssem o preço do resgate exigi
do pelos seqüestradores.

Sr. Presidente, é aí, que reside a grande
tragédia deste País: um Deputado como
Amaral Netto, que é um homem honrado
- a Nação sabe que S. Ex' é um homem
honrado - tão honrado como Brutus, que
assassinou Júlio César pelas costas, pede a
cassação da Deputada Anna Maria Rattes.
E o Governador do Rio de Janeiro? E o "su
perxerife" Romeu Tuma, chefe "todo-pode
roso" da Polícia Federal? E o Presidente Fer
nando Collor? Que não são as autoridades
maiores deste País, responsáveis pela nossa
segurança e pela omissão das polícias esta
dual e federal?

A Depuatda Anna Maria Rattes está sendo
punida porque sempre votou descentemente
nesta Casa; porque na Assembléia Nacional
Constituinte não votou contra o trabalhador
ou contra os direitos sociais, nem votou a
favor da ditadura, de bandidos, ou do Plano
Collor, que pretende vender este País. A De
putada Anna Maria Rattes está sendo acusa
da porque jamais votou contra o servidor pú
blico.

Quero dizer, Sr. Presidente, da mais justa
indignação da opinião pública deste País; da
grande farsa dos responsáveis pelo acumpli
ciamento com o crime organizado, com o trá
fico de drogas; que o tráfico de madeira, que
ao queima na Amazônia, tudo isso faz parte
de um único quadro, cujo maior represen
tante e responsável é o Presidente Fernando
Collor de Mello, a quem o Deputado Amaral

Netto não acusa daqui, porque não lhe inte
ressa.

~r. Presidente, o populismo da direita tem
de ter um paradeiro.

Quero dizer, em nome dos que fazem polí
tica com ética nesta Casa, que a Deputada
Anna Maria Rattes nada tem a ver com esse
episódio. S. Ex' praticou gesto humanitário,
e a família Medina tem obrigação moral de
prestar depoimento.

Tal como na peça de Shakespeare, Brutus
matou César; no entanto, Brutus era um ho
mem honrado.

o SR. MANUEL DOMINGOS (PC do B
- PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs.-Deputados, falo rapidamen
te para manifestar meu estarrecimento ante
a Medida Provisória n" 193, publicada ontem
no Diário Oficial.

Ao editar essa Medida Provisória, o Go
verno Collor de Mello, além de afrontar o
Congresso Nacional e passar por cima da
Constituição, golpeia profundamente os assa
lariados e aposentados. Essa medida é a insti
tucionalização do arrocho salarial.

A intenção do Governo, ao baixar essa me
dida, foi a de tirar o tapete do Congresso,
que estava apreciando, em regime de urgên
cia, os projetos de lei que definem a reposição
de perdas salariais e fixam a política salarial.
Com essa atitude o Governo completa o ser
viço de sua bancada, que diariamente impede
o trabalho do Congresso, não somando quo
rum para as votações que interessam aos tra
balhadores.

A Medida 'Provisória n" J93 é inconstitu
cional, posto que no seu art. 8" pretende anu
lar acordos ou convenções entre empregados
e empregadores que estabeleçam reposição
de perdas salariais. Essa medida também de
fine reajustes anuais, como se no País não
existisse inflação, além de prejudicar os apo
sentados, já que não prevê reajustes das apo
sentadorias.

Na minha opinião, a medida' confirma,
mais uma vez, a disposição do Governo de
fazer com que o preço do combate à crise
econômica seja pago pelos trabalhadores.
Por isso, registramos nosso repúdio a essa
medida provisória.

o SR. CELSO DOURADO (PSDB - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, depois de uma
semana em greve, 4.400 funcionários da Co
missão Executiva do Plano da Lavoura Ca
caueira - Ceplac, sendo que 3.000 deles lo
calizados na cidade de Ilhéus, sul da Bahia,
onde está sediada a base da empresa, suspen
deram a paralisação à guisa de trégua, na

. tentativa de que o Governo reconsidere a
demissão de 1.200 servidores daquele órgão.

Falar na deflagração de mais uma greve
de funcionários públicos já se tornou lugar
comum na atual contingência brasileira, com
os cem dias deste malfadada "era Collor",
completados no último dia 22 deste mês de
junho, sem qualquer perspectiva de equação

e muito menos de solução para os graves pro
blemas nacionais que se acumulam.

Como disse, falar em greve hoje, neste
País, equivale a incorrer numa triste redun
dância. Mas muito mais triste ainda é qU'lndo
essa greve se estende a uma instituição públi
ca do nível da Ceplac, também atingida pela
macabra foice dos insensíveis tecnocratas da
Ministra Zélia Cardoso de Mello, dispensan
do com uma só canetada cerca de 27% dos
servidores daquele respeitável órgão de pes
quisas - o que representa verdadeiro crime
de lesa-pátria, levando-se em conta os rele
vantes serviços prestados à Nação.

Criada pelo Decreto-Lei n" 40.987, de 20
de fevereiro de 1957, assinado pelo saudoso
Presidente Juscelino Kubitschek, desde en
tão a Ceplac se distinguiu por sua contribui
ção à economia nacional, particularmente no
campo da cacauicultura, irradiando seus raios
benfazejos a partir da cidade baiana de
Ilhéus, onde instalou seu principal labora
tório de pesquisas.

Em permanente atividade durante 33 anos,
eis o atual acervo da Ceplac: 22 estações ex-
perimentais instaladas em locais estratégicos
do País, a saber, 15 na Bahia, 2 no Pará,
1 no Amazonas, 1 no Maranhão, 1 em Rorai
ma, 1 nõ Espírito Santo e 1 em Mato Grosso.

Entre o seu pessoal especializado, conta
com 71 auxiliares e técnicos de laboratório
e 193 pesquisadores (153 na Bahia e 40 na
Amazônia), a maior parte destes com PhD
nas respectivas especialidades.

No campo da genética, conseguiu reultados
surpreendentes, a saber:

a) mantém o maior acervo mundial de ger
moplasma do cacau, com mais de 17.000 va
riedades genéticas de cacau em geral;

b) seleção e multiplicação de híbridos (se
mentes) de alta produtividade, isto é, mais
de 1.078 bilhão de sementes produzidas e
mais de 500 milhões distribuídas a produto
res, gratuitamente, que plantaram pelo me
nos 263 mil hectares de cacauais que repre
sentam cerca de 36% dos 736 mil hectares
assistidos pela Ceplac;

c) cooperação internacional com países
amigos, como o Peru, no fornecimento de
sementes híbridas de cacau para substituir
plantios de coca por cacau.

No ramo da fitopatologia, destacam-se:
a) criação de tecnologia eficiente para con

trole da doença "podridão parda", a mais
insidiosa nos cacauais da Bahia;

b) criação científica do controle biolpgico,
através de um antibiótico, da "vassoura-de
bruxa", a doença mais terrível dos cacauais
da Amazônia, atualmente extrapolando-se
para a Bahia. Falta desenvolver a tecnologia
em larga escala, junto a laboratórios priva
dos.

Além dessas importantes descobertas, os
técnicos da Ceplac conseguiram levantar um
mapeamento completo da capacidade de uso
dos solos do sudeste baiano, mostrando as
vocações agrícolas e tipos de manejo [(ico
mendados.
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No que se refere ao clima, foi realizado:
um rastreamento por satélite, a fim de obter
as condições meteorológicas na região ca
caueira da Bahia, permitindo providências
antecipadas por parte dos produtores.

Na área de pesquisa entomológica, tornou
se viável a identificação e descrição de todos
os insetos maléficos e benéficos à cacauicul
tura.

Na botânica, a Ceplac desenvolveu, junto
com o CNPq, o Projeto Flora, onde estão
catalogadas todas as espécies vegetais exis
tentes na região cacaueira da Bahia, inclusive
com inicação de espécies vegetais de uso far
macológico.

Na tecnologia ae produtos derivados do
cacau, conseguiu-se o aproveitamento de
subprodutos do cacau a partir do mel de ca
cau, de onde se obtém sucos, geléias, aguar
dente e uma série de comestíveis de alto teor
alimentício.

Por incrível que pareça, a Ceplac atua até
mesmo na preservação da ecologia, consti
tuindo-se no único organismo governamental
a preservar todas as espécies botânicas em
extinção ou já extintas da Mata Atlântica,
na Estação Ecológica do Pau Brasil, que será
alienada peJa Ceplac.

No que diz respeito aos projetos e experi
mentos, a Ceplac mantém os seguintes:

a) em cacaUlcultura na Bahia, Espírito
Santo e Amazônia: 226 projetos e 621 experi
mentos;

b) em outras explorações (só na Bahia),
26 projetos e 60 experimentos em pecuária
bovina; 16 projetos e 71 experimentos em
seringueiras; e 24 projetos e 51 experimentos
em outros cultivos.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, mais
nada preciso dizer para mostrar que a Ceplac
é uma instituição que honra internacional
mente o Brasil como um país voltado para
o futuro através da pesquisa moderna em fa
vor do bem-estar de todos os brasileiros, mas
também da Humanidade. .

Só o que a Ceplac já fez em favor da econo
mia nacional a tornaria intocável, bem longe
das garras de aço dos tecnocratas da Ministra
Zélia Cardoso de Mello.

Eis por' que faço um veemente apelo, do
alto da tribuna desta Casa, ao Ministro da
Agricultura, Antonio Cabrera, para que re
ceba a comissão de funcionários da Ceplac,
que se deslocou ontem da cidade de Ilhéus,
e lhe solicitará audiência, hoje ou amanhã,
a fim de que S. Ex' reveja a injusta demissão,
por eufemismo, "disponibilidade", de 1.200
servidores daquela nobre instituição.

o SR. PAULO MACARINI (PMDB -Se.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, SI'" e Srs. Deputados, uma vez mais,
Santa Catarina vem dando mostras de seu
pujante desempenho econômico, eis que sua
indústria apresentou um crescimento, em
março, de 6,3%, acumulado no primeiro tri
mestre de 9,6%, representando uma taxa de
10,1% nos últimos 12 meses.

Para traçar uma idéia do desempenho da
economia catarinense, tomando-se como ba
se fixa mensal o mês de março e partindo-se
da média do ano de 1981 igual a 100, consta
ta-se que no ano passado o nível geral da
indústria era de 17,27%, e neste ano alcançou
24,62% acima da média. Aliás, nesses últi
mos quatro anos, esse nível tem oscilado posi
tivamente entre 17% e 35%.

Ao pinçar-se, a título de exemplo, a indús
tria extrativa mineral, a têxtil e de vestuário,
que respondem por cerca de 35% da estrutura
industrial do Estado, vê-se que seus números
se mantém aquém da média de 81 %.

A despeito dos bons resultados de março,
impulsionados justamente pelo setor extra
tivo mineral (92% )"têxtil (13,3%) e vestuário
(42,2 %), convém ressaltar que, comparati
vamente ao mesmo mês do ano passado, na
quela época se registrou forte retração nos
níveis produtivos em decorrência de greves,
que empurraram tais níveis ao patamar mais
baixo desde 1985.

Por outro lado, houve sensível decréscimo
na taxa de março em relação a fevereiro, da
ordem de 5%, influenciada pela queda de
21,6% no setor mecânico, que já acumulou
entre fevereiro e março variação negativa de
32,9%. Todavia, não foi este o pior resultado,
haja vista a retração de 58% nos refrigera
dores domésticos, explicada pela concessão
de férias coletivas em importante empresa
do ramo. Contribuíram igualmente para esse
resultado negativo as matérias plásticas, que
passaram de 61,5% em fevereiro para 23,9%
em março, bem assim produtos alimentares,
os quais caíram de 19,4% para 8,2%.

Contudo, durante o primeiro trimestre des
te ano, o incremento verificado (9,6%) de
veu-se aos mesmos setores de produtos ali
mentares (17,1 %) e matérias plásticas
(45,3%), com destaque para os itens: açúcar
refinado, mangueiras, canos, tubos e cone
xões. Ao seu turno, houve retração no de
sempenho dos minerais não-metálicos
(-4,7%), devida à queda na produção de azu-,
lejos decorados, e na indústria química
(-0,3%), em decorrência do ácido fosfórico.

Analizando-se a taxa de março, constata-se
a elevação de 1,8 ponto percentual em rela
ção a fevereiro, ressaltando o bom comporta
mento do setor têxtil, que registrou sua pri- 
meira taxa positiva desde novembro de 1981
(1,5%).

Pode-se também, ter um esboço das in
fluências do plano econômico do governo
com os números apresentados, haja vista que
a atividade industrial catarinense subiu em
março apenas 3,7% em relação a fevereiro
no índice de base fixa. Isso demonstra um .
comportamento inferior à média da década
de 80, pois, se expurgada a componente sazo
nal, ocorreria na realidade uma queda.

Dessa forma, em meio às incertezas da eco
nomia brasileira, reafirma Santa Catarina sua
vocação empreendedora, erigindo como re-

médio para a crise a única forma eficaz que
se conhece: o valoroso trabalho de seu povo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, estamos convivendo
com mais uma aberração jurídica e econô
mica promovida pelo Governo Collor. A Me
dida Provisória n" 193, que procura deter
minar uma política nacional de salários e de
reposições de perdas salariais, é na verdade
uma enorme redutora de salários. Não pro
põe efetivamente qualquer espécie de reposi
ção, qualquer tipo de reajuste salarial; res
tringe abusivamente o direito da negociação
coletiva e impõe parâmetros redutores de sa
lários, demonstrando que o objetivo estraté
gico desta medida é impossibilitar qualquer
reposição de perdas salariais aos trabalha
dores e, ao mesmo tempo, submetê-los ao
maior arrocho salarial da História deste País.

As distorções desta medida começam des
de o seu art. I", quando coloca que a categoria
econômica tem o direito de receber um salá
rio efetivo, contrariando todos os entendi
mentos jurídicos até então existentes. Sabe
se muito bem que categoria econômica é o
conjunto de empregadores representados por
determinada entidade patronal. Salário, co
mo a própria Constituiição define, é um direi
to social dos trabalhadores e não dos empre
sários. Então, o Governo, no seu afã de pena
lizar os assalariados, pretende agora dedicar
aos empresários os salários dos trabalhado
res, conforme o disposto na Medida Provi
sória n' 193. É realmente um absurdo e as
arbitrariedades não param aí. Pelo art. 3" da
medida vê-se que os eminentes juristas que
a escreveram conseguiram, surpreendente
mente, colocar um § I" e um § 2", e - pas
mem, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados
- colocaram no mesmo artigo, um parágrafo
único, demonstrando o total despreparo jurí
dico da assessoria governamental.

Aprofundando um pouco mais a análise,
percebemos que a livre negociação proposta
no art. 6' da medida é revogada pelo inciso
II do mesmo artigo e também pelo art. 8",
pois retira das entidades sindicais uma das
suas mais importantes prerrogativas: o direito
à livre negociação entre empregados e empre
gadores. Não pode haver liberdade sindical,
Sr. Presidente, se não houver liberdade de
negociação, e a medida proposta pelo Go
verno proíbe a reposição salarial consensual
entre empregados e empregadores, bastando
para isto o fato de.a reposição ser maior do
que o permitido no conteúdo da medida.

Outro aspecto onde a medida é muito infe
liz refere-se à recuperação e manutenção do
poder de compra dos salários, que fica muito
abaixo dos valores comparados com a antiga
política salarial que vigorava no País, chegan
do, em alguns casos, a diferenças de cerca
700% entre a proposta do Governo e a polí
tica salarial revogada.

A intenção governista de impor um arro
cho salarial é clara. E, para evidenciarmos
melhor esta posição, estamos encaminhando
junto ao nosso pronunciamento, para que fi-
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que registrado nos Anais desta Casa alguns
quadros comparativos contendo as arbitrarie
dades cometidas pelo Governo contra os tra
balhadores.

É necessário que esta Casa se posicione efetivamente contemple as reivindicações dos
contra a Medida Provisória n' 193 e aprove. assalariados brasileiros.
o mais urgente possível uma proposta de polí-
tica salarial e de reposição das perdas que Era o que eu tinha a dizer.

MAT~RIA A QUE S~ REFERE O ORADOR.

Estudo comparativo de reposição salarial
MP 193 X política salarial anterior

Hipótese 1 - IPe a partir de junho = 0% a.m.

Data base
Reposição com a inflação

Estimada em 0% a partir de junho

Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun

MP 193

24.68%
18.60%
13.29%
8.80%
4.81%
2.09%
0.42%
0,14%'
0.66%
O.OO%'
O.OO%'
O.OO%'

pol. salarial

187.90%'
187.90%'
187.90%'
187.90%
187.90%
187.90%
187.90%
187.90%,
187.90%
187.90%
187.90%
187.90%

Notas: 1 - Simulação feita para um
trabalhador com reajustes pelo IPe do
mês anterior até mar/90 e sem nenhum
reajuste posterior
2 - Supõe-se que os trabalhadores
recebem o salário no último dia do mês

Estudo comparativo de reposição salarial
MP 193 X política salarial anterior

Hipótese 2 - IPe a partir de junho = 10% a.m.

Valor da resposição

Data base

Jun
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun

MP 193

63.01%
67.38%
71.38%
74.90%
77.53%
80.77%
84.41%,
88.95%,
95.52%
96.02%
96.02%
95.02%,

Pol. Salarial

216.69%
248.36%
283.19%'
321.51%
363.61$
410.03%
461.04%
517."14%
578.85%
646.74%
721.41%
803.55%

Pol. Salarial
Sem o IPe mar/abr

18.55%
30.52%
43.57%
57.93%
73.72%
91.09%

110.20%
131.22%,
154.34%
179.78%
207.76%
238. 53%'

Notas: 1 - Simulação feita para um
trabalhador com reajustes pelo IPe do
mês anterior até mar/90 e sem nenhum
reajuste posterior
2 - Supõe-se que os trabalhadores
recebem o salário no último dia do mês
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valor da reposição

Tabela auxiliar

Reposição imediata das perdas
Para as categorias com data base entre abril e junho

Estudo comparativo de reposição salarial
MP 193 X política salarial anterior

Hipótese - IPC a partir de junho 0% a.m ..

1 - Simulação feita para um
trabalhador com reajustes pelo IPC do
mês anterior até mar/90 e sem nenhum
reajuste posterior
2 - Supõe-se que os trabalhadores
recebem o salário no último dia do mês

o SR. PAULO ZARZUR (PMDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, a cesta básica de
alimentos deveria constituir-se de maior nú
mero de itens, abrangendo carboidratos, vita
minas, gorduras e sais minerais, dentro de
uma ração alimentar variada, em que figuras
sem verduras, legumes, frutas, leite, ovos,
peixe, batatas, farinha de trigo e mandioca,
que compõem, em 90%, o cardápio nacional.

Mas, para comp6-la, não se deve cuidar,
apenas da política de preços, mínimos ou ta
belados, mas, principalmente, dos incentivos
à produção e aos transportes, ao crédito e
à assistência técnica, incrementando o coope
rativismo agropecuário.

Mais importante do que uma simples polí
tica de preços é o estabelecimento de uma
verdadeira política alimentar no País. Ela es
taria, evidentemente, condicionada à prote
ção ecológica e à defesa do ambiente, contra
o uso desenfreado de agrotóxicos, diante do
avanço da revolução verde que se empolgou
por uma verdade: não s6 os alimentos volun
tariamente ingeridos, mas o ar e a água poluí
dos que absorvemos, condicionam a nossa
saúde e garantem nossa sobrevivência.

A tendência crescente, a partir do que já
acontece na Europa, é a influência marcante
dos ambientalistas na legislação, exigindo
provid~ncias que controlem o uso do pestici
das, fungincidas e defensivos no setor agríco
la, para que a fauna aquática não seja envene-

Tendo marcado atuação no desporto, sin
to-me obrigado a discorrer sobre as causas
da derrota. Refiro-me nãô à acalorada discus
são da crítica especializada e dos aficcionados
em torno das escalações ou dos esquemas
táticos. Preocupa-me a estrutura, lugar de
práticas administrativas e eleitorais que são
objeto precípuo de ação das Casas Legisla
tivas.

Solidarizo-me com os profissionais envol
vidos na campanha, indiscriminadamente;
denuncio, de outra parte, a incúria, a inexpe
riência e a incompetência de dirigentes, cujo
poder é fruto de uma estrutura anacr6nica
que se perpetua pela interferência estatal e
pela corrupção eleitoral que não vêm de hoje,
mas são históricas. Têm a idade de nossas
derrotas internacionais: cinco Copas do Mun
do.

Quando da eleição do ilustre João Have
langee para a FIFA, gostaria o eminente diri
gente de acumular o referido cargo com a
presidência da extinta CBD. Não havia qual
quer impedimento. legal para isso. Esbarrou,
entretanto, na interferência do poder do Es
tado. Renunciou. Deveria assumir seu vice,
Sílvio Pacheco. Bateu-se também com o auto
ritarismo de então, que o impediu de assumir,
sendo empossado pelo aliciamento das fede
rações desportivas, em colégio eleitoral res
tritivo e ilegítimo, o Sr. Heleno Nunes.

A partir de então, o entrelaçamento espú
rio de interesses partidários e das cartoriais
federações estabeleceu um cartel que domina
o futebol brasileiro, que tem seus cargos
maiores decididos em pleitos que chocam a
opinião pública pela corrupção e o aliciamen
to, do que são exemplos claros as eleições
dos Srs. Giulite Coutinho, Otávio Pinto Gui
marães e, por fim, Ricardo Teixeira, todos
filhos das mesmas estruturas e práticas admi
nistrativas e eleitorais.

Pois bem, é o status quo deste cartel que
contrapõe interesses corporativos aos do de
senvolvimento do futebol e nos obriga a ca
lendários irracionais e imediatistas, que esva
zia os estádios, quebra os clubes e derrota
o Brasil nos mundiais, com o beneplácito,
de todos os tipos de favores oficiais que vis
lumbram no esporte a oportunidade de proje
tar-se na mídia barata.

Basta. Para quem é do ramo, a Copa do
Mundo de 1994 já começou. Se quisermos
almejar alguma coisa nos Estados Unidos,
é preciso planejar o futebol brasileiro desde
já. O Congresso Nacional tem a sua cota de
responsabilidade. Deve, no mais exíguo pra
zo, aprovar a legislação que regulamenta nos
sa Constituição, libertando os clubes do cartel
que os sufoca, concedendo-lhes o direito de
eleger o Presidente da CBF.

Fora com os aproveitadores e oportunistas!
Fora com os Ricardos Teixeira e os Caixas
D'Água.do futebol!

O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB
- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, o Plano Brasil
Novo que o Governo Federal implantou no
País, ao chegar ao Poder, criando nova moe
da: e bloqueando a que até então circulava,
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nada e não desapareçam inúmeras espécies
animais e vegetais que contribuem para o
equilíbrio biótico da natureza.

Por outro lado, deve-se atentar que as aná
lises estatísticas têm conduzido á conclusão
de que, no fim desta década, a população
rural brasileira se terá reduzido a cerca de
iO%, para sustentar mais de cento e quarenta
milhões de citadinos, além de prover o pró
prio sustento.

Precisamos, sobretudo, melhorar a tecno
logia e incentivar o cooperativismo. Há tec
nologia alimentar disponível, mas apenas pa
ra os grandes produtores de café, soja, arroz,
feijão e cana-de-açúcar. Essa deve chegar aos
pequenos e médios produtores, com a adoa
ção de tratos culturais adequados, manejo

. integrado de pragas e moléstias, ensilagem
e transporte. Ou o Governo leva esses incen
tivos ao pequeno e médio lavrador, ou a cesta
básica, que alimenta estatísticas, mas não ali
menta o povo, se reduzirá a arroz, feijão e
farinha.

Era o que tinha a dizer.

O SR. MÁRCIO BRAGA (PDT - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, embora a seleção não
seja a pátria de chuteiras, nosso País tem
o futebol como paixão maior e legado cultural
atávico das novas gerações, causando o fra
casso fragoroso em uma Copa do Mundo,
tal como o consumado para Argentina, como
ção popular, ceticismo e desesperança.
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não obstante seu alto objetivo de encontrar
solução para a intranqüilizadora situação que
afligia. cada vez mais. o povo brasileiro. teve
alguns efeitos perversos.

Entre os milhões de pessoas que tiveram
bloqueados em cruzados novos seus depó
sitos bancários. a qualquer título feitos. estão
as pessoas jurídicas. sem fins lucrativos, que
se dedicam à filantropia, assistência e bene
merência, não cadastradas no Conselho Na
cional de Serviço Social.

Encontram-se, essas beneméritas institui
ções, em situação aflitiva, privadas inespe
rada e repetinamente do pouco com conta
vam, oriundo da contribuição espontânea do
povo. Que pode representar esse montante
para o erário'!

Se o plano supõe gradual, paulatina libera
ção dos cruzados novos bloqueados. lei de
inicativa do Executivo teria. sem dúvida,
aprovação unânime do Poder Legislativo, se
permitisse às entidades atingidas, mediante
atorização da autoridade judiciária respec
tiva. a liberação pura e simples de seu dinhei
ro retido desde 16 de março.

Nesse sentido, a Câmara Municipal de Ja
boticabal - culto e progressista Município
do meu Estado. São Paulo, ao qual me liga
o fato de ali ter vivido. lecionado no Colégio
do Estado e no tradicional "Santo André".
ter militado na rádio local e a honra de ter
sido distinguido com o título de' "Cidadão
de Jaboticabal" - apela por decisão unãnime
da edilidade da "Cidade das Rosas", aos Po
deres Executivo e Legislativo. no sentido de
se elaborar, votar, aprovar e promulgar lei
acudindo as referidas entidades, independen
temente de prévio cadastramento no CNSS,
de modo a prosseguirem em sua benemérita
missão de evidente utilidade pública.

O oportuno apelo da Câmara Municipal
de Jaboticabal precisa ter acolhida no Palácio
do Planalto e nesta Casa. Leio-o, para que
isso se encaminhe. o inteiro teor do docu
mento unanimemente aprovado pela edilida
de jaboticabalense, nos seguintes termos:

"CÂMARA MUNICIPAL DE
JABOTICABAL

REQUERIMENTO N° 172/90

Excelentíssimo Senhor
Prof. Dr. Moacir Pazeto
DD. Presidente da Câmara Municipal de Ja
boticabal

Os Vereadores infra-assinados, res
peitosamente, vêm expor à Vossa Exce
lência. bem como ao douto Plenário o
que abaixo se segue, para ao final reque
rer:

Considerando que o Plano Econômico
implantado pelo atual Governo Federal
transformou verticalmente a economia
do País, objetivando encontrar solução
para a intranqüizadora situação então vi
vida pelos brasileiros;

Considerando que dentre as principais
medidas adotadas foram a criação de no
va moeda denominada "cruzeiro" e o
bloqueamento da moeda então circulan
te denominada "cruzados novos";

Considerando que dentre as milhares
de pessoas que tiveram suas reservas blo
queadas em "cruzados novos" encon
tram-se as pessoas jurídicas sem fins lu
crativos que se dedicam às ações filantró
picas. assistenciais e de benemerência
não cadastradas no Conselho Nacional
de Serviço Social;

Considerando que essas entidades não
cadastradas. que constituem sem dúvida
a grande parcela das entidades existentes
no País. encontram-se em situação de
sesperadora, pois sustentam-se da gene
rosidade do povo que a seus chamamen
tos espontaneamente as protegem.
quando pode;

Considerando que para essas entida
des o pouco que possam ter bloqueado
muito significa, enquanto que para o Go
verno pouco ou quase nada representa;

Considerando a disposição contida no
próprio Plano de Ajuste Econômico,
com a gradual e paulatina liberação dos
cruzados novos bloqueados.

Requeremos. depois de ouvido o Ple
nário. seja enviado ofício ao Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República
Fernando Collor de Mello e à Excenlen
tíssima Senhor Ministra da Economia
Zélia Maria Cardoso de Mello, e a todos
os Senhores Deputados Federais, Líde
res dos Partidos com assento na Câmara
Federal, no sentido de editarem Lei que
permita às entidades supramencionadas,
a liberação pura e simples do dinheiro
bloqueado, mediante autorização da au
toridade judiciária de cada cidade, para
que ateste às instituições financeiras de
que a entidade interessada exercia ativi
dades anteriormente à 15 de março de
1990, e. independentemente de cadas
tramento do Conselho Nacional de Ser
viço Social, possam reaver suas reservas
financeiras, tão necessárias para o pros
seguimento do atendimento à criança,
ao jovem, ao deficiente e ao ido!!O.

Requeremos, outrossim, que cópia da
presente propositura, seja enviada ao
maior número possível de Câmaras Mu
nicipais do Estado, solicitando apoio ao
presente requerimento.

Sala das Sessões "Dorival Borsari",
aos 6 de junho de 1990. - Adail Alessio
De Simoni, Vereador - Sidney Fraguas,
Vereador.
Era o que tinha a dizer.

O SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, professo
res e estudantes do Rio de Janeiro fizeram
uma passeata - cinco mil pessoas - ontem,
na Av. Rio Branco, em defesa do ensino pú
blico gratuito e democrático.

Esta manifestação, convocada pelas enti
dades estudantis e pelo CEPE, tem um senti
do maior, porque não foi urna simples mani
festação corporativa. E evidente que os pro
fessores, que hoje têm urna audiência com
o Governador Moreira Franco, apresentam
uma série de reivindicações, corno a passa-

gem do piso salarial de Cr$ 14.000,00 para
Cr$ 58.000,00 mas, não se limitam a reivindi
cações desse tipo. Defendem material de en
sino; defemdem condições de ensino; defen
dem construção e reforma de escolas; defem
dem reivindicações que dizem respeito ao
conjunto da sociedade.

No momento em que o Governo quer des
montar o setor público da economia; no mo
mento em que o Governo exige que univer
sidades e escolas públicas cortem seus gastos
de forma linear; no momento em que o Go
verno anuncia urna política de demissões. a
passeata de ontem, no Rio de Janeiro, mostra
corno setores interessados podem, de um la
do, defender suas condições de vida, de tra
balho e de ensino mas, de outro lado, procu
rar um ensino melhor.

As declarações de ontem, dos diretores das
escolas, de que não vão aceitar a decisão do
Governo, do repasse de 60% do reajuste,
mas que vão repassar tudo ao preço, mostram
que para esses donos a escola é um simples
comércio - por isso eles querem a regra do
livro mercado na educação - enquanto para
os professores e estudantes a escola é um
serviço público, portanto deve ser oferecido
pelo Estudo.

Nosso inteiro apoio à passeata de ontem,
de professores, trabalhadores do ensino e es
tudantes, e a certeza de que mais de um Go
verno já quis eliminar o serviço público e
não conseguiu.

Essa resistência mostra a dimensão do pro
blema e a capacidade popular de se opor à
política do Governo Collor de acabar com
o setor público.

Somos por um ensino público gratuito e
democrático e estamos inteiramente ao lado
dos professores.

Muito obrigado!

O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, recebi corres
pondência do Vereador Nery Machado, de·
Santiago, Rio Grande do Sul, reivindicando
o conserto da BR que liga São Borja a Santa
Maria, via Santiago, a qual se encontra em
péssima condição de conservação, pratica
mente intrafegável. Santiago é um pólo regio
nal da fronteira oeste do Rio Grande do Sul.
ficando mais de 100 km distante dos centr"
maiores 0\1 prH1;,·""lppt,::. ::. ....: ....,~ .~~ .....:,,'V;:l da
preocupação do povo de Santiago, aqui re
presentado pelo Vereador Nery Machado.

Tlmho também, ao longo do meu mandato,
me preocupado com esta situação de calami
dàde, de modo espeeial com a deteriorização
destL rodovia, bem como das demais no Esta
do e que também se encontram nas mesmas
condições.

Ac fazer este pronunciamento, mais uma
vez estou apelando para as autoridades res
pons,~veis no sentido de que prnvid'~nck a
recuperação das rodovias do Estado,

Qu·~ro também, neste momento, am.:nciar
a boa nova pois S. Ex\ o Sr. Presidente da
República, no dia de ontem, em cerimônia
oficial,lanç.ou, no Palácio do Planalto, o Pla-
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no Rodoviário Nacional, para recuperação
da malha rodoviária do País, onde também
estão incluídas as rodovias do meu Estado,
de modo especial esta a que me referi, e ou
tras.

Parabenizo S. Ex', que atende aos insis
tentes e constantes apelos do Parlamento. Ti
ve o prazer de estar presente neste ato solene.
Na oportunidade, S. Ex' se referiu à impor
tância da nossa malha rodoviária, cujo valor
é de 150 bilhões de d6lares, e que representa
um volume em dólares maior do que a nossa
dívida externa. Ora, este patrimônio, sem a
recuperação e os consertos urgentes, em pou
co tempo estaria totalmente dilapidado, e por
este motivo torna-se necessário o recapea
menta e a reconstrução total das rodovias.
O Presidente assinou projeto de abertura de
crédit.o complementar para que se dê início
a essa restauração total da malha rodoviária
do País. É evidente que não será possível
fazer esta reconstrução ao mesmo tempo em
todas as rodovias, mas o que importa é que
foi dado o primeiro passo e a decisão foi to
mada.

Tenho a certeza de que esta notícia já vai
tranqüilizar um pouco a população. Espera
mos que. em breve, pelo menos, os piores
trechos estejam recuperados.

o SR. NEY LOPES (PFL - RN. Pronun
cia o seguinte discurso.) - SI. Presidente,
a situação das Prefeituras municipais brasi
leiras é das mais graves. O último repasse
do Fundo de Participação dos Municípios te
ve uma redução abrupta e drástica: superior
a 50%. Como é possível administrar o inte
resse público com tanta incerteza quanto à
receita? Como o Município poderá absorver
funções vitais à comunidade, como por exem
plo a saúde, através dos SUDS, que não dis
põe de uma estabilidade de recursos finan
ceiros previsível e capaz de assegurar uma
programação a médio prazo?

SI. Presidente, a situação se agrava se le
varmos em conta a atual situação do Nordeste
brasileiro, especialmente o Estado do Ri,.,
Grande do Norte, onde é enfrentado uma
seca verde sem precedentes em nossa Histó'
ria. Multidões de homens e mulheres famin
tos buscam comida todos os dias, nas portas
das Prefeituras. Afinal aí está o ente público'
mais pr6ximo do cidadão. E qual a atitude
do Prefeito, senão aquela de promover o
atendimento e até abrir frentes de trabalho?
Na hora em que o Fundo de Participação
é reduzido, como ocorreu neste mês, até estas
frentes de trabalho e comida para os flagela
dos da seca têm de ser cortados e paralisados.
Vê-se logo a imperiosa necessidade de uma
solução rápida e estável, de maneira a per
mitir que as Prefeituras do interior do Brasil
recebam em dia e, com previsões atendidas,
os recursos que lhes são destinados pelo Fun
do de Participação dos Municípios.

SI. Presidente, o apelo que faço nesta hora
ao Govenro Federal, e especialmente ao Mi
nistério da Economia, na pessoa da Ministra
Zélia Cardoso, é no sentido de que as quotas
mensais do FHndo de Partícipação dos Muni-

cípios tenham um teto mínimo, capaz de ga
rantir aos administradores a segurança de po
derem contar com aqueles recursos financei
ros, e de que o IBGE ultime providências
técnicas para trimestralmente atualizar as po
pulações municipais, através de projeções es
tatísticas, ensejando assim melhor rateio dos
recursos que integram este Fundo de natu
reza constitucional. Somente assim, em mo
mentos de seca como o atual, os Prefeitos
nordestinos poderão dar assistência aos seus
conterrâneos, o que infelizmente não está
sendo possível, no momento, pela redução
do FPM.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - SI. Presidente,
Srs. Deputados, a democracia é um sistema
que internaliza o dissenso. Vale dizer, os dife
rentes pontos de vistas, as contradições entre
os grupos políticos e sociais, são processados
e resolvidos a partir das regras estabelecidas
por consenso entre todos eles. Consenso não
quer dizer unanimidade, mas uma decisão
reconhecida legítima por ampla maioria. Por
exemplo, as Constituições. Mesmo que certos
grupos possam discordar de certos aspectos,
a necessidade de estabelecer um estado de
direito a partir dos direitos fundamentais das
pessoas sobrepassa as diferenças, desde que
estabeleça as condições para que estas mes
mas regras sejam revistas.

Sempre que uma sociedade enfrenta crises
terminais cujas conseqüências afetarão alea
toriamente o conjunto, criam-se as condições
para que os grupos políticos e sociais abram
mão de certos interesses específicos, por mais
justificados que sejam, e busquem um con
senso para a sobrevivência do todo. Um país
agredido num ato de guerra é certamente um
exemplo clássico de estabelecimento inevi
tável do consenso.

As nações democráticas, maduras politica
mente, têm demonstrado, em suas histórias,
que nem todas as questões são partidárias,
ou seja, s6 podem ser tratadas pelo dissenso.
Um processo hiperinflacionário, como o bra
sileiro, certamente seria tratado em outros
países através de um esforço por produzir
consenso, já que a alternativa é o caos social.

. No Brasil nem a fome estimula o consenso.
As oligarquias e elites brasileiras -num país
que foi o último a abandonar o escravagismo
- sempre pensaram o conjunto segundo os
seus interesses. A justiça social, desde o Im
pério, seria o produto automático do cresci
mento econômico destas oligarquias. Curio
sam\lnte num processo de transferência ideo
lógica do dominador para o dominado, parte
considerável da esquerda brasileira atua da
mesma forma, só que a inversa. Será muito
penoso estabelecer democracia, justiça social
e paz se as forças políticas brasileiras não
amadurecerem e entenderem que certas
questões básicas ou conjunturais que afetam
a sobrevivência do conjunto, requerem a bus
ca do consenso.

11. Segurança Pública e Consenso:
A segurança pública no Rio de Janeiro é

um caso evidente de processo terminal que
envolve a sobrevivência de nossa sociedade.

Há poucos meses, o caderno de idéias do
"Jornal do Brasil" publicou algumas refle-'
xões acerca da situação colombiana e da de
sordem institucional provocada pela produ
ção e tráfico de drogas. Não é despiciente
lembrar que o Estado Nacional se caracteriza
pelo monop6lio da força armada, da cobran
ça de tributos e da aplicação da lei. Neste
sentido, a presença do narcotráfico criou um
Estado paralelo. Na Colômbia, há quase duas
décadas, os traficantes iniciaram um processo
de imbricamento com a sociedade legal, ad
quirindo inicialmente grandes fazendas. De
pois de alguns anos, suas atividades já esta
vam diluídas no tecido social, e a presença
ostensiva de seus responsáveis era saudada
em certos ambientes de opulência social. Ho
je a Colômbia vive as conseqüências disto.

O Rio de Janeiro já vive o mesmo processo.
A contravenção está diluída no todo social.
Atividades criminais definem a funcionalida
de de segmentos das atividades legais, como
o roubo de automóveis, alguns ferro-velhos
e certas agências de automóveis. A dupla per
formance de contraventores e empresários se
estabelece com freqüência. Traficantes são
recebidos com tranqüilidade em muitos sa
lões. Alguns políticos dão substâncias à pre
tensa força eleitoral das atividades à margem
da lei. A camelotagem se ajusta ao roubo
de cargas. Atuar criminosamente passou a
constar das hipóteses de atividade de signifi
cativos segmentos de nossa sociedade. O im
bricamento ocorrido na Colômbia já é evi
dente, ainda que não no mesmo grau, no
Rio qe Janeiro. O Estado já não tem o mono
p61io" da força, da cobrança de tributos e da
aplicação da lei.

m. A experiência Internacional:
Situações assemelhadas, ainda que de mui

to menor gravidade, mas entendidas em di
versos países como questões que exigiam um
tratamento consensual, devem servir para as
nossas reflexões. Uma aproximação ao go'
vemo das Cidades-Estados, governos de re
giões adensadas e metropolitanas, com carac
terísticas originais próximas às do Rio de Ja
neiro, permite avançar alguns paradigmas de
tratan :to consensual.

Der. .: estes ganha destaque a experiência
de Tóquio, ainda que por razões não exata
mente iguais. O Governador da Cidade-Es
tado de Tóquio é eleito pelo voto direto em
uma população de 12 milhões de habitantes.
Uma vez eleito, escolhe por decisão direta
seu secretariado. No entanto, no càSó de al
gumas funções, consideradas apartidárias, a
escolha ganha outro ritual. O Governador
articula-se com a sociedade na busca de no
mes de saber inconteste cujas idéias e ações
em relação à área específica ganhem um reco
nhecimento suficientemente consensual. A
seguir submete-os em lista ao Poder Legisla
tivo, que realiza a designação. O Comissário
ou a Comissão designada para a função tem
mandato e operam articulados, mas de foima
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relativamente autônoma do Governador. Em
Tóquio a Segurança Pública tem exatamente
este status.

Tal método nem especial chega a ser. To
dos os países que estabeleceram um consenso
sobre a necessidade de controlar a moeda,
suprapartidariamente, obedecem rigorosa
mente este ritual na designação da diretoria
do Banco Central.

IV. Uma Proposta Político-Administra
tiva para a Segurança Pública no Rio:

Aos políticos cabe criar as condições para
a solução dos problemas que enfrenta seu
povo. Aos especialistas cabe adensar tecnica
mente a decisão política.

A Segurança Pública no Rio é um caso
evidente de crise terminal que só pode ser
enfrentada através de uma ação consensual
das forças políticas e sociais. Não terá solu
ção, neste momento, se partidarizada. A pro
posta que é aqui apresentada à nossa socie
dade visa a dar tratamento metodológico à
Segurança Pública de forma exatamente igual
à que foi dada na Cidade-Estado de Tóquio.
Começa pela reflexão que se trata de um pro
blema terminal que exige solução consensual.
A partir daí estabelecem-se, através de dispo
sitivos legais, os procedimentos de designa
ção da Comissão responsável pela Segurança
Pública no Estado, assim como as suas atri
buições e funções. Define-se o espaço funcio
nal que terá o Ministél,'io Público, cuja desig
nação, aliás, já escapa constitucionalmente
da reserva de exclusividade partidária. Esta
belecem-se as esferas de atribuição do Gover
nador, a guarda, os movimentos sociais, ...
e as relações de articulação entre ele e a Co
missão, e as responsabilidades orçamentá
rias.

A certeza que envolve esta proposição par
te, além da necessidade de consenso, da ne
cessidade de autonomia, dado o imbricamen
to entre a função de Segurança Pública e os
interesses específicos. Dada a cultura política
brasileira atual, os programas de desdobra
mento a longo prazo são marginalizados, o
que é claramente o caso. A própria e urgente
articulação entre as polícias sofre resistência
corporativa. Mesmo uma decisão acerca de
regime de trabalho requer autonomia. A es
tratégica política de recursos humanos nas
polícias sequer tem padrão ou continuidade.
Os processos não correm e têm valor fiduciá
rio. Os grupos marginais com poder econô
mico intervêm.

Esta é uma decisão que não pode esperar.
As regras do jogo precisam estar estabele
cidas antes da transmissão de governo, para
que o novo ritual seja executado pelo novo
Governador.

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF.
Pronuncia o seguinte discurso. - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados. tenho manifestado.
por diversas vezes. aqui na tribuna da Câmara
dos Deputados, minha preocupação com a
falta de critério nas demissões de funcionários
públicos e com o desemprego no Distrito Fe
deral.

Levei esta mesina preocupação ao ex-Go
vernador do Distrito Federal e líder absÇlluto'

das pesquisas de opinião pública para a elei
çâo de Governador. Joaquim Roriz.

rgualmente preocupado com estas ques
tões.·o ex-Governador Roriz, em encontro
mantido com () Presidente Collor. argumen
tou sobre os efeitos altamente negativos des
sas demissóes para o Distrito Federal. onde
a maioria da população economicamente ati
va está empregada no serviço público, concla
mando.S. Ex' a rever estas dispensas.

O Presidente Collor mostrou-se sensível às
colocações de Roriz e prometeu reestudar
a questlio, sem, no entanto, alterar os planos
da reforma administrativa.

O ex-Governador destacou a necessidade
de se ci"Íarem opções de emprego no Distrito
Federal. através de um programa de indus
trializaçlio capaz de minimizar os efeitos do
desemprego sem agredir o meio ambiente.

O Presidente Collor demonstrou. também.
grande interesse e prometeu apoiar os proje
tos de investimentos externos no Distrito Fe
deral, através dos quais Roriz pretende viabi
lizar o metrô de superfície e a implantaçlio
de indústrias de ponta. nlio poluentes.

O Presidente garantiu ainda que. caso Ro
riz seja vitorioso nas eleições para Gover
nador. em outubro. poderá contraI' com a
contrapartida de recursos do Governo Fede
ral para as obras preliminares do metrô e
do projeto de industrialização. que serão via
bilizados com investimentos externos.

A reivindicação no sentido de que sejam
revistas as demissões em massa no serviço
público. especialmente em Brasília, cuja si
tuação de desemprego vem se agravando. e
que foi levada ao Presidente Collor pelo ex
Governador Roriz, ficou de ser estudada.

No geral. Sr. Presidente. Srs. Deputados,
o importante é que as grandes questões que
afetam a Capital da República estão sendo
discutidas por aqueles que têm compromisso
com BrasI1ia.

Não posso deixar de manifestar meu apoio
a esta iniciativa do ex-Governador Joaquim
Roriz. Atitudes como esta demonstram o
profundo interesse e a forma acertada com
que o favorito às eleições para governador
vem-se comportando em relação aos proble
mas que atligem nossa população.

Muito obrigado.

O SR. FLORICENO PAIX.ÃO (PDT 
RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente. Srs. Deputados. a Medida Provi
sória n" 193. que dispõe sobre a reposição
das perdas salariais, além de ser manifesta
mente inconstitucional, deixa de lado os ser
'vidores públicos e os aposentados da Previ
dência Social. os quais vêm tendo os mesmos
prejuízos dos trabalhadores.

O Congresso Nacional não poderá, de for
ma alguma. aprovar essa medida tal como
editada. sem que se reponham as perdas reais
dos salários, sem que se revogue o art. 8"
da proposta, visto que contraria dispositivo
constitucional (art. 7") que garante expressa
mente o reconhecimento das convenções e
acordos coletivos de trabalho. e sem que nela
se incluam os servidores públicos e os inativos
da Previdência Social.

É o que faremos, Sr. Presidente. através
de emendas que iremos apresentar na ocasião
oportuna, inclusive em relação a outros dis
positivos dessa Medida Provisória que penali
zam perversa e injustamente os assalariados
brasileiros.

Era o que tinha a dizer.

O ,SR. CARLOS VINAGRE (PMDB
PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, SR" e Srs. Deputados. se apro
vada a Medida Provisória n" 155. de 15 de
março. que criou o Programa Nacional de
Desenvolvimento, ficará com a sua Comisslio
Diretora a Competência para indicar ao Exe
cutivo as emrpesas privatizáveis. perdendo
o Poder Legislativo sua influência na decisão
sobre o assunto, quando várias dessas entida
des foram criadas por lei ordinária, para inse
rir-se no processo de desenvolvimento econô
mico e social do País. e outras foram resul
tantes de critérios equivocados do Executivo,
principalmente como pronto socorro para
amparar empreendimentos privados malsu
ccdidos, levando à hipertrofia estatizante.

A situação deve, decerto, ser corrigida,
mas a soluçâo proposta implica em concen
trar poderes no Executivo para reiterar erros
anteriores. sem a fiscalização do Congresso,
que poderia evitar o exagero privatista ou
a reincidéncia estatizante, contrários às aspi
rações nacionais. que encaram o Estado co
mo elemento estimu/ador, controlador e con
dutor de um desenvolvimento equilibrado,
infenso às desigualdades econômicas e aos
desequihbrios sociais.

No que tange à Regilio Amazônica, de inci
piente atividade econàmica e fragilidade do·
equihbrio ecológico. é necessária a presença
de um banco estatal que ordene e estimule
seu desenvolvimento. pelo financiamento 'das
atividades produtivas previstas em planeja
mentos nacionais e regionais.

Riquezas imensas podem transformar-se
num quadro de devastação e de misêria. se
não forem obedecidos critérios racionais na
seleção e localização dos empreendimentos,
para o que o Banco da Amazônia possui uma
equipe técnica multidisciplinar inserida na
realidade ecológica, econômica e social da
região. enquanto os bancos particulares difi
cilmente se ajustarão a esses pressupostos.

Diante disso, urge a aprovação de emenda
à Medida Provisória n" 155. definida a prévia
autorização do. Congresso Nacional para a,
privatização de qualquer empresa pública.

Outro assunto. Sr. Presidente.
A Petromisa está no grupo de empresas

estatais extintas pela Medida Provisórja n"
151. esquecido o seu papel de otimizar o uso
de um amplo acervo de informações geoló
gicas. coletado em todo o País, para orientar
a pesquisa do petróleo. destacando-se o refe
rente à mineração de cloreto de patássio e
sal-gema em Sergipe. origem do Complexo
Industrial de Taquari-Vassouras, empreen
dimento sem similar na América do Sul e
que, desde 1986. produz em escala crescente,
o cloreto de potássio. insumo básico como
fertilizante agrícola, devendo atingir, no pró-'
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ximo ano 500 mil tonl~ladas. enquanto a pro
dução de sal-gema atende a importantes in
dústrias nacionais, como a Campanhia Nacio
nal de Álcalis c a própria Petrobnís. com
equipamentos importados em fase de entre
ga.

Com 1.371 empregados, 929 lotados no
complexo mineiro. 229 na sede da empresa
e o restante nos escritórios de apoio opera
cional, em Aracaju, Belém e Curitiba. 110
deles estão cedidos ao Sistema Petrobrás, uti
lizando recursos do Tesouro Nacional. prove
nientes da holding.

Já investiu RO milhões de dólares na pes
quisa mineral, produzindo 1 bilhão de tone
ladas de potássio no Amazonas, 20 hilhões
de toneladas de potássio e magnésio em Ser
gipe. onde extraiu quase 4 milhões de tone
lada de harita, uma e meia toneladas de areias
especiais no Maranhão e um milhão de tone
ladas de harita na Bahia.

Como se vê. a extinção da Petromisa de
semprega milhares de pessoas e prejudica o
desenvolvimento econõmico de vários Esta
dos da Federação, precisando sua existência
ser preservada pelo Congresso Nacional.

Desejo obordar outro tema, Sr. Presiden
te.

Vinculada ao Ministério das Minas e Ener
gia. criada em 1969 para fundamentar a polí
tica do setor mineral e permitir maior flexihi
lidade na execução de programas institucio
nais de órgãos públicos. a Companhia de Pes
quisa de Recursos Minerais, empresa de eco
nomia mista. tem sido um instrumento eficaz
do DNPM. do Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica, à semelhança do
que ocorre na França, na Austrália. no Cana
dá. nos Estados Unidos e na África do Sul.

Seus levantamentus geológicos resultam
em informações fundamentais à geração de
jazidas e ao planejamento governamental.
ahrangendo a política mineral e os programas
de desenvolvimento industrial e abastecimen
to de água, proteção do meio ambiente e
controle dos g'arimpos, reservas indígenas,
zonas de rejeitos industriais e riscos geoló
gicos ou desastres naturais.

Exerce papel importante na pesquisa e ava
liação de depósitos de substâncias minerais;
no apoio às atividades de pequenas e médias
empresas de mineração; na operação e manu
tenção da rede hidrometeorológica e telemé
trica; e na investigação da potencialidade de
áreas para irrigação e em outras funções in
dispensáveis.

Se mais não tem feito. é pela falta de dota
ção adeq uada a esses programas institucio
nais, sendo que sua extinção acarretaria a
interrupção do ciclo de geração de jazidas
minerais, a dependência da tecnologia exter
na. a perda de impostos, a evasão de divisas.
a diminuição das exportações. a impossibi
lidade de continuar obras hidroviárias. a re
dução da localização de fontes de abasteci
mento de água para a pecuária e a perda
do controle da previsão das enchentes e pol ui-
ção dos rios. .

Temos de evitar. por todos os meios. a
extinção ou a deformção operacional da

Companhia de Pesquisas de Recursos Mine
rais.

Desejo ahordar agora. aquilo que consi
dero um golpe contra o Nordeste.

As medidas de estahilidade econômica.
baixadas pelo Governo para apreciação do
Congresso Nacional. não representam. ape
nas. uma vigorosa punição dos modestos pou
padores das classes média e assalariada. mas
um fundo golpe na economia nordestina. afe
tados os tradicionais instrumentos da política
de desenvolvimento regional. como ocorre
na suspensão. por tempo indeterminado, dos
incentivos do Finor e a extinção das Zonas
de Processamento de Exportação.

O aval dos representantes nordestinos à
intenção governamental de recuperar a eco
nomia, detendo a espiral inflacionária. não
pode sacrificar os mais pobres. pessoas ou
regiões. mesmo considerado que o interesse
nacional está acima do regional. visto como
aqucla região vive, há um século. o tormento
das intempéries e as agruras do subdesen
volvimento.

Se pretendemos uma política explícita de
integração nacional e correção dos desequi
hbrios regionais, ela passa pela política de
incentivos ao Nordeste e à Amazônia. como
pe la análise dos excessos demográficos e eco
nômicos de outras regiões, que se aproveitam
da inércia da concentração. com todas as suas
seqüelas de deseconomias.

Diante disso. a hancada nordestina - com
quem nos solidarizamos - fez um veemente
apelo ao Governo para que. no mais curto
prazo, apresente um programa sério e consis
tente para o desenvolvimento do Nordeste.
remetendo projetos de lei de diretrizes orça
mentárias para o próximo ano ainda neste
semestre, e prevendo tais recursos no Plano
Plurianual.
. A formulação de nova política de desenvol
vimento regional; a reavaliação dos incen
tivos suspensos; a retomada imediata das
obras da Hidroelétrica do Xingó; a implan
tação de programas de irrigação pública; uma
linha de crédito e recursos, no âmbito do
Banco do Brasil e do BNDES; a revitalização
da Sudene; investimentos siderúrgicos. auto
motores. inclusive com capitais externos;
prioridade para os complexos químico e pe
troquímico da região. tais. entre outras. as
providências que o Nordeste reclama.

Passo agora. Sr. Presidente. ao ultimo as
sunto de que me quero ocupar neste oportu
nidade.

Tive a honra de participar de homenagem
a um insigne conterrâneo, cujos serviços,
prestados na esfera pública constituem ape
nas motivo de orgulho para o povo do Estado
do Pará.

Luís Geolás de Moura Carvalho não foi
somente o militar exemplar. o político res
ponsável. o administrador competente. mas.
sobretudo, impregnou de dignidade todas as
suas realizações. desde os atos mais simples
até as obrasde maior vulto, revelançlo sempre
energia e disposição em henefício de resulta
dos reconhecidamente construtivos.

Hoje. por ocasição do transcurso de um
ano de seu falecimento. cumpre relembrar
() grande homem e pelo menos algumas de
suas passagens mais importantes, onde se po
de perceher a fibra de uma personalidade
presente e atuante nas páginas mais vibrantes
da recente História do Brasil

Já no mesmo ano em quc abraçou a carreira
militar. promovido a Segundo-Tenente, soli
darizou-se com o espírito geral de insatisfação
vivido no País e apoiou a Revolução de 1930.
integrando com distinção as forças nordes
tinas insurgentes.

De volta a Belém, galgou diversas posições
de comando, tendo ocupado inclusive o posto
de Comandante-Geral da Brigada Militar do
Estado do Pará.

Com a eclosão da Revolução Constitucio
nalista de 1932. Moura Carvalho se posicio
nou ao lado do Governo federal.

Em 1933. elegeu-se Deputado pelo Partido
Liberal de seu Estado e, após a promulgação
da Carta de 1934. integrou as Comissões de
Segurança Nacional e de Viação e Obras PÚ
hlicas da Câmara dos Deputados.

A partir de 1935. reincorporou-se ao Exér
cito, servindo em Manaus. Paraná. Rio de
Janeiro e Belém, onde. no exercício do cargo
de Diretor-Geral do Departamento de Segu
rança Pública, construiu o Presídio São José
e fundou o Instituto de Reeducação Social
c o Educandário Magalhães Barata.

Somente em 1945. com o término do Esta
do Novo. retornou às atividades políticas, fi
liando-se ao Partido Social Democrático
(PSD), legenda sob a qual se elegeu para
a Assembléia Nacional Constituinte como
Suplente de Deputado. Assumiu o exercício
do mandato e tornou-se signatário da Consti
tuição de 1946. ahandonando. no entanto.
as funções parlamentares em 1947, para ocu
par. em seguida o cargo de Governador eleito
para o Estado do Pará.

Nos anos seguintes. Moura Carvalho foi
ainda promovido a Tenente-Coronel. elegeu
se Deputado Estadual no Pará por duas vezes
consecutivas e também Vice-Governador do
Pará. Já na reserva, chegou ao coronelato.
Foi fundador e proprietária do vespertino O
Liberal e da "Rádio Difusora".

Com a morte do Governador Magalhães
Barata, ocupou novamente o Governo do Pa
rá até ser eleito Prefeito de Belém. cargo
no qual permaneceu de 1961 a 1964, quando,
poucos dias após a deposição de João Gou
lart. teve seus direitos políticos suspensos e
seu mandato cassado por força do Ato Insti
tucional n" 1.

Para concluir. desejo apenas renovar meu
apreço e consideração por aquele que se fez.
sem dúvida. um dos proeminentes membros
desta Casa e um dos mais dignos represen
tantes do Estado do Pará. Ao País deixou
o exemplo de sua dedicação ao trabalho com
hinada às demais qualidades específicas de.
um líder nato; enfim. um autêntico patriota
ao qual somente poderão ser dirigidos os mais
elevados encômios sempre que sua memória
for celebrada.
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Cumpro, portanto, com justificado prazer,
o encargo de prestar a merecida homenagem
ao ilustre e saudoso Luís Geolás de Moura
Carvalho.

o SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, como a América
do Norte de então, estamos no limiar de um
novo contexto social tal qual Roosevelt com
seu New DeaI.

Estamos consciente de que o New Deal cus
tou ao Presidente Roosevelt um punhado de
inimigos violentos e figadais, e de que, igual
mente, pelo tipo de sociedade que se formou
na América do Norte, grandes Presidentes
têm, freqüentemente, muitos inimigos mais
radicais do que desejaríamos a qualquer tipo
de pessoa, menos ainda para um Presidente
do Brasil.

Entretanto, está fora de dúvida que o saldo
da aplicação do New Deal foi positivo, muito
positivo, conduzindo os Estados Unidos rapi
damente a uma situação tão invejável que
nunca mais perdeu sua condição de estrela
de primeiríssima grandeza no concerto das
nações.

Guardadas as diferenças culturais, gosta
ríamos muito de ver o novo Governo inspi
rado nos aspectos positivos do New Deal, exe
cutando uma verdadeira economia de pós
guerra, pós-depressão, uma verdadeira briga
da jovem para a recuperação da natureza,
uma tomada de posição diante da total falên
cia dos setores sociais do Serviço Público,
tais como educação e saúde. É um bom sinal
que se tenha tomado uma iniciativa em rela
ção a 15.000 quilô,metros de estradas que vão
ser recuperadas. E uma necessidade urgente,
como é a construção de novas estradas 
uma atividade dinamizadora da economia,
por si mesma.

Sabemos das. dificuldades financeiras do
Governo e do 'sufoco fiscal, que o povo já
sente por ver impostos aumentados. Que o
próximo Orçamento, no entanto, seja uma
escolha criteriosa de aplicação altamente re
produtivas na construção de estradas, usinas
elétricas, no estímulo à agricultura e às fun
ções reprodutivas da sociedade, indústria e
agroindústria, principalmente. Não se eSQue
çam, evidentemente, as prioridades sociais
nas áreas de saúde, educação e habitação.

O New Deal foi válido, como uma verda
deira revolução para os Estados Unidos da
América na medida em que trouxe uma nova
sociedade baseada em leis nacionais em con
trapartida às desencontradas leis estaduais
até então vigente em relação ao emprego,
pensões, seguro-desemprego, saúde pública
e outros serviços públicos.

A própria criação da inovadora autarquia
que foi a Tennesse e Valley Authority bem
poderia inspirar o Brasil em numa nova ar
rancada tipo 50 anos em 5 anos. Andemos
de desejo de ver esta País florescendo em
progresso, em atividade, em exigência por
parte dos cidadãos que querem dar a sua con
trapartida de trabalho e estão antes sendo
desempregados. Será que, em todos esses

anos, as ciências sociais não progrediram o
suficiente para achar fórmulas positivas para
empregar, produzir e preencher os hiatos in
flacionários em vez de provocar recessão para
combater a inflação?

O SR. HARLAN GADELHA (PMDB 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, a comuni
dade de Itaquitinga está comemorando hoje,
com muita alegria, a instalação do Município,
transcorrida no dia 27 de junho de 1964.

O Município de Itaquitinga. localizado no
litoral norte da Mata Seca pernambucana,
inicialmente integrava Goiana e era conhe
cido pelo povo como Areias de Goiana, sen
do somente constituído em Município autô
nomo pela Lei n' 4.952, de 20 de dezembro
de 1963, que criou e também elevou sua sede
à categoria de cidade. A instalação ocorreu
em. 27 de junho de 1964.

Possuindo atualmente uma população
aproximada de 15.000 habitantes, Itaquitinga
é uma das cidades que mais crescem·em Per
nambuco, tendo uma boa agricultura e um
forte comércio.

Não poderia ainda, SI. Presidente, deixar
de registrar a brilhante administração do Pre
feito José Vidal de Morais, que, à frente da
municipalidade, tem realizado importante
obras de infra-estrutura no Município, com
recursos que obtivemos do Governo do Esta
do t? em diversos órgãos do Governo Federal.

E necessário, também, proveitar o presen
te momento para, além de festejarmos, deba
termos e encontrarmos soluções para os pro
blemas que afligem o Município. Com uma
população em crescimento, Itaquitinga conti
nua com muitas carências, tais como falta
de escolas, de saneamento básico e de postos
de saúde. Entretanto, ao lado do Prefeito
José Vidal, tenho-me empenhado junto aos
órgãos governamentais para debelarmos es
sas questões, e já estamos obtendo recursos
para construção de casas populares, no Minis
tério da Ação Social, e para construção de
uma creche, na LBA.

Tenho certeza de que, com a união de to
dos, tornaremos Itaquitinga uma cidade-mo
delo.

Quero, portanto, cumprimentar o povo ita
quitinguense, especialmente o Prefeito José
Vidal, pelo sucesso que está tendo na tenta
tiva de solucionar as necessidades do Muni
cípio.

Parabéns a Itaquitinga;'ao bravo e traba
lhador povo itaquitinguense e ao Prefeito Jo
sé Vidal.

Muito obrigado.

O SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, no turbilhão dos pri
meiros atos do Governo Collor foi por terra
a política salarial que o País possuía. Mesmo
apresentando pontos a serem aprimorados,
ela permitia a convivência dos salários com
a inflação. O Governo, ao extinguir a legisla
ção, deixou uma lacuna, com grandes prejuí
zos para os trabalhadores.

O Congresso Nacional iniciou um debate
para a elaboração de uma nova lei de política
salarial. Todos sabem da impossibilidade de
uma economia diversificada como a nossa po
der sobreviver sem a existência de uma polí
tica de salários definida. Após um período
de discussão interna e com a sociedade, a
Câmara dos Deputados aprovou regime de
urgência para votação de um projeto de lei
sobre a matéria.

O Governo, visando a tumultuar o pro
cesso e impedir a votação de uma lei que
atenda aos interesses dos trabalhadores e da
economia nacional, agilizou-se e emitiu a Me
dida Provisória n' 193. Trata-se de mais um
documento elaborado pelo Fundo Monetário
Internacional e que leva a assinatura do Presi
dente Collor.

A proposta do Governo é uma violência
aos trabalhadores e à economia nacional. É
a expectativa de um violento arrocho salarial
e de uma grande recessão, que só irá bene
ficiar os banqueiros internacionais, que estão
na expectativa do aumento das importações
e redução das importações para o que País
tenha saldo na balança comercial e possa pa
gar os juros da dívida externa.

A proposta 'do Governo é um confronto
som o Congresso e com os trabalhadores.
E produto da irresponsabilidade de um go
verno que esqueceu os compromissos de cam
panha e que se preocupa apenas em agradar
ao Fundo Monetário Internacional e, conse
qüentemente, aos credores do País.

A medida é flagrantemente inconstitucio
nal, pois agride os direitos dos trabalhadores,
consolidados no art. 7", inciso XXVI, "reco
nhecimento das convenções e acordos coleti
vos de trabalho" . O Governo pretende tornar
nulos os acordos coletivos que garantam a
recuperação das perdas salariais.

A violência da medida vai ensejar a sua
rejeição, pois ela não atende aos interesses
da sociedade brasileira.

O SR. FRANCISCO AMARAL (PMDB
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, faleceu em
Amparo, São Paulo, no dia 27 de abril último,
aos 64 anos de idade, o prestante cidadão
Hermínio Gerbi.

Vitimou-o um enfarto que o levou à UTI
da Beneficiência Portuguesa de São Paulo,
onde terminou sua profícua existência ter
rena.

Os meios de comunicação registram, todos
os dias, infaustos acontecimentos como esse,
numa rotina inexorável, porque é lei bioló
gica nascer, viver e morrer.

Todavia, o passamento de Hermínio Gerbi
encheu de consternação não somente os seus
familiares como toda a população daquele
Município paulista e de cidades adjacentes,
porque o pranteado extinto era benquisto por
todos, uma vezque foi figura humana que
nasceu para amar, ser amado, ser amigo e
ter amigos.

Empresário e político, Hermínio Gerbi de
monstrou, ao longo de uma existência dinâ
mica e útil, o entusiasmo dos fortes e as espe
ranças dos que crêem num mundo melhor.



8058 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1990

No campo empresarial, iniciou-se aos 14
anos, estimulado pelo avô Fioravante Gerbi,
fundador da Cerâmica Gerbi, naquela cidade
paulista. Grande era a sua visão industrial
e comercial e, por isso, com outros membros
da família que se radicaram em Moji-Guaçu.
estimulou a ampliação do ramo ceramista.

Com visão extraordinária e reconhecida
acuidade, implantou em suas indústrias a fa
bricação de tubos, habilitando-se a participar
do fornecimento de sua produção nos Esta
dos do Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Goiás, e contribuiu na edificação desta cidade
onde agora estamos, a amada Brasília, Dis
trito Federal de nosso País.

A par de suas atividades industriais e co
merciais, que floresceram com o perpassar
do tempo, Hermínio Gerbi, como figura hu
mana de notável sensibilidade, sempre en
controu tempo para numerosos gestos de al
truísmo, contribuindo e colaborando para a
manutenção de educandários, de asilos e da
Santa Casa de sua cidade.

Como amigo, foi um ser notável. Aten
cioso, solícito e fraterno, sempre atendeu a
todos que o procuravam, dedicando-se sem
discriminação, totalmente, ao atendimento
de uma necessidade material ou ao aconse
lhamento que pudesse proporcionar tranqüi
lidade de coração e paz de espírito aos seus
semelhantes.

No seio familiar, mostrou-se Hermínio
Gerbi uma figura de escol. Se na área de
trabalho foi dinâmico e progressista, digno
e trabalhador exemplar; se no campo social
e filantrópico foi respeitado, solícito e frater
nal; se na área política foi operoso, paciente
e democrático, a ponto de exercer a vereança
em Amparo em quatro mandatos distribuídos
entre 1964 a 1983, no reduto famiIiár, repito,
o ilustre extinto excedeu-se em ensinamento,
dedicação e Zelo. Foi tão querido que seus
funerais tiveram um acompanhamento como
poucas vezes se viu em Amparo, tendo até
me~ecidouma crônica de sua nora, Rosaquel,
no jornal da cidade.

Isto posto, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
requeiro, nos termos regimentais, que este
singelo registro, mas apresentado com um
coração também consternado, pelas imensu
ráveis qualidades de Hermínio Gerbi, que
há pouco nos deixou, fiquei consignado nos
Anais desta egrégia Casa de leis.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Depu

tados.

O SR, AGASSIZ ALMEIDA (PMDB 
PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, nesta fase de
perplexidade em que se dabate o País, em
face dos açodados planos lançados à Nação
pelo atual Governo Federal, destacadamen
te, essa desabrida reforma administrativa cu
ja meta encerra o condenável desideratum
da demissão em massa sem justa causa e crité
rios, de milhares de servidores públicos, a
maioria dos quais com tempo de serviço aci
ma de cinco anos, como também esta outra
forma de demissão branca, a disponibilidade,

pior talvez do que a própria demissão em
si, porquanto leva o servidor à ociosidade
compulsória, impõem-nos, decerto, denun
ciar este estado de terror que abala os funcio
nários públicos do país.

Entre as empresas públicas e órgãos fede
rais que estão sendo atingidos ou ameaçados
por demissões e disponibilidade de servido
res, destacamos a Empresa Brasileira de Cor
reios e Telegráfos, criada em 1969.

O advento do Decreto-Lei n' 200/67 repre
sentou uma nova perspectiva de aprimora
mento do serviço público como um todo, à
medida que facultou a criação da Empresa
Brasileira dos Correios e Telegráfos e, com
esta nova estrutura político-administrativa,
esta empresa reformulou os serviços de cor
reios e telegráfos, emergindo uma empresa
estatal saudável e eficiente, detentora da má
xima confiança da população. Grandes foram
as alterações introduzidas na empresa, visan
do à criação de condições para restabelecer
a saúde financeira dos serviços postais.

A década de 1970 foi muito importante
para a empresa, assinalada por intensas trans
formações na estrutura e na qualidade dos
serviços postais. Datam dessa década os gran
des investimentos na construção de agências
e centros operacionais e na mecanização da
triagem em Brasília, Rio de Janeiro e São
Paulo, além de introdução do código de ende
reçamento postal.

A Empresa Brasileira de Correios e Tele
gráfos, empreendendo relevante trabalho nos
serviços postais no País, destacadamente nas
áreas rurais, cujo acesso e atendimento são
de pesados custos, mesmo assim os desem
penhou a contento, integrando o País através
de uma verdadeira malha, por todos os rin
ções e regiões.

É nesta empresa, de importância funda
mentaI na rede de comunicação postal no
País, que o Governo Federal, desabridamen
te, através dessa desastrosa reforma adminis
trativa, lança à guilhotina das demissões e
disponibilidade milhares e milhares de fun
cionários.

Recebemos da Federação Nacional dos
Trabalhadores em Empresas de Correios e
Telégrafos, datado do dia 19 de junho do
corrente, memorial no qual retrata a situação
de apreensão que domina os seus servidores,
por atos irregulares e ilegais, praticados pela
Diretoria da ECT, destacadamente estas: (a)
- a ECT adquiriu, em 1989 e 1990, 500 Kom
bis e 253 caminhões sem licitação, pagando
as faturas antes da total entrega das viaturas;
(b) - foram adquiridos à Ensec Engenharia
equipamentos de triagem de correspondên
cias, tecMlogicamente superados e sem lici
tação; (c) - o "rombo da Vasp" comprova
que a ECT efetuou pagamentos antecipados
de vultosas quantias relativas ao fretamento
das aeronaves daquela companhia que inte
gram a rede postal noturna.

Para a apuração destes fatos e 'de outros
praticados pela direção da ECT, o Fentect
- Federação Nacional dos Trabalhadores em
Empresas de Correios e Telégrafos, nos enca
minhou ofício no qual solicita a instauração

de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
-CPI.

Nesta oportunidade, denunciamos esses fa
tos à Nação e repelimos a forma como o Go
verno Federal, em nome de um desconexo
enxugamento da máquina administrativa da
ECT, engendra, através de um plano narci
sista, a demissão de 8.017 servidores daquela
empresa, quando, pelo contrário, deveria
procurar debelar a sangria provocada aos co
fres da empresa, por graves e prejudiciais
itre,gularidades de cunho financeiro.

E por aí que o Governo Federal pautaria
a sua ação, e não através de demissões e dis
ponibilidades em massa, sem critérios nem
justa causa.

No meu Estado, Paraíba, o quadro é mais
aterrador e sombrio, agravado pela vestimen
ta de ditador de quintal assumida, treslouca
damente, pelo Diretor Regional da ECT,
Francisco Sérgio M. de Lucena.

Naquela regional da ECT, em nome de
uma pseudo-ordem administrativa, tudo se
pratica, violentando-se os mais elementares
direitos constitucionais, e o Diretor manda
e desmanda, alcançando as arbitrárias medi
das e atos de inomináveis conseqüências.

Em nome da preservação dos direitos do
exercício da cidadania, denunciamos à Nação
o caricato diretor da Empresa Brasileirade
Correios e Telégrafos, na Paraíba, o Sr. Fran
cisco Sérgio Lucena, dedo-duro desta desor
dem instaurada no País, e requeremos que
constem nos Anais da Câmara dos Deputados
os ofícios anexos, lavrados da atual diretoria
da ECT, na Paraíba, pelos quais podemos
depreender o grau de autoritarismo de que
estão investidos aqueles chefes de órgãos pú
blicos.

E esse estado de insegurança abate-se so
bre centenas e centenas de servidores, na
dança macabra de atingir humildes servido
res.

A diretoria da ECT, na Paraíba, alcançou
o máximo do descalabro, provocado pela in
sentatez do seu diretor regional,' cujo nível
de ação remonta aos tempos da ditadura mi
litar.

A empresa prima pela perseguição, repres
são e arbitrariedades, tanto contra os seus
servidores, como contra o sindicato da cate
goria cujos dirigentes são proibidos de ingres
sar no recinto de sua sede, inclusive para
exercer suas atividades sindicais, como distri
buir boletins, fiscalizar o ambiente de traba
lho in loco, etc. Para se ter uma idéia, no
dia 14 de maio, o diretor regional pediu os
nomes dos componentes da diretoria do sindi
cato e, no dia seguinte, transferiu-os para
os locais que dificultam os trabalhos de tais
dirigentes. Como se não bastasse, este mes
mo diretor, investido de todos os poderes,
demitiu um desses trabalhadores sindicalis
tas, ignorando a sua estabilidade, garantida
constitucionalmente, pelo art. 8' - inciso
VIII.

As atitudes arbitrárias deste Sr. Diretor
chegam ao ponto de fazer com que através
de pressões, os ecetistas filiados ao sindicato
se desfiliem, pois caso contrário, as perse-
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guições são terríveis, chegando, para tal fim,
a elaborar modelos padronizados de requeri
mento de desfiliação.

As demissões, na Paraíba, chegaram ao nú
mero de 75 servidores, sendo que, entre eles,
37 haviam sido promovidos por merecimen
to, três meses antes de as demissões começa
rem. Citamos aqui alguns destes servidores
que, injustamente, foram demitidos: Manoel
Vieira da Silva (diretor sindical); Maria das
Neves Brasillino da Silva (gestante); Antônio
Moreira de Melo (ex-cipeiro, protegido pela
estabilidade provisória e com 22 anos de ser
viços prestados à ECT); José Tarcísio Angelo
(em tratamento médico por acidente de tra
balho.) Além dos citados, muitos outros, com
mais de 20 anos de serviço, muitos dos quais
não têm como encontrar outro trabalho, dada
sua avançada idade e por ser sua única forma
ção a prestação postal, que é de monopólio
da ECT.

Desta forma, Sr. Presidente e Srs. Depu
tados o grande problema social causado por
milhares de trabalhadores demitidos trará,
sem dúvida, enorme prejuízo ao serviço pres
tado por esta empresa, bem como aos cofres
públicos uma vez que os verdadeiros causa
dores da crise na empresa continuam impunes
e administrando à revelia das leis e da Consti
tuição.

Pela posição assumida em defesa .dos sindi
calizados no Sintect da Paraíba e sua coragem
de denunciar os demandas dos ditadores mi
rins, requeremos que o memorial que me foi
encaminhado pelo Presidente daquele Sindi
cato, Bruno Freitas Pinto, em 7 de junho
do corrente, conste nos Anais da Câmara dos
Deputados.

Que falem em defesa dos servidores da
ECT da Paraíba os fatos, a verdade, e que
cessem os desmandos e truculências pratica
dos por uma diretoria que só conhece os atos
ilegais, as arbitrariedades e, pior de tudo,
a subserviência aos poderosos do dia.

Que, por instante, cesse a estupidez huma
na e se faça da pena do cronista, meu conter
râneo, F. Pereira Nóbrega, na "Carta ao Car
teiro", o bálsamo à dor dos infortunados,
e eu acrescento, cronista F. Pereira Nóbrega,
pelas ruas o carteiro passou, e alguém per
guntou: Onde ides? e ele respondeu -levar
meu pranto para a rua das amarguras; fuj
demitido.

Que esta crônica "Carta ao Carteiro" seja
inserida nos Anais desta Câmara Federal, pa
ra que, no amanhã da História, os pesquisa
dores encontrem entre tantos momentos de
selvageria, estas palavras de alento a falar
por nós.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O ORADOR:

Relatório dos atos arbitrários da diretoria
regional dos Correios na Paraíba

Ilustríssimo Senhor Deputado Federal:
Agassiz Almeida
A Empresa Brasileira de Correios e Telé

grafos, em todo o Brasil, está promovendo
demissões em massa de seus servidores, a

pretexto de um suposto saneamento finan
ceiro.

Ora, tal argumento é totalmente falso; o
que realmente ocorre na empresa é que ela
foi levada a uma situação financeira defici
tária, não por culpa dos seus servidores, mui
to pelo contrário, eles é que ainda sustentam
a empresa; a causa de tal situação são os
desmandos administrativos, os desperdícios
e os escândalos, como o denunciado pela Fo·
lha de S. Paulo, envolvendo também a Vasp
e outras transportadoras.

Como exemplos de desmandos administra
tivos e desperdícios citamos os seguintes:

a) Sedex Vip - Trata-se de um serviço
especial de encomendas, que conta com jati
nhos (Lear Jet) exclusivos, pintados nas cores
da ECT e que trafegam entre São Paulo, Rio
de Janeiro e Belo Horizonte. A demanda por
estes serviços é tão insignificante, apesar da
publicidade que se lhe tem dado, que a média
de peso das encomendas transportadas não
supera os quinze quilos por viagem e, recen
temente uma dessas aeronaves levantou vôo
com apenas duzentos gramas (200 gr). Certa
mente um recorde digno de "Guines Book--;

b) utilização de passagens aéreas - em
1989, a ECT gastou mais em passagens aéreas
do que na aquisição de combustível nas suas
três mil viaturas. Ocorre um verdadeiro festi·
vaI de viagens de serviço que consome passa
gens aéreas, diárias e hospedagens em hotéis.
Alguns diretores e assessores da atual direto
ria mantêm suas famílias no Rio e São Paulo
e, por isso, sempre estão "viajando a serviço"
para estas cidades, principalmente em finais
de semana;

c) ESAP - Escola Superior de Adminis
tração Postal - esta escola forma adminis
tradores postais, que tem como campo de
trabalho unicamente a ECT. A empresa gasta
uma fortuna para formá-los, no entanto, eles
são subutilizados na empresa, uma vez que
muitos deles executam tarefas inferiores,à sua
capacitação, tais como fechar malotes, aten
dimento em balcão, quando não são comple
tamente ociosos. Apesar de serem admitidos
mediante concurso público (o que demonstra
sua capacidade), são demitidos sem ser res
peitada a sua estabilidade, como está garan
tida na Constituição Federal (art. 41);

d) escândalo CorreiosNasp - como é de
.conhecimento público, a empresa está envol
vida em um grande escândalo (denunciado
pela Folha de S. Paulo), que a empresa vem
tentanto esconder. Este escândalo envolve
a "bagatela" de um bilhão de cruzeiros. Ora,
com que autoridade a empresa fala de sanea·
menta financeiro para justificar as demissões
de seus trabalhadores, quando existe este es
cândalo e que nem ao menos se procura apu
rar devidamente. Prefere demitir 8.017 traba
lhadores, pais de famílias inocentes e que são
os verdadeiros responsáveis pelo que há de
eficiente e respeitável na empresa. Com esta
diretoria, certamente aparecerão outros es
cândalos e mais pais de famílias trabalhadores
serão demitidos "para enxugamento da má
quina";

e) gasto com publicidade e rescisões de
contratos - as próprias demissões acarretam
urna soma considerável de dinheiro que é pa
go nas verbas rescisórias, FGTS, etc. Além
disso, a empresa está gastando somas enor
mes de dinheiro em matérias pagas na im
prensa para justificar as arbitrariedades co
metidas (anexas, seguem recortes de jornais
que comprovam este fato). A demissão des
ses servidores irão certamente fazer baixar
o nível de qualidade dos serviços prestados
pela empresa, uma vez que ela mesma declara
que os Correios necessitam de contratar mais
5.915 trabalhadores para o ano de 1990. Con
traditoriamente faz o contrário.

A Diretoria da ECT na Paraíba
No Estado da Paralba, a empresa prima

pela perseguição, repressão e arbitrarieda
des, tanto contra os seus trabalhadores como
contra o sindicato da categoria, cujos dirigen
tes são proibidos de ingressar no recinto de
sua sede, inclusive para exercer as suas ativi
dades sindicais, como distribuir boletins, fis
calizar o ambiente de trabalho "in loco", etc.
Para provar este fato, seguem em anexo do
cumentos vindos da empresa reafirmando tal
proibição, assinados pelo próprio diretor re
gional. No dia 14 de maio o Diretor Regional
pediu os nomes dos componentes da diretoria
do sindicato. No dia seguinte, transferiu-os
para locais que dificultam o trabalho de tais
dirigentes. E foi mais longe, demitiu um des
ses trabalhadores sindicalistas, ignorando a
sua estabilidade, garantida constitucio
nalmente (art. 8, inciso VIII).

O diretor regional constrange os ecetistas
filiados ao sindicato a que solicitem desfilia
ção bem como persegue os que ousam deso
bedecer às suas determinações. Chegou ao
ponto de fazer campanha de desfiliação, utili
zando inclusive modelos padronizados de re
querimentos para tal fim.

Foram demitidos 75 servidores na Paraíba,
sendo que entre estes há 37 promovidos por
merecimento três meses antes das demissões;
um diretor sindical (Manoel Vieira da Silva);
urna senhora gestante (Maria das Neves Bra
silino da Silva); um ex-cipeiro protegido pela
estabilidade provisória e com 22 anos de ser
viços prestados à empresa (Antonio Montei
ro de Melo); um em tratamento médico por
acidente de trabalho (José Tarcísio Angelo);
dois administradores postais, contratados
mediante concurso público (Azuil Pereira de
Lucena e Eudo Marques Dias), além de mui
tos outros com mais de vinte anos de serviço,
muitos dos quais não tem como encontrar
outro trabalho, dado a sua avançada idade
e ter como única formação a prestação de
,serviço postal, que é de monopólio da ECT.

Tendo em vista tudo o que foi acima afir
mado, o grande problema social causado por
milhares de trabalhadores demitidos, o pre
juízo que isto causará no próprio serviço pres
tado pela empresa bem como nos cofres pú
blicos, uma vez que os verdadeiros causa
dores da crise na empresa continuam impunes
e administrando à revelia das leis e da Consti
tuição, vem pedir a V. Ex', em nome de não
somente os 8.017 demitidos dos Correios,
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mas também de todos os servidores públicos
da Nação, o seguinte:
1-que seja apresentado um projeto de

lei visando à revogação das demissões havidas
no serviço público, sem que tenha havido mo
tivo justo, havidas entre o dia 15-3-90 até
a data da promulgação da lei;

2 - que sejam os administradores punidos
e responsabilizados civilmente pelos danos
causados ao patrimônio público;

3 - que se digne o ilustre deputado a de
nunciar e pedir a instalação de uma CPI para
apurar o escândalo da Vasp/ECT e outro para
apurar a campanha anti-sindicato existente
nos Correios, o que está sendo feito nacional
mente e constitui um crime previsto no Códi
go Penal (art. 199), além de ofensa à Lei
Maior do País.

Atenciosamente.
João Pessoa (PB), 7 de junho de 1990. 

Bruno Freitas Pinto, Presidente SINTECT
PB.

Anexos seguem documentos comprobató
rios de muitas das alegações feitas neste rela
tório.

Preparado pelo:
Sindicato dos Trabalhadores em Correios

e Telégrafos na Paraíba - Rua Duque de
Caxias n' 319 - João Pessoa - PB - CEP
58010

Telefone (083) 241-1627

o Norte
João Pessoa, 5 de junho de 1990

ECT DIZ QUE USA CRITÉRIO
JUSTO PARA AS DEMISSÕES

A Empresa de Correios e Telégrafos 
ECT, através de sua Diretoria Regional na
Paraíba, reduzirá seus quadros de funcioná
rios, baseada em critérios os mais justos pos
síveis. Esta é uma das formas de atender as
novas diretrizes impostas pelo Governo Fe
deral, de tornar as empresas estatais de pres
tação de serviços, em eficentes e rentáveis.

As medidas saneadoras que se observar na
ECTTPB no momento, estendem-se por to
dos os estados do Brasil e suas respectivas
regionais.

De acordo com a Diretoria RegionaIlPb,
todos os serviços prestados por empresas con
tratadas foram cancelados num primeiro mo
mento, como são os casos da vigilância, lim
peza, transporte e obras. Agora todos serão
realizados com os próprios recursos, da ECT.

Sobre as demissões de funcionários, alguns
com vários anos de serviços prestados à ECT,

a Diretoria Regional, esclarece que antes de
qualquer medida definitiva sobre as demis
sões, analisou-se em cada funcionário, seu
desempenho profissional, sua iniciativa, assi
duidade, pontualidade e a criatividade. Neste
processo de avaliação da vida funcional de
cada empregado contou-se com a colabora
ção de todas as chefias imediatas.

Os resultados desta avaliação criteriosa pa
ra a tomada de medida tão controvertida,
foram as dispensas de 75 funcionários dos
quadros administrativo e operacional da Re
gional na Par,aíba. Todos os dispensados rece
berão integralmente os seus direitos traba
lhistas, informou a Diretoria Regional.

O resultado deste processo, na avaliação
de toda a Diretoria Regional, é permanência
em seus quadros, de funcionários que de fato
estão aptos profissionalmente para engaja
rem-se nas novas diretrizes assumidas. pela
ECT e o Goyerno Federal.

J. Correio da Paraíba
7-6-90

DIREÇÃO DOS CORREIOS JÁ
JUSTIFICA AS DEMISSÕES

A Direção Regional da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos enviou ontem ao
Correio uma nota onde afirma serem inverí
dicas as informaçõesdadas pelo Sindicato dos
Trabalhadores da empresa, no que diz respei
to aos critérios adotados para a demissão de
dezenas de empregados. Na íntegra, a posi
ção da ECT - PB:

"O Governo Federal, em busca do equilí
brio econômico e social do Brasil, deliberou
a adoção de medidas profundas de sanea
mento da máquina estatal, da qual faz parte
a ECT, como Empresa Pública vinculada ao
Ministério da Infra-Estrutura, dentre as quais
a redução de seu efetivo.

Desse modo, a Direção desta Empresa de
sencadeou, em âmbito nacional, profundos
e exaustivos exames dos seus sistemas opera
cional e administrativo, buscando adequá-los
à nova realidade e determinação governa
mental.

Destarte, foram adotadas as seguintes me
didas:

1. redução drástica das despesas com
contrataçãõ cfe-Umpeza, Vigilância, obras e
transportes, a partir da racionalização e apro
veitamento dos recursos próprios da ECT;

2. dispensar, com todos os direitos, 75
empregados desta Diretoria Regional. Para
essas dispensas foi processada uma exaustiva
análise da visa funcional de cada empregado,
seu comportamento e seu nível de produção,
através de consulta aos assentamentos e às
respectivas chefias imediatas. Considerou-se,
ainda, o resultado da Avaliação de Desem
penho, quando foram identificadas: capaci
dade profissional, responsabilidade, iniciati
va, disciplina, criatividade, assiduidade, pon
tualidade, etc.

3. Assim, poresse processo, as demissões
não foram aleatórias, mas criteriosas, dentro
dos limites da lei, e foi visando diminuir o
número de demissões e o melhor aproveita
mento dos seus recursos humanos, que esta
Diretoria Regional procurou empregar parte
do seu excedente em atividades de vigilância
e transporte.

4. E, ao contrário do que se noticiou e
vem se noticiando, não houve demissão de
empregadas gestantes e nem de empregados
com contratos de trabalho interrompidos pa-

. ra tratamento de saúde.
5. Também são inverídicas as notícias de

que as medidas saneadoras adotadas tenham
prejudicado o serviço postal-telegráfico pres
tado à população, porquanto sua qualidade
tem alcançado os melhores índices já verifi
cados no Estado, de acordo com o controle
de qualidade vigente.

6. Isto se tornou possível, com a implan
tação de novos centros operacionais, como
é o caso do Centro de Distribuição Domi
ciliária instalado no bairro da Torre, o qual
centraliza a distribuição das correspondên
cias e telegramas daquela área e da região
das praias.

7. Enfim, o que se verifica é que o Sindi
cato dos Trabalhadores em Empresas de Cor
reios e Telégrafos na Paraíba - SINTECTI
PB, de forma inescrupulosa e irresponsável,
vem se utilizando sem qualquer constrangi
mento, de alguns órgãos da imprensa local,
para divulgar notícias alarmantes de que a
ECT neste Estado irá demitir mais 45 empre
gados, quando, na realidade, o processo de
ajuste já foi concluído.

8. Assim sendo, e na certeza de que a
resposta ora apresentada será publicada nos
termos da referida legislação; apresentamos
a V. S' nossos protestos de consideração e
apreço. Francisco Sérgio M. de Lucena. Dire
tor Regional. ECT/DRlPB."
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Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
DIRETORIA REGIONAL DA PARAÍBA
Assunto: Atendimento SINTECT
CT/DRlGEREC/SRET/PB-D122/90

João Pessoa - PB, 10 de maio de 1990

Ilm· Sr.
Bruno Freitas Pinto
Presidente do SINTECT/PB
Av. Duque de Caxias, 319 - P andar
Nesta

Em aditamento à CT/GBDR/0018/90, in
formamos a V. S' que o atendimento a repre
sentantes desse Sindicato, será efetuado na
Portaria, pela chefia da Seção de Relações
do Trabalho, de segunda a sexta-feira, no
horário de expediente ou, caso necessário,
na própria.SRET.

Esclarecemos, ainda, que em face de não
haver atividades administrativas aos sábados,
nesses dias, não haverá atendimento aos re
presentantes do Sindicato.

Atenciosamente, Francisco Sérgio M. de
Lucena, Diretor Regional.

Assunto: Notificação
CT/IPERG/SIARlPB - 205190

João Pessoa, 5 de junho de 1990
Ao Servidor
Bruno de Freitas Pinto
Rua Duque de Caxias;319 -1· andar
58010 - João Pessoa - PB

Prezado Senhor,
'Segundo informação do Chefe da Agência

Central - PB, no dia 21 de maio do an~

em curso, V. S' distribuiu panfletos no hall
da aludida agência, em desobediência a or
dem expressa que lhe foi dada pelo Diretor
Regional.

Por isso, atendendo ao princípio constitu
cional da ampla defesa, notifico V. S' para,
no prazo de 10 (dez) dias apresentar a defesa
que julgar oportuna.

Atenciosamente, José Albino de Sousa Ne·
to, Inspetor Sindicante.

CT/GABDR/PB-00/18/90
Assunto: Limitação de Acesso às Dependên
cias da Empresa

João Pessoa, 8 de maio de 1990.

lIm· Sr.
Bruno Freitas Pinto
Presidente do SINTECT/PB
Rua Duque de Caxias, 319 - 19 andar
58010 - João Pessoa - PB

Prezado Senhor,
Atendendo o princípio discricionário que

tem como base a conveniência e oportuni
dade na prática dos Atos Administrativos,
vimos pela presente informar a V. S' que a
partir desta data o seu acesso às dependências
desta Diretoria, será restrito às áreas de aten
dimento m~dico, odontológico e ambulato
rial e de relações trabalhistas, determinação
esta que é extensiva aos demais membros da

entidade sindical que estiverem afastados de
suas atividades funcionais, e àqueles que por
ventura venham a se afastar.

Urge salientar a V. S' que a presente.me
dida é de natureza disciplinar, objetivando
afastar qualquer perturbação à ordem interna
da Empresa, e ao mesmo tempo buscando
preservar o regular andamento de suas ativi
dades concernentes.

Atenciosamente, Francisco Sérgio M. de
Lucena, Diretor Regional.

CT/GEREC/DRlPB-016/90
Assunto: Notificação

João Pessoa, 18 de maio de 1990.

Ao Servidor
Bruno Freitas Pinto
Rua Duque de Caxias, 319 -19andar
58010 - João Pessoa - PB

Prezado Senhor,
Segundo informação do Chefe da Agência

Centrál, no dia 10 de maio último, V. S' foi
flagrado distribuindo panfletos no hall da
agência central, em desobediência a ordem
empressa que lhe foi dada.

Por isso, atendendo ao princípio constitu
cional da ampla defesa, notifico V. S' para,
no prazo de 10 (dez) dias apresentar a defesa
que julgar oportuna.

Atenciosamente, Antonio Ferreira Cirilo,
GEREC/DR/PB.
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Assunto: Diretoria do S1NTECT
CT/DR/GERECISRET/PB-032/90

João Pessoa - PB. 14 de maio de 1990.

IImo Sr.
Bruno Freitas Pinto
Presidente do S1NTECT/PB
Rua Duque de Caxias, 319 - 19 andar
58010 - Nesta

Sr. Presidente.
Considerando as possíveis alterações pro

cessadas na composição da Diretoria desse
Sindicato desde sua fundação, solicitamos a
V. S' nos fornecer uma relação contendo os
nomes dos empregados que atualmente fa
zem parte dessa Diretoria.

Limitados ao exposto, subscrevemo-nos.
Atenciosamente, Francisco Sérgio M. de

Lucena, Diretor Regional.

Patos, 20 de outubro de 1989.

Sr. Presidente do S1NTECT/PB
Eu, Nelson Evangelista Freire, carteiro,

matrícula 8477374-0, lotado na DRlPB. ve
nho por meio desta solicitar a V. S' o cancela
mento de minha filiação ao quadro de asso
ciado dessa entidade.

Outrossim. informo a V. S' que a Empresa
está recebendo uma cópia desta carta, fican
do, assim, notificada de minha vontade.

Caso não haja manifestação expressa por
parte desse Sindicato à ECT, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar desta data, autorizo
a cessação do desconto em folha, por parte
da Empresa.

Atenciosamente, Nelson Evangelista Frei
re.

João Pessoa, 25 de janeiro de 1990

Sr. Presidente do SINTECT/PB
Eu, Tânia Nadja Amorim Viegas, Técnico

Postal Júnior, matrícula n° 8475135-5, lotado
na DR. venho por meio desta solicitâr a V.
S' o cancelamento de minha filiação ao qua
dro de associados dessa Entidade.

Outrossim, informo a V. S' que a Empresa
está recebendo uma cópia desta carta, fican
do, assim, notificada de minha vontade. .

Caso não haja manifestação expressa, por
parte desse Sindicato à ECT, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar desta data. autorizo
a cessação do desconto em folha, por parte
da Empresa.

Atenciosamente, Tânia Nadja Amorirn
Viegas.

CT/GABDR/PB-23/90
João Pessoa, 31 de maio de 1990.

Ilm" Sr.
Jerdivan Nóbrega de Araújo
Secretário Geral do S1NTECT/PB
Rua Duque de Caxias, 319 -19 andar
58020 - João Pessoa - PB

Senhor Secretário,
Acuso pela presente o recebimento, no dia

25-5-90, de sua correspondência sem data,
qualificada "Ofício S1NTECT/PB-22/90",
pela qual V. S' encaminha cópia autenticada
da ecografia obstétrica da ex-empregada Ma
ria das Neves da Silva Brasilino, datado de

18-5-90. e solicita "seja revogado o ato da
demissão" da referida ex-empregada.

Como a apresentação do sobredito docu
mento médico foi posterior ao ato resilitório
do contrato laboral da nomeada ex-empre
gada informo a V. S' que esta Diretoria Re
gional houve por bem indeferir seu pleito,
haja vista não ocorrer a hipótese de que trata
o art. 10, a, do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias da Carta Política vigente.

Atenciosamente, Francisco Sérgio M. de
Lucena, Diretor Regional.

Ofício n" 2ófl}() - Sintect/PB
Do: SintectlPB - Sindicato dos Trabalha
dores em Correios e Telégrafos na Parmba
Ao: Exmo. Sr. Deputado Federal Agassiz
Almeida

Senhor Deputado.
Os trabalhadores abaixo relacionado fo

ram responsabilizados por uma crise que não
fizeram. Tiveram seus empregos tomados pe
la política devastadora do Governo Federal
e. hoje. clamam dos seus representantes no
Congresso Nacional. por uma atitude em fa
vor de seus empregos e suas famílias. que
se viram de repente no olho da rua. O traba
lhador não pode ser responsabilizado por
uma crise que estamos cansados de saber
quem a fez e como sair da mesma.

Estamos cientes de que os senhores ficarão
ao lado daqueles que carregam o serviço pos
taI nas costas e, hoje, pagam por uma admi
nistração retrógrada. reacionária e irrespon
sável dos que ora dirigem o País e. em particu
lar. a Empresa Brasileira de Correios e Telé
grafos.

Solicitamos ainda que seja criada um CPI
para apurar os desmandos e pérseguições
dentro da ECT.

I. Antônio Monteiro de Melo - 22 anos
. de Correios: 2. Valdomiro Oliveira dos
Santos - 22 anos de Correios; 3. Carlos
Alberto Lima - 19 anos de Correios:
4. Maria José Pereira - 16 anos de Cor
reios; 5. Gilvandra Brito de O. Souza 
16 anos de carreios; 6. Ivanildo Ferreira da
Silva -16 anos de Correios; 7. WaIter Soa
res de Souza - 15 anos de Correios: 8. Sô
nia Azevedo Sousa - 15 anos de Correios;
9. Carlos Alberto Ferreira - 15 anos de
Correios: 10. José Pereira Cavalcante - 15
anos de Correios; 11. Maria Aparecida de
Souza Silva - 15 anos de Correios: 12. Luís
Antônio Rodrigues - 15 anos de Correios:
13. Antônio Alves da Silva - 15 anos de
Correios; 14. Francisco Célio Vilar - 14
anos de Correios; 15. José Rogério Rodri
gues da Fonseca - 14 anos de Correios:
16. Francisco José dos Santos - 14 anos
de Correios: 17. João Batista de Azevedo
Lins - 14 anos de Correios; 18. Heriberto
Ribeiro de Sá - 14 anos de Correios:
19. Genival Lopes de Almeida Filho -14
anos de Correios: 20. Aêldo Aires Vieira
- 14 anos de Correios: 21. Darci Wander
ley de Medeiros - 14 anos de Correios:
22. Jurandi André Palhano - 14 anos de
Correios: 23. Selma Dantas - 14 anos de
Correios: 24. Mariuza Chaves HercuÍano

-13 anos de Correios; 25. João Bosco Ne
ves - 12 anos de Correios; 26. Edmilson
Corrêa Luís - 12 anos de Correios; 27. Ge
túlio Ferrer de Almeida - 11 anos de Cor
reios; 28. Ronaldo Evaristo Gonçalves 
11 anos de Correios: 29. Núbia Marques
Elias - 11 anos de Correios: 30. Vomar
de Carvalho Santos - 11 anos de Correios:
31. Ariosvaldo Rodrigues de Araújo - Il
anos de Correios; 32. José Humberto Ca
valcanti - 10 anos de Correios: 33. João
Gomes Pereira - 10 anos de Correios:
34. Hermano Luís de Menezes Caldas 
10 anos de Correios; 35. Inácio Fernandes
de Oliveira - 10 anos de Correios; 36. An
tania Alves Pereira - 9 anos de Correios;
37. Renovaldo Maciel Lins - 9 anos de
Correios; 38. José Baraúna de Lima Filho
-9 anos de Correios: 39. Maria do Socorro
Silva - 8 anos de Correios; 40. Sônia M"
Lacerda da Silva - 8 anos de Correios;
41. Helena Cássia da Silva Ribeiro - 8 anos
de Correios; 42.Bernadete Figueirêdo Lima
- 7 anos de Correios; 43: Antonio Soares
Ferreira - 7 anos de Correios; 44. Manoel
Vieira da Silva - 7 anos de Correios;
45. Pedro de Alcântara Holanda Ramalho
- 6 anos de Correios; 46. Amarildo Ma
chado Pereira - 6 anos de Correios; 47. Jo
sé Tarcísio Meira Ângelo - 6 anos de Cor
reios: 48. Maria Janete Pereira da Silva
5 anos de Correios; 49. José Cláudio Bar
boza - 4 anos de Correios; 50. Joscélio
Amaro da Silva - 4 anos de Correios;
51. Eudo Marques Dias - 4 anos de Cor
reios; 52. João Lopes de Souza - 4 anos
de Correios; 53. Ademir Abrantes da Silva
-4 anos de Correios: 54. Francisco de As
sis de Vasconcelos e Silva - 4 anos de Cor
reios; 55. Francisco Alves Pergentino - 4
rreios; 56. José Gutemberg Oliveira - 4
anos de Correios; 57. Reginaldo Barbosa
de Souza - 4 anos de Correios; 58. Ale
xandre Arruda Ramalho Ribeiro - 2 anos
de Correios: 59. José Alves de Oliveira 
1 ano de Correios; 60. André Ricardo Al
meida de Aguiar - 1 ano de Correios;
61. Valter José de Oliveira -1 ano de Cor
reios; 62. Anderson Mendes Ribeiro - 1
ano de Correios.

Atenciosamente, - Jerdivan Araújo Se
cretário GeraI/Sintect-PB.

F. Pereira Nóbrega
CARTA AO CARTEIRO

Olha a carta!!!
Eu já sabia que era ele. A gente se acos

tuma com as pessoas. Conhece-as pela voz.
Ele ria à - toa, feliz de sua profissão. A
mensagem podia ser a e1egre ou triste. Ele
mesmo era uma mensagem do feliz viver.

Tempos depois, neste homem tudo mudou.
Parecia enlutada a voz que o anunciava. A
alegria fugiu dos olhos, dos lábios o riso su
miu. Não ficou assim por um dia ou dois.
Ficou irreconhecíve1 o meu carteiro.

Por acaso conheci José Humberto, funcio
nário dos Correios há 47 anos. Era não é
mais. Foi demitido sem justa causa. F~lou-me
ele então do suplício chinês.
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A tortura mais refinada se inventou na Chi
na. Você diria que uma gota não faz ninguém
sofrer. Se o fizer, é gota de lágrima, de pura
água não é. Mas faz, sim, se for o suplício
chinês: a noite inteira, uma gotinha de cada
vez vai caindo, lenta e espaçadamente, sobre
a cabeça do torturado.

José Humberto me contou como se instau
rou nos Correios e Telégrafos o suplício chi
nês. De lá serão demitidos 8.017 funcioná
rios, nem um a mais, nem um a menos. Pro
porcionalmente, serão 120 na Paraíba.

Mas a técnica chinesa da tortura recomen
da que não se demitam num dia s6, de 1,lma
s6 vez. Assim eles teriam apenas o choque
do emprego perdido. Os torturadores que
rem mais. Cada dia o funcionário volta ao
trabalho e sabe que mais um colega - s6
um - foi demitido. Os restantes se entreo
lham, se perguntando quem será amanhã.

Amanhã aparece outra demissão. O cora
ção se fecha na angústia de quem ainda sobre
vive no emprego. Para a cidade toda essa
gente traz mensagem. Para sua casa mesmo
não traz mensagem alguma. Olha os filhos
hoje e não sabe o que será deles amanhã.

Volta ao emprego e sabe de mais um demi
tido. Não há critérios, ninguém pode prever
nada.

São demitidos funcionários com 20, 30 anos
Qe serviço. São demit}dos com 2 ou 3 apenas.
E o suplício chinês. E o conta-gota do sadis
mo, requintado, ativo, dentro da noite da
incerteza, torturando quem saiu, quem tam
bém ficará.

Há semanas, meu carteiro não apareceu
mais. Agora outro faz seu serviço. Fico a
me perguntar se a gota do suplício não já
o atingiu finalmente. Talvez já tenha deixado
sua casa e mOre:; hoje com os filhos debaixo
de alguma ponte. Na incerteza de tudo, quero
hoje ser o seu carteiro e lhe trazer minha
mensagem de solidariedade.

Se você vir por aí um jovem de menos
de 30 anos, ffanzino, moreno, se não sabe
mais rir, cantarolar, se perguntado sobre seu
emprego não diz uma s6 palavra de medo
de ser demitido, se pinga tristeza pelos olhos,
se é triste até seu andar - é ele. Diga-lhe
que a sociedade se sente profundamente in
dignada com esse suplício chinês, nas mãos
de profissionais da tortura, a pretexto de sa
neamento do serviço público. Porque afé pa
ra se demitir um empregado se exige ética
do patrão. Gente é gente até debaixo da pon
te.

Jornal O Norte"
(1"-6-90)

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr"e Srs. Deputados, agora, mais
do que nunca, é necessário vencer e vencer!
Não me refiro ao Plano Brasil Novo. mas
ao povo sofrido do meu País.

Ap6s cem dias de vivência com as novas
medidas econômicas. não devemos recear
realizar ajustes de algumas falhas que me pa
recem claras e indiscutíveis.

Falhas involuntárias. sem dúvida. Mas que
estão sendo pagas pelo povo. Suportadas por
todos os brasileiros deixando contrariada to
da uma população. porque houve um sur
preendente seqüestro de cruzados.

Porque se colocaram em discussão princí
pios constitucionais considerados indiscutí
veis. como o da inviolabilidade da proprie
dade privada.

Porque os preços já subiram. contra salá
rios que permaneceram estabilizados.

Porque se instalaram nuvens sombrias indi
cadoras da recessão. e com ela o temor do
desemprego.

Não faltaram vozes provindas da socieda
de. com suas mensagens apreensivas e sofri
das.

Estou convencido de que o momento atual
não é indicado para qualquer nova obra de
complexa engenharia econômica tão em mo
da nesta era de modernidades.
. Vivemos em um instante que me indica
o caminho da descompressão, da desconcen
tração. de reconquistar a confiança da popu
lação brasileira.

É hora de mudar, enquanto há tempo. de
vencer e vencer!

Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados. estou
dando entrada. nesta data. a dois projetos'
de lei que trazem consigo a vontade e o desejo
de toda a população brasileira.

O primeiro determina a liberação total dos
cruzados às pessoas físicas. exceptuados. po
rém, os especuladores que antes do plano
se entrincheiraram na caderneta de poupan
ça, misturando-se entre o povo e suas min
guadas poupanças. julgando que poderiam
salvar suas enormes fortunas.

Devolução em 10 meses a partir de 16 de
novembro deste ano, em moeda corrente na
cional. com correção monetária.

O segundo estende este mesmo benefício
àsmicro e pequenas empresas. além de insti
tuições como Sindicatos, Federações, Confe
derações. Centrais de Trabalhadores. Esco
las, Faculdades e Universidades. estas desde
que sem fim lucrativo.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que estes
projetos de lei. modificadores da Lei n" 8.024.
de 12 de abril de 1990. oriunda da Medida
Provis6ria n" 168. quando aprovados recebe
rão a aclamação do todo o povo brasileiro.
Certamente não se falará mais em recessão.
A confiança na poupança nacional voltará.
Sentiremos todos a proximidade do desenvol
vimento e o pulsar vitorioso da esperança!

Muito obrigado.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PFL
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente. Sr'> e Srs. Deputados. para exem
plificar as medidas desregulamentadoras qtie
vem adotando. o Governo Federal tem sido
injusto com um segmento empresarial que
ao longo dos anos tem prestado relevantes
serviços para o País.

Refiro-me ao segmento do comércio vare
jista de derivados de petróleo. que se apre
senta à sociedade através dos postos de reven
da. popularmente conhecidos como postos
de gasolina. A atuação desse segmento e sua

importância na vida nacional podem ser senti
das através da natureza dos produtos que co
mercializa. A gasolina. o 61eo diesel. o álcool
carburante e outros derivados do petr6leo
propiciam a circulação da riqueza nacional.
abrindo fronteiras, consolidando novos po
voamentos nos mais distantes pontos do País.
São mais de 22.000 postos de revenda. na
maioria pequenos e médios estabelecimen
tos. genuinamente nacionais. que empregam
mais de 300.000 brasileiros e que contribuem
de modo significativo na geração da Receita
Tributária da União. dos Estados e dos Muni
cípios.

A injustiça a que me refiro no início deste
pronunciamento está intimamente ligada à
forma como vem sendo anunciada pelo Go
verno Federal medidas como o fim do regime
de concessão de novos postos de revenda.
Direta e indiretamente. têm os proprietários
de postos de revenda sido acusados de ser
os beneficiários do "cartório" do sistema de
concessão gerenciado pelo extinto Conselho
Nacional do Petróleo e que agora foi destruí
do através de Portaria do Ministério da Infra
Estrutura. Trata-se de grave equívoco. Os
postos. a bem da justiça. sempre defenderam
o fim do "cart6rio" mantido pelo extinto
CNP. pois esse regime permitia àquele órgão
interferir de modo excessivo e desnecessário
em aspectos dos mais variados da vida do
posto. desde a fixação de preços. margens
de lucro. horário de funcionamento. até a
definição das cores dos estabelecimentos. na
posição dos veículos de abastecimento e em
outras ações. Quem, como os postos de re
venda. sofria tanta interferênciaindevida do
Governo não pode ser tido como beneficiário
do sistema cartorial que prevalecia até a edi
ção da Portaria n'.' 670, do Ministério da Infra
Estrutura. em 31 de maio passado.

Os postos. como todos nós que comun
gamos com o pensamento liberal. defendem
e aplaudem a desregulamentação feita e
aguardam novas medidas no mesmo sentido.

ASRA. BENEDITA DA SILVA (PT - RJ)
- Pronuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Pre
sidente, S!'" e Srs. Depu!ados, a tortura no
Brasil ainda não acabou. Foi esta a conclusão
a que chegou a Anistia Internacional em re
cente relat6rio divulgado, intitulado "Tortu
ras e Execução Extrajudicial no Brasil Urba
no", no qual desnuda ao mundo inteiro o
que a grande maioria dos brasileiros sabe e
que muitos, principalmente a população de
baixa renda, já experimentaram: o desres
peito aos direitos humanos é uma constante
em nosso País.

a relatório afirma:

"O sistema de justiça criminal no Bra
sil está em crise (... ) 1\ ansiedade popu
lar em relação à taxa de criminalidade
e ao clima de ilegalidade pressionou a
polícia brasileira a mostrar serviço. Há
provas de que a polícia respondeu ao
aumento da violência social, tomando a
lei em suas próprias mãos, torturando
e matando suspeitos e prisioneiros. A
tortura no Brasil incorporou-se ao dia-a-
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dia, e a execução extrajudicial é corri
queira."

Este estudo revela que a violência das polí
cias civil e militar, que geralmente operam
em "esquadrões da morte", tem endereço
certo: os pobres e destituídos, os negros, os
jovens, todos "suspeitos" de praticarem pe
quenos crimes. A Anistia cita o relatório do
Instituto Brasileiro de Análise Social e Eco
nômica - IBASE - e afirma que 80% das
vítimas dos esquadrões da morte são adoles
centes com idades que variam de 15 a 18
anos. E que 82% desses jovens são negros.
O motivo alegado para o extermínio dessas
crianças é o desejo de "limpar as ruas e garan
tir a segurança".

A Anistia completa:

"Várias razões foram apresentadas
para explicar a arbitrariedade e o com
portamento ilegal dos policiais: deficiên
cia na seleção de candidatos, treinamen
to insuficiente, desconhecimento da lei,
falta de disciplina. Melhoras nessas áreas
contribuiram, sem dúvida, para a prote
ção dos direitos humanos, mas o fato
de que são poucas as investigações e con
denações por graves violações dos direi
tos humanos só pode encorajar a polícia
a agir como se estivesse acima da lei."

Sr. Presidente, a Anistia Internacional nos
condena porque não condenamos nem puni
mos os autores dessas violações dos direitos
da pessoa humana. Mas o que a Anistia de
nuncia não é novidade para nós, cidadãos
brasileiros, acostumados a presenciar a vio
lência até mesmo em cadeia nacional de tele
visão. O mais grave é que a sociedaçIe aceita
até com um certo grau de naturalidade que
a tortura seja praticada contra determinada
camada social - os "marginais" -, pois os
direitos humanos, para essas pessoas, não
têm importância alguma.

A questão dos direitos humanos foi muito
discutida durante o regime militar. Mas hoje
deixamos de falar em direitos humanos só'
porque acabou este período de terror para
o povo brasileiro, que foram os sucessivos
governos militares, representados pela perse
guição e tortura a presos políticos e pela cen
sura total às atividades culturais.

lncorremos aí, Sr. Presidente, em grave
erro de avaliação, pois sabemos que a tortura
no Brasil nunca deixou de existir. O que se
eliminou foi a tortura contra os presos políti
cos. Mas a prática de tortura, de eliminação
e de maus-tratos contra presos comuns, con
tra pessoas pobres "suspeitas" de pequenos
crimes e contra crianças jndefesas, estas, sim,
continuam existindo. E continuarão a existir
a partir do momento em que o Estado brasi
leiro não punir exemplarmente os "crimino
sos oficiais". "A ausência de investigações
completas e condenações por graves abusos
como tortura e execuções extrajudicial resul
ta, na prática, na aceitação de tais atos", sen
tencia o estudo da Anistia Internacional.

Por esta razão, o relatório recentemente
apresentado contribuirá sobremaneira para

estimular discussões na sociedade sobre estas
questões - arbitrariedades e violência poli
cial, principalmente se estes atos são pratica
dos apenas contra pessoas destituídas, sem
condição de defesa nem de denúncia.

Parabenizo a Anistia Internacional por
mais este serviço prestado em defesa da digni
dade humana.

Sr. Presidente, em se falando de Anistia,
gostaria de lamentar a perda e lembrar a gran
de contribuição prestada à luta pelos direitos
humanos de Antonieta Campos da Paz, mili
tante política falecida recentemente, aos 78
anos de idade.

Nieta, como era conhecida pelos amigos,
apesar de ser paulista, começou a vida polí
tica no Rio de Janeiro, em 1935, quando seu
marido, Manuel Venâncio Campos da Paz,
foi preso por sua militância na Aliança Nacio
nal Libertadora.

Foi fundadora, no pós-guerra, da Federa
ção de Mulheres do Brasil; participou, em
1950, da campanha "O Petróleo é Nosso";
em 1955, da campanha "Nossos filhos não
irão para a Coréia", sendo presa por essa
atividade. Em 1964, liderou o Movimento Fe
minino pela Anistia no Estado do Rio de
Janeiro, e a luta pelo esclarecimento do desti
no dos presos políticos desaparecidos. Era
membro ativa da Comissão dos Direitos Hu
manos e ultimamente vinha trabalhando no
Movimento em Defesa da Economia Nacio
nal, juntamente com Barbosa Lima Sobri
nho.

Por ser um exemplo de combatente que
nunca deixou de lutar e um exemplo de mu
lher que participou ativamente de todas as
frentes de batalha por um sonho de digni
dade, presto aqui minhas homenagens a esta
grande mulher.

Era o que tinha a dizer.

o SR. DORETO CAMPANARI (PMDB
- 'SP.) Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Sr.' e Srs.Deputados, entre
um purgante de mau gosto, muito ~ifícil .de
ingerir, capaz, no entanto, de surtIr ~feIto
em breve tempo, melhorando os padeCImen
tos do paciente, e um tóxico de Raladar agra
dável, que vicia e envenena, eVIdentemente
se escolhe o primeiro.

É -o que vem acontecendo no Brasil, no,
atual Governo.

Pode ter sido, realmente, a dose da redu
ção da liqüidez, principalmente para a classe
média, que não se ressarci\} nem confia no
ressarcimento do assalto à poupança, custo
samente amealhapa; mas o remédio em si
mesmo em doses convenientes, era neces-
sário. ' ,

Muito mais violenta, ao menos na aparên
cia, é a dispensa, com salários proporcionais,
traduzidos em proventos, de dezenas de mi
lhares de servidores civis federais, sem que
se revelem quais os critérios da degola.

Os mais sacrificados são os de menor salá
rio mas talvez nisso haja uma técnica: ser
lhe~-á mais fácil obter um emprego na inicia
tiva privada ou na burocracia dos Estados

e Municípios, do que para os DAS ou os
"marajás".

De qualquer modo, o povo, pelo menos
no Distrito Federal, não gostou dessas medi
das e, de 68% que apoiavam o Plano Collor,
em março, sua rejeição alcança, agora, mais
de 38% fenômeno que deve ocorrer também
no Rio de Janeiro e São Paulo, onde estão
a segunda e terceira concentrações de servi
dores federais no País.

Na verdade, o remédio amargo, quando
cura, tem esquecida sua sensação inicial de
repulsa; certos tóxicos, de efeitos inicialmen
te agradáveis, tendem a minar as resistências
do organismo, enquanto viciam os pacientes.

Resta desejar que o povo se conforme com
as medidas heróicas do termo e que ela não
repita a dose, porque a popularidade é dese
jável para os estadistas.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, em boa
hora o Governo Collor lança o programa
emergencial de recuperação de rodovias fe
derais - "SOS-Rodovias", que visa a recu
perar quinze mil quilômetros de rodovias até
o final deste ano, devendo custar aos cofres
públicos a quantia de vinte e cinco bilhões
e seiscentos milhões de cruzeiros.

Segundo balanço técnico da malha rodo
viária feito pelo Ministro Ozires Silva, da In
fra-Estrutura, dos cinqüenta mil quilômetros
de rodovias federais a cargo do DNER, quin
ze mil quilômetros precisam ser recuperados,
a um custo estimado em 450 milhões de dóla
res.

O lançamento do programa foi feito atra
vés de Mensagem ao Congresso Nacional,
solicitando recursos adicionais de doze bi
lhões de cruzeiros para iniciar as obras, a
partir do próximo mês. Consta que 50% des
ses recursos foram arrecadados por meio do
selo-pedágio, e o restante da verba é prove
niente do Tesouro Nacional. Serão pavimen
tados 7.500 km, divididos em 53 trechos em
todo o País.

Nesta oportunidade, reporto-me a pronun
ciamentos que fiz nos dias 14 e 23 de maio
próximo passado, quando manifestei minhas
preocupações com o estado deplorável em
que se encontra a rede viária nacional.

Hoje, mais uma vez, volto a registrar o
meu veemente apelo às autoridades compe
tentes, no sentido de ser incluída no "SOS
Rodovias" a BR-232, principalmente nos tre
chos PesqueiralArcoverde e Serra Talhada/
Bom Nome. Trata-se de rodovia de inques
tionável significação para Pernambuco, eis
que se trata da linha estrutural de toda a
malha viária daquele Estado e por onde é
escoada a produção de todo o agreste e de
todo o sertão pernambucano.

Assim, encerro minhas palavras parabeni
zando o Governo Federal pela feliz e opor
tuna iniciativa do lançamento do programa
emergencial de recuperação de rodovias fe
derais, ao tempo. em que espero ver atendido
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o meu apelo em favor da inclusão da BR-232
no "SOS-Rodovias", pois é de vital impor
tância para minha região e para meu Estado
que aquela rodovia volte a ter condições de
tráfego.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, uma vez mais
ocupo a tribuna desta Casa para denunciar
a política ilegal, desumana e demagógica pra
ticada pelo Governo Collor contra o funcio
nalismo público. A escalada de demissões e
disponibilidades de servidores, desencadeada
pelo Governo, tem por objetivo única e ex
clu.sivamente a demagogia, enfraquecer a má
quma estatal e, mais uma vez, iludir a opinião
pública para mascarar o retumbante fracasso
do chamado Plano Collor.

O volume de recursos possíveis de se eco
nomizar com estas demissões é insignificante
perante o volume dos gastos governamentais
com subsídios às grandes indústrias e, princi
palmente, com a enormidade de recursos gas
tos para cobrir os custos financeiros sobre
os títulos do Governo, ou seja, com a especu
lação financeira. Esta realidade não é retra
tada pela grande imprensa, que insiste em
acobertar as mentiras do Governo Collor e
sequer se preocupa em averiguar o quão in
significante será a economia propiciada aos
cofres públicos com a demissão ou disponi
bilidade de servidores públicos, na sua maio
ria agentes administrativos, motoristas, aten
dentes, enfermeiros e porteiros, que recebem
baixos salários.

Para se ter um exemplo dos absurdos que
o Governo comete e tenta vender à popu
lação como algo necessário para conter o défi
cit público, basta observarmos o exemplo que
ocorre no Inamps em Goiânia. Ali, o Minis
tério da Saúde arbitrou, sem qualquer crité
rio, que havia 531 funcionários excedentes,
enquanto um estudo sério e criterioso dos
departamentos do órgão em Goiás constatou
carência de pessoal para o bom atendimento
à população. Insensível a esta realidade, o
Governo iniciou demissões e disponibilidades
que já produzem seus efeitos sobre a popu
lação goiana. No Hospital Geral de Goiânia
foram demitidos servidores da lavanderia, to:
dos eles com mais de 6 anos de serviço público
e recebendo salários em torno de 20 mil cru
zeiros. Como conseqüência destas demissões,
a lavanderia foi fechada e a direção do hospi
tal já prepàra a abertura de concorrência para
entregar este serviço a firmas particulares,
obviamente com um custo muito mais ele-.
vado.

Diariamente os jornais estampam em suas
páginas notícias sobre as trapalhadas do Go
verno, que demite ou afasta servidores neces
sários para o funcionamento de vários órgãos
públicos. São postos de atendimento do
Inamps que perdem todos os seus funcioná
rios, reservas indígenas que perdem os tradu
tores de que dispõem, postos do serviço mete
reológico fechados e centenas de outros servi
ços de grande importância para a população

que são prejudicados pelas arbitrariedades
do Governo.
.I?~ mesma ~orma 9~e as demis~ões e dispo

mbllIdades atmgem Injusta e arbitrariamente
os servidores do Inamps em Goiás, levam
ao completo caos diversos serviços de respon
sabilidade da União em todo o País e abrem
espaço para que se inicie a privatização de
setores essenciais para o atendimento à popu
lação.

É necessário, portanto, desmascarar esta
tática criminosa do Governo Collor, que pre
tende, em primeiro lugar, praticar a dema
gogia às custas do emprego e dos salários
d~s servid?res públicos, e, em segundo lugar,
mar condições para transferir à iniciativa pri
vada serviços de responsabilidade do Estado..

Para completar o quadro de abusos pratica
dos contra o funcionalismo público, além de
demissões arbitrárias e das disponibilidades
ilegais, o Governo pretende impor aos servi
dores da União o mais gritante arrocho sala
rial desde os tempos da ditadura, numa clara
tentativa de forçar o abandono do serviço
público e justificar a privatização de serviços
essenciais à população.

Esta política delinqüente do Governo Co
llor encontra guarida na maioria fisiológica
do Congresso Nacional e recebe o apoio da
grande maioria da bancada parlamentar goia
na, que votou em todas as medidas propostas
pelo Governo e apoia as manobras gover
nistas para impedir a aprovação de leis que
beneficiem os trabalhadores e funcionários
públicos e coloquem um fim aos abusosdo
Governo.

Manifesto, portanto, minha irrestrita soli
dariedade aos servidores do Inamps de
Goiás, punidos injustamente com demissões
e disponibilidades. Ao mesmo tempo, mani
festo meu repúdio à política de desemprego,
entreguismo e arrocho salarial praticada pelo
Governo Collor, para beneficiar os graJ.ldes
empresários nacionais, os bancos e as multi
nacionais, financiadores de sua campanha.

O SR. JOÃO PAULO (PT - MG) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, apreensivo
com o rumo dos acontecimentos no País, cha
mo a atenção das autoridades federais, em
especial do Sr. Ministro do Trabalho e Previ
dência Social, para o drama experimentado
pelos milhares de empregados e assalariados
demitidos ou ameaçados de demissão.

Aproveito a oportunidade para somar-me
às preocupações veiculadas pelo Sindicato
Nacional dos Agentes da Inspeção do Traba
lho - Sinait, órgão representativo dos Fiscais
do Trabalho, dos Engenheiros, Assistentes
Sociais e Médicos do Trabalho.

Sem dúvida, caso os integrantes destas ca
tegorias sejam atingidos pela redução deter
minada pelo Governo sobre os efetivos de
servidores públicos federais, a relevante mis
são social da inspeção do trabalho sofrerá
graves prejuízos, deixando de salvaguardar
os direitos trabalhistas, a integridade física
e a saúde do homem no sagrado exercício
de seu labor.

Faço, pois, um veemente apelo ao Sr. Mi
nistro do Trabalho e Previdência Social para
que também realize gestões junto ao Gover
no e adote as demais providências possíveis
no âmbito de sua competência, a fim de evitar
a redução do já minguado quadro dos Agen
tes da Inspeção do Trabalho, que dispõe, ho
je, de apenas 3.600 servidores para atendi
mento em todo o extenso território nacional,
cobrindo desde as grandes metrópoles até os
recônditos do campo, bem como o trabalho
no setor marítimo.

Na verdade, em relação à demanda atual,
verifica-se já uma flagrante carência de pes
soal. Como agravante, um corte conduzirià
a situação ao completo descontrole, acarre
tando um custo social, político e econômico
bem superior ao pretenso benefício alegado
pelo Governo neste momento.

Haverá, sim, em lugar da economia de gas
tos, o surgimento de um grande número de
problemas para o Estado, como, por exem
plo, aqueles concernentes ao recrudescimen
to do volume de ações movidas perante a
Justiça do Trabalho.

O Sr. Presidente da República tem afirma
do com freqüência que as rigorosas medidas
econômicas adotadas no seu governo objeti
vam tornar eficaz a máquina administrativa
e dar solução à complicada questão social
brasileira. Bem se vê, no entanto, que a con
secução desses objetivos passa, necessaria
mente, pelo respeito e observância do consa
grado instituto da inspeção'do trabalho.

Outrossim, de par ainda com toda a legisla
ção que assegura a estabilidade jurídica dos
Agentes da Inspeção do Trabalho, cabe lem
brar a Convenção 81 da Organização Interna
cional do Trabalho, acatada no Brasil por
intermédio dos tratados internacionais e que,
em seu art. 6" diz, textualmente:

"O pessoal da inspeção será composto
de funcionários públicos cujo estatuto e
condições de serviço lhes assegurem a
estabilidade nos seus empregos e os tor
nem independentes de qualquer mudan
ça de governo ou de qualquer influência
externa indevida. "

Além disso, o art. 10 determina que o nú
mero de inspetores de trabalho seja o sufi
ciente para permitir o exercício eficaz das
funções de serviço de inspeção.

Trata-se, com efeito, de servidores públi
cos imprescindíveis, admitidos através de
concurso, para, em nome do Estado, cumprir
a.tarefa regular da inspeção do trabalho, es
sencial à proteção do trabalhador, que neces
sita, permanentemente, não só da ação fisca
lizadora, mas também da orientação a respei
to de seus direitos, inclusive das precauções
atinentes à preservação de sua saúde, de sua
integridade física e de sua vida.

Portanto, reitero, ao lado do Sindicato Na
cional dos Agentes da Inspeção do Trabalho
- Sinait, a defesa da situação profissional
da categoria representada, na expectativa de
que as medidas governamentais não causem
prejuízos à classe trabalhadora e venham a
coincidir, realmente, com a necessidade de
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encontrar soluções corretas para o pronto
equacionamento dos problemas nacionais.

o SR. JOVANNI MASINI (PMDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, a edição da Me
dida Provisória n' 193, que dispõe sobre a
garantia de salário efetivo e dá outras provi
dências, está causando perplexidade e
apreensões. Perplexidade, porque, mais uma
vez, o Poder Executivo atropela o Congresso
Nacionai, que estava prestes a votar proposta
razoável das lideranças partidárias, e porque
o estilo tecnocrático de sua redação vem cau
sando dúvidas e certamente complicará ainda
mais a vida das empresas. Apreensão, por
que, através dela, se colocam mais uma vez
a ocorrência de perda do poder aquisitivo
dos trabalhadores e a ameaça de pesadíssimas
sanções contra os empregadores.

Além disso, abala-se a própria credibili
dade do Governo. O Presidente da Repú
blica, nos instantes finais de sua campanha
eleitoral, fez da defesa da poupança popular
sua bandeira e, logo após a posse, penalizou
os poupadores. Durante a campanha, pregou
a recuperação do valor do salário e a econo
mia de mercado. Agora, vem impondo aos
trabalhadores graves perdas de poder aqui
sitivo e inviabilizando a livre negociação que
vem pregando até aqui. Realmente, é difícil
entender todas essas distinções entre inten
ções manifestadas e gestos realizados.

Aí estão os representantes sindicais dos tra
balhadores, as lideranças empresariais e os
juristas do País, a demonstrarem sua incon
formidade com a Medida Provisória n' 193.
Arrocho salarial, prejuízos e tratamento pu
nitivo para a livre iniciativa e inconstituciona
lidades estão sendo apontados pela sociedade
civil. A intranqüilidade e a insegurança, que
já não eram pequenas, agitam-se.

Sr. Presidente tenho afirmado, durante to
da a minha passagem por esta Casa, que não
foram os trabalhadores que deram causa à
crise econômica que enfrentamos. Portanto,
não é às custas do salário e do emprego que
a solução deve ser econtrada. Da mesma for
ma, não é penalizando os empresários, to
lhendo a livre iniciativa e ampliando a inter
venção estatal na economia que iremos supe
rar a tragédia social brasileira. No exame da
Medida Provisória n" 193, são estas premissas
que irão nortear meu posicionamento.

Era o que tinha a dizer.

o SR. FÉRES NADER (PTB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, uma das mais anti
gas cidades do País, localizada no Estado do
Rio de Janeiro, prepara-se para comemorar
os seus 347 anos de fundação. Refiro-me à
aprazível Cabo Frio, onde, além da beleza
natural, há vários prédios de valor histórico.

Por volta de 1503, Américo Vespúcio apor
tava na tranqüila Praia de Rama, onde o na
vegador italiano instalou a primeira feitoria
do Brasil. Calcula-se que a cidade recebeu
o nome de Cabo Frio em virtude da baixa
temperatura que fazia no inverno, por volta

de 1504, ocasião da chegada· de Gonçaves
Coelho.

Um dos monumentos mais importantes da
região, o Forte de São Mateus, construído
em 1616, já conta por si uma parte da história
da cidade.

Ele foi construído com a finalidade de de
fender a região, freqüentemente invadida por
aventureiros entrangeiros, sobretudo france
ses, que contrabandeavam pau-brasil, abun
dante naquela área. após várias lutas, o por
tuguês Constantino Mehlau, com a ajuda de
Mem de Sá, Salvador de Sá e do cacique
Araribóia, expulsou os estrangeiros em 1615.
Os quatro distritos de Cabo Fio atestam a
participação da cidade como cenário histórico
do Brasil: Cabo Frio, Tamoio, Armação de
Búzios e Arraial do Cabo.

Cabo Frio, primeiro distrito e sede do mu
nicípio, foi conhecido inicialmente por Santa
Helena, tendo sido fundado em 13 de novem
bro de 1615, imediatamente após a expulsão
dos franceses, que chegaram a fixar-se na re
gião. A instalação do município foi em 15
de agosto de 1616.

Cantada em prosa e v.ersos, Cabo Frio é,
hoje, uma cidade turística. Comercializou-se
e tomou aspectos pitorescos. Artistas interna
cionais de cinema exploram suas prais magní
ficas. Pintores conhecidos e desconhecidos
produziram e produzem marinhas à imagem
delas.

Oferece aos visitantes um magnífico trajeto
turístico: começa com o Cruzeiro da Pedra
de Santo Antônio, e segue-se o Forte de São
Mateus, a Igreja de Nossa Senhora dos An
jos, onde há um obelisco comemorativo do
terceiro centenário da chegada.de Américo
Vespúcio a Cabo Frio.

Na Igreja Nossa Senhora da Assunção,
construída em 1615, econtram-se magníficas
telas retratando os quatro evangelistas e a
imagem daquela santa, originária de Braga,
onde estão os melhores santeiros de Portugal.
Há ainda um altar barroco da Virgem Apare
cida, cuja imagem foi recolhida em 24 de
setembro ~~}_~21, na Ilha do Çabo.

Outras Igrejas antigas são a de Santana,
localizada numa elevação, com vistas para
o mar e para os penedos; a Igreja São Ben
dito, no Bairro da Passagem, construída em
1701; a Igreja Nossa Senhora dos Remédios,
no Arraial do Cabo; a Igreja dos Sagrados
Corações, na Praia Grande, Arraial do Cabo,
e a Capela de Nossa Senhora da Guia, no
Morro da Guia.

Os turistas podem dispor ainda de 24 praias
com mar calmo. Há um comércio ativo e vá
rios hotéis, além da fidalguia do seu povo,
que sabe receber muito bem.

Suas indústrias contribuem para o fortale
cimento da sua economia.

Em resumo, Cabo Frio, a princesinha do
norte fluminense: está em festa. E, como re
presentante daquele Estado nesta Casa, que
ro render minhas homenagens ao seu povo
laborioso e hospitaleiro e cumprimentar suas
autoridades const\tuídas por mais um aniver
sário do município.

Parabéns, Cabo Frio.

o SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, venho a esta tribuna
para novamente alertar sobre os indicadores
da recessão que atinge o Brasil. A Associação
Fluminense da Pequena e Média Empresa
- Flupeme, divulgou uma pesquisa, no últi
mo dia 25, demonstrando o crescimento da
taxa de desemprego no setor. Após os cem
dias de "desgoverno" Collor, diversos seg
mentos estão demitindo os seus funcionários,
destacando-se as empresas ligadas à área co
merciai, com índice de 40%, as indústrias,
com 34%, e as empresas de prestação de ser
viço, com 26% de demissões.

O ex-presidente da Flupeme, Benito Paret,
afirma que o grande responsável pelo reaque
cimento da inflação não são os salários, mas
sim o aumento dos preços dos fornecedores,
que chegaram a atingir um índice médio de
21 %. A entidade acredita que a recessão e
o desemprego irão aumentar. Os empresários
estão sendo obrigados a elevar os preços em
torno de 14%, para enfrentar os custos, mas
mesmo assim esta elevação é inferior ao ne
cessário.

No momento em que Benito Paret deixa
a presidência da Flupeme, gostaria de home
nagear o seu desempenho durante sua gestão,
sempre honrando seus compromissos em prol
das pequenas e médias empresas do Estado
do Rio de Janeiro. Ao presidente que agora
chega, Luiz Otávio Athayde, desejo uma pro
fícua gestão.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunida
de para protestar contra a intransigência do
Presidente do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística - IBGE, Eduardo Au
gusto Guimarães, por não criar um canal de
negociação com os servidores em greve. O
IBGE já está desde de 1986 passando por
uma reforma administrativa, reduzindo o nú
mero de escritórios em diversos municípios
e diminuído o seu quadro de servidores em
mais de 1.700 funcionários. Os servidores não
aceitam a demissão de mais de 1.322 funcio
nários sem um amplo debate sobre o tema,
envolvendo repre~entantes dos servidores e
da diretoria da instituição.

Era do que tinha a dizer.

O SR. ROSÁRIO CONGRO NETO (PSDB
- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, muitas
cidades interioranas de nosso País ressentem
se de alguns benefícios indispensáveis à mar
cha do seu desenvolvimento. Dentre esses
benefícios sobressai a energia elétrica, que
proporciona ao homem verdadeira capacida
de de realizações e funciona como verdadeira
alavanca propulsora do progresso.

É inconcebível, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, que tal benefício, de primordial
importância para melhoria da qualidade de
vida de cada habitante desses centros urbanos
interioranos, a eles não tenha chegado e, em
muitos seja o abastecimento feito 'de forma
extremamente precária, através de pequenas
usinas movidas a óleo diesel.
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Tal problema, Sr. Presidente e Sr" e Srs.
Deputados, também ocorre com a cidade de
Água Clara, no meu Estado, cuja densidade
populacional aumenta a cada dia, exigindo
a implantação desse benefício, não só para
atendimento de seus habitantes, como das
empresas existentes e das que ali pretendem
instalar-se.

Nessa cidade, o precário abastecimento fei
to, através de pequena usina movida a óleo
'diesel, necessita ser substituído urgentemen
te, ou pela energia da Usina Hidrelétrica de
Jupiá, que pertence à CESP, ou pela da Usina
Hidrelétrica de Mimoso, petencente à Ener
sul, ambas localizadas a curta distância do
perímetro urbano da aludida cidade.

Não se compreende, Sr. Presidente, que
sejam despendidos vultosos recursos pelo Po
der Público para construção de monumentais
usinas hidrelétricas e estas não abasteçam
Municípios que lhe estão próximos, ainda
mais tratando-se de um serviço de utilidade
pública, cujo retorno é imediato, de vez que
cada usuário paga a energia que consome a
cada mês.

Sr. Presidente, o assunto que abordamos
hoje desta tribuna já não mais devia fazer
parte de nosso cotidiano e, sim, de nosso
passado. A produção de energia hidrelétrica
no Brasil é altamente significativa, e, se al
guns núcleos urbanos hão são atendidos, é
exclusivamente por descaso ou falta de inte
resse público de quem detém o poder deci
sório.

Conclamamos, destarte, Sr. Presidente, to
das as autoridades responsáveis pelo setor
de energia elétrica, órgãos da Administração
Direta da União, Governadores de Estado
e concessionárias, a que atendam urgente
mente a essa questão, abastecendo com ener
gia todos os núcleos urbanos do País, medida
esta que, sem qualquer dúvida, apressará
nosso ritmo em direção ao efetivo desenvol
vimento do País.

o SR. LUIZ SOYER (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, o problema do pla
nejamento familiar não só encerra elevado
cunho social, pela sua repercussão no cresci
mento demográfico, bem como se baseia em
inarredáveis premissas de ordem moral, prin
cipalmente num País de forte predominância
cristã, como o Brasil, onde o direito à vida
é encarado como um culto inviolável.

Por isso, qualquer projeto de lei em trâmite
no Congresso Nacional, a respeito de práticas
anticoncepcionais, telll merecido a maior
atenção crítica da sociedade, como ocorreu,
recentemente, com o de n' 2.438/89, do nobre
Deputado Inocêncio Oliveira, discorrendo
sobre temas como a esterilização e a anticon
cepção, à guisa de r.,:dução da natalidade.

O art. 1- libera, totalmente, qualquer prá
tica anticoncepcional - inclusive o aborto
- desde que haj~ comum acordo do casal
ou seja decidido pel mulher de maior idade.

'Embora ninguém discorde do planeja~en

to familiar, garantido o acesso aos meios de
concepção e anticoncepção, o Conselho Fe-

deral de Medicina, examinando esse projeto,
salienta:

"Não podemos admitir o conceito con
trolista de planejamento familiar como
solução para a densidade populacional
urbana e para resolver problemas sócio
econômicos. Os problemas sociais e eco
nômicos não são dependentes do plane
jamento familiar. Ao contrário, é o pla
nejamento familiar conseqüência da so
lução desses problemas."

Advertindo tratar-se de questão polêmica,
diz o citado parecer:

"O referido projeto de lei não apre
senta contribuições para a questão, en
cerrando em seu texto conceitos nitida
mente contralistas, além de acobertar
práticas ilícitas e condenadas pela medi
cina."

Alertando para o fato de que a esterilização
cirúrgica é irreversível, tendo havido abusiva
prática no Brasil, salienta que tal método só
deve ser utilizado quando todos os demais
sejam contra-indicados.

Cremos que essa advertência do Conselho
Federal de Medicina deva constar dos Anais
desta Casa.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

O SR. LÉZIO SATHLER (PSDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr"' e Srs. Deputados, existe uma pro
fissão milenar, de grandes méritos, porque
desempenha trabalho da mais alta relevância,
associado a uma necessidade humana funda
mentai, que é a alimentação. Refiro-me ao
pescador, esse lutador anônimo, do qual nos
falam as Sagradas Escrituras de modo tão
peculiar. Afinal, eram pescadores alguns dos
discípulos de Jesus Cristo, a começar de São
Pedro, o primeiro Papa da Igreja.

Os peixes, assim como os frutos do mar,
que tanto apreciamos, só chegam às nossas
mesas depois de muito trabalho desenvolvido
pelos bravos e corajosos pescadores. Trata-se
de uma atividade que pressupõe o descon
forto de dias passados longe da família, en
frentando os desafios e perigos do mar, as
doenças, a solidão de quem só om~e o barulho
das águas durante dias seguidos. E uma faina
desgastante, que só termina no momento da
volta, com os pés pisando a terra firme.

Não se pode perder de vista que a pesca
evoluiu com o progresso. No mundo todo,
o comércio de pescados é um ramo impor
tante da atividade humana, envolvendo mui
to dinheiro e muitos interesses. Navios sofisti
cados pescam em alto mar, a milhares de
quilÓmetros das suas nações de origem. Não
raro surgem querelas diplomáticas, pela pre
sença dessas embarcações em águas territo
riais. Aqui mesmo, no Brasil, ainda guarda
mos na lembrança alguns episódios dessa na
tureza.

Os pescadores brasileiros, todavia, travam
uma luta desigual, pois a pesca, entre nós,
continua sendo basicamente um trabalho de
abnegados trabalhadores, que não têm a apa-

relhagem, nem os capitais dos seus congê
neres internacionais. Trabalham com equipa
mentos ultrapassados, embarcações biso
nhas, tudo contribuindo para uma produti
vidade modesta, sendo os ganhos igualmente
modestos ao final de um trabalho tão exaus
tivo.

Sr. Presidente, no Estado do Espírito San
to os pescadores estão organizados em colô
nias e associações, exatamente porque sabem
que essas formas cooperativas de atividade
oferecem vantagens sobre o trabalho indivi
duaI. Mesmo assim, eles padecem para en
frentar uma sérÍe de dificuldades, que fazem
da pesca uma atividade heróica. Só mesmo
o idealismo de uns e a necessidade de outros,
talvez as duas coisas juntas na maioria dos
nossos pescadores, é que garante a continui
dade desse trabalho tão útil, mas pouco reco
nhecido pelo Governo e pela sociedade.

Como amigo e admirador daqueles homens
abnegados, que fazem da pesca o seu meio
de vida, quero chamar a atenção da Casa
para algumas das suas dificuldades e reivindi
cações. Qualquer coisa há de se fazer para
que possam eles trabalhar com menos sofri
mento, e sem as incertezas que cercam o seu
futuro, já que estão afeitos a um tipo de traba
lho sazonal, por imposição das leis brasilei
ras, ao proteger a renovação dos cardumes.

Em primeiro lugar, há os altos preços do
material de pesca, conflitando com os baixos
preços por que entregam o produto do .seu
trabalho aos compradores do atacado. E aí
que aparece a figura do atravessadbr, pechin
chando para pagar pouco. Esses intermediá
rios, como se sabe, exploram as duas pontas
do mercado: pagam pouco na origem, e de
pois exigem o maior preço possível para pas
sar adiante o produto.

Nos períodos em que a pesca fica proibida,
amaioria dos pescadores não tem o que fazer.
como sobreviver numa situação dessas, quan
do os ganhos do trabalho no período normal
não são bastantes para guardar uma reserva?
Fácil entender que o pescador pobre fica nu
ma situação desesperadora, sem meios para
sustentar a família, ainda que modestamente.

Assim é que chegamos a uma reivindica~ão

muito justa dos pescadores capixabas, que
não seria diferente do que desejam, e mere
cem, os demais pescadores brasileiros. Eles
pedem um seguro-desemprego. Esta, real
mente, seria medida da maior oportunidade
para essa categoria de trabalhadores poder
enfrentar com tranqüilidade os tempos difí
ceis da entressafra.

Faço um apelo ao Governo, para que olhe
com mais carinho os interesses dos nossos
pescadores, estudando uma forma de assegu
rar-lhes o tão almejado seguro-desemprego.
Eis uma iniciativa de caráter humanitário,
da maior importância, quando se trata de as
segurar melhores condições de vida a essa
classe, que ainda não viu reconhecido o seu
devido valor.

Seria também de grande valia que o Go
verno estudasse uma forma de baratear, para
o profissional d~ pesca, os preços dos imple-
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mentos de que precisa no exercício do seu
trabalho.

Finalizando estas breves palavras, deixo
aqui registradas minhas homenagens a esses
valorosos trabalhadores, que enfrentam o sol
escaldante, tanto quanto as noites de frio,
o mar revolto e as tempestades, tudo para
que não falte, na mesa dos seus irmãos brasi
leiros, o peixe e os frutos do mar. A grandeza
do seu trabalho há de ser reconhecida pela
sociedade, à qual servem com tanta abne
gação.

o SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, quantos se dedicam,
com devotamento e competência por todos
conhecida, à atividade de pesquisadores cien
tíficos do Instituto Biológico reivindicam,
com toda a razão, a pronta regulamentação
da Constituição Federal, que aprovamos re
centemente, e que manda conceder aposen
tadoria com menor tempo de serviço aos ser
vidores públicos federais, estaduais e muni
cipais que exercem atividades reconhecida
mente penosas, insalubres ou perigosas.

Daí nossa presença nesta tribuna, uma vez
que as proposições que tenham, entre outras
finalidades, a de disciplinar a concessão de
aposentadoria aos funcionários públicos em
geral, na forma do disposto no art. 61 da
Constituição Federal, são da única e exclusiva
competência do Presidente da República.

Não se justifica, Sr. Presidente, que tal be
nefício instituído por nossa Carta Magna em
favor dos que se dedicam ao serviço público
em condições inteiramente desfavoráveis
quando reconhecidamente insalubres não re
cebam desde a promulgação, em outubro de
1988, da Nova Constituição brasileira, a pro
teção nela expressamente prevista, em face
da omissão do Poder Executivo a respeito.

Queremos, portanto, Sr. Presidente, desta
tribuna, proclamar nossa integral e inabalável
solidariedade à justíssima e oportuna reiviIi
dicação dos pesquisadores científicos do Ins
tituto Biol6gico de São Paulo e endereçar
instante apelo ao Sr. Presidente da Repú
blica, no sentido de que S. Ex' envie, sem
mais tardança, ao exame do Congresso Na
cional a proposição legislativa em causa, do
maior alcance e significação social.

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

o SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES
(PMDB - RN. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados,
o desenrolar do Plano Collor vem coincidin
do, nos grandes centros econômicos, princi
palmente o Rio de Janeiro e São Paulo, com
a multiplicação dos seqüestros, paralelamen
te à ampliação do tráfico de drogas e entorpe
centes, alguns dos marginais procurando
compensar o que perderam na poupança,
com 9 seu congelamento, outros afogando
.sua decepção na maconha e na cocaína.

Pode-se, evidentemente, deixar de estabe
lecer razão de causa e efeito entre as medidas

tomadas pelo Governo e essas conseqüências
calamitosas, dependendo da 6tica de quem
enfrenta os fatos do cotidiano.

Se isso acontece nos grandes centros, a si
tuação não é melhor nos meios rurais do Nor
deste. Na cidade de Upanema, no Rio Gran
de do Norte, a 42 quilômetros do porto de
Mossor6, uma centena de trabalhadores ru
rais, esfomeados pela seca, saqueou o depó
sito da merenda escolar, levando uma tone
lada de arroz, feijão, macarrão e sardinha.

O saque sucedeu a uma reunião na sede
dos trabalhadores rurais, para avaliar os efei
tos da seca, ameaçando-se com a reincidência
dos ataques, se o Prefeito não tomar provi
dência~ara empregar os flagelados.

Mas a Prefeitura não tem recursos para
aliviar a fome e o desemprego, nem conse
guiu apoio do Governo do Estado.

Cerca de dois mil colonos, acampados à
margem da BR - 158, no Rio Grande do
Sul, a quatro quilômetros de Cruz Alta, fo
ram retirados pela polícia, retornando à Fa
zenda Boa Vista, sem reagir à operação que
os removeu.

Essas ocorrências, em duas longitudes ex
tremas do País, demonstram que a crise per
manente dos sem-terra de todo o País e os
efeitos da seca no Nordeste colaboram no
sentido de demonstrar que o atual Governo,
apesar do seu característico otimismo, não
tem conseguido enfrentar os mais ingentes
problemas nacionais - do amparo ao povo
à redistribuição de renda - quando demite
milhares de funcionários, esquece as regiões
críticas e provoca o desemprego e a recessão.

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

O SR. CARLOS BENEVIDES (PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
~-esidente, Sr,5 e Srs. Deputados, em soleni
dade levada a efeito, na manhã de ontem,
no salão leste do Plenário do Planalto, foi
lançado o programa governamental SOS Ro
dovias, com o qual o Executivo pretende re
cuperar 15 mil quilômetros de estradas fede
rais, atendendo, assim, a um clamor nacional,
partido de todos os recantos do País.

Ontem mesmo, na reunião noturna do
Congresso, a Mensagem e o respectivo proje
to de abertura de crédito foram lidos, faltan
do as lideranças requererem a indispensável
urgência para que a aguardada matéria seja
votada até o pr6ximo dia 30, quando ocorrerá
o término dessa etapa de trabalhos, na pre
sente sessão legislativa.

Falando na ocasião, o Ministro Ozires Sil
va, que tinha ao seu lado o Secretário de
Transportes, Marcelo Ribeiro, e o Diretor
Geral do DNER, Dr. José Henrique, desta
cou a relevância da iniciativa, dispondo-se
a viabilizá-la "com empenho e decisão."

Até o final do exercício, serão despendidos
recursos da ordem de 25,6 bilhões de cruzei
ros, favorecendo a malha rodoviária, hoje
seriamente danificada, à espera de imediata
recuperação.

Às dotações orçamentárias já existentes so
mar-se-á um total de 12 bilhões, solicitados

no bojo da proposição ontem lida perante
este plenário.

A palavra do Presidente Fernando Collor
trouxe a certeza de que as obras serão efetiva
mente realizadas, dando lugar a que renas
çam as esperanças de milhões de usuários
quanto à recomposição das BRs, em todo
o territ6rio brasileiro.

No que tange ao meu Estado, já fiz chegar
ao Secretário Marcelo Ribeiro e ao Dr. José
Henrique as nossas reivindicações básicas.
que possibilitarão, através do 3\' Distrito.
exemplarmente dirigido pelo Dr. José Ar
mando Ponte Dias, a melhoria de importan
tes trechos da BR - 222 e BR - 116, além
da BR - 020, que liga Brasília a Fortaleza.

Conclamo, assim, Senadores e Deputados
a uma tomada de posição em favor da mensa
gem do Sr. Presidente da República, apro
vando-a até o dia 30, a fim de que os recursos
pleiteados possam ser utilizados nessa patri6·
tica tarefa de indiscutível interesse público.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB 
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Deputados, durante
o regime militar, os tecnocratas julgaram que
finalmente haviam descoberto a roda da his·
tória: com os sindicatos fechados pela polícia,
com os trabalhadores perseguidos e com a
política como expressão da divergência da
sociedade duramente cerceada, eles final·
mente estariam livres para fazer equações,
elaborar tabelas e fazer prognósticos mate·
máticos para resolver a crise. E não resolve
ram. Os trabalhadores foram massacrados,
a miséria em nosso País aumentou e o Brasil
ainda continua mergulhado em uma crise es
trutural avassaladora, agora piorada pelos
atos irresponsáveis do Governo Collor.

Refiro-me a estas questões para denunciar
mais um golpe contra os trabalhadores, tam
bém gerado na cabeça doentia de tecnocra
tas. A Medida Provis6ria n° 193 tem exata
mente esta dimensão: ignora todas as perdas
salariais dos trabalhadores até o momento,
como se não existissem, e ainda por cima
cria uma complicada f6rmula de reajuste sala
rial, a qual nem menos o Ministro do Traba
lho, Rogério Magri, conseguiu até agora en
tender.

Quem acompanha a hist6ria brasi.lejra sabe
que os trabalhadores não vão aceitar, em hi·
p6tese alguma, esta política de profundo ar
rocho salarial. Eles foram às ruas contra as
manipulações dos índices pelos superminis
tros da ditadura, e não é agora, em pleno
exercício da democracia, que aceitarão mais
este roubo a céu aberto.

O caráter discriminatório da medida provi
sória fica ainda mais evidente quando exclui
do novo critério de correção dos salários os
funcionários públicos e os aposentados e pen
sionistas da Previdência Social. Obviamente,
as forças democráticas representadas neste
Congresso não podem aceitar, por exemplo,
que os vencimentos dos aposentados possam
ser deprimidos, quando o seu valor real é
assegurado peta Constituição.
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Para se resolver a participação dos traba
lhadores na renda nacional, não há necessi
dade de qualquer tabela de cálculo cheia de
armadilhas. Basta uma política séria de distri
buição de renda, e ela passa obrigatoriamente
pela recuperação das perdas dos salários nos
últimos anos e pela garantia do seu poder
de compra real no futuro.

Nós, comunistas, lutamos pela livre nego
ciação dos salários, mas somente a partir de
um patamar onde os salários tenham a sua
base real garantida contra os efeitos danosos
da inflação.

O Congresso Nacional não pode permitir
que o Palácio do Planalto utilize mais uma
vez o rolo compressor da medida provisória.
A tecnocracia demonstrou toda a sua incom
petência até agora. E ela não pode prevalecer
sobre esta Casa política.

O SR. STÉLIO DIAS (PFL - ES. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, como brasileiro, como
Congressista e sobretudo como Deputado,
não poderia deixar de registrar nesta Casa
a grande honraria com que o Senador João,
de Medeiros Calmon foi distinguido, rece
bendo da Unesco uma incumbência das mais
importantes de sua rica vida política. Foi o
Senador João Medeiros Ca:Imon escolhido
por aquele organismo da ONU para seu Em
baixador Honorário junto ao Governo brasi
leiro, durante o Ano Internacional da Alfabe
tização.

Se para o Senador João de Medeiros Cal
mon foi honraria, para nós, capixabas, foi
o coroamento de uma luta que se tornou nu
ma quase obsessão: a inserção, na Carta Mag
na de 1988, da obrigatoriedade para a União,
Estádos e Municípios incluírem, nos seus res
pectivos orçamentos, uma percentagem para
a Educação nas· receitas auferidas. Foi uma
luta, Sr. Presidente, Srs. Deputados, do que,
a certa altura da votação em plenário, parti
cipei ativamente. Participei de seu entusias
mo, participei de seu sacrifício e da emoção
da vitória final.

A idéia da vinculação orçamentária pode
ser até discutível. Eu mesmo sou um que dis
cuto e debato. Mas não poderia deixaf de
registrar o fato e de reconhecer o valor de
sua luta e tenacidade em favor de uma causa
tão nobre e muito esquecida, que é a edu
cação.

Ao homem, a figura política e pública, ao
capixaba, sobretudo, a nossa alegria e satisfa

, ção em registrar um acontecimento e um fato
que, pertencendo à História brasileira, digni
fica e honra nossa terra.

o SR. ARNOLD FlORAVANTE (PDS 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Parlamentares, a política de
entendimento sempre foi procurada por to
dos os governos que se iniciam e mesmo no
decorrer do exercício do mandato. Na base
dessa política, sempre se falou na união na
cional. Jamais se conseguiu tal objetivo.

Um consenso unido em torno de um gover
no estabelece, desde logo, uma centralização

de poder, que. não deixa de ser pernicioso
a um sistema que se diz democrático.

Se a democracia funciona justamente atra
vés do pluralismo e do debate de opiniões,
que é como o bater dos ovos para fazer o
bolo, a política de entendimento não pode
ser feita através de determinada unanimida
de, mas através do resultado do processo das
opiniões.

Esse processo, é de avaliação. O programa,
a medida, o projeto que porventura emane
do Poder Executivo é examinado e debatido
com os representantes desse poder, até se
encontrar a média do consenso.

Nos tempos de crise, o que se exige é a
pressa, a urgência da providência.

Os legisladores sabem disto, tanto que. no
Senado existe a "urgência urgentíssima".

O que queremos dizer é que se falharem
os instrumentos de unanimidade, isto não sig
nifica que n'ão haja o interesse parlamentar
de desobstruir caminhos, ajudar ?pções,
apressar processos e concluir de maneira a
servir ao País na hora de dificuldade.

A maioria complexa, isto é, a obtida pelo
. acordo entre vários partidos de ideologias di
ferentes, é sempre sujeita a oscilações, mes
mo compromissada, máxime porque são par
tidos que representam grupos sociais diferen
ciados.

O que se deve realmente levar em conta
é um tipo de ação que tenha claridade defi
nida sobre os resultados.

Não se deve esperar apoios prévios, como
parte da política de entendimento, mas
apoios calcados nas realidades contidas' nas
proposições e nas necessidades imediatas de
sair da crise.

Não temos dúvida de que um Presidente
eleito pela maioria popular tem. o respaldo
da respeitabilidade. É confiável.

As classes que compõem a sociedade sabe
rão dar a sua cota de sacrifício, que resultará
do entendimento entre a sociedade, o Go
verno e o Congresso.

O SR. MAURÍCIO FRUET (PIv;lDB""': PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, os sucessivos dirigen
tes da CBF - Confederação Brasileira de
Futebol, insistem em manter a sede da 'enti
dade no Rio de Janeiro, negando-se a transfe
ri-Ia para a Capital Federal.

Entretanto, temos pari\ nós que inexiste
qualquer razão que justifique a permanência
da entidade na Cidade Mar,avilhosa, salvo a
vontade dos "cartolas" do futebol carioca,
que com isso pretendem continuar dominan
do a instituição.

Ora, embora a CBF seja considerada enti
dade de direito privado, ~ ela filiada ao CND
-Conselho Nacional de Desportos, indireta
mente, ao Ministério da Educação, sendo be
neficiada, inclusive, com verbas públicas,
particularmente quando da realização de cer
tames internacionais.

Assim, temos para nós que, no interesse
do futebol brasileiro, deve a CBF ser sediad.a
em território neutro, e nenhum melhor do
que Brasília. '

Por isso, elaboramos proposição contem
plando a medida, para a qual solicitamos o
apoio dos ilustres membros desta Casa.

O SR. VILSON SOUZA (PSDB-SC. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, importantes disposi
tivos de nossa Constituição continuam a ser
completamente desrespeitados; sob o argu
mento de ainda carecerem de regulamenta
ção, o que tem implicado a continuidade de
abusos, injustiças e prejuízos aos cidadãos.

Os assalariados constituem-se, indiscuti
velmente, nas maiores vítimas da inobservân-:
cia à Carta Magna, porque não usufruem das
notáveis conquistas alcançadas ao longo das
árduas discussões do processo constituinte.

Exemplo marcante, Sr. Presidente, é o des
cumprimento ao que determina o inciso IX,
do art. 7", da Constituição Federal: "remune
ração do trabalho noturno superior à do diur
no".

Respaldadas na falta da respectiva legisla
ção ordinária regulamentadora, inúmeras
empresas continuam a conceder tratamento
não condizente com os direitos dos que traba
lham em horário noturno, sobremodo relati
vamente a dois aspectos fundamentais.

O primeiro refere-se ao próprio período
noturno de trabalho, que deve ser adequado
à jornada semanal de 44 hóras, fixada para
os trabalhadores diurnos. Para quem trabalha
durante o espaço das 22h e às 5h do dia se
guinte, o período deve equivaler ao de uma
jornada diurna, excluído o tempo de 30 minu
tos destinado à refeição. Por isso, a hora no
turna deve ser computada com 48 minutos,
e não mais com 52 minutos, conforme se justi
ficava até a promulgação da Lei Maior vigen
te, quando se exigiam 48 horas semanais.dos.
trabalhadores.

O outro aspecto, Sr. Presidente, diz respei
to aos casos de revezamento previstos no ca
put do art. 73 da CLT, uma ressalva ao paga
mento do adicional noturno que perdeu o
sentido com o novo texto constitucional, em
seu já mencionado art. 7'.', inciso IX. De-fato,
em qualquer situação, o trabalho noturno de"
ve ter remuneração maior, inclusive,quando '
a prorro,gação de jornada adentra' período
diurno. E indispensável, sempre, .uma neces
sária indenização pelos danos físicos causados
a quem exerce atividades laborais durante
a noite.

Registro, com satisfação, recente decisão
da Justiça do Trabalho em Biumenau, deter
minando a redução da jornada de trabalho
noturno reclamada por trabalhadores nas in
dústrias de fiação e tecelagem daquele impor
tante Município catarinense.

'É preciso, no entanto, regulamentarmos
com urgência a matéria, para que um direito
líquido e certo dos trabalhadores não tenha
que ser pleiteado na Justiça, enfrentando-se
os naturais processos de contestação por par
te dos empregadores, como aconteceu nas
referidas ações impetradas em Blumenau, cu
ja definitiva apreciação pelos órgãos judiciá
rios acaba sofrendo atrasos consideráveis,
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por conseguinte com enoqnes prejuízos aos
assalariados.

Com o objetivo de estabelecer nova e ade
quada regulamentação do trabalho noturno,
Sr. Presidente, apresentei a esta Casa o Pro
jeto de Lei n" 2.647, de 1989, que altera o
art. 73 e parágrafos da CLT, o qual se encon
tra em tramitação conjunta com o Projeto
de Lei n'! 1.178188, do ilustre Deputado Car
los Cardinal, aguardando o pronunciamento
da Comissão de Finanças.

Faço uma conclamação às lideranças parti
dárias, enfim, a todos os parlamentares, para
que aprovemos com a máxima urgência o que
dispõem os Projetos de Lei n'" 2.647/89 e
1.178188, fixando-se, além de melhores con
dições da atividade noturna, a hora traba
lhada em 40% superior ao valor da diurna
e ainda uma jornada compatível com as 44
horas semanais dos demais trabalhadores, em
cumprimento à Constituição Federal e para
se fazer justiça às clases assalariadas brasi
leiras que produzem durante o terceiro turno
de trabalho.

o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidentem Sr"' e Srs. Deputados, quando
da votação' da política salarial, teremos de
incluir formas e condições de reajuste dos
benefícios dos aposentados e pensionistas.

No momento em que se discute o Plano
de Benefícios e de Custeio da Previdência
Social, é de estranhar que os seus técnicos
demonstrem a existência de dificuldades, mas
não apresentem alternativas para os reajus
tes. sendo de observar que os que se aposen
taram após outubro de 1988 até hoje não
tiveram qualquer atualização nos seus pro
ventos.

O SR, DARCY DEITOS (PSDB-PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) ~ SI. Presiden
te, Srs. Deputados. uso a tribuna para regis
trar que, no último sábado, dia 23, o PSDB
do Paraná realizou Convenção Regional para
escolha dos seus candidatos às eleições majo
ritárias e proporcionais. Inicialmente, havia
o entendimento de que o PSDB faria coliga
ção com o PDT, mas. dado a problemas inter
nos do PDT, que aqui não me cabe avaliar,
a coligação não se concretizou. Daí o PSDB
ter lançado chapa própria com José Richa
como candidato ao Governo. o Deputado
Euclides Scalco como Vice-Govervador e o
Deputado Maurício Fruet como candidato a
Senador.

Sem dúvida alguma. os tucanos do Paraná
marcham nestas eleições de 1990 com plenas
condições de vitória, pois tem como candi
dato ao Governo o Senador José Richa que
já ocupou o cargo de 198311986 e fez um
trabalho sério. competente. honrado e digno
em prol do povo paranaense, Suas obras fo
ram admiráveis na área social, com a constru
ção de milhares de casas para população de
baixa renda; na área rodoviária. asfaltou mais
de 2.000 km de estradas e criou as patrulhas
rodoviárias municipais: na agricultura, além
do apoio ao pequeno e médio produtor rural,
levou energia elétrica para 120.000 proprie-

dades rurais - até então o Paraná somente
tinha 80.000 propriedades rurais energizadas:
'na educação, construiu centenas de escolas;
o funcionalismo público passou a ter salários
dignos, enfim, cumpriu um mandato que o
credencia a vencer as eleições, voltando ao
Palácio Iguaçu para restabelecer a dignidade
de um governo voltado legitimamente para
os interesses do Paraná e sua gente.

O PSDB no Paraná vencerá as eleições com
José Richa.

A SRA. MOEMA SÃO THIAGO (PSDB
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, todos os
dias o Diário Oficial da União publica rela
ções de funcionários públicos demitidos ou
colocados em disponibilidade, atingindo mi
lhares de famílias de servidores ligados à ad
ministração direta. Outre universo de empre
gados, vinculados às estatais, órgãos da admi
nistração indireta, sofrem a mesma persegui
ção, sendo realidade demissões em institui
ções como a Petrobrás, a Caixa Econômica
e as empresas do Sistema Telebrás.

Na área bancária, duas instituições ainda
não deflagraram o processo de demissões,
mas o clima de ameaça e terrorismo vigente
é desumano e precisi:\ ser denunciado à socie
dade, através desta Casa. Trata-se do Banco
do Brasil, patrimônio nacional de mais de
180 anos, e do Banco do Nordeste. instituição
exemplar, assegurada pela Constituição, que
ameaça desencadear o processo de demissões
até o próximo dia I" de julho.

No caso específico do BNB, Srs. Deputa
dos, gostaria de me deter com mais ênfase,
tendo em vista tratar-se de organismo que
acompanho de perto, em função de minha
condição nordestina. cearense em particular,
pois é na Capital do Estado, Fortaleza, que
fica a sede daquele banco.

O BNB, é sabido de todos, vem sofrendo
ao longo dos últimos anos processo natural
de encolhimento do seu quadro de pessoal,
devido às aposentadorias que crescem a cada
ano, sem a contrapartida de admissão de no
vos servidores. Em 1985, a empresa contava
com 7.332 funcionários. Cinco anos depois,
esse número caiu para 6.662 servidores (posi
ção abril 90). Considerando o universo de
aposentáveis, cerca de 1.000 nos próximos
quatro anos. A expansão da rede operacional
de 120 agêntlias em 1980 para 180 este ano,
e as novas responsabilidades assumidas pelo
BNB com a administração do Fundo Consti
tucional de Financiamento do Nordeste, fica
fácil compreender que as 700 demissões
anunciadas pela presidência daquele banco
representam um contra-senso. Se efetivadas.
Srs. Deputados, elas comprometerão irreme
diavelmel1te a capacidade operacional da em
presa.

Apelamos, então, para os Srs. Parlamen
tares, em especial os da' bancada nordestina,
no sentido de que nos unamos para evitar
que seja o Banco do Nordeste penalizado
com essas demissões e, por consegui'nte, tam
bém a região sofra, por não contar com o'
seu principal órgão de desenvolvimento

atuando a pleno vapor.. Quanto aos funcio
nários. há que se convir ser extremamente
injusto a demissão em massa de servidores
concursados. qualificados. nos quais se en
vestiu durante vários anos. simplesmente pa
ra que seja cumprida uma meta de governo.

Conclamamos. pois, os Srs. Parlamentares
para que não nos calemos diante das arbitra
riedades que se anunciam e formemos ao lado
do funcionalismo. familiares e segmentos vá
rios da comunidade nordestina que defendem
o Banco Nordeste. a fim de que consigamos
barrar essa onda de demissôes injustificadas
e que parecem ter como única finalidade fazer
o Governo Collor aparecer nos meios de co
municaçao às custas do desemprego e do in
fortúnio de milhares de cidadãos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. RUBEM BRANQUINHO (PL 
AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente. Sr" e Srs. Deputados. venho à
tribuna da Câmara dos Deputados para regis
trar. com a máxima satisfação, que hoje a'
Universidade Federal do Acre está efetivan
do, na cidade de Brasíléia, o Curso Superior
de Pedagogia. Trata-se de mais um dos vários
cursos que aquela Universidade programou
visando a interiorizar o ensino em nosso Esta
do. Já no dia 24 último. na cidade de Taraua
cá. tive a grande honra de participar da aula
inicial do Curso Superior de Pedagogia. E
mais ainda. no próximo dia 29. em Xapuri.
será também instalado o Curso Superior de
Letras.

Srs. Deputados. minha satisfação é assim,
tão expressiva devido ao considerável signifi
cado que esses cursos têm para nós. Tenho
repetidas vezes me manifestado a favor da
instalação de cursos selecionados. a serem
ministrados nas cidades do interior acreano,
porque. além de muitas outras vantagens,
eles facultam a cultura a jovens mais pobres
e possibilitam a fixação da juventude em sua
terra natal, não a forçando emigrar para as
grandes cidades, em busca da consecução de
um curso superior.

A par disso. Sr" e Srs. Deputados, a inte
riorização do ensino provoca melhor distri
buição da cultura, que deixa, assim, de ser
privilégio de alguns e de se concentrar tão-so
mente nos grandes centrG, uro.anos.

Por tão louvável iniciativa, congratulo-me,
nesta oportunidade, com o Reitor Sansão Ri
beiro e com a Pró-Reitora de Ensino de Gra
duação, Proi' Clara Simão BadeI.

Assim sendo, Srs. Deputados, está de para
béns a Universidade Federal do meu Estado;
está de parabéns o povo acreano: está de
parabéns a cultura do nosso País.

O SR. ANTONIO DE JESUS (PMDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI.
Presidente, Srs. Deputados, cumprindo de
signação da Mesa do Congresso Nacional,
dei parecer sobre os aspectos de constitucio
nalidade e mérito da Medida Provisória n"
187, de 30-5-90, com exposição de motivos,
assinada pelos Ministros da Justiça, Econo
mia, Fazenda e Planejamento, acompanhan-
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do a Mensagem Presidencial n" 446, que tem
por finalidade precípua espancar dúvidas sus
citadas quanto à transferência para os titula
res dos cargos de Ministro de Estado e Secre
tários da Presidência da República, cujas
competências estão previstas na legislação es
pecial.

Consoante o sistema jurídico brasileiro, o
Poder Executivo encaminhou ao Congresso
Nacional espécie normativa de efeitos provi
sórios, cuidando da transferência de compe
tências dos títulares de cargos extintos, para
os titulares dos novos órgãos surgidos com
a reforma administrativa.

Entendemos que a Medida n° 187 encontra
abrigo na Carta Magna, inexistindo óbices
jurídico-constitucionais para sua aprovação.

Como relator, analisei o mérito da referida
medida, a qual visa a preencher uma lacuna
da Lei n' 8.028/90, que ao extinguir e criar
ministérios e órgãos, não previu a transfe
rência de competências atribuídas a titulares
de órgãos extintos.

A medida em causa vem justamente corri- .
gir eSsa falha, permitindo a legalização de
atos que estejam sendo praticados pelos titu
lares dos novos órgãos.

Como os nobres Deputados podem obser
var, no meu parecer procurei ser justo, uma
vez que a medida, em si, conseguirá amparar
legalmente aqueles que direta ou indireta
mente estão à frente dos órgãos.

Por entender a grandeza, a justiça e a soli
dariedade humana da Medida n" 187, mani
festei-me, como Relator, pela sua aprovação,
incluindo mais um artigo, oferecido pela
emenda n" 1, conforme projeto de lei de con
versão, ficando, assim, as autarquias e as fun
dações instituídas ou mantidas pela União
autorizadas a proceder aos atos legais e admi
nistrativos necessários à alienação dos imó
veis residenciais da sua propriedade, terrenos
e edificações não vinculados às suas ativida
des operacionais.

O SR. BOCAYUVA CUNHA (PDT - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) -'- Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, nada como um dia
depois do outro - diz um velho ditado popu
lar que agora se encaixa como luva na atuação
do Governo "collorido" em relação à Com
panhia Siderúrgica Nacional. Aqui no Con
gresso Nacional tenho lutado permanente
mente em defesa do patrimônio público
ameaçado por uma campanha de desmora
lização das instituições, cujo objetivo, através
de uma aparente modernização, é entregar
a grupos privados nacionais e internacionais
o que foi construído com o sacrifício do povo
brasileiro, como é o caso da nossa CSN. Será
que está na hora de o Estado brasileiro abrir
mão da sua principal siderúrgica?

"A CSN é do povo, e os 22 mil meta
lúrgicos de Volta Redonda merecem res
peito. É imprescindível democratizar a
distribuição do aço, permitindo a com
pra direta pelo consumidor e o livre ca
dastramento de pequenos distribuido
res, como ocorre no Japão. As dívidas
da CSN têm de ser renegociadas, com
novos prazos de carência e amortização,

e o preço do aço para o consumo interno
tem de ser o mesmo do mercado interna
cional. Nada impede que uma estatal se
ja produtiva e, para isso, não há necessi
dade da demissão de qualquer trabalha
dor."

Todas estas frases, Sr. Presidente, não fo-
. ram produzidas por nenhum sindicalista nem
por qualquer político oposicionista na luta
pela CSN e pelos empregos de milhares de
metalúrgicos. Sabem V. Ex" quem disse isso?
O próprio Presidente Collor, quando, na
campanha presidencial, mandou distribuir
em Volta Redonda um impresso com seu re
trato e o título "CSN - Collor· vai lutar por
você", assumindo todos estes compromissos
com a' cidade, com a companl;lia e com os
interesses nacionais. Era tudo muito colori
do, cheio de palavras bonitas, em um azul
forte. Hoje já se sabe que o panfleto era
bonitinho, mas ordinário, como diria Nelson
Rodrigues.

Impressiona-me que alguém possa dirigir
se ao público e fazer propostas não apenas
em palavras, mas por escrito, e depois execu
tar exatamente o contrário, como se não hou
vesse deixado rastros. Os de Collor são aque
les planfetos que a memória dos trabalha
dores da CSN está resgatando para cobrar
do Presidente da República o cumprimento
de sua promessa de não privatizar a CSN,
de não demitir trabalhadores e de transfor
mar a empresa novamente em alavanca do
processo de industrialização do País. Aquele
panfleto precisa ser honrado.

Aproveitando a oportunidade, gostaria de
dizer, Sr. Presidente, que é correto que o
Ministério da Saúde queira fazer funcionar
plenamente o Hospital do INAMPS no Bair
ro da Posse, em Nova Iguaçu, para melhorar
o atendimento médico à população da Baixa
da Fluminense. Não é correto, entretanto,
que se exceda na ação contra médicos que
lá trabalharam e que foram removidos para
outros hospitais públicos mediante permuta,
como muitos o foram, comprovadamente.
Obrigá-los a retornar ao Hospital da 'Posse
significa desfalcar as equipes onde trabalham,
despindo um santo para vestir outro. Se há
necessidades no Hospital da Posse, que se
abra concurso para o preenchimento das va
gas existentes e que não devem ser muitas,
pois hoje há mais médicos lá lotados do que
em sua inauguração. Espero que o Ministério
da Saúde aia '<-Qill bom senso.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrtgado.

O SR, AIRTON CORDEIRO (PFL - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, entre tantos pro
blemas que na atualidade afetam o sistema
produtivo brasileiro e agravam as dificulda
des de fortalecimento e de distribuição. da
riqueza no País destaca-se, com reconheci
mento geral, dentro e fora do Governo, a
precariedade em que se encontra a malha
rodoviária nacional.

É lamentável constatar, mas a realidade
das rodovias no Brasil já chega a ser dramá-

tica. Dos 50 mil quilômetros de estradas bra
sileiras, o próprio Governo admite que apro
ximadamente 30 mil estão danificadas e preci~

sando de reparos imediatos. Mais grave ain
da: cerca de 15 mil quilômetros estão em ter
ríveis condições de tráfego, causando fre
qüentes acidentes, com muitos mortos e feri
dos, além e enormes prejuízos à economia
nacional. O estado deplorável de algumas ro
dovias do País apresenta um retrato verdadei
ramente vergonhoso.

.Consciente dessa triste realidade e cum
prindo o dever de Parlamentar representante
do Paraná, venho, desta tribuna, alertar para
a péssima situação da Rodovia BR-116, de
importância fundamental para o escoamento
da produção agrícola e industrial no sul do
País, e que se acha completamente abando
nada. Tão abandonada etão prejudicada que
exige uma ação urgente, urgentíssima do Go-
verno Federal. '

Quero registrar sobretudo a necessidade
de recuperação e manutenção urgentes do
trecho de 105 quilômetros entre Curitiba e
Rio Negro, onde o intenso e pesado tráfego
excede, em muito, a capacidade da estrada,
em precárias condições. Desejo assinalar que
as mais expressivas lideranças da região, co
mo o eficiente e atento Prefeito de Rio Ne
gro, José Müller, têm feito veementes e insis
tentes apelos às autoridades em nome da co
munidade, mas a rodovia permanece sem re
ceber do Governo a atenção que merece e
de que precisa.

Desse trecho paranaense da BR-116, os
45 quilômetros entre Quitandinha e Rio Ne
gro já se caracterizam como um monumental
desafio ao tráfegd, tão caótica é a sua reali
dade. Há trechos sem acostamentos e destruí
dos pela erosão, que cresce há mais de dez
anos sem qualquer providência do Governo
- o mesmo Governo que investiu milhões
de cruzeiros na instalação de duas balanças
da Polícia Rodoviária nesse trecho e que ago
ra estão sem nenhuma utilidade, abandona
das: uma fortuna, de dinheiro do povo, joga
da à beira da estrada.

Diante desse quadro vergonhoso, apelo ao
Ministro da Infra-estrutura, Ozires Silva, ao
Secretário'Nacional de Transportes, Marcelo
Ribeiro, e ao Diretor-Geral do DNER, José
Henrique Amorim,. para que, com sensibi
lidade e eficiência, garantam prioridade má
idma à BR-116, no Paraná, dentro do progra
ma emergencial de 'restauração das rodovias

- brasileiras.
Quanto às eventuais dificuldades de recur

sos, existem alternativas - excluindo essa,
que é o selo-pedágio, cuja extinção venho
defendendo através de projeto de lei, pois
se tomou um tributo desmoralizado, que im
pôs mais sacrifícios ao povo brasileiro e, rigo
rosamente, não resolveu nada. Bilhões de
cruzeiros foram recolhidos do povo e não
aplicados.

O financiamento externo e a participaç~o

da iniciativa privada são duas alternativas.
É preciso garantir recursos para recuperação
e manutenção das rodovias brasileiras. Se isso
não for feito logo, os prejuízos para o Brasil
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serão ainda maiores, irrecuperáveis e definiti
vamente compromet~dores ao processo de
desenvolvimento nacional.

o SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PFL 
AL. Pronuncia o seguinte discurso'.) - Sr.
Presidente Sr'S e srs. Deputados, "a bacia
Leiteira de Alagoas está em franco processo
de destruição", "O que conseguimos poupar
nos anos chuvosos perdemos nas secas que
amiúde nos atingiu". "Se não produzirmos, 1
os bancos nos tomam os bens porque não
podemos honrar os compromissos."

São trechos, Sr. Presidente, que reti~o da
carta aberta ao Governo de Alagoas que o
engenheiro Marcos Carnaúba fez publicar no
jornal Gazeta de Alagoas, no dia 10 deste
mês.

É o grito da bacia leiteira do meu Estado.
O clamor ~os produtores de leite. Leio esta
carta perante esta Casa na esperança de que
também o' Governo Federal tome conheci
mento das agruras e da angústia pelas quais
estão passando os produtores de leite do meu
Estado.

Eis a carta:
"CARTA AO GOVERNADOR

MOACIR ANDRADE

Marcos Carnaúba
Os produtores da Bacia Leiteira de

Alagoas reconhecem as dificuldades que
V. Ex' vem enfrentando para adminis
trar o nosso Estado, ora sob greves na
Saúde, ora sob greves na Casa, em busca
de um nome para ocupar a Secretaria
de Agricultura, de outro para ser candi
dato ao Governo do Estado, e sob o luto
recente, fato pelo qual externamos os
nossos sentimentos. I

Sabemos que o tempo disponível para
obsorver e solucionar os diversos proble
mas regionais é muito curto, e por esta
razão nós estamos nos dirigindo a V. Ex',
com o maior respeito ao cargo que ocu
pa, através da imprensa, porque não
conseguimos em tempo hábil uma au
diência no Palácio Floriano Peixoto plei
teada desde o último dia 24.

A Bacia Leiteira de Alagoas está em
franco processo de iestruição. Produzi
mos na entressafra 300 mil litros de leital
dia, e durante a estação chuvosa cerca
de 500 mil. Poderíamos a curto prazo
atingir um milhão de litros do produto
mais carente à nossa população, mas não
podemos fazêlo por diversas razões que
são inconcebíveis em um país em desen
volvimento.

Em primeiro lugar, o leite é um produ
to cujos preços 'são definidos e contro
lados pelo Governo Federal, o mesmo
não ocorrendo com os insumos indispen
sáveis à produção. Os farelos de algodão
e soja aumentaram 100% nos últimos
45 dias, a ração balanceada 20%, a mão
de-obra aumentou 40%, os medicamen
tos sofreram aumentos diversos, e o leite
continua tabelado em Cr$ 18,02 até a

quantidade que produzimos na seca 
Cr$ 14,70 o que ultrapassa esse volume
- Cr$ lQ,OO o que excede à capacidade
de beneficiamento das usinas. Assim
mesmo nos pagam com atraso de 20 a
30 dias sob a alegação de que o Banco
do Brasil não repassa em tempo habíl
os recursos do Programa Nacional do
Leite.

Em segundo lugar, não existem incen
tivos ao produtor para ampliar o plantei
regional, que está sendo cobiçado pelos
Estados vizinhos em face do seu alto grau
de pureza e produtividade. O Governo
do Estado de Pernambuco está adqui
rindo as nossas matrizes para distribuí
las com pequenos produtores nas regiões
onde as usinas absorvem tudo que for
produzido, a preços justos.

Em terceiro lugar, não existe mercado
certo am Alagoas para absorver a nossa
produção, o ql1e implica na exportação
do leite e subprodutos para outros Esta
dos, e na necessidade de ser fomentada
a implantação de novas usinas em Ala
goas.

Em quarto lugar, as usinas alegam fal
ta de condições para ampliar o mercado
consumidor em outros Estados como
Pernambuco e Paraíba, porque lá o leite
é isento do ICMS que é cobrado em Ala
goas. .

Fazemos um apelo a V. Ex' para que
considere as nossas dificuldades. Enfren
tamos uma longa seca no período
1979/85 quando a bacia Leiteira teve re
duzido o seu plantei em 40% por mortes
dos animais desnutridos e por vendas a
preços aviltados. Tivemos mais dois anos
secos, 1987/88, o ano de 1989 excesiva
mente chuvoso, o que também preju
dicou o plantei e a produção. O único
ano normal foi o de 1986, que coincidiu
com o famigerado Plano Cruzado, quan
do o governo nos induziu ao individa
mento com inflação zero e crucidifou to
dos os produtores que confiaram na ad
ministração mais espúria que já houve
nesse País, cujo rastro fétido ainda atrai
os urubus, únicos usuários do aeroporto
construído para pouso de "Boeing" na
chapada do Apodi. O que conseguimos
poupar nos anos chuvosos, perdemos nas
secas que amiúde nos atingem. Se não
produzimos, os bancos nos tomam os
bens porque não podemos honrar os
compromissos. Se produzimos, as usinas
nos pagam preços aviltados embora res
paldados na legislação em vigor, mas
nunca vimos baixar os preços ao comsu
midor para fomentar o consumo, donde
se conclui que ele existe.

Não permita, Governador Moacir An
drade, que a bacia leiteira de Alagoas
seja mais uma vez destruída por falta
de apoio do Estado. A nossa únicà opção
para ooter melhores preços pagos ao
produtor pelas usinas sem nenhum au
mento ao consumidor será a aquiescên
cia de V. Ex' para determinar a isenção

do ICMS sobre o leite que Alagoas ex
portar.

O sindicato das vacas não tem lide
ranças fortes. Mugidos de ordem não se
rão ouvidos durante as assembléias gre
vistas. Seus patrões estão suprimindo a
segunda ordenha para reduzir a produ
ção, e dispensando as vacas do trabalho
produtivo, que fogem para outros Esta
dos em busca de novos donos.

Estamos apresentando essa solicita
ção, fruto de um consenso entre produ
tores e usinas beneficiadoras, que parti
ciparam da reunião promovida sob a
coordenação do Dr. Ayrton Calheiros,
delegado da Sunab, na sede da Polícia
Federal em Alagoas. Protocolamos sob
o n" 3359 no Palácio do Governo todos
os dados explicativos que permitirão
análise do nosso pleito.

Os produtores estáo aguardando um
pronunciamento de V. Ex', que lhes per
mita a sobrevivência com dignidade."

Marcos Canaúba é presidente da Udcs~ (União
Nordestina Pró~Desenvotvimento do Semi-Arido).

O SR. CARLOS CARDINAL (PDT - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presi
dente, Srs. Deputados, queremos, neste pro
nunciamento, resgatar a .história recente do
Rio Grande do Sul, banida dos registros da
historiografia oficial.

Trata-se da história do Banhado do Colé
gio. uma comunidade que lutou e conquistou
a posse da terra que lhe permitiria sustentar
e educar seus filhos e netos com dignidade.

Ao registrar na Câmara dos Deputados,
neste 27 de junho, o transcurso do 28" ano
da implantação.da reforma agrária do Banha
do do Colégio, aproveitamos para anunciar
a elaboração de um Boletim Informativo que
pretendemos semear em toda parte, afirman
do que o referido assentamento constitui mo
delo a ser seguido pelos governantes compro
metidos com as causas populares.

Baseados em documentos, depoimentos,
e principalmente em fotos cedidas pelo fotó
grafo Carlos Contursi, graças a quem aconte
cimentos importantes relacionados à vida do
Governador Leonel Brizola não se perderam,
pois sua lente, sempre fiel, acompanhou e
registrou toda sua carreira política, é que
abordamos a refotma agrária ali realizada pe
lo Governante gaúcho.

O Banhado do Colégio é um distrito do
Município de Camaquã, situado a 122 quilô
metros de Porto Alegre, à beira da BR-116.
Mas o Banhado do Colégio representa, so
bretudo, um marco na história das lutas so
ciais do País, como a iniciativa pioneira de
realização da reforma agrária no Brasil, du
rante o Governo de Leonel Brizola no Rio
Grande do Sul.

A ligação entre Brizola e o Banhado do
Colégio data de 27 de junho de 1962, dia
em que ele lá esteve para a entrega de títulos
de posse a 131 agricultores sem terra. Naque
les tempos, as cercas andavam no Banhado
do Colégio, engolindo a terra fértil que havia
sido por séculos um imenso alagado sem do
no.
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Na falta de escritura de propriedade, os
fazendeiros da região faziam as cercas se mo
verem e os sem-terra não se conformavam.
Dentro de pouco tempo, o que havia sido
um pântano impenetrável e promissor de ri
queza para quem nele plantasse cairia nas
mãos de uns poucos que já tinham muita ter
ra.

Os sem-terra resolvcram acampar para
mostrar que eram muitos lutando pelo direito
de ter um pedaço de chão. Para não justificar
represália, o acampamento, com 4 mil ho
mens, mulhercs e crianças, respeitou as cer
cas que andavam, á espera de uma resolução
do Governo.

A solução veio com o decreto do Gover
nador Leonel Brizola, que declarou o Banha
do do Colégio de utilidade pública para fins
de reforma agrária, em 31 de dezembro de
1962. Coube ao 19ra (instituto Gaúcho de
Reforma Agrária), criado em novembro de
1961, cadastrar os sem-terra e selecionar os
que ganhariam títulos de posse - 25 hectares
cada um - desde que fossem, comprovada
mente, agricultores e não tivessem outra ati
vidade econômica.

Os sem-terra criaram uma cooperativa
agrária, que recebeu financiamento para o
primeiro plantio e a construção de moradias,
a ser pago em 10 anos, com as colheitas.

Apesar dos percalços, por que passou todo
o País, especialmente os movimentos sociais
organizados, depois do golpe de 1964, o Ba
nhado do Colégio resistiu e continuou plan
tando e colhendo. Depois do milho, o arroz
e a soja.

Assim, o tempo passou. Vieram as máqui
nas, aumentando a produção. Os armazéns
de concreto da cooperativa agrária ficaram
pequenos e três silos metálicos tiveram de
ser montados.

Hoje, a vila dispôe de todos os serviços
essenciais e se orgulha de ter a maior escola
rur,al do Município de Camaquã.

E diante desse quadro de prosperidade,
construído pela soma da geração dos pionei
ros com seus filhos e netos, que afirmamos
que a fartura do Banhado do Colégio pode
espalhar-se por todo o Brasil, quando cada
famJ1ia tiver o seu pedaço de terra para plan
tar e morar.

Destacamos, ainda, o associativismo de
senvolvido no assentamento. Acreditamos
que tenha sido, concretamente, esse espírito
associatiVo que determinou o sucesso do Ba
nhado do Colégio, na medida em que estimu
lou o nascimento da cooperativa agrária, que
viabilizou as atividadcs econômicas dos agri
cultores, e o sindicato, que encaminhou suas
lutas políticas. Nesse ambiente favorável, to
das as obras de infra-estrutura foram coloca
das à disposição de todas as famílias, sem
privilégios. Como cxemplo, citamos a escola
pública, de ótima qualidade, que atendia a
todas as crianças do assentamento. Lembra
mos, ainda, a construção da barragem, 'que
pe;mitiu a irrigação, sem exploração de ter
ceiros,'de todas as propriedades.

Hoje, retomàndo os ensinamentos do.·Ba- .
nhado do Colégio, afirmamos que o sucessÇ>

das microbacias dependerá do esforço. comu
nitário e da participação das prefeituras, sin
diçatO's, cooperativas, governos estaduais etc.

Não podemos csquecer, no entanto, que
a questão fundamental da reforma agrária
é () acesso à terra, que passa por duas etapas
indispensáveis. A primeira delas é a organi
zação da luta dos agricultores sem terra, utili
zando todos os recursos disponíveis para ga
rantir os seus direitos. Como exemplo, cita
mos a luta persistente dos agricultores acam
pados no Rio Grande do Sul, que por sua.
organização vêm suplantando discriminações
e incompreensões. A segunda etapa corres
ponde à luta no campo institucional. Foi o
que tentamos viabilizar, na Assembléia Na
cional Constituinte, quando defendemos a
definição da função social da propriedade,
a desapropriação das terras que não estavam
produzindo, perténcentes ao latifúndio, a li
mitação das propriedades estrangeiras e de
áreas pertencentes a bancos ti setores alheios
à produção.' Da mesma forma, na Câmara
dos Deputados, apresentamos um Projeto de
Lei Agrícola, em que a pequena propriedade
mereceu um tratamento especial e diferen
ciado da grande propriedade.

Ao registrar o 28" ano do transcurso da
implantação da reforma agrária no Banhado
do Colégio, queremos reafirmar nossa crença
de que a reforma agrária continua sendo o
principal instrumento para solucionar a grave
crise social que o País atravessa, possibili
tando o trabalho e a subsistência de milhões
de agricuiltores e suas famílias, bem como
solucionando a questão do abastecimento in-
terno. .

o SR. OSMAR LEITÃO (PFL - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, SI"" e Srs. Deputados, com a criação do
selo-pedágio, a chamada ponte Rio-Niterói,
como é conhecida popularmente a Ponte Cos
ta e Silva, ficou praticamente privada dos re
cursos que a mantinham em bom estado de
conservação.

É público e notório que os recursos arreca
dados com aquele imposto foram alocados
para outros fins que não o previsto, a saber,
a recuperação e conservação das estradas fe
derais.

A ponte Rio-Niterói, concluída em 1976,
com um custo que ila época não execedeu
a 200 milhões de dólares, e que faz parte
das rodovias federais, hoje necessita de urna
quantia mensal da ordem de 1,5 milhão de
dólares para manutenção satisfatória dos seus
374 mil metros quadrados, recursos que eram
arrecadados pela cobrança de pedágio.

Hoje, no estado precário em que se encon
tra, a ponte se constitui em perigo constante
para os que a utilizam. De acordo com os
seus usuários, as ameaças começam com as
juntas de dilatação existentes a cada 100 me
tros dos 14 quilômetros de extensão da ponte,
que formam verdadeiras valetas, medindo,
em média, 20 centímetros de largura, expon
do a pontas de aço, que os rasgam, os pneus
de carros de passeio e de veículos de carga,
representando grande risco de acidentes.

O pior é que os problemas da ponte não
se restrigem ao seu pisoasfáltico. Segundo
notícias dadas por pescadores, existem racha
duras nos pilares, notadamente nos do vão
central, com até dois dedos de separação.
Este fato deixa qualquer um alarmado, como
ocorre com aqueles pescadores, que evitam
fazer uso dos coletivos que atravessam a pon
te, preferindo fazer a travessia da baía de
Guanabara de lanchas.

Entendo que urna obra da importãncia da
ponte Rio-Niterói deveria receber melhor.
cuidado. Ali trafegam diariamente 95 mil veí
culos, num total de 2,5 milhões por mês, o
que dá um público aproximado de 250 mi
lhões de usuários, que estão a merecer das
autoridades responsáveis todo o respeito, não
só no resguardo de seus bens particulares,
mas, acima de tudo, no zelo para com o bem
maior, a vida humana.

Meu apelo é no sentido de que o Ministério
da Infra-Estrutura, através da Secretaria de
Transportes, determine ao DNER a solução
destes problemas ·e, para tanto, sugiro até
mesmo o retorno da cobrança do pedágio,
nos mesmos moldes em que era feita nos últi
mos tempos, no sentido Rio-Niterói, ainda
mais agora que foi determinada a extinção
do malfadado selo-pedágio.

Era o que tinha a dizer.

O SR, NELTON FRIEDRICH (PDT 
PRo Pronuncia o seguinte discurso:) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, lutei muito
na Constituinte para dotar nosso País de de·
terminações constitucionais sobre o regra:
mento do mercado de consumo, especialmen
te via consolidação da legislação sobre a im
portante área da vida de todos nós. Feliz
mente consegimos um mínimo indispensável.
conforme determina o artigo 5", inciso xx
XII, ao fixar que "o Estado promoverá, na
forma da lei, a defesa do consumidor", inse
rindo a questão nos Direitos e Garantias Fun
damentais.

Por isso, registro~ com satisfação, a aprova
ção pela Câmara dos Deputados, do 1" Códi
go de Defesa do Consumidor do Brasil, com
importantes dispositivos, dentro de uma filo
sofia correta e moderna.

Poder-se-ia avançar mais. Mas como ponto
de partida, é preciso festejar a conquista al
cançada, de grande significação para o consu
midor, este que é, "ao mesmo tempo, rei
e escravo da sociedade de consumo".

Peço, por fim, seja inserido nos Anais desta
Casa o maninfesto dos juristas em favor do
Código de Defesa do Consumidor, subscrito
por expressivo e conceituado rol de juristas
pátrios, e do apelo pró-aprovação do Código,
feito por diversas entidades de Defesa do
Consumidor.

É o que desejo registrar.

DOCUMENTOS A QUE SE REFE
RE O ORADOR:

PELA APROVAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR

As entidades de Defesa do Consumidor
abaixo relacionadas apóiam o texto do Proje
to de Código de Defesa do Consumidor ela-
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borado pefa Comissão Mista do Congresso
Nacional.

Preocupadas com o equilíbrio das relações
de consumo, que aliás fazem parte do dia-a
dia da população, consideramos que esse mo
derno instrumento jurídico deva ser aprova
do pelos Srs. Congressistas, uma vez que o
projeto em votação foi exaustivamente discu
tido por todos os segmentos da sociedade.
A aprovação imediata do Código de Defesa
do Consumidor é de interesse de toda socie
dade.

Brasília, 26 de junho de 19.90.
Secretaria de Defesa do Consumidor de

São Paulo
Procon - São Paulo
Procon - BrasIlia
Procon - Rio de Janeiro
Procon - Maranhão
ProcoI1 - Mato Grosso do Sul
Procon - Goiás
Procon - Mato Grosso
Procon - Rondônia
Procon - Santa Catarina
Procon - Paní
Procon - Recife
Procon - Acre
Procon - Espírito Santo
Procon - Rio Grande do Sul
Procon - Bahia
Ordem dos Advogados do Brasil-Seccio

nal São paulo
IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do

Consumidor
Atesto que os apoios acima indicados fo

ram formalizados através de contato telefô
nico.

Documento com assinaturas será encami
nhado oportunamente. - Paulo Salvador
Frontini, Secretário de Defesa do Consumi
dor de São Paulo - Marcelo Sodré, Procon
-SP

MANIFESTO DOS lURISTAS EM
FAVOR DO CÓDIGO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR
Como professores de direito e como cida

dãos, vimos de público apoiar o Código de"
Defesa do Consumidor, em sua versão oriun
da da Comissão Mista Senado Federal-Câ
mara dos Deputados. Trata-se de lei moder
na, de alta técnica jurídica e, mais do que
tudo, equilibrada.

Aguardamos, portanto, com grande ansie
dade, a votação e aprovação do Código, cer
tos de que os Srs. Congressistas saberão, mais
desta vez, representar a vontade popular.

Afinal, todos nós somos consumidores.
Diretores de Faculdades de Direito
Dalmo de Abreu Dallari - Universidade

de São Paulo; Elizabeth Nazar Carrazza 
PUC - SP; José Sperb Sanseverino - Uni
versidade Federal - RS; Pedro Franco de
Campos - FMU - SP; Celso Mário Zif 
Faculdade de Direito - Blumenau - SC;
Carlos Leopoldo Dayrel - Universidade Fe
deral - GO; Nello Andreotti Neto - Uni
versidade Braz Cubas - SP; Antônio Vicen
te da Costa Jr. - Universidade Federal 
RJ; Ronaldo Silva - Univale - Itajaí 
SC; Antônio Celson Alves Pereira - Univer-

sidade do Estado - RJ; Gustavo Sénéchal
e Goffredo -PUC -RJ; Rogério Stoeterau
- Universidade Federal - SC; Alfredo de
Assis Gonçalves Neto - Universidade Fede
ral - PR: Júpiter Torres Fagundes - PUC
- RS: Onélia Setúbal Rocha de Queiroga
- Universidade Federal- PB; Marlene Ro-
drigues Medeiros Freitas - Universidade Fe
deral - PA; José Antônio Salvadore - Fa
culdade de Direito - Lages - SC; Agérson
Tabosa Pinto - Universidade Federal-CE;
José Porfírio Teles - PUC - GO: Ricardo
Saah Palieraqui - Faculdade de Direito 
Dourados - MS: João Batista Lajus - Fa
culdade de Direito-Chapecó-SC; Renato
Pereira de Ahreu - Universidade Federal
- MA; Washington Albino Peluso de Souza
- Universidade Federal - MG.

Professores de Direito

Ada Pellegrini Grinover - Prof. Titular
Proc. Penal - USP; Alaor Caffé Alves 
Prof. Filosofia do Direito - USP; Alcides
Tomasetti Jr. - Prof. D. Civil - USP;
Amaury Mascaro Nascimento - Prof. Titu
lar D. Trabalho"- USP; Antônio Herman
Benjamin - Prof. D. Ambiental - Puc
SP; Antônio Magalhães Gomes Filho - Prof.
Proc. Penal - USP; Antônio Scarance Fer
nandes - Prof. Proc. Penal - USP; Aristó- ,
teles Almeida Filho - Prof. Faculdade Está
cio de Sá - RJ; Armando de Oliveira Mari
nho - Prof. D. Constitucional - UFRJ; Ar
ruda Alvim - Prof. Titular Proc. Civil 
PUC - SP; Cândido Rangel Dinamarco 
Prof. Titular Proc. Civil - USP; Carlos Al
berto Bittar - Prof. D. Civil- USP; Carlos
Roberto Barros Ceroni - Prof. D. Penal 
FMU - SP; Celso Agrícola Barbi - Prof.
Titular Proc. Civil - UFMG; Celso Albu
q,uerque Mello - Prof. Titular D. Interna
cional - UFRJ; Celso Antônio Bandeira de
Mello - Prof. Til. D. Adm. - PUC - SP;
Cláudia Lima Marques - Prof. D. Interna
cional - UFRS; Clodomir Assis Araújo 
Prof. D. Penal - UNESPA - PA; Darci
Pinheiro - Prof. D. Civil - UFRN; Egas
Moniz de Aragão - Prof. Titular Emérito
Proc. Civil - UFPR; Eros Roberto Grau
- Prof. Titular de D. Econômico - USP;
Fábio de Campos Lilla-Prof. D. Tributário
- GV - SP; Fernando da Costa Guimarães
- Prof. Faculdade Estácio de Sá - RJ; Fran
Martins - Prof. Emérito de D. Comercial
- UFCE; Galeno Lacerda - Prof. Titular
Proc. Civil - UFRS; Geraldo Baptista de
Siqueira - Prof. Til. D. Penal - PUC 
GO; Geraldo Deusimar Alencar - Prof. D.
Civil - PUC - GO; Gerson Ortiz Sampaio
- Prof. Gama Filho - RJ; Gilberto Antônio
dos Santos - SUAM - RJ; Glória Regina
Vianna Lima - Professora da UFRJ; Gof
fredo Telles JI. - Prof. Emérito Inl. Estudo
do Direito - USP: Helena Barros Heluy 
Prof. D. Penal - UFMA; Hélio Zaghetto
Gama-Prof. Univ. GamaFilho-RJ; Her
m'ínio Marques Porto - Prof. Titular Proc.
Penal- PUC - SP; Irineu Strenger - Prof.
TitularD. Internacional .:.,.- USP; João Bàp
tista Villela - Prof. Titular D. Civil 
UFMG; João Bessa - Prof. da Faculdade"

Estácio de Sá - RJ; João José Leal - Prof.
Processo Penal - Blumenau' IQiG Rudri
gues Arruda - Prof. na Faculdade Benett
Civil - Braz Cuhas - SP; José Afonso da
Silva - Prof. Titular de D. Econômico -.:...
USP; José Antônio de Almeida Silva - Prof.
D. Constitucional - UFMA: J. Calmon de
Passos - Prof. Catedrático Proc. Civil 
UFBA; José Eduardo Alvarenga - Prof. D.
Adm. - Braz Cubas - SP: José Eduardo
Farias - Prof. Sociologia Jur. - USP; José
Emmanuel Burle Filho - Prof. D. Adminis
trativo - PUC - Santos: José Reinaldo de
Lima Lopes - Prof. Inl. Estudo do Direito
- USP: Kazuo Watanabe - Prof. Proc. Civil
- USP; Leohaldo Rodrigues de Carvalho
Jr. -Professor da SUAM-RJ: Leony Coe
lho de Melo Lemos - Prof. Fac. Estácio
de Sá - RJ: Lourenço Gilbert Filho - Pro
fessor da SUAM - RJ; Luiz Edmundo Ap
pel Bojunga - Prof. Proc. Civil - PUC 
RS: Luiz Orione Neto - Proc. D. Proc. Civil
- UFMT: Manoel Santino Nascimento Jr.
- Prof. Proc. Penal - UNESPA - PA;
Marçal Justen Filho - Prof. D. Comercial
- UFPR; Marcelo Gomes Sodré - Prof.
Filosofia do Direito - PUC - SP;" Maria
Bernardette Neves Pedrosa - ProL D. Cons-.
titucional - UFPE; Maria Helena Diniz 
Prof. Titular D. Civil - PUC - SP: Maria
José de Andrade Maia - Prof. D. Constitu
cional - UFPB; Mariângela Sarrubbo 
Prof. Processo Civil - PUC - SP; Marli
Guimarães Gavião - Professora da SUAM
- RJ: Mauro Brandão Lopes - Prof. Titular
D. Comercial - USP; Miguel Reale Jr. 
Prof. Titular D. Penal - USP: Milton A.
de Brito Nobre - Prof. D. Comercial 
UFPA; Olavo Câmara - Prof: D. Constitu
cional - Braz Cubas - SP: Ovídio Araújo
Baptista da Silva - Prof. Proc. Civil 
UFRS; Nelson Luiz Pinto - Prof. Proc. Civil
- PUC - SP; Nelson Nery lI. - ProL Civil
- PUC - SP; Nilzardo Carneiro Leão -
Prof. Titular D. Constitucional - UFPE;
Ophir Filgueiras Cavalcante - Prof. Proces
so Civil - UFPA; Paulo América Maia
Prof. Titular D. Civil- UFPB; Paulo Bona
vides - Prof. Catedrático de D. Constitu
cional- UFCE; Paulo Cláudio Tovo - Prof.
Proc. Penal - PUC - RS; Paulo de Bessa
Antunes - Prof. da PUC - RJ; Paulo Salva
dor Frontini - Prof. D. Comercial- USP;
Pedro Henrique de Miranda Rosa - Prof.
da UFRJ: RacheI Sztajn - Prof. D. Comer
cial - USP: Raimundo Gadelha Fontes 
Prof. D. Civil - UFPB; Raimundo Nonato
Fernandes - Prof. D. Administrativo 
UFRN: Renato Martins Costa - Prof. D.
Civil - FMU - SP; Ricardo César Pereira
Lira - Prof. Titular D. Civil- UERJ; Ro
berto Araújo de Oliveira Santos - Prof. So
ciologia Jur - UFPA; Roberto Rosas 
Prof. D. Proc. Civil- UnB; Rodolfo de Ca
margo Mancuso - Prof. Prac. Civil - USP;
Rogério Ferreira - Prof. Processo Civil 
Univale - SC; Roque Antônio Carrazza 
Prof. Titular D. Tributário - PUC - SP;
Rosni Ferreira - Prof. Direito do Trabalho
- Univale - SC; Sérgio Bermudes - P{of.
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Titular Proc. Civil- pUC - RJ: Sérgio Gil
berto Porto - Prof. !'roc. Civil - PUC 
RS: Silmara Juhi de Abreu Chinelato - Prof.
D. Civil - USP: Silvio Meira - Prof. Emé
rito D. Romano e Civil - UFpA: Simão
Isaac Benjó - Prof. Titular D. Civil 
UERJ: Tereza Arruda Alvim Pinto - Prof.
Proc. Civil - pUC - SI': Thereza Alvim
- Prof. Proc. Civil - PUC - SI': Tourinho
Filho - Prof. Proc. Penal - Bauru - SI':
Tupinambá Pinto de Azevedo - Prof. Proc.
Penal - pue - RS: Vinícius César de Ber
redo Martins - Prof. D. Civil - UFMA:
Voltaire de Lima Moraes - Prof. Proc. Civil
- pUC - RS: Waldírio Bulgarelli - Prof.
Titular D. Comercial - USP: Zelmo Denari
- Prof. D. Tribut~írio - Presidente Pruden
te -SI'.

. O SR. LUIZ HENRIQUE (pMDB - Se.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente. Srs. Deputados. hoje em dia. ninguém
mais duvida que a ciência e a tecnologia são
ferramentas indispensáveis. ao lado da edu
cação. para garantir a verdadeira soberania
e a grandeza de um país.

Torna-se também cada vez mais relevante
o papel que os meios de comunicação podem
desempenhar. levando ao conhecimento do
público as novas possibilidades e alternativas
que vão surgindo em decorrência dos avanços
científicos e tecnológicos.

Neste sentido. gostaria de parabenizar a
Rede Globo de Televisão, quê desde outubro
de 1984 vem apresentando semenalmente um
programa inteiramente dedicado a divulgar
o que há de melhor e mais criativo neste País
em termos de pesquisa, desenvolvimento e
proteção ao meio ambiente.

O programa "globo ciência". que já está
chegando às trezentas apresentações. merece
o aplauso e o apoio de todos nós. não só
por difundir C'valorizar o trabalho dos nossos
pesquisadores, mas também por estimular
nos jovens o gosto pelas carreiras técnicas
e científicas. fundamentais para a melhoria
da qualidade de vida de nossa população.

Merecem também o nosso louvor as Fun
dações Banco do Brasil e Roberto Marinho,
que se uniram para garantir os recursos neces
sários à realização do programa e sua manu
tenção nestes últimos seis anos, e a produtora
Vídeo Ciência, do jornalista Sérgio Brandão.
responsável pela produção.

Considero importante que os membros
desta Casa reconheçam o valor de iniciativas
como o programa "Globo Ciência". que ser
vem de exemplo de como a iniciativa privada
pode contribuir efetivamente para o aprimo
ramento educacional e cultural do nosso po
vo.

Parabéns ao "Globo Ciência" pelas trezen
tas apresentações, e por nos dar a esperança
de que a televisão brasileira pode e deve se
guir o seu exemplo.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) -Encerrado o Pequeno Expediente, re
gistramos em nossas galerias a presença dos
aposentados, que vieram ao Senado Federal
acompanhar a votação do Projeto de Lei do

Plano de Benefícios e de Custeio da Previ
dência Social. Sejam bem-vindos.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Gonzaga Patriota

O SR. GONZAGA PATRIOTA (pDT
pE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente. Sr'S e Srs. Deputados gostaria de
pronunciar nesta oportunidade uma frase que
seria do maior agrado do povo brasileiro, no
momento em que o Governo comemora os
cem dias da administração Collor de Mello.
A frase seria: "O sonho acabou". Infelizmen
te, o que posso dizer é apenas: ':0 pesadelo
continua" - cem dias de terror..

Chegamos aos cem dias que o. atual Presi
dente fixou. ele próprio, como prazo para
qlJe seu Governo pudes~e ser avaliado e jul
gado pela população. E exatamente o que
a Nação está fazendo neste momento. Aí es
tão. diante de todos. os frutos amar-gos desta
situação insólita em que mergulharam nosso
País.

O primeiro ato deste Governo, que contou
com a cooperação dos feriados bancários de
Sarney-MaI1son - o confisco do capital de
giro das empresas e da poupança popular,
confundidos perversamente com a especula
ção financeira - foi como urna revelação. do
que viria a ser a natureza do Governo Collor
e dos grupos que o sustentam. Vejamos. pois,
o que nos demonstram concretamente esses
cem dias de um Governo que se está exau
rindo. muito antes do que qualquer expec
tativa pessimista pudesse prever.

Sim, Sr. Presidente. Sr" e 51'S. Deputados,
o povo brasileiro vive um dos mais angus
tiantes pesadelos da história,. que é aquilo
que se convencionou chamar de "Brasil No
vo", designação tática com a qual era conhe
cida a masmorra onde jogavam os presos polí
ticos da ditadura em Pernambuco. durante
o Estado Novo.

De norte a sul. o Brasil sofre os mais tene
brosos dias e vive noites insones. de quem
caiu nos umbrais do inferno do desemprego.
da desesperança e da desilusão.

Tudo porque, S1'. Presidente. o desvario
e a insanidade de apossaram do Governo,
a partir de ações desastradas, espalhafatosas
e inconseqüentes de um novo Nero..Parece
até querer tocar fogo no Brasil, para satis
fazer sua megalomania ~ seu acalentado so
nho de ter a cabeça coroada, transforman
do:se em imperador desta pobre Nação.

E quase desnecessário refrescar a memória
nacional sobre os tristes acontecimentos que
o. Brasil vem vivendo. Está na cabeça de to
dos, tenham ou não votado no atual Presi
dente da República, a dolorosa realidade bra
sileira onde todos estão com um fantasma
"collorido" seguindo seus passos.

Todo mundo tem o direito de errar. princi
palmente quando a escolha do primeiro man
datário do País se dá sem o exercício .contínuo
do voto. O povo brasileiro sofreu uma parada
no tempo, com três décadas sem poder votar
para Presidente e, por cima de tudo, enfrell.-

tou·a transição de um Sarney da vida, sendo
levado a votar pela emoção. na hora de deci
dir seu próprio destino.

O povo votou pela condenação aos des
mandos. convencido de que os peraltas da
Nova República, os vilões do empresariado.
os ladrões de colarinho branco e os especula
dores iriam para a cadeia.

O que se viu, Sr'S e Srs. Deputados. foi
mais urna anistia a favor dos picaretas da Re
pública. Ninguém neste País paga pelo mal
que se pratica contra o povo. Urna ou outra
prisão promocional. com o estardalhaço que
,;aracteriza as ações governamentais. e tudo
volta ao que era antes.

Hoje, só o povo mais humilde paga a conta.
Seus míseros cruzados estão confiscados. A
classe média paga a fatura do Plano Collor.
enquanto empresas e grandes empresários fi
zeram suas conversões. utilizando expedien
tes que as autoridades financeiras acoberta
ram.

Qual o grande aplicador que tem cruzados
presos? Grandes fazendeiros fizeram folhas
de pagamento fantasmas, onde bóias-frias ti
nham salários de marajá e liberaram seus ri
cos cruzados. Até aumentos de capital leva
ram os cruzados para dentro das empresas,
que devolveram em cruzeiros para os subscri
tores. Prefeitos desonestos combinaram muI
tas astronômicas com os amigos, receberam
em cruzados, reconheceram o erro cometido
pelos fiscais e devolveram as multas em cru
zeiros. SÔ isso basta para exemplificar o gran
de trambique nacional que representa o Pla
no ColigI'.

Gostaria de fazer minhas as palavras do
líder trabalhista Leonel Brizola, quando fez
sua apreciação sobre o grande engodo lança
do pelo mistificador Collor de Mello.

Durante a campanha presidencial, as pes
soas lúcidas e esclarecidas identificaram na
candidatura Collor de Mello a continuidade
e o aprofundamento de tudo que de mau se
fez contra nosso País e nosso povo, a partir
do golpe de 1964. Agora. no Governo. este
cidadão, uma cara nova da velha direita, pro
va que é essa, de fato, a sua natureza e de
monstra inequivocamente seu ímpeto autori
tário. Isto torna ainda maiores as responsa
bilidades das forças democráticas e progres
sistas deste País.

Antes das eleições de 1989, alertávamos
para a ameaça de perigo virtual. Hoje, esta
mos diante de uma situação e de fatos concre
tos. Tudo agora é profundamente grave e
preocupante. Quem, a esta altura, pode dei
xar de perceber que, dia a dia, vão surgindo
mais e mais sinais de que, tal corno aconteceu
no Plano Cruzado, o pac~te de medidas do
Governo Collor tem um prazo político, um
objetivo eleitoreiro a atingir? É nas eleições
de 3 de outubro que estão de olhos fixos.
Vão fazer de tudo para chegar lá. não importa
com que meios. até mesmo os mais inescru
pulosos.

Mais do que nunca, portanto, o povo brasi
leiro precisa que suas lideranças políticas. aci
ma de tudo, sejam coerentes e fiéis, que pro
clamem a verdade e denunciem, sem vacila-



8076 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1990

ções, a farça e as irresponsabilidades de um
Governo que não está aí senão para continuar
a manter esse sistema econômico perverso,
martirizando a nossa população, já tão opri
mida e espoliada. Precisa, sobretudo, da
grandeza de gente como nós, que não se en
trega às conveniências, mas, igualmente, não
se deixa levar pelo radicalismo vazio, pelo
sectarismo ou por ambições mesquinhas.

A população vai fazer seu julgamento. E,
desta vez, saberá dizer um não a todos aque
les que procuram tratá-Ia como uma multidão
de tollos, a quem facilmente se engana com
o objetivo de indefinidamente continuar a
sustentar o enriquecimento de uma minoria,
que se assenhoreou do controle da vida brasi
leira, acumpliciada a seus sócios internacio
nais.

O processo social é caprichoso e, muitas
veze.s, insondável. Mas a história, com fre
qüência, nos revela que, exatamente quando
as elites se sentem mais poderosas, arrogan
tes e auto-suficientes, está mais próxima a
derrocada do modelo econômico e do sistema
político que sustenta seus iníquos privilégios.

A vida pública tem reservado a todos nós,
que a praticamos com seriedade e dedicação,
muitas decepções e amarguras. Torna-se, às
vezes, difícil compreender que, hoje, a menos
de uma década do século XXI, nosso País,
acada dia, possa estar mais distante dos ideais
de justiça social e de soberania'e indepen
dência nacional, com nossa população cada
vez mais cética e sem esperanças. Desafortu
nadamente, vivemos. em um País cujas elites
dirigentes, ao longo da história, têm voltado
suas costas para o nosso povo, ignorando suas
angústias e sofrimentos, para se comporta
rem como verdadeiros caudatários e associa
dos dos interesses internacionais. Egoístas e
alienados, esses grupos são, sem dú'i'ida, os
grandes responsáveis pela crise em que mer
gulhou o Brasil e, agora, pelas incertezas e
perigos a que a Nação está exposta.

Denunciar esses desmandos, combater es
sas injustiças - mesmo que, muitas vezes,
não apareçam patriotas dispostos e com cora
gem de denunciar tais falcatruas, como ocor
reu no Plano Cruzado, quando somente o
líder do meu Partido, Governador Leonel
Brizola, reclamou contra aquela farsa mons
truosa - não é senão um dever imposto por
nossas próprias consciências. Mas, à medida
em que acumulamos experiência, crescem
nossas responsabilidades. Necessitamos insis
tir e ser coerentes; mais do que isso, precisa
mos, nós próprios, abrir as perspectivas que
permitam ao nosso povo adquirir plena cons
ciência de sua cidadania. Quando chegarmos
a ser milhões e milhões de homens e mulheres
esclarecidos e determinados a defender o seu
direito a uma vida e um futuro dignos, então
seremos, de fato, uma Nação desenvolvida
e justa.

Para que não nos continuem a manipular,
como até agora, não há alternativa, mesmo
em meio à crise e às dificuldades. Não há

! nada de mais urgente, nada de mais priori
i tário do que a educação, do que escolas dig

nas e eficientes, capazes de ensejar aos nossos

filhos e netos, independentemente de sua
condição social, um ensino de alto padrão
c a indispensável assistência médico-odonto
lógica e alimentar, como uma espécie de pré
requesito para o próprio aprendizado. Crian
ças carentes, famintas e doentes, como tantas
neste País, não têm como assimilar conheci
mentos. Para elas, a escola, muitas vezes,
tem sido uma simples farsa.

Ouço, com prazer, o grande líder baiano
Celso Dourado.

O Sr, Celso Dourado - Ê uma honra, no
bre ~eputado, esta oportunidade de aparte
ao dIscurso em que V. Ex' faz análise crítica
do chamado Plano Collor. O próprio Presi
dente, há poucos dias, praticamente decretou
o fracasso desse plano, ao tompará-lo à tática
futebolística empregada pelo time do Sr. La
zaroni. Desrespeitando a criatividade e a pró
pria individualidade dos jQgadores, o Sr. La
zaroni também pretendeu impor ao padrão
brasileiro essa tática, que talvez desse certo
no futebol europeu. Pois bem, o Presidente
Collor disse que o seu plano era semelhante
à nossa Seleção; todos criticavam mas vinha
vencendo. Vencendo aparentemente apenas,
porque, desde o primeiro momento, todos
os brasileiros perceberam que aquela tática
já denunciava um fracasso bem próximo. De
putado Gonzaga Patriota, o grande erro deste
glano deve-se ao fato de ter sido ele imposto.
E um plano autoritário; é uma camisa-de
força. Tem as suas mais diversas facetas, co
mo por exemplo na questão das demissões,
em que ele criou pânico. Quanto à chamada'
reforma administrativa, o Presidente e sua
equipe poderiam perfeitamente tornar a má
quina governamental mais ágil, mais racio
nal, mais produtiva e eficaz, sem criar esse
pânico. Mas, como ele não aceita um diálogo
com a sociedade, resolve impor tudo de for
ma autoritária. Poderia, perfeitamente, to
mar a decisão de demitir todos os que não
trabalham; os aposentados que acumulam;
os que, além da atividade pública, têm parale
lamente uma particular, que se sobreponha
à pública; os que acumulam mais de um cargo
ontracheques. Seria um modo mais tranqüilo
e' democrático de resolver o problema.

Mas, como V. Ex' muito bem disse, este
Governo é a continuidade do regime arbitrá
rio e autoritário. São as oligarquias de novo
impondo a camisa-de-força e o sacrifício ao
nosso povo. V. Ex'.está de parabéns pela
análise crítica que faz.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Agra
deço a V. Ex', Deputado Celso Dourado,
o aparte, que enriquece o nosso modesto pro
nunciamento.

Sr. Presidente, todos sabem quantas cam
panhas de difamação os Ciep de Brizola en
frentaram. Os ricos e os poderosos, cujos fi
lhos já podem freqüentar as melhores esco
las, daqui ou de fora, torceram os narizes.
Através de suas penas de aluguel e de muitos
"intelectuais" - alguns até bem intencio
nados, mas rançosos e elitistas - passaram
a combater a idéia generosa de uma escola
pública digna, honesta e eficiente.

Manda o bom senso que alguém, quando
assume um cargo de alta responsabilidade,
o faça dando início a suas atividades com
espírito aberto, ouvindo a todos, agindo com
energia e austeridade, é certo, mas, sobre
tudo, com suma sensatez e prudência. Muito
especialmente quando se trata do mais alto
cargo, a Presidência da República de um País
mergulhado na maior crise da sua história.
E o que fez, desde a sua posse, o atual Presi
dente da República? Exatamente o contrário.
Sem ouvir ninguém, pôs-se, com seus áulicos,
a baixar, a torto e a direito, centenas de de
cretos, medidas provisórias, portarias, enfim,
um conjunto de atos e determinações, com
enormes repercussões sobre nossa economia
e mesmo as mais graves conseqüências sobre
a vida dos cidadãos, como foram o confisco
da poupança e o rebaixamento do poder aqui
sitivo dos salários, o deseniprego e as demis
sões em massa de servidores públicos.

Com respaldo no despudorado apoio de
uma mídia montada durante a ditadura e regi
da pelo monopólio de um canal de televisão,
o Governo do Presidente Collor vem agindo
discricionariamente, de forma insana e irres
ponsável. Atropelou o Congresso, cuja maio
ria serviu aos interesses dominantes, que
constituiu o "Centrão" da Constituinte, e
chegou ao absurdo de proibir ao Judiciário
o exame da legalidade de suas decisões. Fo
ram medidas que chocaram a consciência de
mocrática, por seu cunho autoritário e, até
mesmo, por sua natureza fascistóide, edita
das diante de uma Nação perplexa e assus
tada.

Em nome do combate à inflação, o povo
brasileiro, outra vez, foi submetido aos maio
res e mais injustos sacrifícios. Como se vê
hoje, as grandes empresas, os ricos e podero
sos, todos eles já conseguiram livrar-se dos
bloqueios impostos às suas enormes massas
de dinheiro, e estão intactos os mecanismos
que lhes permitiram acumular fortunas, en
quanto a população foi, de fato, confiscada,
não só em seus salários, como em suas pobres
economias, reunidas com enormes esforços
e privações ao longo de vidas inteiras de tra
balho.

Submetem o povo brasileiro a tudo isso
para quê? Com que fim? Para mudar as estru
turas econômicas, para modificar ou abolir
os mecanismos que nos têm levado a esse
quadro de carências e de crises cada vez mais
profundas? Ou, quem sabe, para passarmos,
como dizem, a uma era de estabilidade e justi
ça social? A verdade é que nada disso está·
ocorrendo, nem vai ocorrer. Muito ao contrá
rio, os privilégios, as injustiças e os meca
nismos que os têm originado permanecem.
E, o que é pior, o País foi entregue a um
grupo de neófitos em matéria de interesse
público, mas de cabeça feita, à feição de cer
tas conveniências. Transformaram o povo
brasileiro num campo para experimentalis
mos e os cidadãos em cobaias.

O Brasil está sendo conduzido às mais le
vianas e perigosas aventuras por um bando
de tecnocratas, sem nenhuma representati-
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vidade, a grande maioria deles sem qualquer
experiência administrativa, seja no setor pú
blico ou privado, formados no exterior e ca
rentes até de um mínimo de convivência com
a população e de sensibilidade para detectar
os reais problemas brasileiros.

Vejam, nobres Deputados, por exemplo,
o casQ do Sr. Ibrahim Eris, nomeado por
este Governo para a Presidência do Banco
Central, na prática a autoridade com maior
poder de decisão do País, que detém o arbí
trio para decretar a vida ou a morte de empre
sas, confiscar ou liberar economias pessoais,
fixar juros, câmbio e muitas outras situações
que não chegam ao conhecimento do Presi
dente da República. Este senhor, afinal, che
gou ao Brasil há apenas 16 anos, já aos 28
anos de idade, nascido e formado na Turquia,
com pós-graduação numa Universidade nor
te-americana. Francamente, sem nenhum de
mérito para sua capacidade técnico-profissio
nal, que certamente poderia credenciá-lo pa
ra ser um assessor eficaz, colocar alguém que
mal c.onsegue expressar-se em nosso idioma
no cargo hoje mais importante do País é,
mais do que uma insensatez, uma verdadeira
temeridade. E os resultados deletérios de tal
decisão estão aí, diante de todos.

Enfim, agem como todo-poderosos, como
donos do País, com uma arrogância e um
arbítrio que deixariam com inveja os czares
da economia, nos tempos da ditadura. Esses
"liberais" e "privatistas", em apenas cem
dias, já são os campeões da intervenção esta
tal sobre a economia.

Em tudo revelam seu despreparo e prima
rismo. Onde tocam, destroem. Vejam como,
para eles, administrar significa confiscar, ta
xar, expurgar índices, ou extinguir patrimô
nio e empresas públicas, demitir funcioná
rios, desempregar milhões de trabalhadores
das estatais e das empresas privadas ou, quan
do não, chamar o Sr. Tuma. Retomar o de
senvolvimento com justiça social para quê?
A ciência econômica, para essa gente, nada
tem a ver com o bem-estar da coletividade.
Pouco significam as pessoas; importante mes
mo são os números, gráficos e estatísticas.

A esta altura, as pessoas honestas e com
um mínimo de lucidez já se apercebem de
que estamos diante de uma grande farsa, de
um quadro perverso de improvisações que
se está dissolvendo como uma pedra de gelo
sobre o calor do sol. Tudo, desta vez, vai
ser mais rápido e mais grave do que no malsi
nado Plano Cruzado.

Estamos diante de um Governo que traiu
sua palavra empenhada e descumpriu seus
compromissos públicos; que aviltou e subme
teu os Poderes Legislativo e Judiciário; que
confiscou os salários e a economia popular;
que está paralisando e destroçando a econo
mia, ao mesmo tempo em que destrói e amea
ça entregar a interesses privados, daqui e de
fora, empresas públicas que são patrimônio
do povo brasileiro, enfim, de um Governo
que mergulha o País no clima de incertezas,
de sacrifícios e de infelicidades para a popula
ção. Ainda agora, em seu mais recente ato,
pretende entregar às feras os que vivem de

salários, regredindo às práticas mais selva
gens e ultrapassadas do capitalismo, ao reti
rar o Governo de seu dever irrecusável de
mediar as relações entre capital e trabalho,
garantindo um mínimo de dignidade aos salá
rios dos trabalhadores. Poderá um governo
assim, depois do desastre que se avizinha,
continuar impunemente com suas irresponsa
bilidades e violações, como se nada houvesse
ocorrido neste País?

Cem dias de terrorismo, chegamos aos cem
dias que o Presidente Fernando Collor de
Mello fixou, ele mesmo, como prazo para
que seu Governo pudesse ser avaliado e jul
gado pela população.

Vejamos, pois, o que nos demonstram con
cretamente esses cem dias de um Governo
que se está exaurindo, muito antes do que
qualquer expectativa pessimista pudesse pre
ver: retrocesso; terror; quebra de produção;
iniqüidade; submissão, entre outros males.

Esse período se caracterizou por um retro
cesso às práticas do autoritarismo. Em maté
ria econômica, a impressão que se tem é que
estamos em plena ditadura. O atual Presi
dente chamou a si todos os poderes. Atro
pelou o Congresso e o Judiciário. A Federa
ção abastardou-se, os Governos Estaduais
passaram a inexistir para ele. Nessa linha,
foram praticadas as maiores violações. O au
toritarismo e a centralização deste Governo
se equiparam aos do regime militar. As medi
das provisórias não são outra coisa que os
decretos-leis da ditadura.

Os quadros do Governo do Presidente Co
llor, Srs. Deputados, são os piores de toda
a história da nossa coitada República. Minis
tério fraco, sem representatividade, talvez o
mais inexpressivo da história republicana.
Sua equipe executiva, de natureza tecnocrá
tica e academicista, demonstrou-se, em geral,
despreparada e inexperiente, quase todos no
viços de Delfim Netto e Dílson Funaro.

O atual Presidente, por seus atos e procedi
mentos, já desde o primeiro dia, renegou seus
compromissos mais solenes de campanha, co
mo no caso da poupança, e demonstrou o
que é e o que virá a ser. Sua preocupação
máxima, pelo menos até agora, tem sido com
sua imagem e presença constante na televi
são. Esta espécie de narcisismo e todo o seu
comportamento pessoal fazem-no crer que
é um príncipe das elites na Presidência, quan
do, na verdade, estamos assistindo ao exibi
cionismo temerário e insensato de uma cari
catura da aristocracia brasileira. No Império,
os "modernos" também eram assim: vestiam
se de veludo neste clima tropical, só para
se fazerem parecidos com os cortesãos euro
peus.

Este Governo implantou o terror junto aos
servidores públicos e seus familiares. O fun
cionalismo vem sofrendo todas as humilha
ções e foi transformado no grande vilão des
tes tempos. Apontam-no como culpado de
todos os males deste País. Rejubilam-se em
promover a degola de quase 400 mil pequenos
funcionários e simples trabalhadores, jogan
do na miséria, com eles, suas famílias, sem
ensejar-lhes, como seria dever de qualquer

governo, alternativas ou oportunidades de
trabalho.

O estranhável é que, em relação aos milita
res - que também são servidores púlicos 
sua atitude é bem outra. Chega, por vezes,
às raias da bajulação.

Pretende o Sr. Collor de Mello justificar
as práticas do seu Governq, sob o argumento
de que era necessário, a qualquer preço, en
frentar a inflação. Um novo Plano Cruzado,
com o agravante de que, além do salário,
também a poupança foi confiscada. Todos
os dias, os aprendizes de feiticeiro da equipe
econômica declaram-se surpresos com os ín
dices da inflação, com a alta do dólar e dos
juros. Em nada atacam as verdadeiras causas
da inflação. Por isso, ela está voltando e,
dentro em pouco, com mais virulência do que
nunca.

Os salários - vítimas cíclicas dos planos
e pacotes econômicos que, um após outro,
prometem acabar com a inflação - vêm per
dendo a cada dia o seu poder de compra.
Como das outras vezes, expurgaram a infla
ção passada - 65% de perda real - mas
agora foram muito mais longe: simplesmente
extinguiram os reajustes salariais e qualquer
garantia de que as novas perdas intlacionárias
serão repostas. Nem o salário mínimo tem
a garantia de correção pela inflação. Chega
mos ao ponto de ver autoridades do próprio
Governo recomendando publicamente e sem
meias palavras aos empresários que prati
quem o arrocho salarial. Nem mesmo nos
teip-pos de Delfim Netto agiram com tanto
descaramento. .

A produção industrial e agrícola registra
sua maior redução dos últimos decenios. A
agricultura, informa-se, terá uma quebra de
produção de cerca de dez milhões de tone
ladas de grãos. Em matéria de investimentos,
públicos e privados, que são o emprego e
a produção do amanhã, estamos praticamen
te a zero.

Com o confisco de 75% do capital de giro
dos produtores agrícolas e industriais, o Go
verno criminosamente reduziu estas produ
ções em mais de 20%, causando também a
carência de" financiamento a longo prazo; a
baixa liqüidez; juros altos; carga tributária
elevada; recessão; dívida externa; instabili
dade; dívida interna; atraso tecnológico; con
centração de renda; falta de política de inves
timentos públicos e privados; baixa produti
vidade; falta de política industrial e agrícola;
desorganização do setor público; corte de
subsídios à produção; falta de credibilidade
do Governo, entre outras.

Em apenas cem dias, os ricos e poderosos
conseguiram retirar praticamente todas as
suas fortunas do chamado bloqueio. Confis
cada mesmo foi a poupança popular. Do que
ainda está retido no Banco Central, nada me
nos do que 72% provêm das cadernetas de
captação da economia popular, para fins de
investimento.

Não ocorreram até agora, nem mesmo em
simples estudos ou levantamentos, projetos
para retomada do desenvolvimento. Em ma
téria de educação, tudo se reduz à criação
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de uma "raspadinha" federal. Tudo é profun
damente triste e vergonhoso. O Governo está
parado, não tem planos, nem ações, em maté
ria de desenvolvimento, e a máquina adminis
trativa, a cada dia, vai deixando de funcionar.

No exterior, não há outro julgamento so:
bre o que se está passando aqui, senão o
de que nosso País está cumprindo as receitas
do FMl. Todos lá fora sabem que a inflação
não se combate tão-somente com choques
e "decretaços", mas, sim, através de uma
política sistemática, coerente e firme, sem
abalar em nenhum momento os fundamentos
da economia nacional e, sobretudo, as condi
ções básicas de vida da população.

Enquanto isso, os interesses internacionais
movimentam-se como nunca. O Brasil tor
nou-se uma espécie de casa da sogra, onde
o próprio Governo e seus caixeiros viajantes
oferecem, a preço de banana, o patrimônio
público e os interesses nacionais ao primeiro
que conseguirem. Agora mesmo acabam de
decidir que os bancos internacionais vão en
trar livremente no País. Aí está no que resul
tou a política de nossos privatistas; desorga
nizaram e prejudicaram as empresas públi
cas, para que, desmoralizadas e ineficientes,
fossem entregues por dez tostões aos inte
resses privados, especialmente ao capital es
trangeiro.

Estas questões fundamentais definem este
Governo e suas tendências. Até onde conse
guirá chegar? Será que se abastardaram os
nossos sentimentos de independência, de ci
vismo e de orgulho nacional?

É possível que muitas pessoas imaginem
que, após o desastre, tudo venha a se solucio
nar com um simples retorno ao autoritarismo.
Enganam-se, porém. O mundo de hoje não
caminha nessa direção.

Além disso, o provo brasileiro; e nossas
Forças Armadas também. E tudo deu no que
deu. A rigor, até mesmo este Governo é ou
tro. senão uma espécie de esqüela daqueles
tempos de travas e autoritarismo.

Brizola analisou o Plano Cruzado e fez sua
previsão de que não iria dar certo por não
atacar as causas vitais da inflação, deixando
de lado a questão da dívida externa. Brizola
acertou: o Plano Cruzado morreu antes de
um ano.

Brizola analisou o Plano Collor e afirmou
que não daria certo. Não era um plano sério.
Brizola acertou: o Plano Collor pipocou antes
de três meses. É um natimorto.

O que é feito de uma reforma adminis
trativa que apenas prevê a demissão de servi
dores e a venda de carros sucateados? Onde
está a privatização das estatais, que seria a
salvação da economia nacional?

Tudo o que se vê neste País é o desespero
daqueles que perderam seus empregos e da
queles que dependiam dos salários que aufe
riam. Servidores e trabalhadores jogados na
rua da amargura.

Os efeitos não estão somente sobre os de
sempregados. Se o Governo confirmar a de
missão de 360 mil servidores das adminis-

, J~

trações direta e indireta, teremos mais de um
milhão e meio de pessoas atingidas e com

.precárias condições de sobrevivência.
No setor privado, o processo recessivo já

deixou mais de três milhões de brasileiros
sem perspectiva de vida.

A recessão atinge todos os setores da eco
nomia. A produção industrial cai aos mais
baixos níveis. E o que dizer do setor primá
rio? Vamos já e já importar tudo o que nosso
mercado consumidor reclama, principalmen
te alimentos.

Quando o Governo anuncia a liberação das
importações, é porque adquiriu a consciência
de que tudo vai indo por água abaixo no setor
produtivo nacional.

Desapareceu a poupança e caíram os inves
timentos. Afinal de contas, ninguém vai pou
par sem garantia, muito menos investir sem
a segurança do retorno no amanhã.

São tristes e sombrios Os dias do futuro
do Brasil, sob o mando de títeres que execu
tam uma política suicida na área econômica,
que põe em risco a frágil democracia pela
qual tanto lutaram os brasileiros. Lesados e
enganados estamos todos nós. A farsa que
toma conta do cenário brasileiro não pode
continuar.

Nesta tribuna tem que ser preservada a
democracia, custe o que custar. Nós, que re
presentamos o povo brasileiro, não podemos
compactuar com o processo de desagregação
da sociedade, onde fanáticos e lunáticos assu
mem pose imperial e querem impor seus edi
tos, nos quais deixam aflorar seus ímpetos
ditatoriais.

A força deste Congresso Nacional está di-,
retamente relacionada à- reação dos seus
membros, em face das campànhas difamantes
que' têm origem nos porões do Palácio do
Planalto. A desmoralização do Congresso e
da classe política é um dos instrumentos que

. produzem a ditadura. O jogo de palavras do
Presidente da República atira nesse rumo.
Estejamos atentos. Reajamos enquanto é
tempo.

Quero, finalizando, denunciar o processo
sem critério de demissões ocorrido na Sude
be, com o afastamento de 714 servidores, fe
rindo de morte o órgão que coordena a polí
tica de desenvolvimento do Nordeste. Ofe
reço aos atingidos a minha solidariedade.

A Sudene está ferida e o Nordeste despro
tegido. De nada adiantam os arroubos da ora
tória presidencial, bradando em Xingó que
não tem medo de cara feia, nem de assom
bração,

Collor de Mello é que faz cara feia e provo
ca assombrações, deixando o Nordeste preo
cupado com seus atos impensados. Despres
tigiar a Sudene é acabar com o sonho do
Nordeste.

Quero também prestar minha homenagem
aos soldados da Sucam do Brasil inteiro, em
particular do-.meu Estado, Pernambuco, que
estão sendo postos em disponibilidade e de
mitidos por decreto deste Governo, cuja jus
tificativa "não se justifica": declara a desne
cessidade de cargos e empregos.

Ora, SI. Presidente, em Pernambuco, me
nos de 2 mil funcionários da Sucam trabalham
quase diuturnamente para combater as deze
nas de doenças transmissíveis que atemori
zam o nordestino, dentre elas febre amarela,
dengue, bócio, peste bubônica, filariose,
doença de Chagas, esquistossomose; leishy
maniose, malária etc. Como seria justificável
dizer que esses servidores são desnecessários,
se a carência é de no mínimo 5 mil servidores?
É demitir simplesmente por demitir, o que
não aceitamos. De logo, pedimos ao Sr. Mi
nistro Alceni Guerra, nosso colega Deputa
do, que reveja essas demissões e disponibi
lidades da Sucam, em Pernambuco, sob pena
de ser responsabilizado pelo descontrole das
doenças que venham a ocorrer.

Ouço com prazer o nobre Deputado Carlos
Vinagre.

O Sr. Carlos Vinagre - Nobre Deputado
Gonzaga Patriota, aborda V. Ex' assunto da
maior importância. Quanto à Sucam, quero
alertar a Nação - e já fiz desta tribuna um
apelo ao Sr. Presidente da República - no
sentido de que seja revisto esse comporta
mento das demissões. É algo impraticável,
uma situação muito difícil. A Sucam, na
Amazônia, necessita de mais de mil servi
dores no seu quadro sanitário para extirpar,
erradicar a malária naquela região. Então,
se esse órgão está precisando de mais de mil
servidores que percorram todos aqueles la
gos, paraná-mirins, rios, como entender a di
minuição de seu quadro ainda pequeno, dian
te das suas necessidades? Associo-me, pois,
a V. Ex' neste trabalho. Como disse, sobre
este assunto já e!,!caminhei apelo ao Sr. Presi
dente da República, no sentido de que S.
Ex' reveja esse comportamento, pelo menos
no que diz respeito à Sucam.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Agra
deço ao nobre Deputado Carlos Vinagre.

Com a permissão de V. Ex', Sr. Presidente,
antes de concluir meu pronunciamento, gos
taria de ouvir rapidamente o nobre Deputado
Agassiz Almeida.

O Sr. Agassiz Almeida - Nobre Deputado
Gonzaga Patriota, V. Ex' analisa, na tarde
de hoje, neste seu brilhante pronunciamento,
um fato que está estarrecendo a Nação brasi
leira: essa onda de terror das demissões, que
atinge instituições e órgãos públicos. A Su
cam, como V. Ex' bem frisou, é um desses
órgãos. Os escoteiros da saúde brasileira es
tão sendo excluídos dos quadros funcionais.
Neste instante, nobre Deputado, em nome
de milhares e milhares de funcionários públi
cos, ressentidos dessa dor profunda, da an
gústia e desesperança diante do futuro, a mi
nha solidariedade. São milhares de homens
e mulheres que um dia optarem pelo serviço
público e hoje estão sendo condenados, sem
critério, sem justiça, sem justa causa, enfim,
sem razão. Portanto, nobre Deputado Gon
zaga Patriota, minha solidariedade a V. Ex'
e a milhares de lares que, diante do desconhe
cido, se perguntam o que será deles no dia
de amanhã, diante de tão profunda desven-
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tura pela demissão sumária,pelo afastamento
compulsório dos quadros da administração
pública.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Nobre
Deputado Agassiz Almeida, agradeço a V.
Ex' o aparte, e ao nobre Presidente por ter
sido condescendente com meu tempo.

Concluo, Sr. Presidente, a análise desses
cem dias de trevas, dizendo que a máscara
do Governo "CoIlorido" caiu. O pano arriou.
A farsa, por ser trágica, não pode continuar.

A luta do povo brasileiro, através dos seus
verdadeiros representantes nesta Casa, com
os dias, vai reabrir os caminhos do futuro.
E nós não vamos parar nunca, enquanto não
fizermos do Brasil um País digno para nossos
filhos e nossos netos.

Durante o discurso do Sr. Gonzaga
Patriota assumem sucessivamente a Pre
sidência os Srs. Floriceno Paixão, suplen
te de Secretário e Arnaldo Faria de Sá,
suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Concedo a palavra ao nobre Deputado
Afif Domingos.

O SR. AFIF DOMINGOS (PL':"" SP. Pro-o
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te. Sr'; e Srs. Deputados, assumo a tribuna
para fazer meu último pronunciamento neste
semestre. É um momento decisivo para a vida
do País, pois estaremos decidindo os nossos
destinos políticos.

A eleição será novamente constituinte, no
que concerne aos poderes do Congresso Na
cional, e sobre isso precisamos meditar com
muito cuidado.

O povo brasileiro tem aprendido com a
crise, e neste instante está sofrendo pelas
frustrações permanentes de suas expectati
vas.

As eleições presidenciais foram memorá·
veis, em termos da oportunidade de se aferir
o sentimento de um povo, que, desprezando
ideologias, ansiou por uma esperança que
atingisse seu inconsciente, na busca de um
programa que falasse de suas angústias e ne
cessidades.

Sinto-me recompensado de ver que as
idéias que defendi, duramente criticadas no
período da Assembléia Nacional Constituin
te, estão sendo consagradas não só pela Na
ção como um todo, mas também por diversas
regiões do mundo.

Caminhamos para a modernidade, para o
século XXI. Porém, as eleições presidenciais
mostraram a fragilidade das estruturas polí
ticas existentes no País.

O Presidente foi eleito à margem das estru
turas partidárias e, até certo ponto, refletindo
o desgaste dessas estruturas perante o povo.

A eleição isolada para Presidente fez com
que a comunicação fosse a principal arma
de campanha; e, através do componente mar
keting político, que administrou os anseios
de mudança e modernização do povo' brasi
leiro, pode um Presidente ser eleitó sem o
crivo da discussão mais aprofundada, sem o
teste de seus conceitos por aqueles de maior

e~periência e cultura política, sem a sabatina
congressual,ou partidária.

As idéias foram vencedoras, porém sem
a certeza de que o eleito realmente acreditava
nelas ou teria condições de saber o real cami
nho para sua aplicação.

As estruturas partidárias foram caudatárias
do marketing de comunicação e, sem nenhum
poder crítico, sucumbiram diante do novo fe·
nômeno.

O Congresso se viu atônito, diante da ava
lancha mudancista, comandada por um grupo
desconhecido, com pouca experiência ante
rior na administração pública.

Estamos caminhando para um lugar extre·
mamente perigoso. A desorganização das es
truturas políticas é flagrante. A falta de um
projeto de bom senso também o é. O Go
verno errou na aplicação de um plano sem .
um projeto.

Quando apresentei o projeto "Desenvol
vimento com Liberdade", deixei bem claro
o que queríamos alcançar com as três revolu
ções: revolução verde; revolução educacio
nal; tecnológica; e a revolução urbana.

Teríamos um período de ajustamentos,
que denominamos "Plano de Estabilização
Econõmica", buscando a estabilidade da
moeda e atacando a causa da {nflação, que
é o Estado ineficiente, perdulário e provedor,
tirando de quem não tem para dar a quem
mais a cada dia tem, não por ser competente,
mas por ser amigo do rei. O plano de estabili
zação passaria pela reforma administrativa
e pela reforma econômica.

A prioridade era a reforma administrativa,
para enxugar as funções do Estado e redu
zi-las àquela que o povo reclama: 1. Igual
dade de oportunidade, investimento na Edu
cação e na Saúde; 2. Garantia dos direitos
de Cidadania, com justiça e segurança; 3.
Infra-estrutura rural e urbana, investimento
no transporte, na comunicação, na energia,
na habitação etc:

Para tanto, propusemos a redução dos Mi
nistérios para 13 e a extinção de empresas
estatais, autarquias e órgãos públicos que não
se enquadrassem nesses conceitos; corte de
todos os subsídios e incentivos para posterior
reavaliação dos mesmos; e suspensão de
grandes projetos adiáveis e a introdução de
um plano urgente de pequenas obras por todo
o País, parager,\r empregos para mão-de
obra não especializada nas áreas de constru
ção de casas, conservação de estradas, sanea
mento básico, água e esgoto, na primeira eta
pa, enquadto estivéssemos no período de
uma dura contenção na política fiscal e mone
tária, que traria, nos primeiros meses, retra
ção nos negócios, faríamos uma política de
preservação de empregos. Portanto, no setor
privado, iríamos introduzir mecanismos de
incentivo às empresas para manutenção do
emprego e de um plano incentivado para uma
cesta básica de alimentos e remédios.

No setor público, iríamos imediatamente
acabar com as distorções de duplo emprego,
de pessoas que não trabalhassem, e não demi
tir enquanto a economia não apresentasse si
nais de revitalização.

A extinção de órgãos se faria 'encerrando
as atividades, mas mantendo o pessoal até
posterior deliberação sobre reaproveitamen
to ou realocação na iniciativa privada.

O ponto alto da mudança do regime fiscal,
significando o saneamento das finanças públi
cas, incluiria a consolidação das participações
acionárias do Governo em holding do tesou
ro, para implementação de um plano de recu
peração das empresas estatais e a consoli
dação de suas dívidas externa e interna.

O programa de saneamento combinaria
venda de participações não necessárias ao
controle e privatização de empresas isoladas,
simultânea ou posteriormente à sua capitali
zação. A implementação da holding certa
mente permitiria um controle mais efetivo
e rigoroso da sociedade sobre a atuação con
solidada do Estado na esfera produtiva, atra
vés dos mecanismos legislativos que se fizes
sem necessários.

Por falta de um projeto estratégico, o Go
verno mais uma vez quis atacar a inflação
pelo efeito, introduzindo um dos choques
mais fortes da nossa história econômica, aba
lando irremediavelmente a credibilidade nas
institujções financeiras, comprometendo to
da uma política de estímulos à poupança, fun
damentaI à travessia e - pior.- o fez junto
com uma tumultuada reforma administrativa,
sem critérios e com equipe de duvidoso de
sempenho, pois, no tumulto criado, é difícil
se fazer uma correta avaliação do desempe
nho de cada integrante da equipe.

Quando se acena com a perspectiva de re
cessão, começar a reforma administrativa,
prometendo 300 mil dispensas de seres.huma
nos, é, no mínimo, ser inconseqüente, pois
a instabilidade gerada na máquina fez com
que ela reagisse, e as resistências hoje natu
ralmente são sentidas.

O Governo não tem o comando da máqui
na. Entregou a ela o controle da sociedade,
com um aparato policialesco, sem preceden
tes em nossa recente história. Os resultados
aí estão: desconfiança nos agentes econômi
cos; insegurança na massa trabalhadora; rea
ção da máquina governamental, com grevis
mo sendo sentido em todos os cantos do País;
desconfiança total do mercado internacional;
falta de investimento; retração na atividade
econômica; desorganização. da produção; de
semprego. As perspectivas são sombrias.
Diante deste quadro, não poderei silenciar.
Represento um Estado brasileiro que, por
suas características, sintetiza o ideal i! sei' al
cançado por todos os Estados irmãos. Nasce
mos na agricultura, evoluímos para a indus
trialização e caminhamos rapidamente para
o modelo do Primeiro Mundo, calcado na
evolução .tecnológica. Sofremos na carne os
contrastes de um Brasil que, por falta de de
senvolvimento harmônico, viu seus campos
esvaziados na busca das grandes cidades.
Nossa manutenção se deu graças à estupenda
força da iniciativa privada, mesclando capital
interno com capital externo, mesclando brasi
leiros de nascimento com brasileiros por ado
ção, sem di~criminação de qualquer espécie,
abrindo campo p~ra a capacidade criativa de
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milhões de micro e pequenos empresários de
hoje, e que ontem foram trabalhadorjes que
lá chegaram do estrangeiro ou do Norte, do
Nordeste, do Centro, do Centro.-Oeste ou
do Sul.

A agricultura se modernizou graças a com
petência dos empreendedores. Do apoio das
nossas universidades e institutos de pesquisas
proliferaram as agroindústrias, fazendo com
que o interior de São Paulo apresente perante
o mundo crescimento inigualável. ultrapas
sando, em termos de desenvolvimento, as
congestionadas regiões metropolitanas. Esse
modelo, também presente em parte do solo
mineiro, nos Estados do Paraná, Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul, começa a ser expor
tado. graças ao pioneirismo dos imigrantes,
para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,
Goiás. Tocantins e por muitos Estados do
Nordeste, onde há possibilidade de irrigação.

Esse é o modelo do Brasil que deu certo
e que tem sérios problemas de contrastes com
o Brasil que ainda não deu certo - e, se
Deus quiser. dará. A imigração do povo para
as regiões' desenvolvidas é sua marca do in
conformismo com a miséria e a incompetên
cia.

Estamos dispostos a dar uma virada no
Brasil, para transformá-lo na potência do sé
culo XXI.

Por isso. nasceu em São Paulo um projeto
político baseado na bandeira do Desenvol
vimento com Liberdade e no projeto que ins
pirou nossa campanha presidencial. A pers
pectiva do desemprego e da recessão não é
o que o povo paulista deseja. O Estado de
São Paulo, em nome do Brasil moderno e
do Brasil do futuro, protesta contra os desca
minhos da política governamental. Levanta
se para que sua voz seja ouvida. pois o Presi
dente eleito recebeu sua grande consagração
eleitoral em nosso Estado.

Sensíveis ao clamor popular, buscamos
uma aliança política que traduzisse a necessi
dade primeiro de se criar uma estrutura polí
tica forte. respaldada pelo voto popular, que
venha preencher a lacuna institucional do
presente momento. que poderá trazer sérias
conseqüências para o equilíbrio democrático.
E que cumpra sua missão modernizadora na
Reforma Constitucional de 1993; que, defen
dendo a bandeira do liberalismo social, tirass
se das mãos daqueles que. dizendo-se libe
rais, atentaram contra o estado de direito e
foram os responsáveis diretos pelo agiganta
mento da intervenção do Estaqo. gerando
o escabroso quadro de corrupção e concen
tração de rendas; O que se unissem em alian
ça aqueles que, defendendo o estado de direi
to. mantivessem viva a chama do desenvol
vimento. dotando o Estado com a infra-es
trutura necessária para manter o nível da ati
vid.ade econômica e gerar tributos necessários,
para uma ampla reforma nos setores de edu
cação, saúde. justiça e segurança, melhoran
doa eficiência do Estado na prestação dos
serviços públicos e criando um modelo básico
a ser desenvolvido para todo o País.

Por esse motivo, surgiu em São Paulo a
aliança Liberal Democrata· denominada No-

vo Tempo. que une o PMDB e o PL. Essa
aliança não é fisiológica, nem tão pouco ade
sista. É uma aliança que representa a união
de uma nova geração de políticos. que. repu
diando as picuinhas partidárias de passado
recente, sem ressentimentos. entenderam. no
momento presente. de lançar as bases de um
projeto sólido. que rejeita, de um lado. o
adesismo fisiológico e, de outro. o rancor
ideológico daqueles que insistem em dividir

, a sociedade em classes, para estimular a luta
entre elas.

Entendemos que este é o momento da inte
gração das classes num projeto que traga de
senvolvimento com justiça social. Capital e
trabalho são parceiros de um novo tempo.

Lutamos pela distribuição de rendas atra
vés da igualdade de oportunidades. que s6
pode ser garantida quando o Estado cumpre
sua função na educação e na Saúde, em igual
dade de 'condições para todos os cidadtlos.

Entendemos que se deve garantir aos indi
víduos um sistema competitivo de mercado.
subordinado aos direitos fundamentais da ci
dadania. O Estado deve garantir justiça e
segurança em igualdade de condições para
todos os cidadãos.

Partilhamos do conceito de que a sociedade
só pode alcançar o bem-estar social quando
o cidadão possui renda para respaldar suas
necessidades básicas. Não existe Nação rica
com povo pobre.

Esses conceitos põem por terra as visôes
radicais daqueles que qUerem dividir para go
vernar.

. Estamos adaptados a um novo tempo, que
surge com intensidade no mundo. onde as
barreiras e os preconceitos estão caindo,
diante da evidência de que os povos buscam
o caminho do desenvolvimento com liberda
de.

Luiz Antônio Fleury. candidato ao Gover
no do Estado de São Paulo pelo PMDB. um
jov~m talento político recém·revelado por
sua atuação em uma das mais espinhosas
áreas da administração pública, Aluísio Nu
nes Ferreira. candidato a Vice-Governador.
brilhante Parlamentar, eX'presidente do Cen
tro Acadêmico XI de Agosto da gloriosa Fa·
culdade de Direito do Largo São Francisco.
perseguid.o e exilado no período revolucio
nário por suas idéias políticas, que. sem ran
cor, com os olhos postai no futuro, senta
à mesma mesa e se une no mesmo projetoo,
que. aliado ao liberalismo social. ao estado
de direito, busca a real liberação de um povo;
e o meu nome para o Senado completa o
trio que representa os anseios de uma mesma
geração, que se viu frustrada de participar
por tanto tempo de um projeto político que
pudesse recolocar o Brasil na trilha das gran
des nações.

É de São Paulo que surge uma aliança que
quer contribuir com sua ação para que o Esta
do Brasileiro não erre novamente e que o
caminho de um novo tempo seja buscado por
um povo que rejeita a miséria, pois sabe que
vive naquela Nação que será a, Pátria do
Evangelho, o Coração do Mundo. o Celeito
da Humanidade.

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. AfifDomin
gos. o Sr. Arnaldo Faria de Sá, suplente
de secretário. deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Paes de
Andrade, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- Sras. e Srs. Deputados, a Presidência, em
19do corrente, encaminhou a V. Ex' o Ofício
Circular n" 229/80, através do qual comuni
cava a realização. na sessão de hoje, neste
Plenário. da eleição dos dois membros titula,
res que irão integrar o Conselho da República
e seus quatro suplentes.

Como é do conhecimento de todos. o Con
selho da República constitui-se em um órgão
superior de consulta do Presidente da Repú
blica, e sua criação, prevista no art. 89 da
Constituição Federal. foi regulamentada pela

, Lei n" 8.041, de 5 de junho passado.
O mandato dos dois membros eleitos pela

Cãmara dos Deputados é de três anos.
,A eleição seguirá. no que couber. o mesmo

rito regimental previsto para a eleição dos
membros da Mesa. constante do art. 225 do
Regimento Interno, que diz:

"Art. 225. A eleição dos dois
cidadãos que devam integrar o Conselho
da República, a que se refere o art. 89,
inciso VII, da Constituição. será feita
na forma prevista no art. 7". dentre can
didatos escolhidos nos termos dos incisos
I a IV do art. 8". abstraído o princípio
da proporcionalidade partidária".

Assim. considerar-se-ão eleitos. em pri
meiro escrutínio, dos titulares e quatro su
plentes que obtiverem, em ordem decrescen
te. maioria absoluta dos votos dos membros
presentes, presente a maioria absoluta.

Os suplentes serão assim indicados, de
acordo com a ordem decrescente de votação
obtida: Primeiro. Segundo. Terceiro e Quar
to Suplentes.

Concorrem os seguintes candidatos por ar·
dem alfabética: Aluízio Campos, Arnold Fio
ravante. Barbosa Lima Sobrinho, Celso Fur
tado, Elias Murad, Expedito.Machado. Go
fredo da Silva Telles, Ismael Wanderley,
João Cunha. Osny Duarte Pereira. Ruy Ne
deI.

Encontram-se na cabina as cédulas indivi
duais referentes a cada candidato, com as
sobrecartas.

O Deputado colocará a sobrecarta na urna
que se encontra sobre a Mesa. ao mesmo
tempo em que se indentificará, para aferição
da lista dos votantes.

A fim de que todos possam votar, inclusive
os que neste momento não se acham em ple
mirio. esta Presidência prosseguirá com a Or
dem do Dia. deixando para efetuar a apura
ção a partir das 17h.

O Sr. Arnold Fioravante - Sr. Presidente.
peço 'a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. ARNOLD FIORAVANTE (PDS 
SP. Sem .revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. pediria a V. Ex' que comunicasse a
todos que a cédula válida é aquela que se
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encontra na cahine. A utilização de outras
cédulas poderá invalidar o voto. Faço esta
observação, Sr. Presidente, porque alguns
canditados distribuíram cédulas com seus no
mes.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- As cédulas distribuídas por candidatos não
·valem. Valem exclusivamente as que se en
contram na cabine.

O SR. ARNOLD FlORAVANTE - Então,
peço a V. Ex" que comunique isso aos Depu
tados, porque muitos candidatos fizeram cé
dulas próprias, a título de campanha.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- Concedo a palavra ainda no Grande Expe
diente ao nome Deputado Gerson Peres.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA.)
Sr. Presidente; Sr'> e Srs. Deputados, nestes
poucos minutos, vamos colaborar através de
uma crítica construtiva, com o Governo do
Presidente Collor. Gostariámos que o Go
verno parasse para refletir sobre um procedi
mento que me parece dos 'IIlais sérios e que
está gerando conseqüências profundas na so
ciedade brasileira. Trata-se das demissões
que se processam no camp9 da saúde pública
e da educação em todo o território nacional.

Pela manhã, estivemos conversando com
o Ministro da Saúde e sentimos em S. Ex'
preocupação muito grande quanto à maneira
como, dentro dos Ministérios, os elementos
que o integram estão fazendo a listagem das'
demissões, enviando-a em seguida para a Se
cretaria de Administração, para que se pro
cesse a demissão propriamente dita ou se efe
tue a disponibilidaçe.

Quero ressaltar, SI. Presidente, que te.nho
pelo Ministro da Saúde confiança no seu tra
balho corréto e bem intencionado. Por isso,
ocupo a tribuna para fazer chegar a S. Ex'
através do Congresso, um apelo sério com
relação às demissões que se estão processan
do no campo da saúde e da educação e dizer
lhe que não estão obedecendo os critérios
que deveriam ser observados não estão
olhando as peculiaridades regionais, não es
tão atendendo aos reclamos e às nece§sidades
das comunidades que vivem nas longínquas
paragens do País, sobretudo na Amazônia,
destacadamente o Estado do Pará.

SI. Presidente, o problema das demissões
na Sucam é muito sério e grave. Se não hou
ver uma revisão, a economia que se pretende
fazer com essa medida gerará prejuíjo muito
maior ao País, porque ele não só terá de arcar
com as conseqüências do recrudescimento
das endemias rurais, co.mo, sobretudo, com
os novos investimentos para debelar esse re
crudescimento. Refiro-me à malária. A pre
visão este ano é da ordem de 660 mil a um
milhão de casos: Se, porventura, ficar concre
tizada a demissão de centenas de agentes que
trabalham na borrifação das casas, contra os
mosquitos transmissores da doença. Se per
sistir na demissão desses cidadãos, iremos as
sistir na Amazônia às cenas vergonhosas que
vimos há décadas crianças morrerem nos tra
piches nas cidades, nas vilas e nas ilhas por

falta de segurança na eliminação dos mos- O SR. GERSON PERES - Prossigo, Sr.
quitos. Presidente.

Quero referir-me também ao mal de Cha- Gostaria também de lembrar que, no cam-
gas, cuja previsão é da ordem de 6 milhões po da educação, o Governo terá de adotar
de casos em 19891990; à leishmaniose, com critérios bem rígidos e seguros, para não co-
5,5 a 13 milhões de casos; à esquistossomose; meter injustiças e não praticar atos que con-
com 20 milhões de casos previstos para 1990. trariem o interesse do povo brasileiro.
Com referência à hanseniáse, terá de 300 a Escrevemos no "O Liberal" do Pará, vá-
600 mil casos em 1990, dados colhidos no rios artigos contra o processo de demissões
próprio Ministério da Saúde. nos campos da saúde e da educação: no dia

Com números assustadores como esses, 10 de junho de 1990, com o título "Parem
não se pode ficar presenciando demissões no de demitir"; depois, no dia 17, defendemos
campo da saúde, sobretudo, na Sucam e na a necessidade da permanência no emprego
Fundação Serviços de Saúde Pública - Sesp de todos os servidores da Sucam e dos servi-
órgãos defensores da vida do povo brasileiro, dores de saúde da Fundação Serviços de Saú-
onde se processam a medicina preventiva e de Pública - SESP sem o que não se fará
o combate às endemias, para não falar nas saúde pública na Amazônia e no Nordeste,
outras faixas de doenças que nos ameaçam áreas carentes e necessitadas. Demitir borri-
'e que são fatais, com a AIDS, o câncer, as fadares da malária é pecar mortalmente con-
doenças cardiovasculares e outras. Ira o interesse público.

SI. Presidente, o Ministro da Saúde ouviu Sr. Presidente, ainda disponho de quantos
atento os reclamos do povo do 'Norte e do minutos?
Nordeste do País. Pedi a S. Ex' que revisse O Sr. Paes de Andrade - Presidente,
o quadro entristecedor de demissões de tra- deixa a cadeira da presidência, que é acu-
balhadores, como os borrifadores das zonas pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, I" Vice-
rurais, das ilhas, dos rios e dos igarapés, pois Presidente.
se o Governo não rever essa situação, será O SR. PRESIDENTE (inocêncio Oliveira)
o responsável pela morte de milhares e milha- - Esta Presidência solicita ao nobre Depu-
res de brasileiros na Região Amazônica e na tado Gerson Peres que seja breve, para poder
ReSião Nordeste. informar ao Plenário sobre os critérios a se-

E preciso que o SI. Ministro ouça isso dos rem adotados na votação dos escolhidos para
companheiros que o apóiam neste Congresso o Conselho da República.
até hoje. Esperamos que nosso reclamo em Ainda dispõe o nobre Deputado de dez
defesa do interesse público seja levado a sé- minutos, pelo tempo regimental. No entanto,
rio. Não é possível que o Diário Oficial, do esta Presidência pede a compreensão de S.
dia 25 para cá, coloque em disponibilidade Ex' no sentido de que seja o mais rápido
e demita centenas e centenas de borrifadores possível.
que combatem a malária e centenas e cente- A Presidência comunica ao Plenário que
nas de outros funcionários no campo técnico, o Presidente Paes de Andrade já prestou os
como laboratoristas e outros tipos de agentes devidos esclarecimentos aos Parlamentares.
defensores da saúde pública. No entanto, alguns que aqui não estavam no

O mesmo apelo dirigimos 'ao Ministro da momento oportuno podem não ter percebido
Educação, porque saúde e educação preci- que o Presidente esclareceu o assunto devida-
sam de maior número de agentes trabalha- mente. Então, logo após o pronunciamento
dores, para que possam desenvolver essa ati- do Deputado Gerson Peres, esta Presidência
vidade, que é de grande alcance social e é fará mais uma vez o esclarecimento.
garantida pela própria Constituição, sendo A Presidência pede aos encarregados qu-e
mesmo direito básico de sobrevivência. O Es- parem provisoriamente a coleta dos votos,
tado tem a obrigação primária e preliminar pois, logo após o pronunciamento do Depu-
de atender a esses reclamos. A educação não tado Gerson Peres. prestará. mais uma vez,
pode sofrer cortes indiscriminados sem crité- o esclarecimento ao Plenário.
rios, sem uma análise correta, sem o que ha- Continua com a palavra o Deputado Ger-
verá a débâcle, o caos/lo País. son Peres.

Ainda recentemente, as estatísticas revela- O SR. GERSON PERES - Peço a com-
ram que, para chegar ao ano 2000, o País preensão da Mesa e dos colegas para que
terá de recrutar recursos humanos indispen- possa concluir meu pronunciamento que re-
sáveis à segurança da população nos campos puto ser dos mais importantes desta tarde,
da saúde e da educação. quando as edições dn Diário Oficial publicam

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) para o povo brasileÍro ~s demissões dos q~e
_ Permita-me V. Ex' interrompê:lo para- trab~lham nos set(~res Importantes do PaiS,

. - d ,. a saude e a educaçao.
uma comumcaçao e urgencla. S" S D t d S P 'd t

Sobre a mesa comunicação dos Deputados r e, ~s. epu a os, r. resl en e. as
José Maria Eymael nos seguintes termos: caractenstlcas rcvelam: para que os País pos- ,

, sa ultrapassar o anQ 2000 num patamar nor-
"Sr. Presidente, em seqüência ao ex- mal de controle das endemias rurais, precisa

pediente de 25 de junho de 1990, e com ainda empregar cerca de 40 mil homens, a
o objetivo de Ofício Circular n° 209/90, fim de que os hrasileiros possam dormir tran-
venho, pela presente, apresentar a ie- qüilos, sem que suas famílias sejam incomo-
núncia à minha candidatura, nos' termos dadas pela malária, pelo mal de Chagas, pela
regimentais e constitucionais vigentes." esquistossomose, pela leishmaniose e por ou- '
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tras tantas mazelas que cobremo País dOe norte
e sul.

Tenho certeza de que os Ministérios que
atuam nesse campo sabem disso, daí não me
conformar com as demissões nesses Ministé
rios. Que procurem outros meios para reduzir
o dé~i~it público. Não brinquem, porém, com
o sofnmento das famílias dos demitidos e de
toda a população brasileira, que ficará inse
gura e sem proteção. O Brasil não se pode
dar ao luxo de abdicar da operação constante
de eliminação dessas mazelas que afligem o
povo da Amazônia e massacram o Nordeste,
onde moureja e.habita quase que a metade
da população brasileira. Esta é a razão de
meu pronunciamento.

Gostaria de dizer que a Sucam, no Pará,
meu Estado, tem cerca de 2 mil e 600 funcio
nários, e a Fundação Serviços de Saúde Públi
ca - Sesp - cerca de 2 mil, o que ainda
é um número insuficiente para a eliminação
total dos flagelos e doenças que atingem as
camadas mais pobres.

O Sr. Oswaldo Lima Filho -' Permite-me
V. Ex' um aparte?

O SR. GERSON PERES - Com muito
prazer, nobre Deputado.

O Sr. Oswaldo Lima Filho - Nobre Depu
tado .Gerson Peres, quero incorporar ao pro
nunCIamento de y. Ex' meu veemente pro
~esto c~)lltra. maIS uma medida desavisada,
IrrefletIda e Irresponsável do atual Governo.
O Governo Collor está ameaçando um dos
setores que, como V. Ex' muito bem salien
t~u, é dos qu~ mais produzem em proveito
da gen~e humIlde deste.País, no combate às
end~mIas que dizimam a população. Muito
obngado.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
a Sucam e a· Fundação Serviços de Saúde
Pública - Sesp - são órgãos .que merecem
maiores investimentos, pois, com o apóio dos
institutos de pesquisas, estão aptos a retirar
o Brasil da liderança das doenças endêmicas.
E assim o farão. Basta o Governo, em vez
de demitir os servidores desse setor, dar-lhes
melhores condições de salários, concretizan
do, assim, a meta da boa saúde para o povo.

Como ainda acredito no espírito público
do Presidente Fernando Collor de Mello, esse
clamor da Amazônia, que é também de todo
o País, será ouvido. Em vez da paralização
da Sucam e da Sesp, todos querem ver esses
órgãos fortalecidos, a fim de extinguir, de
uma vez, no País a chaga vergonhosa das
endemias e outros males.

Gostaria ainda, Sr. Presidente, se assim
pudesse fazê-lo, até que esse apelo fosse ouvi
do, acolhid? e·revisto, de' portar uma placa
com os segumtes dizeres: "E proibido demitir
na saúde pública e na educação". O déficit
neses doi~ setores coloca o Brasil na liderança
do TerCeIr? Mundo, como o País que mais
te~ .necessIdade dessas duas atividades para
elImmar suas carências.

Meu pronunciamento se reveste de crítica
_con~trutiva ao Governo que até hoje temos
apOiado nesta Casa.

Não posso, diante do espírito público de
que se reveste meu mandato, calado, assistir,

presenciar demissões de servidores que per
correm as regiões ribeirinhas da Amazônia,
eliminand~e combatendo as endemias. Ago
ra, como fIcam nossas famílias e as cidades.
sem borrifadores. verdadeiros soldados da
salvação da população pobre'?

Temm d~ fazer calar bem fundo no coração
do Sr. Presidente da República - e ele tem
um coração - esse clamor., ao término dos
trabalhadores legislativos deste primeiro se
mestre.
. Ouço. com muito prazer. o nobre Depu
tado Lúcio Alcãntara.

O Sr. Lúcio Alcântara - Nobre Deputado
Gerson ~eres, solidarizo-me com V. Ex' pelo
pronunciamento que faz. Essas demissões
feitas de maneira geral. sem critério. sem ob:
decer a uma programação que vise raciona·
lizar o se.rv!ço público, não apenas implicam
grandes mJustIças, como também esvaziam
determinados órgãos, que, na verdade, pres
tam grandes serviços à população e têm até
deficiência de pessoal. É o caso das ,ireas
da educação e saúde. Principalmente nós.
que somos do Norte e do Nordeste. conhe
cemos bem o trabalho realizado pela Sucam
e pela Fundação Sesp, que, na realidade, en
frentam grande deficiência de pessoal. Sabe
mos que as endemias ainda grassam em nosso
País. apresentando índices vergonhosos para
nós. E essas atividades se caracterizam como
altamente absorvedoras de mão-de-obra. Pa
ra ficarmos com um único exemplo, 'cito o
caso ?a dengue hemorrágica que já atinge
os bauros da Zona Sul do Rio de janeiro,
~ns dos centros mais desenvolvidos do País.
E necessário realmente compatibilizar os gas
t?S do Governo Federal com as disponibi
lidades. mas esses cortes indiscriminados, em
áreas do maior interesse, da maior impor
tânc:ia, não se justificam de maneira alguma
e nao podem contar com nosso apoio. Pelo
contrário. merecem de minha parte, assim
como da de V. Ex" a mais veemente crítica.

O SR. GERSON PERES - Agradeço a
V. Ex' o aparte.

~r: Presiden~e. tenho confiança em que o
Mlmstro Alcem Guerra, nosso brilhante cole
ga. haverá de meditar e refletir sobre o que
acabamos de lhe levar, para que. amanhã
ou depois, S. Ex' retorne com uma palavra
que nos tranqüilize. Nós, do Amazonas e <lo
Pará, estamos preocupadíssimos. O recrudes
cimento da malária será um caso de calami
dade para nós. A cidade de Marabá, por
exemplo, que enfrenta o fluxo de todas as
entradas de garimpos e de outras áreas lon
gínquas do sul do Pará, poderá sofrer o im
pacto de uma epidemia. As cidades de Santa
rém, Capanema, Marabá, Tucuruí, Bragança
e Cametá. do baixo Tocantins, da Região
das Ilhas, de Guajarina e do Salgado, do Bai
xo Amazoas, que são regiões cercadas de flo
restas. rios e igarapés. ainda com muitas áreas
inóspitas, precisam da permanente vigilância
desses. dois grandes órgãos, que são o orgulho
dos brasileiros no combate às endemias no
caso a Fundação Serviços de Saúde Pública
- Sesp - e a Sucam.

Ouço o nobre Deputado Eduardo Siqueira
Campos.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos - Nobre
Deputado. Gerson Peres em nome da popu
laça0 do Estado de Tocantins. associo-me ao
brilhante pronunciamento que profere acerca
da Sucam e da Sesp, que desenvolvem gran
des trabalhos em Estados corno os nossos.
~a ~egião Amazônica, que precisam da con
tmUldade desses serviços.

O SR. GERSON PERES - Agradeço a
V. Ex' () aparte, Deputado Eduardo Siqueira
Campos.

Penso que nossa obrigação. como Parla
mentar, é trazer dados e informações. Não
queremos. ~o.rém, particularizar atos: que.
e~.bora,g~nencos: devem nortear-se por cri
tenos basIcos. Desde logo. que não se demita
no campo da saúde e da educação, nas ativi
dades-fins. A economia deve ser feita através
de outros meios, onde se possam buscar os
recursos para que o Governo reduza o déficit.
C! Governo tem outros meios para isso, incIu
sI~e através do confisco dos bens daqueles
q.ue roubaram () dinheiro público. Muitos en
nqueceram neste País, nos últimos anos com
o d!nheiro público. Que os bens desse~ que
e~r.tq.uecer~m paguem a dívida, reduzem o
deftcIt. e nao se busque economia na demis
são nas atividades-fim no sofrimento do po
vo.
Le~b:o ao Presidente Collor e as seus dig

nos MInIstros que o Supremo Tribunal Fede
ral .poder~ su.rpre~ndê-Ios com a aceitação
da mcon.stltuc.Iü,'l.alIdade do decreto que colo
ca em dlspombllIdade, com vencimentos re
duzidos, milhares de servidores públicos. Se
tal ocorrer, presenciaremos o inusitado feito:
o Governo terá de pagar integralmente os
salários de servidores, que ganharão para não
trabalhar. E a saúde e a educação estarão
ainda mais ore.illdicados.

São desprétensiosas as considerações que
faço nesta tarde no Congresso. São ponde
rações à reflexão. São críticas construtivas
que levo ao ~overnoque tenho apoiado nesta
Casa. Por ISSO mesmo, acredito que serão
ouvidas e acatadas, porque 'o Brasil espera
que no campo da saúde e da educação o Presi
dente Collor não demita. Pelo contrário
a~roveite melhor os recursos humanos, am~
plIe-os, para que se eliminem do Brasil não
só a chaga do analfabetismo que o assola de
norte a sul, corno todas as mazelas das ende
mias que nos envergonham no mundo con
te~porâneo.

O Sr. Inocêncio Olil'eira, 1" Vice-Pre
sidente deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paes de Andrade,
Presidente.

O Sr. 'Cunha Bueno - Sr. Presidente, peço
a palavra para urna questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PDS - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em boa
hora a Constituição do Brasil resolveu adotar
urna prática já antiga, do Império brasileiro,
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o Conselho do Império. e criou o Conselho
da República.

Fomos convocados hoje para escolher dois
Conselheiros da República, os dois integran-,
tes eleitos por esta Casa. Entretanto, na hora
em que fui votar. recolheram a urna de vota
ção.

Tenho informações de que há grande movi
mento no Plenário para se suspender a vota
ção. Peço esclarecimento a esse respeito a
V. Ex". Quero dizer que qualquer semelhança
entre a maneira de se eleger o Conselho da
República c a própria deverá ser mera coinci
dência.

SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade) 
A Presidência • ao responder à questão de
ordem levantada pelo Deputado Cunha Bue
no. esclarece que houve um equívoco. Os
Srs. Deputados não entenderam o esclareci
mento prestado pela Presidência. segundo o
qual poderiam colocar duas cédulas num mes
mo envelope. Vários deles depositaram dois
enve,opes em duas cédulas. Isto implica real
mente nulidade do voto.

Em face disso e. mais ainda. levando em
alta conta ponderações das Lideranças, a Pre
sidência adia a votação e convoca os Srs. Lí
deres para uma reunião. na qual, depois de
ouvi-los. marcará novo dia para a eleição do
Conselho da República. (Palmas.)

O Sr. Paes de Andrade. Presidente dei
xa a cadeira da presidência. que é ocupa
da pelo Sr. Inocêncio OIÍl'eira. I" Vice
Presidente.

O Sr. Arnold Fioravante - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (lnocê~cio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Arnold Fioravante.

O SR. ARNOLD FlORAVANTE (PDS 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. quero deixer registrado meu protesto
contra o adiamento dessa eleição. Não se
brinca com um candidato, seja a que cargo
for. Isso mc parece uma brincadeira. Peço
a V. Ex" que registre meu protesto.

O SR. PRESIDENTE (Paes de Andrade)
- Vai-se passar ao horário destinado às

VI - COMUNICAÇÕES
DE LIDERANÇAS

Não há oradores inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar à Ordcm do Dia.

Presentes mais os seguintes Srs. Deputados.

Acre

Maria Lúcia - PMDB; Rubem Branqui
nho - PL.

Amazonas

Eunice Michiles - PDC; Sadie Hauache
-PFL.

Rondônia

Assis Canuto - PTR.

Pará

Arnaldo Moraes - PMDB; Dionísio Hage
- PRN; Fausto Fernandes - PMDB; Ga
hriel Guerreiro - PSDB; Gerson Peres 
PDS.

Tocantins

Freire Júnior - PRN; Leomar Quintanilha
- PDC; Paulo Sidnei - PMDB.

Maranhão

Cid Carvalho - PMDB; Costa Ferreira
- PFL; Edivaldo Holanda - PCN; Eurico
Riheiro - PRN; Francisco Coelho - PDC;
Haroldo Sabóia - PDT; José Carlos Sabóia
- PSB; Sarney Filho - PFL; Victor Trovão
- PFL Vieira da Silva - PDS.

Piauí

Átila Lira - PFL; Jesus Tajra - PFL;
José Luiz Maia - PDS; Manuel Domingos
- PC do B; Myriam Portella - PSDB; Paes
Landim - PFL.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Bezerra de Melo
- PMDB; Carlos Benevides - PMDB; Ete
valdo Nogueira - PFL; Firmo de Castro 
PSDB; José Lins-PFL; Moema São Thiago
- PSDB; Osmundo Rebouças - PMDB;
Raimundo Bezerra - PMDB.

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - PRN; Flávio Rocha
-PRN: Henrique Eduardo Alves-PMDB:
Iberê Ferreira - PFL: Ismael Wanderley 
PTR: Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Agassiz Almeida - PMDB: Aluízio Cam
pos - PMDB: Evaldo Gonçalves - PFL;
Lucia Braga - PDT.

Pernambuco

Artur Lima Cavalcanti - PDT; Fernando
Lyra - PDT; Harlan Gadelha - PMDB:
Horácio Ferraz - PFL; José Moura - PFL;
Marcos Queiroz - PMDB: Oswaldo Lima
Filho - PMDB; Wilson Campos - PMDB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL: Geraldo Bu
lhões - PSC: José Costa - PSDB: Renan
Calheiros - PRN: Roberto Torres - PTB.

Sergipe

Acival Gomes - PSDB; Leopoldo Souza
- PMDB; Messias Góis - PFL.

Bahia

Ángelo Magalhães - PFL; Carlos Sant'A
nna - PMDB; Celso Dourado - PSDB;
Domingos Leonelli - PSB; Fernando San
tana - PCB; Francisco Pinto - PMDB; Ge
nebaldo Correia - PMDB: Haroldo Lima
- PC do B: Jairo Carneiro - PFL; Joaci
Góes - PSDB: João Carlos Bacelar 
PMDB; Jorge Hage - PDT; Jorge Medauar
-PMDB.

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

- A lista de presença registra o compare
cimento de 264 Senhores Deputados.

Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham pro

posições a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇOES OS SE
NHORES:

JOVANNI MASINI - Projeto de lei que
dispõe sobre a criação da disciplina "Direitos
Fundamentais do Cidadão e do Trabalha
dor'".

- Requerimento de informações à Minis
tra da Economia, Fazenda e Planejamento.
sobre saldos de depósitos em caderneta de
poupança rural bloqueados em 16-03-9lJ.

- Requerimento de informaçües à Minis
tra da Economia. Fazenda e Planejamento
sobre importação de produtos agropecuários.

PAULO ZARZUR - Projeto de lei que
dispõe sobre a Política Agrícola e dá outras
providências.

LÚCIA BRAGA - Projeto de lei que
acrescenta ao art. 131 da Consolidação das
Leis do Trabalho o item VII.

- Projeto de lei que dispõe sobre a prote
ção de deficientes físicos.

- Projeto de lei que dispõe sobre o usuca
pião especial.

JOSE CAMARGO - Projeto de lei que
autoriza a criação de Loterias Esportivas Mu
nicipais.

FRANCISCO AMARAL - Projeto de lei
que cria duas Juntas de Conciliação e Julga
mento na 15' Região da Justiça do T1:abalho
e dá outras providências.
, JOSÉ MARIA EYMAEL - Projeto de

lei que altera a Lei n" R.024. de 12 de abril
de 1990, e dá outras providências.

- Projeto de lei que altera a Lei n" R.lJ24.
de 12 de abril de 1990. e dá outras provi
dências.

LEONEL JÚLIO - Projeto de lei que de
clara de utilidade pública a Associação Cristã
Brasileira de Beneficência.

-Projeto de lei qu~ institui obrigações.
proibições e outras exigências para o funcio
namento, no País. de empresas prestadoras
de assistência médico-hospitalar. mediante
contrato com pessoas físicas e pagamento de
contribuições mensais.

ANTÔNIO DE JESUS - Projeto de lei
que dispõe sobre a criação da Escola Técnica
Industrial Federal de Catalão. Estado de
GÓias.

LEOPOLDO SOUZA - Projeto de lei
que introduz dispositivos ao art. 880 da Con
solidação das Leis do Trabalho.

NELTON FRIEDRICH - Projeto de lei
que dispõe sobre o prazo para pagamento
do FGTS. e dá outras providências.

GERALDO ALCKMIN FILHO - Proje
to de lei que revoga o art. 6'" da Lei n',' 6.226.
de 14 de junho de 1975.

JORGE GAMA-Projeto de lei que au
toriza a criação da Universidade Federal de
Nova Iguaçu.
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MAURÍCIO FRUET - Projeto de lei que
determina prazo para transferência da CBF
para BrasI1ia.

FRANCISCO PINTO - Projeto de lei
que permite a utilização, como combustível,
do gás liquefeito de petróleo (GLP) nos táxis
e veículos utilitários.

PAULO RAMOS -Requerimento de in
formações ao Presidente do Banco Central
sobre liberaçáo de dólares para resgate do
,emprestírio Ro~erto Medina.

IVO CERSOSIMO - Projeto de lei qu~

dispõe sobre a instituiçáo do Seguro Rodo
viário Nacional - SEGRAN, e dá outras
providências.

- Projeto de lei que dispõe sobre supres-
sáo de prazo de carência no âmbito da Previ
dência Social, e determina outras providên
cias.

- Projeto de lei que dispõe sobre remissão
total aos débitos do Imposto Territorial Ru
ral. que cspecifica, e determina outras provi
dências.

- Projeto de lei que dispõe sobre liberação
de cruzados novos para pagamento de indeni
zações trabalhistas na forma que especifica,
e determina outras providências.

- Projeto de lei que dispõe sobre redução
na idade para que o trabalhador rural possa
aposentar-se. e determina outras providên
cias.

THEODORO MENDES - Projeto de lei
que regula o § 2" do art. 176 da Constituição
Federal e dispõe sobre a participação do pro
prietário do solo nos resultados da lavra.

GERALDO BULHÕES - Projeto de lei
que isenta as entidades de benemerêncià
de contribuição previdenciária.

- Projeto de lei que assegura aos corren
tistas de estabelecimentos bancários a indica
ção dos elementos que especifica nos respec
tivos talões de cheques.

- Projeto de lei que altera a redaçáo do
art. 545 da Consolidação das Leis do Tra
balho.

-Projeto de lei que estabelece regra a
ser observada na promulgação das leis.

- Projeto de lei que altera a redação do
art. 165 da Consolidação das Leis do Tra
balho.

- Projeto de lei que determina a indicação
de elementos de identificaçáo nas embala
gens dos medicamentos.

-Projeto de lei que isenta do IPI a aqui
sição de veículos pelas entidades que espe
cifica.

- Projeto de lei que dispõe sobre a criação
de Escola Técnica Federal em Santana do
Ipanema, Alagoas.

- Projeto de lei que dispõe sobre isenção
do IPI para os veículos cuja destinação espe
cifica.

-Projeto de lei que introduz alteração no
art. 468 da Consolidação das Leis do Tra
balho.

- Projeto de lei que introduz alteraçáo no
art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.

- Projeto de lei que dá aos tràbalhadores
autônomos igualdade de tratamento em rela
ção aos demais se/Wrados da Previdência
Social.

- Projeto de lei que dispõe sobre o Siste
ma Financeiro de Habitação.

GEOVANI BORGES - Projeto de lei
que introduz alterações no art. 164 da Conso
lidação das Leis do Trabalho.

ANTÔNIO CARLOS MENDES THA
ME - Projeto de lei que dispõe sobre o salá
rio minimo profissional dos Técnicos de Segu
rança do Trabalho.

o Sr. Erico Pegoraro - Sr. Presidente,
peço a palavra pcla ordem.

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

o SR. ERICO PEGORARO (PFL - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
quero apenas saber para quando foi marcada
a votação do Conselho da República.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O Presidente Paes de Andrade, depois
de ouvir os Srs. Líderes partidários, marcará'
uma nova data para a votaçáo da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência suspenderá a sessáo por 10
minutos. a fim de reorganizar os trabalhos
da Ordem do Dia.

Está suspensa a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inôcencio Oliveira)
- Está reaberta a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar à votação da matéria que
está sobre a Mesa e a constante da Ordem
do Dia.

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
o seguinte

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Completou ontem setenta anos de idade

o grande jornalista brasileiro do século, Car
los Castello Branco.

Nasceu em Teresina em 25 de junho de
1920,filho de sensível poeta e desembargador
Cristino Castello Branco e de Dulcila Santana
Castello Branco.

Falar de Carlos Castello Branco é discorrer
sobre os quarenta anos da história política
do Brasil, pois nenhum acontecimentos de
pois desse período deixa de ter a sua análise
e iníluência.

Fez o curso de Direito em Belo Horizonte.
nela fez parte de jeunesse dourée deMinas
Gerais: Fernado Sabino, Paulo Mendes Cam
pos, Oto Lara Rezende e outros.

O Estado de Minas, Diário da Noite, Diário
Carioca e atualmente o centenário Jornal do
Brasil têm páginas de Castello Branco que
enriqueceu a literatura brasileira. o jorna
lismo e a história das instituições deste País.

Casado com Df" Elvia Lordelo Castello
Branco, com quem teve três filhos. Carlos
Castello Branco foi eleito membro da Acade-

mia Brasileira de Letras. em reconhecimento
às suas obras literárias e ao alto valor literário
de seus artidos e crônicas nos jornais citados.

Castello Branco é um patrimônio vivo da
cultura brasileira. Seria redundante exaltar
as suas qualidades para justificar o requeri
mento de uma Sessão da Câmara para home
nageá-lo. Os acontecimentos que abalaram
as nossas instituiçôes democníticas durante
vinte anos, tiveram nele o crítico mais lúcido
e corajoso.

A sua vida, a sua obra, a sua postura moral
por si sós justificam a homenagem ora reque
rida.

P. Deferimento
Brasília. 26 de junho de 1990. - Deputado

Paes Landim.

O SR. PRESIDENTE (Inâcencio Oliveira)
- Os Srs. que o aprovamqueiram perma
necer como estáo. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

I
MENSAGEM N" 467. DE 1990

(Do Poder Executivo)

Discussão única da Mensagem n" 467,
de 1990, que submete à aprovação do
Congresso Nacional o nome das pessoas
indicadas para integrarem a Comissáo
Diretora do Programa Nacional de De
sestabilização. Pendente de pareceres
das Comissões de Economia. Indústria
e Comércio; e de Constituição e Justiça
e de Redação.

Urgência aprovada na forma do art.
155 do R.I.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sobre a Mesa parecer da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio.

MENSAGEM N" 467. DE 1990

Submete à aprovação do Congresso
Nacional o nome das pessoas indicadas
para integrarem a Comissão Diretora do
Programa Nacional de Desestatização.

Autor.: Poder Executivo
Relator: Deputado Marcos Queiroz

I - Relatório

A Mensagem n'? 467, de 12 de junho de
1990 trata do disposto no artigo 5' da Lei
n" 8.031. de 12 de abril de 1990. Além da
indicação dos nomes dos tituiares e suplentes
da Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatizaçáo. forma também encami
nhados os respectivos "curriculumvitae" que
permitem análise da formação e experiência
acadêmica eprofissional dos nomes propos
tos.

1. t A análise e aprovação dos nomes de
pessoas que comporão a Comissão Diretora
do Programa Nacional de Desestatização. pe
lo Congresso Nacional, comporta algumas
considerações:

a) Em certos países onde o processo de
privatização foi realizado, a existência de
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uma Comissão de alto nível. coordenada. re
gra geral. pelo Ministério de desestatização.
buscou. principalmente. demonstrar a indis
pensável transparência e licitude que a trans
ferência de ativos do Estado para () controle
da iniciativa privada requerem.

b) No caso brasileiro, a Comissão Diretora
ficará subordinada ao Presidente da Repú
blica, Contando em sua composição, com re
presentante da sociedade civil. a ela compe
tirá a definição das linhas estratégicas do Pro
grama.

c) A Medida Provisória n'.' ISS. em seu arti
go 5" estabelecia:

"Art. 5" O Programa Nacional de
Desestatização terá uma Comissão Dire
tora. órgão colegiado. diretamente su
bordinado ao Presidente da República.
cujos membros. titulares e suplentes. se
rão por ele designados.

§ 1" A Comissão Diretora terá a se
guinte composição:

a) Presidente:
b) 1 (um) representante do Ministério

da Economia. Fazenda e Planejamento:
c) I (um) representante do Ministério

da Infra-Estrutura:
d) 1 (um) representante do Ministério

do Trabalho e da Previdência Social: e
e) 4 (quatro) pessoas de notório saber

em direito econômico. mercado de capi
tais. economia ou administração de em
presas.

§ 2" O Presidente da Comissão Di
retora terá voto de qualidade.

§ 3" Na designação dos membros da
Comissão Diretora será assegurada plu
ridisciplinaridade. observando-se. nas
indicações. critérios de competência. de
vidamente justificados pela experiência
em matérias de ordem econômica. finan
ceira ou jurídica.

§ 4,' Participarão das reuniões da
Comissão Diretora. sem direito a voto.
o Presidente da Comissão de Valores
Mobiliários e. por solicitação do Presi
dente da Comissão Diretora. qualquer
outra pessoa cuja presença seja conside
rada fundamental à apreciação dos pro
cessos.

§ 5" Os membros da Comissão Dire
tora não poderilo integrar o Conselho
de Administração. nem a Dirdüria das
empresas incluídas no Programa Nacio
nal de Desestatização.

§ 6" Os membros da Comissão Dire
tora e as demais pessoas envolvidas na
condução dos processos de alienação não
poderão adquirir. por si ou interposta
pessoa. ações ou bens objetos do Progra
ma Nacional de Desestatização."

d) Todavia. o texto proposto pelo Depu
tado Federal Marcelo Cordeiro. atráves do
Projeto de Lei de Conversão n" 27. de 1990
estabelecia sobre o assunto:

"Art. 5" O P~úgrama Nacional de
Desestatização terá uma Comissão Dire
tora. órgão colegiado. diretam~nte su
bordinado ao Presidente da República.

cujos membros. titulares e suplentes. se
rão por ele nomeados.

§ I" A Comissão Diretora terá a se
guinte composição:

a) Presidente:
b) 1 (um) representante do Ministério

da Economia. Fazenda e Planejame.nto:
c) 1 (um) representante do Ministério

da Infra-Estrutura:
d) 1(um) representante do Ministério

do Trabalho e Previdência Social:
e) 2 (duas) pessoas de reputação iliba

da e notório saber em direito econômico,
mercado de capitais. economia ou admi
nistração de empresas.

§ 2.' O Presidente da Comissão Di
retora terá voto de qualidade.

§ 3' Participarão das reuniões da
Comissão. com direito a voto:

a) o representante de Ministério sob
cuja subordinação se encontre empresa
com plano de privatização constante de
pauta de reunião:

b) 1 (um) representante indicado pe
los trabalhadores de empresa cuia priva
tização for objeto de exame na respec
tiva reunião:

c) 1 (um) representante indicado pela
Confederação representativa da catego
ria econômica a que pertencer a empresa
objeto de plano de privatização. cons
tante da pauta da reunião da Comissão
Diretora:

§ 4" Participanlo das reuniões da
Comissão Diretora sem direita a voto.
um representante da Comissão de Valo
res Mobiliários e. por solicitação do Pre
sidente da Comissão Diretora. qualquer
outra pessoa cuja presença seja conside
rada fundamental à apreciação dos pro
cessos.

§ Y A escolha do Presidente da Co
missão Diretora e dos membros referi
dos na alínea e do § 1\' deste artigo seni
previamente submetida à aprovação do
Senado Federal. de acordo com o dispos
to no artigo 52. inciso IH. alínea f, da
Constituição Federal.

§ 6'.' O representante dos trabalha
dores. mencionado na alínea b do § 3'.'
deste artigo. será indicado. mediante
eleição, pelos trabalhadores da empresa
cuja privatização for objeto de exame
na respectiva reunião da Comissão Dire
tora.

§ 7" Os membros da Comissão Dire
tora não poderão integrar o Conselho
de Administração. nem a Diretoria das
empresas incluídas no Programa Nacio
nal de Desestatização.

§ 8" Os membros da Comissão Dire
tora e as demais pessoas envolvidas na
condução dos processos de alienação não
poderão adquirir. por si ou interposta
pessoa. ações ou bens objetos do Progra
ma Nacional de Desestatização.

§ 9'" O mandato dos integrantes da
Comissão Diretora. a que se referem as
alíneas de a até e do § 1" deste artigo

sení de 2 (dois) anos de duração. poden
do ser renovado."

e) O texto final do artigo 5" aprovado pelo
Congresso Nacional. após a votação das
emendas apresentadas pelos Senhores Con
gressistas. foi o seguinte:

"Art. 5" Programa Nacional de De
sestatização terá uma Comissão Direto
ra. diretamente subordinada ao Presi
dente da República, cujos membros. ti
tulares e suplentes. serão por ele nomea
dos. depois de aprovada a sua indicação
pelo Congresso Nacional.

§ 1" A Comissão Diretora terá a se
guinte composição:

a) um presidente:
b) um representante do Ministério da

Economia. Fazenda e Planejamento:
c) um representante da Confederação

Nacional da Indústria:
d) um representante das confedera

ções gerais dos trabalhadores.
§ 2" O Presidente da Comissão Di

retora terá voto de qualidade.
§ 3" Participarão das reuniões da

Comissão Diretora. sem direito a voto.
quaisquer outras pessoas cuja presença.
a çritério de seus membros. seja conside
rada necessária para a apreciação dos
processos.

§ 4" Os membros da Comissão Dire
tora e os funcionários em serviço na refe
rida Comissão. nem os membros e sócios
das empresas incluídas no Programa Na
cional de Desestatização, seus cônjuges
e parentes até o segundo grau. não pode
rão adquirir ações ou bens pertencentes
às empresas incluídas no Programa Na
ciqnal de Desestatização."

O Encaminhada para sanção presidencial,
foram apostos os seguintes vetos:

MENSAGEM N" 364

Art. 5". § 1'.' "A Comissão Diretora terá
a seguinte- composição:

a) um presidente:
b) um representante do Ministério da Eco

nomia. Fazenda e Planejamento:
c) um representante da Confederação Na

cional da Indústria:
d) um representante das Confederaçõe',

gerais dos trabalhadores".
Razões: "A composiciif' p<,t~h""(''';-'- ...-u.

C<Hlll~sao Vlretora do Programa Nacional d
Dt:sestatização, a paror de não incluir. comI
previa o texto original. especialistas em tem:
de privatização, o que se afigura iqdispen
sável para a devida avaliação de questões téc
nicas relevantes, exclui representantes do~

Ministérios da Infra-Estrutura e do Ttrabalho
e da Previdência Social, os quais, pelas res·
pectivas áreas de competência, devem.neces
sariamente, participar do processo de dt;Ee~,

tati;:ação".
Art. 5", § 4" "Os membros da Comiss1o

Din:tora e os funcionários em serviço na refe
rida Comissão, nem os membros de sócios
das empresas incluídas no Pro~9:mfi::lNacional
de Ilesestatização. seus cônjuges e parente:,
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até o 2" grau. não poderão àdquirir ações
ou bens pertencentes às empresas incluídas
no Programa Nacional de Desestatizaç.ão".

Razões: "Na forma como está redigido. es
te parágrafo impedirá que os acionistas mino
rit,irios de qualquer das empresas estatais in
cluídas no Programa Nacional de Desesta
tização. inclusive seus empregados. possam
adquirir as ações que venham a ser oferecidas
à venda. o que constitui. evidentemente. ab
surda restrição. contrária aos propósitos do
Programa."

g) Encerrado o processo legislativo. temos
o seguinte texto legal:

Art. 5" O programa Nacional de Deses
tatização terá uma Comissão Diretora. dire
tamente subordinada ao Presidente da Repú
blica. cujos membors. titulares e suplentes
serão por ele nomeados. depois de aprovada
a sua indicação pelo Congresso Nacional.

§ I" (Vetado)
§ 2" O Presidente da Comissão Diretora

terá voto de qualidade.
§ 3" Participaráo das reuniões da Comis

são Diretora. sem direito a voto. quaisquer
outras pessoas cupa presença. a critério de
seus membros. seja considerada necessária
para a apreciação dos processos.

§ 4" (Vetado)
2. Como podemos observar. não obstan

te todas as proposições feitas no sentido de
ser definida a composição da Comissão Dire
toria. tanto pelo Poder Executivo como pela
Legislativo. o que resultou foi a indefinição
sobre sua composição. c em especial. sobre
sua representatividade.

3. O Senhor Presidente da República cui
dou de indicar representantes que atendem.
basicamente. tanto para os titulares com para
os suplentes. a composição proposta na Me
dida Provisória n" 155. quando indica:

a) Presidente - Dr. Eduardo Marco Mo
diano.

b) Dr. João da Silva Maia - representante
do Ministério da Economia. Fazenda e Plane
jamento:

c) Dr. Paulo César Ximenes Alves Ferrei
ra. representante do Ministério da Infra-Es
trutura:

d) Dr. Sérgio Cutolo dos Santos. represen
tante do Ministério do Trabalho e da Previ
dência Social:

e) 7 (sete) pessoas de notório saber em
direito econômico. mercado de capitais. ou
administração de empresas.

4. A urgência tem sido a palavra de or
dem do Executivo quando se trata do assunto
Desestatização. E o Legislativo tem buscado
atender a essa condição, pelo próprio acolhi
mento da Medida Provisória n" 155. quando
da análise de seus aspectos de relevância e
urgência. exigidos pela Constituição Federal.

5. A análise rápida e prioritária. porém
cuidadosa. dos nomes propostos. nos permite
dizer tratar-se de pessoas preparadas, tanto
no desempenho de suas atividades profissio
nais como acadêmicas. para realizarem com
competência as atribuições da Comissão Di
retora do Programa Nacional de Desestati-

, zação.

6. No momento em que a Comissão de
Economia. Indústria e Comércio atenta à ce
leridade que o Poder Executivo busca impri
mir ao programa Nacional de Desestatização
procede a urgente votação dos nomes indica
dos pelo Senhor Presidente da República.
torna-se imperativo que façamos importantes
registros.

7. A exemplo de que ocorreu com os dis
positivos da Lei sobre a composição da Co
missão Diretora, outros aspectos. lamenta
velmente. deixaram de ser considerados no
texto final publicado. e que pela relevância
das matérias contempladas. passamos a co
mentar:

a) Composição da Comissão Diretora 
além de aproveitar as sugestões propostas pe
la MP n" 155, o Projeto de Lei de Conversão
de autoria do Deputado Federal Marcelo
Cordeiro, acrescentou a presença de repre
sentante dos trabalhadores da empresa e de
empresário indicado pela Confederação re
presentativa da categoria econômica a que
pertencer a empresa objeto do plano de pri
vatização. O Representante dos trabalhado
res seria escolhido por eleição entre os em
pregados da empresa.

Mesmo o texto final aprovado e vetado.
continha participação de representantes dos
trabalhadores e de empresários na Comissão
Diretora do Programa.

b) A exigência de legislação específica pa
ra a alienação da participação acionária.
quando esta participação significar uintegra
ção em um complexo estratégico para realiza
ção dos 0bjetivos estatutários das sociedades
controladas pela Uniiio.

c) Ações de classe especial-não obstante
o veto aos poderes que seriam conferidos aos
detentores da ação de classe especial. enten
demos que. pela sua peculiaridade. deveria
ser objeto de legislação específica.

d) A elaboração de plano de pulverização
de ações. ou a apresentação de justificativa
de sua inviabilidade asseguraria. sempre. a
preferência pelo processo democrático. de
disseminação de ações junto ao público.

e) A regulamentação. no caso específico.
da utilização do
Decreto Legislativo como instrumento ágil
de exclusão de empresa. objeto do Edital,
do Programa Nacional de Desestatização, ou
determinar providências condicionantes da
desestatização. alterando até condições espe
cificadas no Edital.

f) Condições especiais para que os empre
gados da empresa possam adquirir preferen
cialmente até 10% das ações. com prazo de
pagamento. concessões das vantagens etc.

g) Estabelecimento de critérios para ava
liação dos ativos das empresas. e conseqüênte
estabelecimento do preço mínimo das ações.
quew leve em conta as condições de mercado.
as perspectivas de rentabilidade, a reavalia
ção dos ativos e o fundo de comércio. No
caso de alienação do controle acionário deve
rá também ser considerado o respectivo va
Iar. As avaliações deveriam. sempre, ser
acompanhadas por representantes dos traba
lhadores.

h) As vendas de ativos de empresas incluí
das no Programa Federal de Desestatização
deverão ser realizadas preferentemente à vis
ta:

i) A alienação das açôes das empresas in
cluídas no Programa Nacional de Desesta
tização não poderá ser financiada mediante
utilização de recursos públicos da União. Es
tados e Municípios, salvo nos casos de venda
aos empregados da empresa.

j) As empresas que vierem a integrar o
Fundo Nacional de Desestatização terão sua
estratégia voltada para atender aos objetivos
da desestatização devendo limitar projetos
de investimentos. contratação de pessoal e
renegociação de contratos com fornecedores
e clientes. às estritas necessidades da opera
ção regular da empresa. de forma a evitar
seu sucateamento e conseqüente desvalori
zação.

\) Conversão de dívida externa - O art.
16 do Projeto de Lei de Conversão do Depu
tado Federal Marcelo Cordeiro previa em seu
inciso 11I:

"Será admitida a conversão da dívida
externa para aquisição de ações ou bens
de empresas controladas direta ou indi
retamente pela Uniáo. nas condições
que vierem a ser estabelecidas em Lei".

O objetivo era o de consignar que a conver
são da dívida externa é um instrumento como
outro qualquer. capaz de ser utilizado, em
diferentes situações, para o alcance de deter
minados objetivos políticos. econômicos ou
financeiros.

Não se pretendia ingressar no terreno peri
goso do juízo de valor. quando somos tenta
dos a considerar se tal instrumento é bom
ou ruim.

Em certas circunstâncias pode ser útil ao
País, diminuindo o estoque e o valor real
da dívida através do resgate dos títulos que
a representam no mercado secundário. com
deságio e outras vantagens.

Vis-a-vis a aquisição de ações ou bens de
empresas estatais, a questão assume signifi
cado particular.

Consideramos. destarte, indispensável a
existência de lei que estabeleça. em todos
os seus detalhes as condições e modalidades
em qu ,s títulos representativos de dívida
extern;_ ,)ossam ser utilizados para compra
de ações ou bens das empresas estatais. Desse
modo. o Congresso examinaria oportuna
mente projeto de lei no qual seriam definidos
todos os componentes desse assunto tão no
vo. quanto pertinente aos interesses brasi
leiros.

O Congresso todavia não acolheu a pro
posta do Relator que já havia alterado o dis
positivo anterior constante da Medida Provi
sória n" 155, que deixava a critério da Comis
são Diretora a definição da conversão da dí
vida.

Sendo agsim, não poderá ocorrer conver
são de dívida externa para privatização. pois

• o inciso inicialmente citado foi suprimido pe
lo Congresso Nacional.
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A única alternativa será através de legisla
ção específica sobre o assunto.

8. Ao trazer tais considerações ao Plená
rio desta Comissão, queremos alertar para
a importância de tais lacunas legais serem
oportunamente completadas a bem da defini
ção clara e precisa das regras que democrati
camente devem orientar tão importante pro
cesso.

9. A Comissão Diretora do Programa
Nacional de Desestatização tem competência
detalhadamente estabelecida no art. 6\' da Lei
n" 8.el31, que diz:

Art. 6" Compete à Comissão Diretora do
Programa Nacional de Desestatiazação:

I - propor ao Presidente da República a
inclusão de empresas no Programa Nacional
de Desestatização;

II - propor' ao Presidente da República a
instituição pública a ser designada gestora do
Fundo Nacional de Desestatização;

III - submeter, anualmente, ao Presiden
te da República o cronograma de execução
do Programa Nacional de Desestatização;

IV - divulgar o cronograma de execução
do Programa Nacional de Desestatização;

V -coordenar, supervisionar e fiscalizar
a execução do Programa Nacional de Deses
tatização:

VI - aprovar ajuste de natureza operacio
nal, contábil ou jurídica, bem como o sanea
mento financeiro de empresas, que sejam ne
cessários à implantação dos processos de alie
nação;

VII - aprovar as condições gerais de ven
da das ações representativas do controle acio
nário, das participações minoritárias e de ou
tros bens e direitos, aí se incluindo o preço
mínimo dos bens ou valores mobiliários a se
rem alienados;

VIII - aprovar a destinação dos recursos
provenientes das alienações, prevista no art.
15;

IX - aprovar as formas de pagamentos das
alienações, previstas no art. 16:

X - deliberar sobre o disposto no inciso
X do art. 13;

XI - fiscalizar a estrita observância dos
princípios e regras consagrados nesta Lei e
assegurar a rigorosa transparência dps pro
cessos de alienação, nos termos do art. 11;

XII - apreciar as prestações de contas de
instituição gestora do Fundo Nacional de De
sestatização relativas a cada processo;

XIII - sugerir a criação de ações de classe
especial e as matérias que elas disciplinarão,
nas éondições fixadas nos §§ 1" e 2" deste
artigo:

XIV - publicar relatório anual detalhado
de suas atividades e resultados, contendo, ne
cessariamente, as seguintes informações:

a) relação das empresas a serem privati
zadas e das já privatizadas;

b) justificativa da privatização, indicando
o percentual do capital com direito a voto
em geral, alienado ou a ser alienado;

c) data e ato que determinou a constituição
de empresa originalmente estatal ou data, ato
e motivos de sua estatização;

d) passivo da empresa, scu desdobramen
to no tempo, indicando os responsáveis pelo
passivo após a privatização;

e) situação econômico-financeira de cada
empresa, resultados operacionais dos últimos
três exercícios: endividamento interno e ex
terno, pagamentos de dividendos ao Tesouro
Nacional e recebimento de recursos do Go
verno Federal e patrimônio líquido:

f) indicação da utilização dos recursos ob
tidos ou a obter com a privatização;

g) informação sobre a existência de con
trole de preços sobre produtos e serviços da
empresa e sua variação nos últimos exercícios
comparados com os índices de inflação;

h) descrição do volume de investimentos
feitos pelo Governo Federal ou suas entida
des na empresa e retorno financeiro da priva
tização;

i) número de empregados e perspectiva de
manutenção no número de empregados após
a privatização;

j) resumo do estudo econômiGo e avalia
ção da empresa: preço total e valor da ação;
e

1) especificação da forma operacional da
privatização e sua justificação, com explica
ção da exclusão da pulverização de ações,
quando for o caso.

§ 1" (Vetado).
§ 2" A ação de classe especial somente

poderá ser subscrita pela União.
10. Verifica-se, então que à Comissão ca

berá a definição das linhas estratégicas do
Programa, bem como a coordenação, super
visão e fiscalização da sua execução. Dentre
as mais relevantes atribuições, gostaríamos
de destacar as seguintes:

II - propor ao Presidente da República a
instituição pública a ser desigp.ada gestora do
Fundo Nacional de Desestatização:

V - coordenar. supervisionar e fiscalizar
a execução do Programa Nacional de Deses
tatização;

XI - fiscalizar a estrita observância dos
princípios e regras consagrados nesta Lei e
assegurar a rigorosa transparência dos pro
cessos de alienação, nos termos do art. 11;

XII - apreciar as prestações de contas de
instituição gestora do Fundo Nacional de De
sestatização relativas a cada processo;

11. Assim, ao realçarmos as grandes res
ponsabilidades que terão os membros da Co
missão Diretora propostos pelo Presidente
da República, especialmente nos seus aspec
tos de fiscalização e controle do Programa
Nacional de Desestatização, bem como re
lembrar os destaques que procuramos dar às
lacunas hoje existentes na legislação, reafir
mamos as preocupações permanentes que a
Câmara dos Deputados tem sobre o assunto.

12. Prova disso, foi a recente criação nes
ta Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, por proposta do Deputado Federal
Marcelo Cordeiro, da Subcomissão Especial
para acompanhamento do Programa Nacio
nal de Desestatização, que mobilizará todos
os seus esforços para conhecer detalhada
mente os trabalhos da Comissão Diretora,
bem como do Órgão Gestor do Fundo Nacio-

nal de Desestatização e, conseqüentemente,
informar a Câmara dos Deputados para que
possa exercer as funções constitucionais do
Poder Legislativo, de fiscalizar os atos do Po
der Executivo ou sustar suas ações regula
mentares quando consideradas exorbitantes.

II - Parecer

Diante do exposto, somos pela aprovação
da Mensagem n" 467, de 1990, do Poder Exe
cutivo, nos termos do anexo projeto de De
creto Legislativo.

Sala das Sessões, - Deputado Marcos
Queiroz, Relator.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Pal'eeer

A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, na reunião ordinária, realizada em
27 de junho de 1990, aprovou o Parecer do
Relator. Deputado Marcos Queiroz, favorá
vel à Mensagem n" 467NO, na forma do Proje
to de Decreto Legislativo, anexo, contra o
voto do Deputado Vladimir Palmeira e abs
tenção do Deputado Fernando Gasparian.

Estiveram presentes os seguintes Senhores
Deputados: Marcelo Cordeiro, Presidente:
Fernando Gasparian, 1" Vice-Presidente:
Ézio Ferreira, 2" Vice-Presidente; Luiz Salo
mão, 3" Vice-Presidente; Vladimir Palmeira,
Jayme Paliarin, Marcos Queiroz, Manoel
Castro, Valmir Campelo, Renato Jonhsson,
Saulo Coelho, Oswaldo Lima Filho, Fran
cisco Rolim, José Geraldo, Paulo Zarzur, Fe
lipe Mendes, Artur Lima Cavalcanti, Raquel
Capiberibe, Stêlio Dias, Airton Cordeiro, Jo
sé Serra, José Luiz de Sá, Francisco Dorne
lles, Ronaro Corrêa, Costa Ferreira, Otto
mar Pinto, Osmundo Rebouças, Fábio Rau
nheitti, José Moura, Nelson Sabrá, Luiz Ro
berto Ponte, AmIlcar Moreira, Sérgio Wer
neck e Irajá Rodrigues.

Sala da Comissão, 27 de junho de 1990.
- Deputado Marcelo Cordeiro, Presidente
- Deputado Marcos Queiroz, Relator.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N" , DE 1990

Aprova a indicação, por parte do Presi·
dente da República, dos membros da Co
missão Diretora do Programa Nacional
de Desestatização.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'.' Ficam aprovados, nos termos do

artigo 5" da Lei n" 8.031, de 12 de abril de
1990, os nomes que irão compor a Comissão
Diretora do Programa Nacional de Desesta
tização:

I - na condição de titulares:
a) João da Silva Maia;
b) Paulo César Ximenez Alves Ferreira;
c) Sérgio Cutolo dos Santos;
d) Eduardo Marco Modiano, que presidirá

o Colegiado:
e) Carlos Eduardo Bulhões Pedreira;
f) Nelson Eizirik;
g) Ernesto Rubens Gelbeke;
h) Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo;
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i) Geraldo Hess;
j) Bernardo Goldfarb;
I) Mário Salles de Oliveira Malta Júnior;
II - na condição de suplentes;
a) José Francisco de Lima Gonçalves;
b) Luiz André Rico Vicente;
c) Marcelo Affonso Monteiro;
d) José Pio Borges de Castro Filho;
e) Ana Lúcia Marinho Cambruzzi;
t) Norma Johssen Parente;
g) Valter Gonçalves;
h) Júlio Sérgio Gomes de Oliveira;
i) Michael Lenn Ceitlin;
j) Carlos Henrique Leal de Moraes;
I) Ricardo do Valle Dellape.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra

em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Ficam revogadas as disposições

em contrário.
Sala da Comissão, 27 de junho de 1990.

- Deputado Marcelo Cordeiro, Presidente
- Deputado Marcos Queiroz, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Jorge Arbage para proferir parecer ao proje
to de decreto legislativo da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, na quali
dade de Relator designado pela mesa.

O SR. JORGE ARBAGE (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Men
sagem n' 467/90, do Poder Executivo, sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o
nome das pessoas indicadas para integrarem
a Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatização.

O projeto é constitucional e de boa técnica
jurídica. Opinamos pela sua aprovação.

O Sr. Chagas Duarte - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.

O SR. CHAGAS DUARTE (PDT - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
desejo encaminhar à Mesa, nos termos do
Regimento Interno, requerimento de prorro
gação do horário da sessão ordinária do dia
2 de agosto de 1990, para homenagem a Sua
Eminência Reverendíssima, D. Aldo Mon
grano, Bispo de Roraima, pela eficiente e
corajosa atuação na defesa da nação indígena
dos Yanomamis. Graças ao trabalho de D.
Aldo Mongrano, aqueles índios sobrevivem
como o símbolo de nossos ancestrais, preser
vando viva e atual a História do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- V. Ex' será atendido, nos termos regi
mentais.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Del Bosco Amaral, para discutir a matéria.

O SR. DEL BOSCO AMARAL (PMDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr'" e Srs. Deputados, não lanço um
desafio, porque já passei da idade. Mas gosta- .
ria que alguém assomasse à tribuna de apartes

para dizer se conhece a história das pessoas
indicadas pelo Governo para um dos traba
lhos mais ingratos ou talvez uma das mais
perigosas tarefas, que é o processo de deses
tatização. Será que vamos aprovar sem estu
dos os nomes apontados? Ninguém sabe co
mo foi privatizada a Máquinas Piratininga;
o próprio PT denunciou o escândalo da Ma
fersa, como nós o fizemos há dois anos.

Agora me pergunto se as Lideranças já co
nhecem esses senhores indjcados pelo Go
verno para comporem a comissão de privati
zação. Será que podem dizer que eles não
têm ligações mais profundas com as cmpresas
apontadas para serem privatizadas. ou com
grupos econômicos interessados na privati
zação das mesmas?

Perdoem-me V. Ex'" mas não posso deixar
passar em branco irresponsabilidade deste
jaez. Duvido que as Lideranças desta Casa
conheçam os defeitos ou mesmo as qualida
des das pessoas indicadas para integrarem es
sa comissão de privatização. Quero fazer esse
registro nos Anais da Casa e pouco me impor
ta o resultado.

É bom lembrar que já tivemos verdadeiros
escândalos nas tentativas de privatização de
algumas empresas, ou seja, na desestatiza
ção.

Se aprovarmos a proposta, estaremos dan
do um cheque em branco para que determi
nados nomes façam parte da Comissão Dire
tora do Programa Nacional de Desestatiza
ção. Pergunto, então, às Lideranças do Go
verno e da Oposição se conhecem essas pes
soas e sabem quais são as suas origens e inten
ções. Aprovar esta matéria é como se estivés
semos assinando um cheque em branco.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Fer
nando Gasparian.

O Sr. Fernando Gasparian - V. Ex" tem
toda razão, nobre Deputado Del Bosco Ama
ral. A Comissão deveria pelo menos ter ouvi
do as pessoas indicadas para os cargos e estu
dado melhor o currículo de cada uma delas.
A Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio se reuniu e há pouco para proceder
à votação. Abstive-me de votar. Aprovar no
mes de pessoas que não nos foram apresen
tadas, sem tampouco sabatiná-Ias, constitui,
a meu ver, problema grave. O ex-Presidente
do Banco Central, Elmo Camões, teve seu
nome aprovado pelo Senado. Entretanto.
aconteceram graves problemas na sua gestão,
pelas quais o Congresso Nacional é co-res
ponsável. Por isso, aprovar nomes é uma
grande responsabilidade do Congresso Na
cional. Seria melhor até que o Poder Execu
tivo pudesse nomeá-los sení a nossa aprova
ção, a ficarmos obrigados a essa proclama
ção.Concordo inteiramente com V. Ex"

O SR. DEL BOSCO AMARAL - Veja
V. Ex', não se trata de nenhuma picuinha
ou de tentar levantar qualquer obstrução ao
processo. Mas tivemos o episódio das Máqui
nas Piratininga - uma verdadeira vergonha
no Governo Sarney - e as tentativas contra
a Mafersa. Essa desestatização passará agora
pelas mãos de pessoas que podem ter todas

as qualidades. ('ontudo, gostaria de saber se,
pelo menos. o currículo de cada uma delas
está anexado a esse processo, para sabermos
quais os seus vínculos na iniciativa privada.
Amanhâ. se alguns desses cidadãos cometer
um deslize sério ou tiver qualquer ligação
incompatível, em termos éticos e morais. por
termos avalizado os nomes sem conhecê-los
seremos os responsáveis.

Ouço. com prazer, o nobre Deputado Ro
berto Cardoso Alves.

O Sr. Cardoso Alves - Nobre Deputado
Del Bosco Amaral, gostaria de perguntar
qual o dado concreto que V. Ex' tem sobre
a privatização da Mafersa, a tentativa de pri
vatização da Usina Piratini e todas as outras
que foram privatizadas na Siderbrás.

O SR. DEL BOSCO AMARAL - V. Ex"
ouviu mal. É Máquinas Piratininga. V. Ex"
não era o Ministro. E empresa foi vendida
por 109 mil dólares. quando seu valor era
10 milhões de dólares, e ficando o BNDES
por credor de 10 milhões de dólares. Simples
mentes entregaram a um grupo privado de
São Paulo a Máquinas Piratininga, que paga
va a quantia por que foi vendida apenas com
a sucata que estava no fundo do quintal.

O Sr. Cardoso Alves - Não, entendi V.
Ex" falar Mafersa também.

O SR. DEL BOSCO AMARAL - Na Ma
fersa. fizeram duas tentativas. Há dois anos,
um grupo de Silo Paulo, Dufer e Aços Viiia
res. tentou privatizar, tentou apossar-se da
Mafersa. Recentemente, durante a campa
nha eleitoral, o Partido dos Trabalhadores
inclusive denunciou a tentativa de privatiza
ção da Mafersa, que era do Bandespar, não
do Ministério da Indústria e do Comércio.

O Sr. Cardoso Alves - Sei disso, nobre
Deputado. Vou debater com V. Ex' a tese.
Era BNDESPAR. Meu Ministério nada tinha
a ver com isso. Fazia Superintendência de
determinados órgãos, através da Siderbrás.
Mas quero lembrar que todas as vezes que
a Premier Margareth Thacher privatizou em
presas, na Inglaterra, seus adversários políti
cos, invariavelmente, falavam que S. Ex' es
tava entregando o Erário a particulares, re
passando riquezas públicas ao setor privado,
que estava malbaratando os bens do Estado.
Esta é uma cantilena constante, que se ouve
sempre que se vai fazer privatização. No Bra
sil, nobre Deputado, todas as vezes em que
se fez isso, apareciam duas, três quatro, meia
dúzia de concorrentes. Se o negócio fosse
tão bom, apareceria mais gente. Seria uma
fila imensa. De modo que eu pediria a V.
Ex', em quem reconheço um Parlamentar efi
ciente, dedicado e competente, que pensasse
muito bem nisto, porque a privatização é uma
necessidade para o País. O Brasil tornou-se
um Estado mercantil, produtor, comercial,
totalmente fora das suas diretrizes e obriga
ções fundamentais.

o. SR. DEL BOSCO AMARAL - Incor
poro o aparte de V. Ex" ao meu pronuncia
mento. Na verdade, estou perguntando se
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alguém conhece as qualidades ou os defeitos
dos indicados. Se o Governo quiser moldar
duzentas comissões de privatização, que o
faça. Mas não vou votar no nome de uma
pessoa que não conheço. Se. por acaso, aí
estiver um notório estelionatário, um escro
que, ou até um santo, estaremos votando ir
responsavelmente nesses nomes para formar
esta comissão de privatização. É contra isso
que me rebelo.

Fica registrada a minha opinião. Se ama
nhã descobrirem os jornais, a televisão que
esta comissão virou uma comissão de falca
truas, pelo menos manifestei meu voto con
trário. Sou contra porque sequer conheço os
indicados e suas qualidades. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Fernando Santana, para discutir a matéria.

O SR, FERNANDO SANTANA (PCB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, o Deputado Del
Bosco Amaral, nesta tribuna, acaha de decla
rar que o voto nas personalidades propostas
pelo Governo é praticamente um cheque em
branco. Pior que isso-porque também acho
que é um cheque em branco - foi a Medida
Provisória n" 155, que deu amplitude ao Go
verno para que privatizasse o que bem qui
sesse e entendesse. Esse foi o maior cheque
em hranco que a Casa já deu, a Medida Provi
sória n" 155 e a n" 157, que complementa
a anterior e trata dos certificados de priva
tização.

Em matéria de privatização, em nenhum
país do mundo se deu ao Governo tanta liber
dade. A Inglaterra, padrão da privatização
atual, não fez nenhuma sem lei do Parlamen
to: para cada privatização, um voto do Parla
mento inglês, enquanto abrimos um leque
imenso, apenas ficando livre da privatização
o monopólio estatal de petróleo e o dos miné
rios atômicos, que estão na Constituição. Tu
do o mais o Governo pode privatizar, sem
consultar este Congresso, sem peqir a opinião
de ninguém. Esse, a meu ver, foi o grande
cheque em branco.

Falou-se inicialmente que o Governo iria
pedir uma lei delegada. Então surgiram os
comentários de que o Congresso dificilmente
daria uma lei delegada, porque seria um che
que em branco, uma lei muito ampla. Ora,
senhores, este Congresso deu mais do qúe
uma lei delegada, deu o que o Governo quis
e entendeu, na Medida Provisória n" 165, ma
quiada simplesmente. Mas as transformações
essenciais que se propunham naquela emen
da provisória foram todas rejeitadas.

De sorte que, nobre Deputado Del Bosco
Amaral, também não votaremos em branco
os nomes aqui indicados. Não queremos dizer
que não sejam homens sérios ou honestos,
mas não posso jurar pela honestidade ou pela
honorabilidade de pessoas que realmente não
conheço. Mais do que isto, não deveriam vir
apenas os nomes, mas o curriculum vitae de
cada candidato, para que a Câmara ou o Con
gresso pudesse examinar sua atividade duran
te toda a vida, de tal modo que, através desses

dados, cada um de nós pudesse levantar a
real situação dos indicados pelo Governo.

A medida provisória falava em sete mem
bros e um presidente. Não sei qual foi a emen
da que a modificou, porque agora vemos que
existem um, dois, três, onze, e eram sete os
propósitos pela medida provisória. Pergun
taria ao Relator se, na medida provisória,
houve realmente alguma emenda que aumen
tasse de sete para onze membros, como está
nesta mensagem. É possível que sim. Foram
propostos sete pelo Governo, mas aqui apa
recem onze.

Ora, Sr. Presidente, a França, por exem
plo, criou uma comissão de privatização so
bre a qual, depois de cinco anos de atividade,
qualquer político, jornal, ou partido não po
dia levantar dúvida. Seus membros estavam
- e estão - acima de qualquer suspeita.
Essa foi a comissão de privatização que a
França constituiu, a qual não permitiu que
o patrimônio francês passasse ao controle in
ternacional. A privatização na França signi
ficou a nacionalização das empresas, no senti
do de que, dos acionistas, mais de 90% são
franceses.

Aqui no Brasil, o que vai ocorrer com essa
economia em queda, com essas indústrias de
pé quebrado'? Quais são as empresas ou as
fortunas que vão enfrentar a compra da Usi
minas e de tantas outras empresas que o Go
verno deseja privatizar?

Sr. Presidente, comçeço a chorar pelo pa
trimônio que o povo brasileiro construiu e
que miseravelmente será transferido ao con
trole estrangeiro pelo preço de uma caixa de
bananas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Osvaldo Lima Filho, para discutir a matéria.

O SR. OSWALDO LIMA FILHO (PMDB
- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, inicialmente, desejo que V. Ex" escla
reça à Casa se os avulsos relativos a esta maté
ria de máxima importância, a Medida Provi
sória n" 467, que trata da criação da Comissão
Diretora do Programa Nacional de Desesta
tização para gerir a doação de empresas no
valor de bilhões de dólares, foram distribuí
dos aos Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência informa ao nobre Deputado
Oswaldo Lima Filho que sim. Todos os avul
sos estão aqui.

O SR. OSWALDO LIMA FILHO - So
mente agora estão chegando às minhas mãos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Já estão, há muito tempo, à disposição
dos Srs. Deputados.

O SR. OSWALDO LIMA FILHO - Sr.
Presidente, o que está ocorrendo nesta Casa
é qualquer coisa que justifica a descrença do
povo brasileiro em relação aos políticos e aos
partidos. ,

Aqui está uma mensagem que chegou hoje
à Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio com o chamado regime de urgência urge-

tíssima, na qual o Governo indica sete pes
soas - na sua quase totalidade inteiramente
desconhecidas dos Srs. Deputados - dando
lhes carta branca para doar a Usiminas, a
Companhia Siderúrgica Nacional, a Compa
nhia de Tubarão, a Cosipa, o coração e a
alma do desenvolvimento industrial brasilei
ro. Essas empresas siderúrgicas elevaram o
País à condição de 6" produtor mundial de
aço.

O Brasil, hoje, produz, aço acima da Ingla
terra e da Itália. Foram as estatais brasileiras
que deram esse resultado ao País.

Algumas delas, como a Usiminas, deram
à União, no exercício passado, o lucro de
cinqüenta e dois milhões de dólares. Agora,
o Sr. Presidente da República, depois de ha
ver vetado todos as normas que o Congresso
Nacional havia votado, de garantia do inte
resse público, envia a esta Casa sete nomes,
para que sejam aprovados como membros
da Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatização. Só agora, depois que a
matéria foi incluída na Ordem do Dia, em
regime de urgência urgentíssima, começam
a ser distribuídos os avulsos.

Eis os nomes dos privilegiados cidadãos,
com o poder que lhes confere o Sr. Presidente
da República para aprovação pelo Congresso
Nacional: João da Silva Maia, Paulo César
Ximenes Alves Ferreira, Sérgio Cutolo dos
Santos, Eduardo Marco Modiano, Carlos
Eduardo Bulhões Pedreira - velho advoga
do de todas as multinacionais neste País 
Nelson Eizirik - Este deve ser outro turco,
como o Sr. Ibrahim Eris - Ernesto Rubens
Gelbcke, Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo,
Geraldo Hesse, Bernardo Goldfarb e Mário
Salles de Oliveira Malta Júnior.

A essas pessoas, na sua quase totalidade
desconhecidas no Congresso Nacional, o Sr.
Presidente da República quer entregar o mais
rico patrimônio da Nação brasileira.

Essa proposição vem ao Congresso, e, la
mentavelmente, o Partido do Movimento
Democrático Brasileiro concorda em que ma
téria dessa importância e gravidade seja vota
da em regime de urgência. E essa matéria
- não fo.sse a vigilância, que quero louvar
aqui, do nobre Deputado Del Bosco Amaral
- teria sido votada no silêncio dos cemi
térios.

(O Sr. Presidente faz soar as campai
nhias.)

Sr. Presidente, espero que v. Ex", pelo me
nos, não impeça o debate sobre assunto dessa
natureza, sobretudo quando esta Casa está
arrebentando todas as normas regimentais a
fim de homenagear o Sr. Presidente da Repú
blica.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência informa a V. Ex', Deputado
Oswaldo Lima Filho, que o tempo regimental
para discussão de matéria em regime de ur
gência urgentíssima é de apenas dois minutos
e meio. Considerando a importância da maté
ria, a Mesa já prorrogou esse prazo por cinco
e até dez minutos. Então, não pode V. Ex'
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acusar a Presidência de não querer que a ma
téria seja debatida.

O SR. OSWALDO LIMA FILHO - Seria
melhor que esse tempo de dois minutos e
meio fosse suprimido do Regimento Interno,
porquanto o orador só terá tempo para cum
primentar a Mesa e os seus colegas.

Tenho pouco a dizer. O essencial já foi
'dito pelos Deputados Del Bosco Amaral e
Fernando Santana, a quem trago minhas
achegas.

Quero responsabilizar os partidos ditos de
Oposição - Partido da Social Democracia,
Partido dos Trabalhadores, Partido Comu
nista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil,
Partido Socialista -, e todos aqueles que os
tentam a bandeira gloriosa de oposição por
não terem sequer debatido essa matéria, nem
terem oferecido qualquer contestação a essas
indicações. que constituem uma vergonha pa
ra o Congresso Nacional e para o País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não havendo mais oradores inscritos. de
claro encerrada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 232 DE 1990

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Ficam aprovados. nos termos do

artigo 5" da Lei n'.' 8.031. de 12 de abril de
1990, os nomes que irão compor a Comissão
Diretora do Programa Nacional de Desesta
tização:

I - na condição de titulares:
a) João da Silva Maia;
b) Paulo César Ximenes Alves Ferreira;
c) Sérgio Cutolo dos Santos;
d) Eduardo Marco Modiano, que presidirá

o Colegiado;
e) Carlos Eduardo Bulhões Pedreira;
f) Nelson Eizirik;
g) Ernesto Rubens Gelbcke;
h) Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo;
i) Geraldo Hess;
j) Bernardo Goldfarb;
J) Mário Salles Oliveira Malta Júnior;
11 - na condição de suplentes:
a) José Francisco de Liina Gonçalves;
b) Luiz André Rico Vicente;
c) Marcelo AffonsO' Monteiro;
d) José Pio Borges de Castro Filho;
e) Ana Lúcia Marinho Cambruzzi;
O Norma Johssen Parente;
g) Valter Gonçalves;
h) Júlio Sérgio Gomes de Oliveira;
i) Michael Lenn Ceitlin;
j) Carlos Henrique Leal de Moraes;
I) Ricardo do Valle Dellape.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra

em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Ficam revogadas as disposições

em contrário.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em se
tratando de matéria da maior urgência e im
portância, e considerando-se que isto faz par
te da prática parlamentar, solicito a V. Ex"
e aos démais partidos, a fim de apreciarmos
o assunto com mais tempo, que a votação
da matéria em pauta seja adiada. Estamos
constatando que é necessário melhor exame.

O Sr. Aldo Arantes - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o art. 193, § 3", do Regimento Interno, tem
a seguinte redação:

"Art. 193. .. ..
§ 3" Não admite adiamento de vota

ção a proposição em regime de urgência,
salvo se requerido por um décimo dos
membros da Câmara, ou Líderes que re
presentem este número, por prazo não
excedente a duas sessões."

A matéria em questão é extremamente im
portante. O Deputado Oswaldo Lima Filho
e outros Parlamentares ocuparam esta tribu
na para mostrar o absurdo da votação de tema
dessa natureza, seJIl que tenhamos sequer o
mínimo conhecimento dos integrantes da Co
missão Diretora do Programa Nacional de
Desestatização. É claro que meu partido tem
posicionamento contra essa política de deses
tatização, mas isto já foi aprovado. Agora
estamos discutindo a composição desse ór
gão.

Na minha opinião e na do meu partido,
é uma irresponsabilidade esta votação a to
que de caixa.

Portanto. em nome da Liderança do PC
do B, solicito aos demais partidos que possam
vir dar o número necessário que contribuam,
a fim de que seja adiada a votação desta maté
ria por duas sessões.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência, antes de decidir a questão,
de acordo com o Regimentc ~nterno, irá con
sultar as Lideranças. Se houver acordo, a Pre
sidência não vê problema algum em adiar
a matéria. Não havendo acordo, a Presidên
cia irá decidir única e exclusivamente baseada
no Regimento Interno.

Concedo apalavra aos Srs. Líderes.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Pelo 'adiamento, Sr.
Presidente.

o SR. ROBERTO FREIRE (PC do B 
PE. Sem revisão do orador.) - Pelo adia
mento, Sr. Presidente.

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Contra o adia
mento. Sr. Presidente.

O SR. RENAN CALHEIROS (PRN - AL.
. Sem revisão do orador.) - Contra o adia
mento.

O SR. JOSÉ LINS (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - Contra o adiamento.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PDC - TO. Sem revisão do orador.) 
Contra o adiamento, Sr. Presidente.

O SR. ROBSON MARINHO (PSDB -SP.
Sem revisão do orador.) - Contra o adia
mento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não houve consenso. Por larga maioria,
foi rejeitado o adiamento.

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

Aprovado.

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO.
Sem revisão do orador.) - O PC do B mani
festa-se contra, Sr. Presidente.

O SR. GUMERCINDO MILHOMEN (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Manifes
to-me contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira)
- Há sobre a mesa e vou submeter a votos
a seguinte Redação Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 232· .' DE 1990

Aprova a indicação, por parte do Presi.
, dente da República, dos membros da Co

missão Diretora do Programa Nacional
de Desestat;zação.

O Congre~so Nacional decreta:
Art. I" Ficam aprovados, nos termos do

art. 5" da Lei n" 8.031, de 12 de abril de
1990, os nomes que irão compor a Comissão
Diretora do Programa Nacional de Desesta
tização:

I ---:- na condição de titulares:
a) João da Silva Maia;
b) Paulo César Ximenes Alves Ferreira;
c) Sérgio Cutolo dos Santos;
d) Eduardo Marco Modiano, que presi-

dirá o colegiado;
e) Carlos Eduardo Bulhões Pedreira;
O Nelson Eizitik
g) Ernesto Rubens Gelbcke;
h) Luiz Gonzaga de Mello Beluzzo;
i) Geraldo Hess;
j) Bernardo Goldfarb;
1) Mário Salles de Oliveira Malta Júnior;
II - na qualidade de suplentes:
a) José Francisco de Lima Gonçalves;
b) Luiz André Rico Vicente;
c) Marcelo Affonso Monteiro;
d) José Pio Borges de Castro Filho;
e) Ana Lúcia Marinho Cambruzzi;
O Norma Johssen Parente;
g) Valter Gonçalves;
h) Júlio Sérgio Gomes de Oliveira;
i) Michael Lenn Ceitlin;
j) Carlos Henrique Leal de Moraes;
I) Ricardo do Valle Dellape.
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Art. 1" Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Art. 3" Ficam revogadas as disposições
em contrário.

Sala das Sessões. 27 de junho de 1990. 
Marcos Queiroz, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Os Srs. que os aprovam queiram permac

neca como estão. (Pausa.)
Apruvados
Vai ao Senado Federal.
O SR. FERNANDO SANTANA (PCB 

BA. Sem revisão do orador.) - O PCB vota .
contra.

O SR. DEL BOSCO AMARAL (PMDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. quero encaminhar por escrito meu vo
to contnírio.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro o meu voto contrário ao PDL
232/90 por desconhecer os nomes indicados.
suas ligaçôes com grupos empresariais ante
riormente envolvidos em tentativas de priva
tização fora de conceitos éticos e morais.

Não cuidou a Câmara dos Deputados de
examinar as qualidades dos indicados e os
conceitos que defendem no caminho da privi
tatização de estatais.

É o nosso voto. que não nos inibe na contí
nua vigilância dos propósitos do Governo.

Sala das Sessôes. Brasília. 27-6-90. - Del
Bosco Amaral, Carteira 274.

O SR. JORGE UEQUED (PSDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
peço a V. Ex' que registre meu voto contrário
a esse escárnio contra a sociedade brasileira.
praticado por esse projeto.

O SR. RAIMUNDO BEZERRA (PMDB 
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. gostaria de registrar meu voto contrá
rio. por escrito.

O SR. OSWALDO LIMA FILHO (PMDB
- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. sou contrário à orientação do partido.
nos temos da declaração de voto que enca
minho à Mesa.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Voto contra a Mensagem n" 467. do Sr.
Presidente da República. que indica os nomes
a compor a Comissão Diretora do Programa
Nacional de Desestatização pelos seguintes
motivos:

a) pela completa ignorância. em que está
o Congresso Nacional, dos nomcs indicados
na sua maioria pessoas totalmente desconhe
cidas e cujo títulos. para o exercício das fun
ções de máxima responsabilidade nas deci
sões sobre o patrimônio público, são tambêm
ignorados.

b) voto contra ainda pelo inusitado regi
me de urgência em que esta matéria está sen
do votada.
. c) o Congresso jamais siquer ouviu as
pessoas indicadas nessa mensagem de tão sus
peita tramitação.

Brasília. 27 de junho de 1990. - Oswaldo
Lima Filho•.

O SR. CELSO DOURADO (PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
registro meu voto contrário à orientação da
Liderança.

O SR. MOYSES PIMENTEL (PDT - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
gostaria de registrar meu voto contrário.

O SR. ANTÔNIO PEROSA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço a V. Ex' que registre meu voto contrário
à orientação da Liderança.

O SR. LEOPOLDO SOUZA (PMDB 
SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. peço a V. Ex' que registre o meu voto
contnírio.

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

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa
da Câmara dos Deputados

Os Líderes abaixo-assinados vêm requerer
a Vossa Excelência, tramitação em regime
de Urgência para Projeto de Lei n' 5.402.
de 1990 que autoriza o Poder Executivo a
conceder pensão especial à Senhora Maria
Reginalda Vieira Raduan". nos termos do
art. 155 R-r.

Nestes Termos
P. Deferimento. Ricardo Fiuza. Líder do

PFL - Euclides Scalco, Líder do PSDB 
Ibsen Pinheiro, Líder do PMDB - Gastone
Righi, Líder do PTB - Amaury Müller, Vi
ce-Líder do PDT - Renan Calheiros, Líder
do PRN - Afif Domingos, Líder do PL 
Domingos Leonelli, Vice-Líder do PSB - Al
do Arantes. Vice-Líder do PC do B.

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

Aprovado.

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

REQUERIMENTO

Sr. Presidente.
Requeiro, na forma regimental, inversão

de Pauta de hoje. para que o Ítem 2 passe
a ser o ítem 3. e o mesmo passe a ser o ítem
2.

Sala das Sessões. 27 de junho de 1990. 
José Fernandes, Líder do PTR - Ricardo
Fiuza, Líder do PFL.

O Sr. Ibsen Pinheiro - Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,.
também desejo requerer inversão de pauta
em relação ao item 2 para item 1. Quando
entrava no plenário. V. Ex" iniciava o item
1. e não pude requerer a inversão. O Regi-'

menta Interno veda a inversão neste momen
to. após iniciada a matéria.

Não cabe mais inversão de pauta. V. Ex"
já anunciou. Estamos no item 2. Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sabe V. Ex' que não foi iniciado o item
2 porque o nobre Deputado Robson Marinho
disse quc havia matéria e requerimento para
ser votadao. Portanto. não foi iniciado o item
2. A Presidência não leu o item 2. Leu maté
ria sobre a mesa.

Portanto. indefiro a questão de ordem do
nobre Deputado Ibsen Pinheiro.

O Sr. Roberto Freire - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
apenas um esclarecimento. Penso Ser impor
tante salientar que não pode haver inversão
depois de iniciada a Ordem do Dia. A solici
tação tem de ser antes de iniciada a Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não pode haver inversão de pauta de ma
téria em regime de urgência com matéria em
tramitação ordinária. No entanto, em maté
ria em regime de urgência. pode haver inver
são da pauta. As duas matérias, neste caso,
estão em regime de urgência.

É regimental.

O Sr. Ibsen Pinheiro - Sr. Presidente. pe
ço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem' V. Ex" a palavra para a questão cje
ordem.

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
vou ler o art. 160. para fundamentar a ques
tão de ordem:

"Art. 160. Será permitido a qual
quer Deputado, antes de iniciada a Or
dem do Dia. requerer preferência para
votação ou discussão de uma proposição
sobre as do mesmo grupo".

Uma vez que estamos na Ordem do Dia.
esta foi a razã'o pela qual não requeri. Preten
dia requerer que o item 2 fosse apreciado
em primeiro lugar. Como V. Ex" havia anun
ciado a Ordem do Dia. não pude fazê-lo.
Não se trata do anúncio da matéria. Veja
V. Ex' o art. 160. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O nobre Deputado tem razão quanto ao
processo iniciado. V. Ex" não poderia pedir
inversão de pauta. desde que já estava em
tramitação e discussão o item L No entanto,
o item 2 não poderia ser invertido para item
1. Quando a Presidência ia começar o item
2. o nohre Deputado Robson Marinho disse
que havia matéria sobre a mesa. Portanto,
não leu nada sobre o item 2. Leu o requeri
mento que já se encontrava sobre a mesa.
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o Dr. Hélio informa que desde o início da
sessão o requerimento já estava sobre a mesa.
nobre Deputado Ibsen Pinheiro. A Presidên
cia. portanto. j,í decidiu essa questáo.

O SR. PRESIDENTE (Inocênció Oliveira)
- Os Srs. que o aprovam queiram perma
necer como estão. (Pausa.)

Rej'eitado.

O Sr. Renan Calheiros - Peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. EX'a palavra.

O SR. RENAN CALHEIROS (PRN - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
peço verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedida a verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência determina que sejam acio
nadas todas as campainhas. bem como infor
ma aos nobres Deputados presentes nas di
versas dependências desta Casa que teremos
votação nominal. pelo processo eletrônico.
dentro de poucos instantes.

O Sr. José Lins - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ LINS (PFL - CE. Sem revi
5<io do orador.) - Sr. Presidente. o PLF
apóia o pedido de verificação.

O Sr. Amaral Netto - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. o PDS
apóia o pedido de verificação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Não era necess,írio. porque já havia 30
Srs. Deputados presentes.

O Sr. Theodoro Mendes - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. THEODORO MENDES (PMDB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. enquanto V. Ex' aciona as campai
nhas. indago se. por deferência especial da
Mesa. poderia receber ainda projeto de lei
de minha autoria. que dispõe sobre a partici
pação do proprietário do solo da lavra. regu
lando o § 2" do art. 166 da Constituição Fe
deral.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Autorizo o recebimento.

O SR. THEODORO MENDES - Muito
obrigado.

O Sr. Amaral Netto -Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Concedo a palavra ao nobre Líder do PDS.
Deputado Amaral Netto.

O Sr. Amaral Netto -Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. gosta
ria de anunciar a V. Ex' que. dentro da tradi
ção parlamentar. a bancada do PDS decla
ra-se em obstruçáo.

O Sr. José Lins - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ LINS (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente. esta é tam
bém a posiçáo do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- As bancadas do PDS e PFL vão obrstruir
a matéria.

O Sr. Tidei de Lima - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. TIDEI DE LIMA (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
gostaria de saber se. a esta altura. seria possí
vel haver desistência da verificação de vota
ção e se os partidos aceitariam a inversão
da pauta. Neste caso. não teríamos a verifi
cação e adiantaríamos a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Consulto apenas o Líder do Governo. De
putado Renan Calheiros. que foi quem solici
tou a verificaçáo. Se S. Ex' aceitar. não have-
rá problema algum. .

O Sr. Miro Teixeira -Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes
de V. Ex' fazer a consulta. gostaria de trazer
outra questão de ordem preliminar a essa.
As lideranças não foram ouvidas. V. Ex' n'ão
cometeu nenhum deslize. nenhuma falha..
mas não foram chamadas a votar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Foi rejeitada.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente.
as lideranças não foram chamdas a se pronim
ciar. Conseqüentemente, como se fez esse
cálculo? Tem razão, V. Ex'. porque visual
mente se pode aferir certo sentimento da Ca
sa. Realmente as Lideranças não foram cha
madas a se pronunciar.

Assim, peço a V. Ex' que nos dê essa opor
tunidade. O processo não pode ser conside
rado encerrado; do contrário serei levado a
perguntar a V. Ex' qual foi o resultado da

votação. apesar de todo o apreço que lhe
dedico. Sou testemunha de que V. Ex" é um
Parlamentar que sempre cumpre e respeita
o Regimento - embora V. Ex' não precise
do meu testemunho. Mas lamentavelmente
sou obrigado a perguntar qual o resultado
da votação. que partidos votaram. quantos
votos a favor e quantos votos contra. Esta
é a minha quest<io de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Nobre Deputado Mi~o Teixeira. não mais
existe o voto de Liderança. A Mesa afere
os votos pela votação simbólica do Plenário.
Todos foram unãnimes em rejeitar. Quando
a Mesa anunciou a votação e o resultado.
pediu-se verificação de votação. A Mesa con
sulta as Lideranças apenas quando há dúvidas
quanto ao resultado; como não houve. pois
a grande maioria votou pela rejeição. a Mesa
proferiu o resultado: rejeitado. O Líder do
PRN. então. pediu verificação de votação.

O Sr. Roberto Freire- Sr. Presidente. pe
ço a palavra pela ordem.

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

Sr. ROBERTO FREIRE. O (PCB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
V. Ex' agiu corretamente. No entanto é cos
tume nesta Casa consultarem-se as Lideran
ças quando a hipótese levantar dúvidas. Al
gumas Lideranças podem não ter sido ouvi
das. e não houve pronunciamento de lide
rança por liderança. Normalmente. pode-se

. fazer essa votação chamando Líder por Líder.
partido por partido. Isto já foi feito inúmeras
vezes, e foi observado aqui que algumas Lide
ranças não se pronunciaram-o Isto é necessário
até para que a sessão continue. Precisamos
e queremos votar; não queremos obstruir a
votação. Por isso mesmo. achamos que pode
remos fazer a inversão. Aceitaremos a inver
são mesmo que. no primeiro momento. te
nhamos achado que ela não deveria aconte
cer. Isto é secundário. Não é importante. O
importante é votar. Por isso. queremos votar
pela inversão. já que não é sobre o mérito
a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência não tem constrangimento
algum em retirar a matéria. dcsde que haja
concordância de quem pediu a verificação.
É a única exigência'que esta Presidência faz.

O Sr. Ibsen Pinh~iro - Sr. Presidente. pe
ço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
pergunto a V. Ex' se acolheria a desistência
do Líder do Governo. caso isto acontecesse.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olvieira)
- Acolho-a imediatamente. prque não ini
ciamos o processo de votação.

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
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quero valer-me também da oportunidade e
modificar o voto do PMDB. Votamos favora
velmente à inversão de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência pede ao nobre Líder do
Governo que ouça o apelo formulado pelo
Líder do PMDB para que S. Ex" desista do
pedido de verificação de votação. (Pausa.)

O Líder do PRN não desiste.

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
acho que não me fiz entender. Não fiz um
apelo. Modifiquei o voto do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência esclarece que não pode mais
haver mudançq de voto.

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço a V. Ex' que faça acionar as campainhas,
porque todos os Srs. Deputados têm' de estar
aqui, representando os trabalhadores malo
grados por iniciativas que se sucedem contra
eles. Estamos convocando os Deputados que
se encontram nos gabinetes, nos corredores,
para que compareçam ao plenãrio cumprindo
seu dever. Vamos votar a matéria e com os
trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveria)
- A Presidência determina que continuem
acionadas todas as campainhas e solicita aos
Srs. Deputados presentes nas diferentes de
pendências desta Casa que compareçam ime
diatamente ao plenário, pois temos matéria
importante a ser votada.

O Sr. Miro Teixeira -SI. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. ~x" a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, requei
ro a V. Ex" que mande ligar para a Comissão
Mista de Orçamento, que se encontra em reu
nião neste momento. Isso não é anti-regi
mental.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Atendendo à solicitação do nobre'Depu
tado Miro Teixeira, a Presidência determina
que se ligue para a Comissão Mista de Orça
mento e para a Comissão de Educação, Cul
tura e Desporto, que se encontram em reu
nião, solicitando aos Srs. Deputados que ve
nham imediatamente ao plenário, pois temos
matéria importantíssima a ser votada.

O Sr. Aldo Arantes - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.

O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na verdade, as coisas aqui estão claras, mas
eu gostaria de esclarecê-Ias para alguns que
eventualmente não acompanharam o proces
so.

Trata-se de manobra regimental do Líder
do Governo, para impedir a votação da lei

de política salarial. E importante que isso
fique claro. Durante quase um mês, estive
mos discutindo, com todos os Líderes parti
dários, a aprovação de uma lei de política
salarial. O Governo foi insensível. Todas as
Lideranças chegaram a um acordo para dar
urgência urgentíssima à matéria. Os Líderes
do Governo, na verdade, romperam e traí
ram o acordo que fora feito. Agora não que
remos, assumir, perante a opinião pública, o
ônus de não votarmos essa matéria.

Portanto, venho aqui dizer que o Governo,
na verdade, não quer votar a lei de política
salarial. Impôs 'uma medida de arrocho sala
rial, que estabelece o reajuste semestral de
salários, quando já estamos na retomada do
processo inflacionário.

Denuncio aqui essa postura porque, na ver
dade, o Governo, de forma desleal, enviou
medida provisória no final do processo legis
lativo, e os membros da bancada governista
querem impedir que a matéria seja votada.

Portanto, Sr. Presidente, manifesto o repú
dio da Liderança ,do PC do B a essa atitude
governamental e convoco todos os Parlamen
tares a estarem presentes no plenário. Está
em jogo nesta votação é se queremos ou não
uma política salarial que atenta contra os
interesses dos trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência determina que se apague
o painel eletrônico, para que possamos iniciar
a votação. Vamos esperar meia hora. Depois
de encerrado esse tempo, vamos votar.

O Sr. Gumercindo Milhomem - SI. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex" a palavra.

O SR. GllMERCINDO MILHOMEM (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, a atitude adotada pelo Líder do Go
verno, Deputado Renan Calheiros, quanto
a essa inversão leva à votação em primeiro
lugar do projeto de extinção do selo-pedágio,
ao invés de apreciarmos o proejto que estabe
lece a política nacional do salário.

É claro que o projeto sobre a extinção do
selo-pedágio é importante. No entanto, é
bom que fique claro: todas as Lideranças que
votaram contra a inversão procuraram a Li
derança do Governo, o Líder Renam Calhei
ros e a Mesa, os quais s~ dispuseram inclusive
a modificar o voto, para que não houvesse
inversão. O objetivo do Governo, está claro,

O objetivo do Governo, está claro, é que
não haja quorum para a votação da política
salarial. Também é bom sublinhar que no
Colégio de Líderes houve consenso sobre a
necessidade de votação de uma política sala
rial pelo Congresso Nacional, primeiro pela
Câmara dos Deputados e depois pelo Senado
Federal. A Liderança do Governo esteve pre
sente em todas as reuniões em que concluí
mos pela necessidade dessa política, a ser
apresentada pelo conjunto de Líderes. No
entanto, posteriormente, criou obstáculos
para que ela não seja votada, primeiro se
colocando contra a reposição das perdas e

depois a favor de uma reposição que, na ver
dade, significa a consolidação de perdas ante
riores e contrária à aprovação de uma lei que
garanta a recuperação das perdas futuras.

Neste 'momento, Sr. Presidente, infeliz
mente, e confirmando nossa avaliação ante
rior, o Governo envia a este Congresso, às
vésperas do recesso parlamentar, nova me
dida provisória, desta vez estabelecendo uma
política salarial que é mais uma política de
arrocho e de consolidação de perdas - já
ocorridas - nos salários dos trabalhadores.

Quero aqui declarar, em nome da bancada
do Partido dos Trabalhadores, que não ape
nas estaremos votando a política salarial. mas
também agindo de maneira a garantir a vota
ção dessa medida provisória antes do recesso.
porque não podemos permitir que o Governo
passe à opinião pública a idéia de que. tendo
apresentado uma medida provisória sobre sa
lários, o Congresso Nacional pretenda entrar
em recesso sem apreciá-Ia.

Portanto. nossa ação prá~ica, a ação da
bancada do Partido dos Trabalhadores, com
o apoio. esperamos. de todas as demais ban
cadas progressitas. é no sentido de que não
se entre em recesso antes de votarmos e rejei
tarmos essa medida provisória, aprovando,
em seu lugar. um projeto de conversão que
contemple os interesses dos assalariados. que
estão postergados, em face da proposição do
Governo.

O Sr. Walmor de Luca - SI. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Fx" a palavra.

O SR. WALMOR DE LllCA (PMDB
SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, não entendo como a Presidência possa
rasgar o Regimento Interno da Casa, acei
tando pedido de verificação de quorum,
quando há menos de um minuto já havia en
cerrado a verificação de presença.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O nobre Deputado confundiu. pois não
se trata de verificação de quorum, mas de
votação.

O SR. WALMOR DE LUCA - O que é
isso. Sr. Presidente? Qual é, então, a diferen
ça? Verificação de quorum ou de presença
não é a mesma coisa? Recorro, portanto, da
decisão da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-,- V. Ex' está equivocado, nobre Deputado.

O SR. WALMOR DE LUCA - A Presi
dência descumpriu o Regimento Interno, que
não permite duas verificações no espaço infe
rior a uma hora. Portanto, V. Ex" está desres
peitando o Regimento Interno. Conheço V.
Ex", Parlamentar cioso dos seus deveres e
obrigações. Sou testemunha da retidão do
comportamento de V. Ex" Por isso, peço que
reconsidere seu ato, que é falho, porque con
trário ao que estabelece o Regimento.

O Sr. José Genoíno -'- Sr. Presidente, peço
a palavra para formular uma questão de or
dem.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente. a ques
tão de ordem que formulo a V. Ex" está emba
sada no art. 57. § 2". da Constituição. que
diz que "a sessão legislativa não será inter
rompida sem a aprovação do projeto de lei
de diretrizes orçamentárias."

Portanto. está claro que o Congresso Na
cional não pode interromper a sessão legisla
tiva sem que tenha votado o projeto de lei
de diretrizes orçamentárias, providência que
não necessita de convocação extraordinária.

Ora. se nesse caso. a sessão legislativa
não pode ser interrompida, a lei de diretrizes
orçamentárias continuará na pauta do Con
gresso Nacional.

Formulo esta questão de ordem para deixar
claro à imprensa. à sociedade e aos Parlamen
tares que a Liderança do Governo está impe
dindo o recesso parlamentar. Se não votar
mos a política salarial. não haverá recesso,
porque então não deixaremos que seja votada
a lei de diretrizes orçamentárias.

O Governo. pois, será culpado pelo fato
de não termos recesso parlamentar, com essa
obstrução. E é uma irresponsabilidade peran
te os trabalhadores brasileiros não votarmos
o projeto que dispõe sobre a nova política
salarial.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)'
- A Presidência responde à questão de or
dem formulada pelo nobre Deputado Wal
mor de Luca.

Não se tratou. até agora, de verificação
de quorum, o que é feito às 13h 30min. quan
do se incia a sessão. e no início da Ordem
do Dia.

Por ser a primeira verificação de votação
requerida. a Presidência a determinou. Mais
do que isso. o próprio Deputado Walmor de
Luca sabe que nosso Regimento determina
que. mesmo no intervalo inferior a uma hora.
desde que a pedido de 50 Deputados ou de
Líderes que representem esse percentual. po
de-se fazer verificação de votação.

É o que esclareço, com o respeito que me
rece o ilustre Deputado. de quem sou compa
nheiro por muitos mandatos e cujo trabalho
e integridade moral bem conheço.

Passemos ao processo de votação.

O Sr. Domingos Leonelli - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. V. Ex' e a Liderança do Governo sa
bem que procedemos a uma verificação há
menos de uma hora. A argumentação do no
bre Deputado Walmor de Luca complementa
a decisão política anterior do PMDB e de
todos os partidos que insistiram em manter
a pauta na sua ordem ou em admitir a inver
são, conforme solicitada. No entanto. V. Ex'
desconheceu as duas ponder~ões para asse-

gurar a vontade da Liderança do Governo. ,
que não é outra senão a de derrubar a sessão.
para que não seja votada a lei salarial.

Este Congresso. pela maioria esmagadora
das suas Lideranças parlamentares, formulou
projeto de lei salarial que recebeu urgência
urgentíssima. exatamente porque conforme
a vontade da maioria. No entanto. o Gover
no. de maneira arbitrária e absolutamente
desrespeitosa com o Congresso Nacional. re
solveu enviar medida provisória sobre maté
ria semelhante e. assim. impedir a tramitação
do projeto nesta Casa.

Nosso partido. o PSB. deseja esclarecer
a esta Casa que em nenhum instante a esquer
da. representada aqui por vários partidos. se
recusou a uma ampla negociação. da qual
participaram. inclusive. partidos que não são
de esquerda, como o PL e outros. Sentamo
nos à mesa e concluímos que o projeto enca
beçado pelo Deputado Ibsen Pinheiro repre
senta a vontade da maioria.

O Governo. portanto. está manobrando
contra o Congresso Nacional. na tentativa
de impedir hoje a votação da lei salarial. Que
remos esclarecer à Nação que aqueles que
deixarem de votar. que negarem quorum a
esta sessão são os mesmos que sustentaram
José Sarney e hoje sustentam Collor de Me
llo. portanto. contrários à lei salarial. a uma
política salarial razoável para o nosso povo.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Antes de responder à questão de ordem
do Deputado Domingos Leonelli. esta Presi
dência adverte que não mais permitirá que
neste período se levantam questões de or
dem. A Presidência dará início à votação e.
no seu intervalo. enquanto aguarda. no tem
po regimental. a totalização do quorum, ouvi
rá questão de ordem de quem queira levan
tá-la.

Respondendo ao nobre Deputado Domin
gos Leonelli. o Regimento permite a verifi
cação de votação até mesmo uma hora antes,
desde que requerida por cinqüenta parlamen
tares ou Líderes que representem esse per
centual.

Em segundo lugar. só poderá retirar o pedi
do de verificação aquele que o formulou. A
Presidência se dispôs fazê-lo; no entanto, não
poderia tomar uma medida sem que o autor
do requerimento retirasse.

A Presidência não mais permitirá questões
de ordem e solicita aos Srs. Deputados que
tomem seus lugares. a fim de ter início a vota
ção pelo sistema eletrônico. A Mesa vai per
mitir aos Srs, Líderes que encaminhem a vo
tação da matéria.

Concedo a palavra ao nobre Deputado
Humberto Souto.

O SR. HUMBERTO SOUTO (PFL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
a Liderança do Governo. entendendo que
não foi atendida nas proposições que apre
sentou, considera-se em obstrução a essa ma
téria e solicita aos companheiros que se reti
rem do plenário, para que possamos derrubar

a sessão. em obstrução ao requerimento apre
sentado.

Queremos escíarecer a V. Ex' que não esta
mos votando a matéria referente à política
salarial, mas obstruindo a votação do requeri
mento de inversão de 'pauta. o qual não foi
aceito.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Robson Marinho.

O SR. ROBSON MARINHO (PSDB -- SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a Liderança do PSDB convoca os Deputados
de sua bancada para que compareçam ao ple
nário e votem "não". manifestando-se con
trariamente ao pedido de inversão de pauta,
a fim de que possamos votar com quorum
o projeto de _política salarial.

O Sr. Haroldo Lima -Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
em primeiro lugar. a Liderança do PC do
B vem protestar contra a manobra feita apelo
Governo nesta Casa, contrária aos interesses
dos trabalhadores brasileiros. pois quer impe
dir que o Congresso Nacional vote projeto
sobre política salarial minimamente suficien
te para que os trabalhadores possam enfren
tar as agruras do Pacote ColIor. Em segundo
lugar. volta-se contra o Congresso Nacional
porque, na mesma hora em que o partido
do Governo aqui obstrui os trabalhos para
impedir a votação do proejto. o mesmo Go
verno emite medida provisória pretendendo
empurrar goela abaixo dos trabalhadores bra
sileiros a nova política salarial. que vem de
encontro aos seus interesses e ao que a maio
ria da Câmara dos Deputados elaborou. que
é o projeto em votação.

O PC do B votará contra esta meedida.
E anuncia que. daqui por diante. juntamente
com o PT; o PSB. o PDT e outros partidos
progressistas. não aceitará que qualquer ma
téria seja votada antes do projeto de política
salarial, que ora o Governo pretende obstruir
nesta Casa.

O SR. RENAN CALHEIROS (PRN - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
Sr" e Srs. Deputados, quando o Governo

editou a medida provisória tratando da re
composição do salário. definitivamente mani
festou a vontade de discutir a política salarial.
Tanto que ontem. na reunião realizada no
gabiente do Deputado Ibsen Pinheiro. o Go
verno fez uma proposta aos Srs. Líderes parti
dários no sentido de que marcássemos a data
da votação da política salarial.

Sr. Presidente. é praxe do Congresso Na
cional que a votação. a discussão e. sobre
tudo, os debates se dêem em tomo da medida
provisória, já que ela é editada com força
de lei. produzindo efeitos legais. A votação
do pI0jeto é apenas um gesto político inócuo
que não vai produzir efeito legal algum.
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Por isso, neste momento, quero renovar
o convite aos Srs. Líderes para que marquem
a data da votação da medida provisória, pois'
o Governo quer evidenciar que pretende vo
tar para não penalizar os trabalhadores. '
(Campainha).

OSr. Miro Teixeira -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Miro Teixeira e, em seguida, ao Deputado'
José Genoíno.

O Sr. Renan Calheiros - Sr. Presidente,
de acordo com o Regimento Interno, vota
mos na data marcada por V. Ex'>

O SR. JOSÉ GENOÍNO ( PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex'
disse que daria a palavra para que os Líderes
orientassem as bancadas. A Liderança do
Governo está usando da palavra duas vezes.
O GoJverno está desorientado e trazendo de
sorientação para o Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado'
Miro Teixeira.

O Sr. Domingos Leonelli - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, solicito à Mesa que tome por termo
a declaração fundamental de um líder da im
portância de Renan Calheiros, no sentido de
que uma lei tem efeito inócuo. Não podemos
admitir que esta Casa considere a lei inócua,
ou então nesta Casa já não está valendo o
sistema republicano. O Governo tem que de
cidir isto: se o Congresso vale ou não, se
se respeita ou não o Congresso Nacional. Um
líder declarar que uma lei votada aqui é inó
cua é faltar com o respeito não só com a
Casa, mas com o próprio sistema republi
cano.

O Sr. Renan Calheiros - Sr. Presidente,
eu gostaria de reparar o equívoco (Risos) co
metido pelo Deputado Domingos Leonelli.
Inócuo é o projeto de lei, já que não vai
produzir efeito legal algum.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)"
- A Presidência não permitirá discussões pa
ralelas.

Com a palavra o Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex'
está chamando os trabalhos à ordem, no que
faz muito bem. É muito difícil exercer o man
dato quando começa a haver disputa para
se ganhar ou para não se perder uma discus
são. A dificuldade que temos para falar neste
microfone é enorme. Qualquer dia precisa
remos de recorrer a uma academia de ginás
tica para ter o direito de falar desta tribuna.
Quem se dirige ao microfone para contraditar
uma questão de ordem tem de estar atento

para que o mesmo não lhe seja retirado. Mui
tas vezes nós, da Oposição, perdemos a opor
tunidade de nos manifestar, como ocorre ago
ra, porque não se trabalha de forma organi
zada, como acontece hoje, excepcionalmen
te, quando as forças de apoio ao Governo
estão trabalhando. A manobra de inversão
de pauta é esperteza. É evidente que ninguém
neste plenário pode considerar a discussão
sobre o selo-pedágio mais importante do que
a da lei salarial. O Líder do Governo revela
sua face quando vai ao microfonlê e manifesta
o sentido exato da manobra: a edição da me
dida provisória pelo Presidente da República.

Sr. Presidente, pela primeira vez vê-se no
Congresso Nacional uma Liderança do Go
verno dizer que o ato do Poder Executivo
é mais relevante do que as prerrogativas do
Poder Legislativo. Estamos discutindo as
nossas prerrogativas, a existência do Poder
Legislativo. Enquanto isso, argumenta-se
com a edição de um ato do Presidente da
República para, numa manobra de esperteza,
evitar a votação da nova política salarial, dis
cutida democraticamente por todas as forças
políticas, com a participação dos diversos seg
mentos de trabalhadores e até dos empre
sários, que nesta Casa têm seus representan
tes. Isso é democracia, e assim deve ser feito.
A argumentação da Liderança do Governo
produz uma questão de ordem. Ela não é
regimental, mas processual, é do Direito bra
sileiro. A ninguém deve aproveitar a própria
torpeza. E o requerimento de inversão, neste
caso, não teve o objetivo de favorece'r o bom
andamento dos trabalhos. O requerimento
de inversão, neste caso, foi a forma de o Go
verno tolher o exercício do mandato parla
mentar e impedir que aqui exercêssemos nos
so direito, em defesa do que consideramos
correto.

Com base neste dispositivo processual do
Direito brasileiro, peço a V. Ex' que consi
dere nula a votação do pedido de inversão
e, expostas as verdadeiras razões, submeta
este pedido novamente ao Plenário. Isto é
limpo e transparente. Isto, sim, é moderno,
e não a manobra. Ela é arcaica, superada,
indesejável e, acima de tudo, nula, porque
- repito - a ninguém pode aproveitar a
própria torpeza.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A matéria já foi decidida, portanto é ven
cida.

O Sr. Roberto Freire:..... Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

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

O SR. ROBERTO FREmE (PCB - PE.
Sem revisão dei orador.) - Sr. Presidente,
não estamos votando um requerimento, mas
a possibilidade de o Congresso Nacional -:
no caso, a Câmara, em primeiro lugar - vo
tar uma lei salarial para este País. As Lide
ranças acordaram a' votação em regime de
urgência urgentíssima, çaté mesmo com a

.concordância do Governo. É bom que se diga
isto. ~ão votaremos o requerimento, pois es-

tamos votando a lei salarial. Se houver
quorm, ela será votada e esta Casa definirá
questão básica que o Governo quer elidir,
sem discutir. O mesmo ocorreu quando o Go
verno encaminou para esta Casa projeto de
lei para impedir que a Casa se pronunciasse
sobre o regime jurídico único para os servi
dores públicos.

É bom lembrar que este Governo não quer
resolver o problema do serviço público, pois
tem uma política terrorista, equivocada e ir
responsável. A demonstração disto é o peei
do de retirada do Estatuto dos Funcionários
Públicos, que estava em tramitação e em vias
de ser votado pela Comissão de Trabalho',
de Administração e Serviço Público da Câma
ra dos Deputados.

É importante esclarecer sempre isto, por
que votaremos não um simples requerimen
to, mas a possibilidade de esta Casa instituir
uma lei salarial para o Brasil.

Por isso o PCB votará contra o requeri
mento, tentará dar quorum e convida todos
os Parlamentares responsáveis para votar
mos, depois, o projeto de lei de política sala
rial.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O PCB vota "não". A Presidência pede
os Parlamentares presentes nos diversos re
cintos desta Casa que compareçam imedjata
mente ao plenário, pois daqui a poucos ins
tantes procederá à votação nominal pelo pro
cesso eletrônico.

O Sr. Ibsen Pinheiro - Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem.

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

O SR. IBSEN PINHEIRO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não condeno o expediente adotado pela Lide
rança do Governo por ser regimental. Se o
requerimento tivesse sido aprovado, alguém
do lado de lá teria pedido verificação, e, de
qualquer forma, estaríamos agora na mesma
situação.

O expediente é regimental. Escuso é o seu
motivo, e seu fundamento é esconder posição
a respeito da política salarial.

Disse muito bem o Deputado Roberto
Freire, há poucos instantes, que está em vota
ção a política salarial para o País. O Governo,
por intermédio do seu Líder, não quer delibe
ração legislativa da Casa, que tem o dever
e 'o poder de legislar, porque o Legislativo
está aqui e não do outro lado da praça.

Não é uma iniciativa emergencial do Go
verno da República, mediante medida provi
sória, que terá o condão de substituir o Poder
Legislativo. O ato que pretendemos praticar
é válido. E digo mais, o único até permanen
temente válido é o do Congresso Nacional,
quando legisla. O Governo, emergencial
mente, pode editar medidas provisórias com
força provisória de lei, mas quem terá força
definitiva de lei é o ato que praticaremos esta
tarde, ao votar o conteúdo da matéria.

Sr. Presidente, faço uma advertência à ban
cada do Governo, que está pretendendo en-
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cerrar a primeira parte de sessão legislativa
hoje. dia 27 de junho, t~êsdias antes do térmi
no constitucional, no sentido de ter bem pre
sente que nossos trabalhos terminarão dia 30
ou não, conforme tivermos votado ou não
a Lei de Diretrizes Orçamentárias. .

No momemtno em que as bancadas do Go
verno produzem, neste plenário, conduta de
enfrentamento, certamente atitude igual e
contrária virá da Oposição. E muito prova
velmente atravessaremos o mês de julho, pa
ra votar o projeto de lei salarial ou a medida
provisória, porque é o que a Nação espera
de nós.

Considero muito estranho, Sr. Presidente,
o Governo alardear nos canais de televisão
uma maioria que se esconde, que não aparece
à luz do sol nem à luz dos refletores, para
votar contra os trabalhadores. (Palmas.)

Quero ver quem, do meu partido, terá co
ragem de votar contra os trabalhadores. (Pal
mas.) Desafiamos a que compareçam aqui
e mostrem a cara ao povo, votem contra os
trabalhadores e assumam em 3 de outubro
essa responsabilidade.

O Governo deve registrar, Sr. Presidente,
que recesso parlamentar não significa perío
do de férias e, se for necessário, não trabalha
remos na campanha eleitoral, mas sim neste
plenário. (Muito bem! Palmas.)

OSr. Gastone Righi-Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Gastone Righi.

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a ver
dade, muitas vezes, tem de ser restabelecida
ou, pelo menos, fixada. Não há duas verda
des, porém podem existir duas versões. Mi
nha Liderança participou de muitas reuniões
em companhia de V. Ex' como Presidente,
para buscar o entendimento em termos de
uma lei salarial. Todos sentimos e queremos
representar a angústia nacional no que con
cerne a termos uma política salarial. Por isso
erigimos, no Colégio de Líderes, a pessoa
do Deputado Ibsen Pinheiro para coordena
ção de um projeto que significasse o mínimo
de consenso. Claro que a ele não se chegou,
mas o projeto foi elaborado e apresentado.
O Governo, várias vezes, prometeu mandar
sua proposta de política salarial, porém não
conseguiu chegar a um consenso. Convocou
nos a todos. Fizemos reuniões nos Ministérios
da Justiça e da Economia, Fazenda e Planeja
mento, no Congresso Nacional, com a partici"
pação de autoridades econômicas, do Minis
tro da Justiça, dos Líderes do Governo e da
Oposição. O Governo, no entanto, confessou
sua extrema dificuldade em encontrar um ca
minho que fosse o desaguadouro da vontade
de todos. Na verdade, ele pretendia a livre
negociação, e até mesmo os partidos de opo
sição concordavam com ela.

No entanto, não chegamos a um acordo
a respeito de como reparar eventuais perdas
salarias, ocorridas na fase de transição entre

o paternalismo estatal e a livre negociação.
Essas perdas, se existentes, teriam de ser re
postas. Ninguém mais admitia o achatamento
salarial. O Governo atrasou-se, mas, num úl
timo acordo, feito há pouco mais de uma
semana, prometeu, até terça-feira, ontem,
editar medida provisória para reposição de
perdas e disciplinamento da política salarial.
E cumpriu a sua palavra. O Líder do PMDB
acertou conosco estancar tudo, até o Gover
no apresentar sua proposta. Haveria duas
propostas de cotejamento e, baseados na do
Governo, poderíamos negociar e encontrar
alternativas.

Sr. Presidente, a Medida Provisória n9 193
foi editada na terça-feira, dia 26. Isso possi
bilita que seja reeditada e votada no mês de
agosto.

Agora, no entanto, o Líder do PMDB quer
votar hoje o seu projeto, de qualquer forma.
Não foi bem essa a reação que teve S. Ex'
nas reuniões em que todas as lideranças esta
vam presentes. Foi uma reação de sereni
dade, de ponderação, de compreensão, de
busca de solução. Todavia, vejo hoje um dis
curso destemperado, pleno de uma emoção
que, conhecendo S. Ex' como conheço, tenho
certeza de que é honesta, embora pareça ser
o contrário.

Sr. Presidente, todos aqui estão a par da
rígida disciplina do Regimento Interno. Se
esse projeto for votado hoje, na Câmara, terá
de ser enviado ao Senado, onde será apre
ciado e receberá emendas. Depois de amanhã
será realizada a última sessão antes do reces
so. O Senado terá de submetê-lo a votos e
poderá apresentar emendas. Voltará o proje
to a esta Câmara, o que vale dizer que no
final deste ano teria condições de ser votado.
No entanto, há uma medida provisória, para

\ cuja apreciação já foi indicada uma comissão
mista e existe um prazo fatal. Mesmo se reedi
tada a medida no dia 27 de julho, ela será
votada em agosto.

O Governo propõem-se a marcar, em agos
to, a data para votar a medida. O ilustre Líder
do PMDB indicará o Relator da matéria, e,
tendo essa atribuição, haverá de elaborar o
projeto de conversão, que consubstanciará
o pensamento do PMDB e de toda a Opo
sição.

Essa medida provisória também não me
satisfaz. Quero emendá-Ia e aperfeiçoá-Ia
junto com o PMDB. Haverá uma data mar
cada para a votação, mas sem aquilo que,
à primeira vista, parece um procedimento de
magógico.

Querem votar ainda hoj~ um projeto que
não terá qualquer efeito.' E írrito, anódino,
absolutamente falso; é um embuste. Querem
ilaquear, ludibriar o opinião pública, apre
sentando aos olhos do povo brasileiro o
PMDB e toda a Oposição como autênticos
defensores de uma política salarial que recu
pera o salário dos nossos trabalhadores,
quando isso não é verdade.

Esse projeto não tem condições de ser vo
tado nas duas Casas, a não ser no final do
ano. Contudo, a medida provisória, com o
projeto de conversão e com nossas emendas,

poderá ser votada já em agosto. É isso o
que queremos, o que desejamos. Não quere
mos enganar o povo, i1aquear a boa-fé da
opinião pública, mas apenas proceder correta
e lhaneamente, com transparência. Deseja
mos votar em agosto, sem mais delongas, com
data marcada, uma real e efetiva política sala
rial, que não destrua o plano econômico do
Governo e que não signifique uma volta ao
passado, de engodo, de engano à classe traba
lhadora. Vamos dizer não à inflação, ajudan
do o governo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência informa ao Plenário que
nesta fase somente os Líderes poderão enca
minhar a votação. O processo de encaminha
mento é para orientação de suas bancadas.
Não é possível continuar havendo discursos.
A Presidência não vai mais permitir que isto
aconteça. O encaminhamento requer apenas
duas ou três pall:lvras, envolvendo um "sim"
ou um "não~'.

Vamos proceder à votação. A Presidência
aguardará trinta mminutos para que seja obti
do o quorum de votação.

O SR. JOSÉ TAVARES (PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
para orientar a minha bancada: o PMDB vota
"não",

O SR. BRANDÃO MONTEIRO (PDT 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PDT vota "não".

O SR. ROBERTO FREIRE (PCB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PCB vota "não".

O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PT vota "não".

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSB vota "não".

O SR. AFIF DOMINGOS (PL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL
vota "não".

O SR. ROBSON MARINHO (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
outra vez, o PSDB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência sblicita a todos os Srs. De
putados que tomem seus lugares, a fim de
ter início o processo de votação pelo sistema
eletrônico.

(Processo de votação.)

O SR. GASTONE RIGHI (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do PTB, na forma regimental, decla
ra-se em obstrução e pede à sua bancada que
se retire do plenário e não vote.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

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

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
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efeito de quorum, peço a V:'Ex' que registre
as presenças dos Srs. Deputados Renan Ca
lheiros, Luiz Eduardo, Ricardo Fiuza, José
Lins, Gastone Righi e Sólon Borges dos Reis,
que estão no plenário, mas não registraram
suas presenças.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- O Deputado Renan Calheiros é obrigado
a votar, pois foi quem pediu a verificação
de quorum.

O Sr. Artur Lima Cavalcanti - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

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

O SR. ARTUR LIMA CAVALCANTI
(PDT - PE. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, registro.
que, há vários dias, os empregados dos jor
nais do Estado de Pernambuco estão em gre
ve por falta de uma lei salarial. Acabamos
de verificar que aqueles que apóiam o Go
verno se retiram do plenário, aliás, não se
retiram, permanecem no plenário e não regis
tram suas presenças, não dão quorum· para
que se vote e se pe'rmita a discussão de uma
lei salarial, quando fizemos acordos inclusive
diminuindo o nível de indexação para as ca
madas mais fragilizadas da sociedade.

Era o que tinha a dizer, dada a importância
do Estado de Pernambuco e o fato de os
funcionários dos jornais daquele Estado esta
rem em greve há quase uma semana.

O Sr. Celso Dourado - Sr. Presidente, pe
ço a palavra, pela ordem.

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

O SR. CELSO DOURADO (PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
é lamentável que a Liderança do Governo
procure pressionar os seus liderados a não
dar quorum na Câmara, quando se discute
uma questão de fundamental importância e,
sobretudo, quando o Governo envia a esta
Casa não uma medida provisória, mas· um
decreto-lei ao estilo dos Governos autoritá
rios.

Sr. Presidente, é preciso que todos os De
putados se compenetrem da necessidade de
estarem ao lado dos trabalhadores nessa ho
ra, porque são eles que estão pagando pelos
equívocos e pelos erros de muitas adminis
trações e, sobretudo, desta Administração fe
deral, que se revela extremamente autoritá
ria. Não há medida provisória. Há um decre
to-lei confuso, e os próprios técnicos do Go
verno não conseguem interpretá-lo.

Segundo comentário de um jornalista polí
tico, se alguém conseguir interpretar os deta
lhes desse decreto-lei, que o Governo pre
tende chamar de medida provisória, já mere
ceria um aumento de salário. É uma medida
confusa justamente para manipular a reali
dade que aí está.

Não. podemos, de maneira alguma, acei
tá-lo. E lamentável que alguns membrQ.s.des
ta Casa, que representam os trabalhadores,
não cumpram com a sua responsabilidade de

votar essa questão de fundamental importân
cia para o momento que estamos vivendo.

O Sr. AfifDomingos-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. AFIF DOMINGOS (PL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, é importante que a posição
do Partido Liberal fique bastante clara, neste
instante. Fomos subscritores, junto com as
demais Lideranças, do projeto ora em vota
ção, que inclusive foi articulado antes do sur
gimento da medida provisória que viesse a
regulamentar um assunto na verdade diverso
da matéria que estamos discutindo.

A medida provisória que o Governo acaba
de enviar trata de uma regulamentação das
perdas e o do estabelecimento de normas pa
ra a livre negociação, nada falando a respeito
de uma política salarial, que seria objeto des
ta outra lei que está aqui tramitando.

Desde () começo, deixamos clara a nossa
posiç,io dc que facilitaríamos a tramitação
e iríamos em conjunto ao plenário defender
o projeto, porém não estaríamos de acordo
quanto ao mérito da proposta, e, sobre isso,
apresentaríamos emenda, como de fato o fi
zemos.

Há sobre a mesa emenda que retrata a posi
ção de nosso Partido, na qual, no art. 2",
estamos defendendo a indexação até três sa
lários mínimos, trimestralmente.

Portanto, temos uma divergência quanto
. ao mérito, mas não quanto à aprovação, neste
plenário, da lei salarial. Assim, justifica-se
o nosso voto "não", contra a inversão, e o
voto "sim", a favor da votação em plenário
desta lei. quando então teremos a oportu
nidade de discordar de seu conteúdo.

Muito ohrigado.

O Sr. Gastone Righi-Sr. Presidente, peço
a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem a palavra o nobre Líder do PTB,
Deputado Gastone Righi, para uma questá'o
de ordem.

OSR. GASTONE RIGHI (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, alguém
levantou junto a V. Ex' a necessidade de se
rem anotadas presenças, ausências e puni
ções, talvez invocando o Regimento Interno
do Senado Federal. Devo dizer a V. Ex" que
à nosso Regimento, no art. 85, § 6", estabe
lece especificamente:

"Art. 85. .. .
§ 6" A ausência às votações equipa

ra-se, para todos os efeitos, à ausência
às sessões, ressalvada a que se verificar
a título de obstrução parlamentar legíti
ma, assim considerada a que for apro
vada pelas bancadas ou suas lideranças
e comunicada à Mesa."

Sr. Presidente, desejo dizer que, em rela
ção à bancada do PTB, esta Liderança teve
a cautela de comunicar a V. Ex' sua posição

de legitimidade quanto à obstrução, e portan
to invoca o beneplácito do § 6" do art. 85
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Em resposta à questão de ordem formu
lada pelo nobre Líder do PTB, Deputado
Gastone Righi, esta Presidência informa que
as Lideranças do PRN, do PTB, do PDS e
do PFL comunicaram à Mesa que estavam
em processo de obstrução. Portanto, V. Ex"
tem razão quando diz que essas ausências
não podem ser anotadas.

Esta Presidênda determina que a essas
bancadas sejam consideradas as presenças de
acordo com a votação anterior do Plenário.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do oradoL) - Sr. Presidente, o PRN
também declarou que estava em obstrução?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Sim, nobre Deputado.

O SR. JOSÉ GENOÍNO - Então, Sr. Pre
sidente, o Governo está obstruindo as vota
ções a fim de legislar. atropelando o Con
gresso Nacional.

O Sr. Aloísio Vascoucelos - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB
-MG. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, gostaria de dizer que aprendi muito
durante o período de meu mandato nesta Le
gislatura. Como sou candidato à reeleição,
espero continuar aprendendo. Entretanto,
estou vendo coisas que me supreendem.
Lembro-me de que, à época do Presidente
Juscelino Kubitschek, o 'Governo governava
e a Oposição fazia o seu papel. Hoje, Sr.
Presidente. o Governo faz obstrução e é con
tra a votação, o que é, realmente, uma coisa
esdrúxula.

A opinião pública precisa tomar conheci
mento de que, hoje. o Governo não quis vo~

tar, não quis deixar os trabalhos do Congres
so Nacion'al tluÍrem normalmente. Estamos
agora em sessão da Câmara e novamente o
Governo não quer deixá-Ia trabalhar. Tere
mos, mais tarde, sessão do Congresso Nacio
nal, e outra obstrução virá de parte po G,over
no, que não quer votar coisa alguma. E pre
ciso dar esse esclarecimento, para não ficar
mos mal perante a opinião pública.

O PMDB de Minas Gerais, meu Estado,
está aqui com quase 100% de presença. Quer
seja para o Diap, para a Folha de S. Panlo,
para os jornais que publicam as listas de pre
sença e nos fazem críticas, quer seja para
a TV Bandeirantes, que costuma mostrar o
plenário vazio, com comentários políticos,
precisamos ser claros: estamos aqui para tra
balhar e necessitamos votar a Lei de Dire-



8098 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Junho de 1990

trizes Orçamentárias. A responsabilidade pe
lo que está ocorrendo não é nossa.

Estranho esse comportamento e proponho
o estabelecimento de diálogos e de entendi
mentos de Lideranças. buscando uma solução
consensual. para que terminemos nossos tra
balhos legislativos a 30 de junho e possamos
seguir para um recesso - não férias - que
será muito político. porque teremos eleições
logo depois.

Estranho muito. Sr. Presidente. essa atitu
de do Governo. que faz obstruções no Con
gresso Nacional e na Câmara. e proponho
que se busque o diálogo e o entendimento.
para que se chegue a um consenso.

Muito obrigado. Sr. Presidente.

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. comu
nico a V. Ex' c à Casa que os Parlamentares
aqui presentes vão. a partir deste momento.
assinar uma lista e fazer uma contribuição
para divulgar nos jornais. como matéria paga.
o nome dos Deputados presentes para votar.

Estou aqui com um abaixo-assinado. O De
putado assina o seu nome e dá uma contri
buição. Publicaremos nos jornais. como ma
téria paga. perante a Nação. quais os Depu
tados que estavam presentes para votar a po
lítica salarial.

O Sr. Nelton Friedrich - Sr. Presidente.
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PllESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. NELTON FRIEDRICH (PDT 
PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. gostaria de fazer um apelo ao movi
mento sindical brasileiro e a outras entidades
ligadas à questão social, para que de novo
pudéssemos. diante das circunstâncias'. publi
car em todo o Brasil cartazes com os nomes
e as fotografias daqueles que estão se negan
do. neste momento, a possibilitar a aprova
ção - embora não como uma proposta ideal.
mas como uma proposta razoável - de uma
lei salarial.

É fundamental que possamos utilizar a
pressão da opinião pública, pois nada melhor
para o político do que o julgamento popular.
Como estamos próximos de uma eleição.
acho que. nos moldes do que aconteceu na
Constituinte. devemos até. neste momento.
estimular que cartazes sejam publicados por
entidades sindicais e por movimentos sociais
denunciando aqueles que estão obstruindo
a votação e se negando a oferecer ao País
uma lei salarial que. na minha opinião. é ape
nas razoável.

O que não podemos, Sr. Presidente, é viver
continuamente buscando pretextos e justifi
cativas para políticas de estabilidade econô
mica que levam o trabalhador ao desespero.
O salário mínimo do mês de maio foi o menor
de sua história. no Brasil. Se considerarmos

o salário mínimo de 1940. quando ele foi insti
tuído no Brasil. o de maio deveria atingir
a cifra de Cr$ 15.000.00; no entanto. foi de
Cr$ 3.764.1)0. E o restante do quadro político
salarial nos mostra que neste momento a clas
se trabalhadora vive em desespero.

E o Parlamento. que deveria ser sensível
ao sentimento e à vontade da população.
através de uma maioria governista usa.o ins
trumento da obstrução. que é essencial para
a minoria. numa agressão aos trabalhadores.

A CGT. a CUT e demais entidades sindi
cais deveriam esparramar. por este País afo
ra. até o dia 3 de outubro. cartazes com o
nome dos traidores da classe trabalhadora.

O Sr. Samir Achôa - Sr. Presidente. peço
a palavra. pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Samir Achôa.

O SR. SAMIR ACHÔA (PMDB - SP.
Sêm revisão do orador.) - Sr. Presidente.
entre as atribuições da Mesa está a de zelar
pelo bom nome da Câmara dos Deputados.
O Congresso Nacional. de maneira geral. e
a Câmara dos Deputados. em especial, têm
sido alvo de críticas injustas por parte dos
meios de comunicação.

Amanhã - e digo isto com muita liber
dade. porque pertenço aos meios de comuni
cação - os jornais não publicarão toda a
realidade. até porque não têm espaço sufi
ciente para isso.

Sr. Presidente. creio que a Mesa da Câma
ra dos Deputados deve reunir-se e fazer justi
ça aos Parlamentares aqui presentes. Em de
fesa do bom nome desta Casa. deve entregar
a todos os jornais. emissoras de rádio e televi
são a lista dos que estão obstruindo a votação.
para publicarem. se quiserem.

Não acho justo que fatos como estes pas
sem despercebidos quando toda a população
brasileira exige um posicionamento da Câma
ra 90S Deputados.

E o que solicito a V. Ex<'

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao Sr. Deputado José
Maria Eymael.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. SI"" e Srs. Deputados, sou Deputado
Federal eleito pelo Partido Democrata Cris
tão do Estado de São Paulo. e tenho inque
brantável compromisso com os legítimos an
seios da classe trabalhadora. do qual não me
arredo. Fiel à linha. ao ideário do meu parti
do. estou aqui para votar. Votei contra a alte
ração da pauta e votarei a favor da lei salarial.
se houver votação.

Desejo registrar também que não estou so
zinho neste plenário. A bancada do PDC de
São Paulo é composta por dois Parlamen
tares: este que se dirige a v. Ex" neste mo
mento e o ínclito Deputado Aristides Cunha.
Os dois Parlamentares da Democracia Cristã
de São Paulo estão aqui. neste plenário, cum
prindo seu compromisso com a classe traba
lhadora do nosso Estado.

O Sr. Sólon Borges dos Reis - Sr. Presi
dente. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra. pela ordem. ao Depu
tado Sólon Borges dos Reis.

O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. consternado com o falecimento do ex
Deputado José Salvador Julianelli. sepultado
hoje na Capital paulista. venho à tribuna ex
ternar meu profundo pesar e registrar minha
homenagem à memória de um homem cuja
vida foi inteiramente devotada à causa públi
ca. empenhando-se em transformar o Brasil
numa verdadeira Nação. Teve atuação desta
cada no desempenho de seus mandatos de
Deputado Estadual e Federal. como Presi
dente da Assembléia Legislativa de São Pau
lo. como médico e como educador. É longa
a lista dos serviços prcstados ao País pelo
saudoso Parlamentar José Salvador Juliane
lli.

Registro minha solidariedade fraterna à fa
mília enlutada e minha homenagem à mem(Í
ria desse amigo que integrou com brilhan
tismo esta Casa c deixou. para as gerações
que crescem. um exemplo de vida digno de
ser seguido.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao último orador inscri
to. Deputado Virgildásio de Senna.

O SR. VIRGILDÁSIO DE SENNA (PSDB
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. venho à tribuna assinalar que votei
contra a alteração da pauta, manobra cujo
único objetivo é evitar que o Congresso Na
cional, por uma de suas Casas. se manifeste
sobre matéria da maior relevância. que é a
questão salariaL Votei contra porque essa
manobra solerte. totalmente infeliz. pretende
deixar a Nação sem uma lei salarial fruto de
ampla discussão na Câmara dos Deputados
e fazer prevalecer a vontade pessoal do Sr.
Presidente da República. para que. nas dis
cussões e acordos, os trabalhadores tenham
os seus salários reduzidos em 60%.

Sr. Presidente. quero deixar assinalado que
esta responsabilidade cabe exclusivamente às
forças que. na Câmara dos Deputados. sus
tentam o governo que. em pouco tempo.
criou muito mais dificuldades para o País do
que os vários governos juntos, durante todo
o período de seu~ respectivos mandatos.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente.
peço a palavra. pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra. pela ordem.

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
indago de V. Ex' se. na forma regimental
e de acordo com a praxe adotada pela Casa.
considerará presentes, para efeito de quo
rum. os Deputados cujos nomes não constam
do painel eletrônico embora aqui estejam.

E o caso deis Deputados José Lourenço
Luiz Eduardo e Roberto Cardoso Alves. '
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. PERCIVAL MUNIZ (PMDB 
MT. ;5em revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o nome do autor do requerimento de
verificação não consta do painel. O parla
mentar pode requerer' verificação sem estar
presente?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência, na hora em que foi levan
tada a questão de ordem, determinou que
constasse o nome do Deputado Renan Ca
lheiros, independentemente do painel. Tal
vez tenha sido por causa disso que ele não
votou.

O SR. PERCIVAL MUNIZ - Mas a Mesa
pediu que constasse o nome dele?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Sim.

O SR. PERCIVAL MUNIZ - E pediu que
constasse o seu nome por ser autor do reque
rimento ou por estar presente? De acordo
com o painel. ele não está presente. E. se
sua presença foi consignada porque ele se
encontrava em plenário, tem V. Ex' de deter
minar também o registro da presença dos de
mais Deputados que estão em Plenário e não
votaram.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A presença foi registrada por ser S. Ex'
o autor do requerimento. A Mesa, no mo
mento em que foi levantada a primeira ques·
tão de ordem, disse que o autor do requeri
mento não poderia deixar de votar. Assim
sendo, determinou que constasse o nome do
Deputado Renan Calheiros. Tanto assim é
que, quando proclamar o resultado, vai dizer
que são 231. com a presença do Deputado
Renan Calheiros.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
se V. Ex' tem a atribuição regimental de de
terminar o registro da presença de um Depu
tado, por ter pedido verificação de votação,
se V. Ex' tem a atribuição regimental de de
terminar a computação de sua presença, para
efeito de cálculo de quorum, é evidente que
V. Ex' tem a atribuição para fazer o mesmo
com todos os demais Parlamentares presentes
à sessão.

Se V. Ex' não tem fundamento regimental
para atender às questões de ordem que for
mulamos antes, em que solicitamos a adoção
da praxe reiteradamente seguida pela Câma
ra dos Deputados e pelo Congresso Nacional,
V. Ex' também não pode considerar presente
o Deputado Renan Calheiros e. não podendo
ele ser considerado presente, o seu pedido
de verificação não tem validade regimental.

O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente,
para uma questão de ordem.

O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente,
pela ordem.

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

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
concordo plenamente com V. Ex' quando diz
que o Parlamentar não é obrigado a exercer
o direito de voto. Mas, para efeito de quo·
rum, a presença no plenário tem de ser com·
putada. Do contrário, estará sendo traído o
dispositivo regimental que permite a obstru
ção. Os Parlamentares estão comodame:Jte
sentados. aqui, e os seus nomes não estão
sendo computados para efeito de quorum.

Requeiro a V. Ex' que indique nominal
mente, agora, os Deputados que estão pre
sentes - V. Ex' tem melhor condições de
avaliar do que eu - para que saibamos, afi
nal. qual é o quorum que temos agora, além
dos 229 já computados no painel.

O Sr. Domingos Leonelli - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (I1).ocêncio Oliveira)
- A Presidência concede a palavra ao último
orador inscrito, nobre Deputado Domingos
Leonelli.

O Sr. Percival Muniz - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

Federal. O processo de obstrução é legítimo,
e pode o Parlamentar presente no plenário
exercitar ou não seu direito de voto. A Mesa
determinou que fosse computado o voto do
Deputado Renan Calheiros, porque S. Ex'
requereu verificação de votação. Mas não é
a Presidência, pelo fato de o Parlamentar es
tar em plenário, obrigada a computar o seu
'voto. Isso seria um cerceamento do seu direi
to de permanecer no .recinto mais sagrado
da Casa.

A Presidência indefere a questão de ordem
de V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Elas foram acionadas durante longo tem
po.

O Sr. Afif Domingos - Sr. Presidente, pe
ço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra, pela ordem. ao nobre
Deputado Afif Domingos.

O SR. AFIF DOMINGOS (PL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. em face
da notícia aqui trazida pelo companheiro Só
lon Borges dos Reis, do falecimento do ex
Deputado José Salvador Julianelli, quero re
gistrar a homenagem do Partido Liberal a
esse grande companheiro.

Salvador Julianelli foi o amigo de todas
as horas, lutou pela educação. foi o autor
do projeto que introduziu a merenda escolar
em todo o País. Cidadão correto, cumpridor
dos seus dev.eres, era um ex-Parlamentar que,
apesar de afastado da vida pública, jamais
se afastou dos problemas brasileiros. Estava
sempre atualizado, acompanhando com mui·
to carinho os trabalhos desta Casa, como de
monstrou durante um almoço aqui em Bra
sília.

Presto esta homenagem também em nome
do companheiro Roberto Cardoso Alves. fa
zend.o suas as minhas palavras.

O Sr. Cardoso Alves -Sr. Presidente. cita
do nominalmente, peço a palavra, pela oro
demo

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao Deputado Cardoso
Alves, pela ordem.

o SR. CARDOSO ALVES (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
não obstante chamar-se Vivaldo. o nobre De
putado Vivaldo Barbosa não pode exercer
nenhum patrulhamento. Ele tem de ir antes
a um oftalmologista. Poderia ir a Belo Hori
zonte, onde há um grande oftalmologista. a
Goiânia du Campinas. mas ofereço a minha
filha, que também é oftalmologista. para fa-
zer uma revisão nos seus olhos. O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSB -

O meu nome está ali. Sr. Presidente. Eu -- BA. Sem revisão do. or~~or.) - S;. ~resi-
votei. O patrulhamento de S. Ex' foi mal fei- dente, quero ~p~nas Justificar a a_usenc~a da
to

- ,. D d Deputada AbIgaIl FeItosa, que nao esta vo-
,e nao era necessano. e mo o que, quan- d' . .

to a mim, S. Ex' pode ficar tranqüilo. tan o neste mstante. porque fOI obngada_a
deslocar-se para seu estado por uma razao

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, familiar urgente, a operação de seu filho. Era
pela ordem. preciso que isto ficasse registrado aqui.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Tem V. Ex' a palavra. - Fica consignado o registro de V. Ex'

.o SR. VIVALDO BARBOSA (PDT -:-,RJ. A Presidência enO$rra a votação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O Sr. Paulo Delgado - Sr. Presidente, pe-
citado nominalmente, aproveito a oportuni- ço a palavra pela ordem.
dade 'para reite:ar a V. Ex' o requerimento O SR. PRESIDENTE (Inocênci OI' . )
que fIz, no sentIdo de que mandasse compu- T V E • I o lVeua
tar, para efeito de quorum, a presença dos. - em . x· a pa avra.
Deputados que se encontram em plenário. O SR. PAULO DELGADO (PT - MG.

Quanto ao Deputado Roberto Cardoso AI- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
ves, verifiquei a !i~ta de São Paulo e não vi as campainhas pararam de ser acionadas há
o nome de S. Ex' Percebi depois que o seu algum tempo.
nome parlamentar é Cardoso Alves. Efetiva
mente, S. Ex' está presente e registrou seu
nome no painel.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência da Câmara dos Deputados
tem entendimento diferente da do Senado
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Amaury Müller.

O SR.AMAURY MÜLLER (PDT - RS.
Sem revisão do orador.) - V. Ex' não deferiu
nem indeferiu o requerimento em que solici
tei que V. Ex' nominasse os Parlamentares
cujos nomes não constam do painel e que
estão em plenário exercendo o direito de obs
trução. que é legítimo. Mas seus nomes têm
de constar na relação. para efeito de quorum.
Gostaria de saber quem são esses Parlamen
tares.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Presidência, quando foi levantada a pri
meira questão de ordem, disse, alto e bom
som, que, no entendimento da Mesa da Câ
mara, diferentemente da do Senado, só aque
les que solicitam questão de ordem, reque
rem verificação de votação ou de quorum
devem ter suas presenças imediatamente
computadas, porque participam ou partici
param do processo de votação. Quanto àque
les que estão em plenário e não participaram
do processo de votação, a Presidência tem
o entendimento de que o processo de obstru
ção é legítimo, e por isso, diferentemente
da Mesa do Senado. não consigna as suas
presenças.

O Sr. José Lins - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ LINS (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, pretendo
contestar a questão de ordem e defender o
ponto de vista da Mesa.

O requerimento de verificação de· quorum
foi feito pelo Líder do PRN. apoiado pelo
Líder do PFL, que, sozinho, tinha número
para fazer o requerimento, mas foi também
apoiado pelo Líder do PDS. Votaram os Lí
deres do PFL, do PDS e do PRN.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Se V. Ex' não votou, a Presidência deter
mina que sua presença seja computada, assim
como a do nobre Deputado Amaral Netto,
que também apoiou o requerimento.

A Presidência determina à Secretaria Ge
ral da Mesa que registre a presença dos Depu
tados José Lins, Amaral Netto e de outros
que tenham participado do processo de vota
ção.

O SR. JOSÉ LINS - V. Ex' pode verificar
que no painel eletrônico consta o meu nome.
Nós votamos, Sr. Presidente. Nós cumprimos
rigorosamente o Regimento, como o faz V.
Ex'

O SR. AMAURY MÜLLER - Sr. Presi
lente, peço a palavra para uma questão de
lrdem.

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

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

indago de V. Ex' se o encaminhamento de
votação corresponde ao processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Estamos em pleno processo de votação.

O SR. AMAURY MÜLLER - Então, to
dos os que encaminharam e se acham ausen
tes têm de ter suas presenças computadas,
para efeito de quorum, inclusive o Deputado
Gastone Righi, que, num longo pronuncia
mento, encaminhou a votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A presença do Deputado Gastone Righi
será computada, para efeito de quorum, as
sim como a de todos aqueles que requereram
questões de ordem ou participaram direta
mente do processo de votação, a exemplo
dos Srs. Deputados Amaral Netto, José Lins.
Gastone Righi e Renan Cálheiros.

Está encerrada a votação.
A Presidência vai proclamar o resultado.

O SR. IBSEN PINHEIRO -;- Sr. Presiden-
te, S. Ex' já encerrou a votação?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Já encerrei a votação.

O SR. IBSEN PINHEIRO - Já proclamou
o resultado?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Ainda não, nobre Deputado.

O SR. IBSEN PINHEIRO - Não está en
cerrada a votação, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Está encerrada a votação.

O SR. IBSEN PINHEIRO - Então, Sr.
Presidente. uma vez que o requerente da veri
ficação não votou, a votação é nula de pleno
direito, e peço a V. Ex' que o declare.

C 'R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência já se definiu sobre esta
questão. Quando o nobre Deputado Renan
Calheiros se dirigia para o posto avulso de
votação, determinei que seu voto fosse com
putado, pois ele tinha requerido verificação
de votação. O seu voto está sendo compu
tado.

O SR. IBSEN PINHEIRO - Sr. Presiden
te, se bem percebi, V. Ex' mandou consignar
a presença do nobre Deputado, para efeito
de quorum, que é o que determina o Regi
mento. O que estou arguindo é outra ques
tão. O requerente da questão de ordem, pelo
Regimento Interno da Casa, especialmente
o Regimento do Senado. que se aplica subsi
diariamente, deve votar e não apenas ter sua
presença consignada para éfeito de quorum.
Deve votar "sim" ou "não" ou abster-se. De
ve participar do processo de votação, sem
o que, Sr. Presidente, o requerimento estará
prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Foi considerada a presença do nobre De
.putado, que se absteve de votar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A Mesa 'vai proclamar o resultado da veri
ficação de votação.

VOTARAM:
SIM -14
NÃO -204
ABSTENÇÃO' -12
TOTAL-230

Fica adiado a votação do requerimento de
inversão de pauta por falta de quorum.

VOTARAM OS SUS:
Acre

Maria Lúcia - Não

Amazonas

Beth Azize - Não

Rondônia

Arnaldo Martins - Não

Pará

Eliel Rodrigues - Não
Fernando Velasco - Náo
Paulo Roberto - Náo

Tocantins

Paulo Sidnei - Náo

Maranhão

Antonio Gaspar - Não
Cid Carvalho - Não
Costa Ferreira - Abstenção
Edivaldo Holanda - Não
Enoc Vieira - Sim
Haroldo Sabóia - Náo
José Carlos Sabóia - Não
Nan Souza - Sim

Sarnev Filho - Abstenção
Victo; Trovão - Abstenção

Piauí

Jesualdo Cavalcanti - Não
Jesus Tajra - Abstenção
Manuel Domingos - Não
Myriam Portella - Não

Ceará

Carlos Virgilio - Abstenção
Firmo de Castro - Não
José Lins - Sim
Lúcio Alcântara - Não
Moema São Thiago - Não
Moysés Pimentel - Não
Osmundo Rebouças - Não
Paes de Andrade - Não
Raimundo Bezerra - Não
Ubiratan Aguiar - Não

Rio Grande do Norte

Marcos Formiga - Não
Paraíba

Agassiz Almeida - Não
Antonio Mariz - Não
Edivaldo Motta - Não

Pernambuco

Artur de Lima Cavalcanti - Não
Cristina Tavares - Não
Egídio Ferreira Lima - Não
Fernando Bezerra Coelho - Não
Fernando Lyra - Não
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Gonzaga Patriota - Não
Harlan Gadelha - Não
Inocêncio Oliveira - Abstenção
Marcos Queiroz - Não
Maurílio Ferreira Lima - Não
Nilson Gibson - Não
Oswaldo Lima Filho - Não
Roberto Freire - Não
Wilson Campos - Não

Alagoas

Eduardo Bonfim - Não
Geraldo Bulh<'ies - Não
José Costa - Não
José Thomaz Noná - Não

&rgipe

Acival Gomes - Não
Leopoldo Souza - Não

Bahia

Carlos Santana - Não
Celso Dourado - Não
D.omingos Leonelli - Não
Fernando Santana - Não
Francisco Pinto - Não
Genebaldo Correia - Não
Haroldo Lima - Não
Joaci Góes - Não
Jorge Hage - Não
Jorge Medauar - Abstenção
Jorge Vianna - Não
Jutahy Júnior - Não
Lídice da Mata - Não
Luiz Eduardo - Sim
Marcelo Cordeiro - Não
Mário Lima - Não
Munl0 Leite - Abstenção
Uldurico Pinto - Não
Virgildásio de Senna - Não

Espírito Santo

Hélio Manhães - Não
Lezio Sathler - Não
Lurdinha Savignon - Não
Nelson Aguiar - Não
Rita Camata - Não

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - Não
Amaral Netto - Sim
Artur da Távola - Não
Benedita da Silva - Não
Boçayuva Cunha - Não
Brandão Monteiro - Não
César Maia - Não
Doutel de Andrade - Não
Edmilson Valentim - Não
Ernani Boldrim - Não
Jorge Gama - Não
José Carlos Coutinho - Não
José Maurício - Sim
Lysâneas Maciel - Não
Márcio Braga - Não
Miro Teixeira - Não
Paulo Ramos - Não
Roberto Augusto - Sim
Roberto D'Avila - Não
Sandra Cavalcanti - Sim

Vivaldo Barbosa - Não
Vladimir Palmeira - Não

Minas Gerais

Aécio Neves - Não
Aloísio Vasconcelos - Não
Álvaro Antônio - Não
Carlos Cotta - Não
Carlos Mosconi - Não
Célio de Castro - Não
Dálton Canabrava - Não
Elias Murad - Não
Gil Cesar - Não
João Paulo - Não
José da Conceição - Não
José Geraldo - Não t
Leopoldo Bessone - Não
Luiz Leal - Não
Marcos Lima - Não
Mauro Campos - Não
Melo Freire - Não
Octávio Elísio - Não
Oscar Correa - Sim
Paulo Delgado - Não
Raimundo Rezende - Não
Roberto Brant - Não
Ronaldo Carvalho - Não

. Saulo Coelho - Não
Sílvio Abreu - Não
Virgllio Guimarães - Não
Ziza Valadares - Não

São Paulo

Afif Domingos~ Não
Airton Sandoval - Não
Antônio Perosa - Não
Aristides Cunha - Não
Bete Mendes - Não
Cardoso Alves - Não
Cunha Bueno - Sim
Del Bosco Amaral - Não
Dirce Tutu Quadros - Não
Doreto Campanari - Não
Eduardo Jorge - Não
Fabio Feldmann - Não
Farabulini Junior - Não
Fernando Gasparian - Não
Florestan Fernandes - Não
Francisco Amaral - Não
Geraldo Alckmin Filho - Não
Gumercindo Milhomem - Não
Hélio Rosas - Não
Irma Passoni - Não
João Cunha - Não
João Herrmann Neto - Não
José Genoíno - Não
José Maria Eymael - Não
José Serra - Não
Koyu Iha - Não
Luiz Inácio Lula da Silva - Não
Manoel Moreira - Não
Mendes Botelho - Não
Michel Temer - Não
Paulo Zarzur - Não
Plínio Arruda Sampaio - Não
Ricardo Izar - Sim
Roberto Rollemberg - Não
Robson Marinho - Não
Samir Achoa - Não

Sólon Borges dos Reis - Não
Theodoro Mendes - Não
Tidei de Lima - Não
Ulysses Guimarães - Não

Goiás

Aldo Arantes - Não
Délio Braz - Não
Tarzan de Castro - Não

Distrito Federal

Augusto Carvalho - Não
Jofran Frejat - Não
Maria de Lourdes Abadia - Não
Sigmaringa Seixas - Não
Valmir Campelo - Não

Mato Grosso

Percival Muniz - Não
Rodrigues Palma - Não

Mato Grosso do Sul

Ivo Cersósimo - Não
Levy Dias - Não
Plínio Martins - Não
Rosário Congro Neto - Não
Saulo Queiroz - Não
Valter Pereira - Não

Paraná

Airton Cordeiro - Abstenção
Alarico Abib - Não
Borges da Silveira - Abstenção
Darcy Deitos - Não
Euclides Scalco - Não
Hélio Duque - Não
José Tavares - Não
Jovanni Masini ---'- Não
Maurício Fruet - Não
Nelton Friedrich - Não
Nilso Sguarezi - Não
Renato Bernardi - Não
Sérgio Spada - Não
Waldyr Pugliesi - Não

Santl! Catarina

Cláudio Ávila - Não
Francisco Küster - Não
Henrique Córdova - Sim
Luiz Henrique - Não
Orlando Pacheco - Sim
Paulo Macarini ~ Não
Renato Vianna - Não
Vilson Souza ----: Não
Walmor de Luca - Não

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck
Adylson Motta - Abstenção
Amaury Müller - Não
Antônio Britto - Não
Carlos Cardinal - Não
Erico Pegoraro - Abstenção
Floriceno Paixão - Não
Hermes Zaneti - Não
Hilário Braun - Sim
Ibsen Pinheiro - Não
Irajá Rodrigues - Não
Ivo Mainardi - Não
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Jorge Uequed - Não
Júlio Costamilan ~ Não
Lélio Souza - Não
Luís Roberto Pontes - Não
Mendes Ribe.iro- Não
Paulo Paim -=- Não
Rospide Netto - Não
Ruy Nedel - Não
Vicente Bogo - Não

Amapá

Raquel Capiberibe - Não

Roraima

Chagas Duarte - Não

IX - ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Nada m'aishavendo a tratar. vou encerrar
a Sessão..

o SR. PRESIDENTE (InocêI1cio Oliveira),

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Amazonas

José Dutra - PMDB. .

Rondônia

José Guedes - PSDB.

Pará ..

Asdrubal Bentes - PMDB: Domingos Ju
venil- PMDB: Manoel Ribeiro - PMDB.

Tocantins

Aiy Valacião'- PDS;Moisés Avelino
PMDB-; Paulo Mourão -,PDC.

Maranhão

Freitas Filho - PDT.

Piauí

Felipe Mendes - PDS.

Ceará

Césilr Cals Neto - PSP: Furtado Leite
- PFL; Gidel Dantas - PDC; Mauro Sam
paio-PSDB.

Pernambuco

Gilson Machado - PFL;José Carlos Vas
concelos - PRN; José Mendonça Bezerra
- PFL; Osvaldo Coelho - PFL; Ricardo
Fiuza - PFL: Salatiel Carvalho - PFL.

Bahia

Eraldo Tinoco - PFL; '{oiío Alves - PFL:
José Lourenço - PDS; Jutahy Júnior 
PSDB; Lídice da Mata - PC do B; Luiz
Eduardo - PFL; Manoel Castro - PFL;
Marcelo Cordeiro - PMDB; Mário Lima
PMDB; Milton Barbosa - PFL; Nestor
Duarte - PMDB; Raul Ferraz - PMDB;
Uldurico Pinto - PSD; Virgildásio de Senna
-PSDB,

Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB: Lurdinha Savig
non - PT: Nelson Aguiar :- PDT; Stélio
Dias-PFL. .

Rio de Janeiro

Adolfo Oliveira - PFL; Álvaro Valle 
PL; Amaral Netto - PDS; Artur da Távola
- PSDB; Bocayuva Cunha - PDT; Brandão
Monteiro - PDT; César Maia - PDT; Cli
mério Vellaso-PMDB; Doutel de Andrade
- PDT; Edmilson Valentim - PC do B;
Ernani Boldrin - PMDB; Fábio Raunheitti
- PTB; Francisco Dornelles - PFL; Jorge
Leite - PMDB; José' Carlos Coutinho 
PDT: José Luiz de Sá - PL; José Maurício
- PDT; Luiz Salomão - PDT; Lysâneas
Maciel - PDT; Márcio Braga - PDT; Miro
Teixeira - PDT; Osmar Leitão - PFL; Os
waldo Almeida - PL; Roberto D'Avila
PDT; Roberto -Jefferson -. PTB; Ronaldo
Cezar Coelho - PSDB; Rubem Medina
PRN; Simão Sessim -':PFL; Vivaldo Barbosa
- PDT; Vladimir Palmeira - PT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Alysson Paulinelli
- PFL' Bonifácio de Andrada - PDS; Célio
de Cas~ro ~ PSB; Genésio Bernardino 
PMDB; Gil Cesar-PMDB; Humberto Sou
to - PFL; João Paulo - PT; José Geraldo
- PL; Luiz Leal - PMDB; Mário Assad
- PFL; Mário de Oliveira - PRN; Maurício
Campos - PL; Mauro Campos - PSDB;
Melo Freire - PMDB; Milton Lima 
PMDB; Milton Reis - PTB; Paulo Almada
- PRN; Paulo Delgado - PT; Roberto
Brant - PRS; Roberto Vital - PRN; Roc
naldo Carvalho - PSDB; Sérgio Werneck

, - PL; SI1vioÁbreu - PDT; VirgIlio Guima
rães - PT; Ziza Valadares - PSDB.

São Paulo

Agripino de Oliveira Lima - PFL; Airton
Sandoval - PMDB; Antonicicarlos Merides

. Thame - PSDB; Arnaldo Faria de Sá 
PRN; Arnold Fioravante - PDS; Bete Men
des - PSDB; Cardoso Alves - PTB; Del
Bosco Amaral - PMDB; Dirce Tutu Qua
dros - PMDB; Eduardo Jorge - PT: Fábio
Feldmann - PSDB; Farabulini Júnior 
PTB; Fausto Rocha - PRN; Francisco Ama
ral - PMDB; Gastone Righi - PTB; Gerson
Marcondes - PMDB; Gumercindo Milho-

. mem - PT; Hélio Rosas - PMDB; Jayme
-Paliarin - PTB; João Cunha - PMN; João

Herrmann Neto - PSB; José Egreja - PTB;
Luiz Gushiken - PT; Luis Inácio Lula da
.Silva - PT; Maluly Neto - PFL; Manoel
Moreira - PMDB; Mendes Botelho'-:'" PTB;
Plínio Arruda Sampaio - PT; Roberto Ro
llemberg - PMDB; Sólon Borges dos Reis
- PTB; Theodoró Mendes - PMDB; Ulys
ses Guimarães - PMDB.

Goiás

Iturival Nascimento - PMDB; José Freire
- PMDB; José Gomes - PRN; Luiz Soyer
- PMDB; Pedro Canedo - PRN; Tarzan

.·de Castro - PDT.

Distrito Federal

Francisco Carneiro - PTR: Márcia Ku
bitschek - PRN: Maria de Lourdes Abadia
- PSDB; Sigmaringa Seixas - PSDB.

Mato Grosso

Joaquim Sucena - PTB; Júlio Campos
PFL; Osvaldo Sobrinho - PTB; Percival
Muniz - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Ivo Cers6simo - PMDB; Levy Dias 
PST: Plínio Martins - PSDB; Valter Pereira
-PMDB.

Paraná

Airton Cordeiro - PFL: Alarico Abib 
PMDB; Basilio VilIani - PRN; Darcy Deitos
- PSDB; Dionísio Dal Prá - PFL; Ervin
Bonkoski - PTB: Euclides Scalco - PSDB;
José Carlos Martinez - PRN; José Tavares
- PMDB; Matheus Iensen - PTB; Maurício
Nasser - PTB; Nelton Friedrich - PDT;
Sérgio Spada - PMDB: Tadeu França 
PDT.

Santa Catarina

Artenir Werner - PDS; Cláudio Ávila
PFL; Henrique Córdova - PDS; Orlando
Pacheco - PFL; Ruberval Pilotto - PDS:
Victor Fontana - PFL.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck -PSDB: Adylson Motta
- PDS; Amaury Müller - PDT; Arnaldo
Prieto - PFL; Carlos Cardinal - PDT; Dar
cy Pozza - PD~; Floriceno Paixão - PDT;
Hermes Zaneti - PSDB: Ivo Lech 
PMDB; Júlio Costamilan - PMDB~ Mendes
Ribeiro - PMDB; Osvaldo Bender - PDS;.
Telmo Kirst - PDS; Vicente Bogo - PSDB.

Amapá

Annibal Barcellos - PFL; Geovani Borges
-PRN.

Roraima

Chagas Duarte - PDT; Ottomar Pinto 
PTB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Acre

Geraldo Fleming - PMDB; Osmir Lima
-PMDB.

. Amazonas

Carrel Benevides - PTB.

Rondônia

José Viana - PL; Raquel Cândido
PDT.

Pará

Aloysio Chaves - PFL; Benedicto Mon
teiro-PTB.

Tocantins

Edmundo Galdino - PSDB.
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Maranhão

Eliézer Moreira - PFL: Jayme Santana
- PSDB; Joaquim Haickel- PTB.

Ceará

Haroldo Sanford - PMDB.

Rio Grande do Norte

Vingt Rosado - PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS: João Agripino 
PRN.

Pernambuco

Paulo Marques - PFL.

Sergipe

Bosco França~ PMDB: Cleonâncio Fon
seca - PRN.

Bahia

Jonival Lucas - PDC; Sérgio Brito
PDC.

Rio de. Jaueiro

Anna. MÇiria Rattes. -,- PSDB;. Carlos Al
berto Caó - PDT: Edésio Frias - PDT:
Jayme Campos - PRN: Messias Soares 
PFL; Sotero Cunha - PDC.

Minas Gerais

Hélio Costa - PRN; Raul Belérn- PRN.

São Paulo

Antônio SalimCuriati.- PDS: Caio Pom
peu de Toledo -. PSDB;. Delfim Netto
PDS.

Goiás

Fernando Cunha - PMDB·; João Natal
- PMDB; Lucia Vânia - PMDB; Naphtali
Alves de Souza -·PMDB.

Distrito Federal

Geraldo Campos - PSDB.

. Mato ,qrosso

Antero de Barros -' PT.

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil - PDT.

Paraná
Jacy Scanagatta - PFL: Mattos Leão _

PRN; Max Rosenmann.- PRN: Osvaldo·
Macedo - PMDB.

Santa Catarina
Ivo Vanderlinde - PMDB.

Rio Grande do Sul
Tarso Genro ~·PT.

Amapá
Eraldo Trindade - PFL.

Roraima
Marluce Pinto '---'- PTB; Morazildo Cavalo'

canti - PL.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olíveira)
- Encerro a Sessão, designando, para quin
ta-feira, dia 28, às 13:30 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

IlATI!RIA SOIlRE A MESA

Requerimento do Deputado Chagas Duarte, solicitando proITOgaçAo da seção
di. CAmara dos Deputados no dia 2-8~90, para realização dI;! homenagem a" S.
Emln6nc!. Reverendlsslma Dcm Aldo Monglano. BI.pc de Roraima.

URG1!:NCIA
art.155 do~

D,iscussão
;::- ~.- .-'1 ~~. ao:~,.. ~ J:

.. ' '- ...... , , - PIi.OJETO DE LEI N.· 5.3((). DE 1990

- _.~-"--'- -_·tI» Br. Ibsen Pinheiro-e-ootros 9 Lidere!l)

D!scUs51o únlC& do Projeto de Lei nP 5.3(01 de 1990. que estabelece a PolfUC1
Nacional de Balários e' dá Dutras prov.ldênc1as. Pendente de pareceres das Comi..~
alies de Constituição e Justiça. e de Redação, de Econ.omia. Indústria. e C~ércio. •
e de Flnanças e Tributação.

:li te

PROJETO DE LEI N.· 5.330. Dlõl 1990
• <DI> poli.. ExêOtItlvo)

Dlacusslo 1lnIca do Projeto de Lei n.· 5.330, de 1990. que dispõe sobre ~ extln
çI.o do 'Ulo pedágio" e a instituIção de mecanlsmo de financIamento para. 'o
ator rodoviário. Pendente de pareceres das Comissões: de Constituiç~ t" .Jastiça
e de Redaç§.o, de Finanças e 'I'rtbutaçAq. e de Viação e Transportes, ~nv.ol
Ylmento Urbano e Interior.

S
PROJETO DE LEI N.· 5.(()2. DE 1990

<Do Poder Executivo)

Dlacusslo única do Projeto de Lei n,o· fT.402, de 1990. que autoriza O Poder
Executivo .. conceder penSão especial à. senhora. Maria Reginalda Vieira. p...2.duaa
Pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça. e de RedBÇ'ão. de
Plnanças e TrIbutação, e de Trabalho. de Administração e Serviço Público.

URG'ElNCIA
art. 152 do RI

Discussão,
l'll:OJJ:TO DE LEI N,o 602-A, DE 1983

<Do Sr. oastone. Rlgbl)

D1IcUJ81o única. do Projeto de Lei 0.° 602: de 1983. 'que institui. como er1me
de usura, a cobrança de juros e comissões MlJ?eriores à. taxa de 12% a.a., 3cima.
da correçio mooetma e a.. exigência de saldos médios ou suje:ção a con::-atOG
de outra na.tureza., para concessão de empréstim08, mod.1ticando o art. ~:J da
Lei n.o 1.521, de 2& de dezembro de 1951. P.andente de pareceres das COtr..:.ssõe5
ele COnatltulção e Justiça e de Redação, da .ComlJ;d.o de EconOmIa. Indúsma e
e«nmlo e da ComJssl\o de FInança. e Trlb~tação.

art. 181, I J do R.I.

I

PROJETO DE DECREI'O LEGISLATiVO lI:· 181-A, DE 1990
<Da ComlssAo de Retações ExterIores)

DlIcUaoílo, único. do Projeto do Decreto Legllslatlvo n,o 181. de 1990, que a_
ei tato do Acordo.·1l"C' TrQca de Now, lllIllo~ de um Empré5Umo pelo

JÁp6.0,' nOB termos do Plano de Reciclagem FiIUmeelra~ celebrado entre o Gover
no da República. Federativa. do Brasil e o Governo do Japão. em Bra.o;llla. a 10 de
novembro de 1989; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. pela constitucionalidade. juridicidnde e técnica le-glslativa. <R!lator:
St'. Fernando santana): e, da Comissão de Finanças e Tributação, pela apro..
YaçiIo !Relator: Sr. Simão Bess!m). . ..

Tramitação em Priorillade
Votação

ti

PROJETO DE RESOLUÇAO N,o 221. DE 1990
(Da Mesa)

votàçio, em dJscuSsio 1lnIca do Projeto de Resoluç§o n.· 224, de 1900. que
ilef1ne' sobre o Plano' de Carreira dos servidores· da. Câmara. ds Deputàdos e dá
outras providências; tendo parecer da M.... pal.à áprovação <Relator: sr. Lulz
HenrIque, I.· Secretã.rlo).

Discussão
7

l'.RpJllTO. DE LEI N,o 5.558-A. DE 1995
(Do Senado Federal)

DiscUssão 1lnIC& dO· Projeto de Lei n,o 5.568, de 1995, que institui a semana.
Nacional- do Jovem e' dá {)utras providéncias; tendo pareceres: da Comissão
de C~titu1çáo e Justiça e de Redação (Relator: Sr. Fernando Sant'Annal.
pela. constitucionalidade, Juridic!dade e técnica.,leglslatlva: e, das Comissóes de
J:ducaçAo. Cultura, Esporte e Turismo (Relator: Sr. Bezerra de Melo) e de
CUncla e Tecnologla. COmunicação e In!ormli.tléa, pela aprovaçãD <RelJltor:
Sr. Hélio· Rosa).

I
PROJETO DE LEI N.· 1.418-A. DE 1988

(Do SOnado Peder&l)

p1scussio única do Projeto de Lei n.o 1.4.18, de 1988. que altera. o Cócligo
Brulle1ro de Telecomunicações. tomando obrigatório' que as emissoras de televi
alo, ao final das programaÇÕes diárias, transmit3.m hne.gen.s de crianças d~sa

pe.recldas: ou seqUestnida.s; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e
JUltlça e Redação, pela' constitucionalidade, jurlclicidade e técnica. legislativa. lRela
tor: Sr. Marcos Formiga>, e. da. Comissão de Ciência. e Tecnologi.a., Comu..
n.Ic&çi.o é Informática,' pela. aprovação. (Relator: Sr. Eraldo Trindnde).

TRAMITAÇAO ORDmARIA

•
PRo.Jl!:TO DE LEI N,o 927-A. DE 1988

<Do Sr. Sólon Borge. dctl ~lo)

. Il!IctIssAo 1lnIco. do Projeto de Lei n,o 927. de 1988. que determina. .. lnciu
110. nas cédulu de identidade. do tipo sangüíneo, fatar RH e CPP do 'Portador:
tendo pareceru: da Comissão de Constituição e Justiça. e de Redação, pela
COIlItltuc1onalldade. jurldlcldade e técnica legislatlva: <Relator: Sr. Fernando
B&nt"Anna); t, da. Comissão de Seguridade Social e Famrua, pela aprovaçio,
com omcnda. <Relator:. sr. El!Jls Murad). ,
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11

PROJETO DE LEI N.· 1.213-A. DE 1999
<Do Sr. Bólon Borges dos Reis)

DiJcu.uAo ftmc& do Projeto de Lei nP 1.213. de 1988. que acrescenta parngra
to ao art. 197 da ConsoUdl1çiia das Lel~ do Trabalho; tendo pareceres: da.
comkslo de Constituição e Justiça. e de Redação. pela constitucionalidade. juri
cUcldade e técn.ica legislativa. (Relator: Sr. José Maria. Eymael); e, da Comissão
de Scguridada SOCial e Famflfa. peJa aprovação. (Rela.tor: Sr. Antônio Carlos
JIlendu Thame~.

Arnold P1oraunt!

Miro Telxelza

Tano Genro

ROberto Vital

AlIsIa Canuto

Roberto Jefferson

DL
AlOJ&!o Cba_
Kanoel cutro
Gl1JOD Machado

ArtUr da TiYOla
JOI6 serra

'PD'l'
Gonoqa Patriota

l'D~

AmareI NettQ

1'Jl,N

Arn&Ido Parla de SI.

l"J'B
Farabulini Júnior

1'L
J,,", Carlos Coutinho

"n
J,,", Genolno

me
J,,", Maria Erm&e1 Bol'cca da SDftIra

m - COmSSAO ESPECIAL DESTIN.'DA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N." 4.086/89, QUE "DISPOE SOBRE

A POLlTICA AGR1COLA"

Pres1dente: Deputado Vinicius Cansanção - PFL-AL.

#'TEO'lO~::V~ce-Pre!ildente:Deputado Saulo Queiroz - PSD:3-MS
2([ Il?":"i2• 'VIce-Presidente: Deputado Nelton Friedrich - PDT-PR

a~ Vice-Presidente: Deputado Freire .Júnior - PRN-TO
Relator: Deputado Paulo MacarlnJ - PMDB-SC

PPL

~~lCanalbo

PSDB

lloiloon ll&rInho - SP

AIrton cordeiro - PR

Rita Camata
NI1aon Glb!On
Anl6nlo MarIs

DEPARTAMENTO DE COMISSOES
COMISSOES ESPECIAIS

I -.OOmSSAO ESPECIAL INCUMBIDA DE Al'RECL\R O PROJETO DE LEI
1I'."1.lleG/U. Q~ "INSTITUI NORMAS GERAIS DE PROTEÇAO A lNFANClA E

A 1UVENTUDE" E OUTROS QUE CRIAM O "ESTATUTO DA
CBlANÇA E DO ADOLESCENTE"

l'noIdente: Deputada Sandra Canlcantl - PFL - RJ
1.- Vice-Presidente: Deputado Airton Cordeiro - PFL - PR
2.- Vice-Prea1dente: Deputado Artbur da. TATOIa - PSDB - lU
I." Vll:e-Presldente: Deputado Benedlcto Monteiro - PTB - PA
Relator: Rita Camata - PMDB - E8

TITUL.t.aE8

1'1IDB
Ilorla Ldcl&muo_

SUPLENTES

PlIIDB

J_ Arb&Ie - PA

Ilenedlta da SD" - RJ

DlonIolo Hale - PA

AJdrdbal Bento
JOY&DD1_
MurOo Leite

SUPLENTES

J'l[J)B

Carloe Beneridee
J_ Gama

Hllf.rlo Breua
boll&lDardl
Ivo VanderlJnde
JoAo Rezek .
Joq. Vianna
Nllso Sguarezl
Paulo MacarlnJ
Ratmundo Bezerra
Sérglo Spada
samIr Achda
W&Id:rr ,Pug1Ieal.

Geraldo P1emlDlr
Iturlval N_ento
J,,", Prelre
J0s6 Tavares
Jov&DD! Ilasln.l
Maria L1lcla
Nlder·Barbooa
Rabnundo Rezende
Roberto Rollembera:
Rooplde NettQ'
S&DtlnhoP~

llina _

Zduardo Jorp

I'IlDB

RodrIo Co_o Neto

mil

AIJMOD Paullnell1
DIonlslo Du Prf.
Janu Pinheiro
!fUMa Deme.s
Ney Lopea
Onsldo Coelho
Victor Fontana
1/IDlclua C_lo

Lael Varella
Borf.clo FerresJ_ Bcanagatt&

Jairo Carneiro
MeMlu Góis
Narciso Mendea
Pedro Ceolin
RoDaro COl'rb.

Saulo Quelroe
Celso Dourado
Vicente l3oll'o
Adroaldo Slreck
Pf.blo Peldnwm

1'8DB

Edmundo Gald1no
Leo:lo Sath1er
Gabriel Guerreiro
Maurlclo Pruet
XOJU Iha

PDT

_Rlbelro

llecIetárlo: LUiI C~sar Lbn& Coeta
_:?OMa'108'l

fi - eOmSSAO ESPECIAL DESTINADA A PROFERm PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 1. DE 1931l. QUE "INSTITUI A PENA DE

IlOBTE E DA OUTR&8 PROVID~NCIAS·

Pnn: ~s-GoL

P:oolclente: Deputado A1Dy1io Cba_ - PFL~ PA

1." V!ce-Prealdente: Deputado GDson MachAdQ - P~"L - PE
2." VIce-PresIdente: Deputado Artur da Távola - PSDB - RJ
I .• VIDe-Presidente: 'Deputado Leopoldo ao"", - PMDB - BI!l

Relato.: Deputado A1'D&Ido Mor_ - PJlDB - PA

Amaury MUDer
Carloe CardJnal
Nelton Frledrlch

PreIre Jún10r
Raul BeUm
JoAo Allriplno

VlJ:tor Pacclonl
Amllcar Queiroz

J,,", EgreJa
Eloberto Cardoso Alves

l'RN

PD8

SUvlo Abreu
CrIstina Tavarco
Tanan de Castro

Pranclsco S&Iet
Cteonlnclo PoDlCl:l1
J,,", Clomee

On&ldo Bender

,JQ'lIH! P&1Iarln
Roberto Jeffenon

I'IIDB

Ama1dQ JIloraea
JllIo Nata!
JOI6 Dutro.
Leopoldo souza
'1'beOcIoro MtDdee

Antero ele Barroe

Paulo MourAo

PT

•.PDCl

P1IDIo Arruda sampaio

_Coelho



Junho de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 28 8105

c.waldo AlmeIda

JClI6 CarlOl Sab611

_ Prata

PL
Ilourlldo Caya1c&tltl

Joio Hennann Neto

c - COmSSAO MISTA DESTINADA A ELABORAR O PROJETO DE
CóDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

<Art. 'S do Ato d.. DIspoolç6es ConstitucIonais TranII11A5rias)

COa!~

_dente: _ar JClI6 Agriplno

Vlce-Preotdente: Ben&dor Corl'" Patrocln1o

Relator: DepUtado JoacI G6eI

POlleB --
1t!:L&ÇAO DOS DEPUTADOS INSCRITOS NO GRANDE EXPEDIENTE

JUNHO/90 •

ChIco.Humberto

Soe_a: ramlÚl.7006 e 7OG7

(Requerimento n." a"t3/89-cNl

Antônló Câmara

Waldir eolatto

Jofran Frejat

Amia MarIa Rattes

7e1lpe Mendes

J_Góes
Antonio Brttto
S&mIr AchO&, ,
K1cbel Temer
Sandra CaYa!eantt
EUezer MoreIra
Geraldo Alckmin PIlho
Jor;e Arb&ge
Raquel cAndldo
E1I&S Murad
Gmnerclndo UlIbomem

CVago)

JoIo,Lobo

Pclmpeu de SOusa

Mlomo Camarto

CVoco)
CVoco)
CVOCO)
CVOCO)
CVOCO)
0cI&cIr l!olIrU

.1016 AariPlno
=Carnelro
Carloo Patroe!nll>
)(auro BO<IIOS
BobertoC&mJ><*

D - COmSSAO ESPECIAL 1IlISTA DESTINADA A REALIZAR O EXAI\IE
PERlCIALD08AroSEFATOSGmADORESDOmmrnrn~O

EXTERNO BRASILEIRO

ExpedIto Machado

Aldo Arantea

lIora Nome.

>':30 Cristina Tavares

111:00

Jll:30

11:00 Aadnlba1 Bentes

U:3ll Cllmérlo VellCltlO

12:00 Mauro MIranda.

12:30 c.waldo LIma Filho

11:00 Gen6s1o BernardIno

11:30 JD<é G1!nolno'

H:3O

111:00 Aldo Arantes (O)

15:30 Anna Mari& Rattes (O)

llanuel DomIngos

e.a_felra

"'--felra

Data Dia da Semana

• 5.a·feIra

a..:(a) <Inocrlçlleo _erld.. contorme art. 82, VI do R.!.

... _ COMI8SJI.O DE ESTUDOS TEBItITORIAIS

(Art. 12 do Ato du DI.opoo1ções Constitucionais TranII1tór\as)

IlEIIBROS DO PODER :tXI!:CUTlVO

AlmIr L&yerneuer do Mora'" César Vlma de Rezende
Pedro J0s6 Xa11er Mattooo Paulo U_Ira Leal
Charlea eurt lI:uelJer

llluau. Demea

B'ermes Zaneti

Lubl Salo:nlo

_DlógenOJl

lIIú<:ta Kubitschek

outaoe RIghi

Deputadoo

'Oowaldo LIma PIlho

Irajá Rodrfgues

Súglo Spada

'Ralmundo Be;>em&

'teur Lomanto

Cid Cana1ho -c:D ,}IA

DomInaOl JunnU -CD. PA
Genebaldo Correia -CD BA

_que Eduardo A1Yes '-CD RN
rn,pul Co.tA 'Jlln1or ~SP ao

E - COMlSSAO MISTA DE OnçA.'lENTO

_ente: Dcputado CId CarnJhu (PMDB/HAl

cemJlGliçlo

Prelldente: Deputádô Mussa DOmes

Vlu-Fre&ldente: Sonador Dirceu Carneiro

Relatar: Deputado Irajá RoI\rIgUoa

L~ V1c:"..l'res.ldente: Senador João Lobo fPFLlPI)

lo·. Vko-Presidento: Deputado ZiA ValadareS (PSDB/I\lGJ

..a V_he&ldente: Depulado J'0!Ié L1ÚlI Mala (l'DSlPll

TITULARES

PMDB

II~

KansDetodeL&_A1_ B<serra

• 'RU7 Bacilar

WI!Ion .JlartJna

Jarp -..uaen

lIIareo MacIel

Dlreeu Carneiro

1II0IJb AbrAo

Lourentberi Nunes Rl>ch&

fl,Oberto Cam_

Jamn Badd&d

Í'ruo:' 29+91

.Jleol~ tia oe-.: 1-1I-G

NACIONALCONGRESSO

e-~

PrM!dente: senador Chagas Rodrl~
VIce·Presldente: senador Alfredo C__

Relator: De1!utado Gabriel Guermro

KI!:MBROS DO CONGRESSO

Dop1ItadOl
Ga1lrIel Guerrelro

R8rlato ~rnardl

JtlO6 Carlos Vasconcelos

AlcIdes LIma

Jce! Guedes

11_....
Nabar Júnior

Alfndo Campos
JOioMen....
Chapa RodrIgues

.1010. Castelo

• _ comssAO DESTINADA A PBOMOl'ER AS COMEMORAçO&!I DO
CENTENARIO DA PROCLAMAÇAO DA REPúBLlCA E DA PltOCLAMACAO

DA PRIMEIB& CONSTlTUIÇAO REPUBLICANA DO PAts

(Art. 1IS do Ato das DIspOIlições Comtltuclonals Transitórias)

llEIIBROS DO PODER. LEGISLATIVO

Ben&dor Marco MacIel

Deputado EcfdIo l'\!lTOlra LIma

Deputado Bonifácio de Andrada

MEMBROS DO PODER. JUDICIARlO

lIInIab:o JD<é ~ernand.. Dantas (STJ)
lIInIab:o Ald!> da SU.. l"agundes (STM)

lIiJII5t>'O Marcelo Plmen!el (TST)

MEMBROS DO PODER lCXII:C1JTIVO
_ JD<é Apo.recIdo de OUyeIra, da Cultura
_da Juttlça

-., Vlrgt1Io Pe_a C"'ta. da ComIulo lI:spocial Incwnbld& do OrPnI
açIo •~ dOI Doeumentos do ACerTO dos PresIdentes da Bepdb1Iea.
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Iliaei Pinheiro
PT

-co Ma Irma_Di -co SP
1'0 Cera6&mo ~CO MS Joio FaDio -co Ma
Joio Calmon :i.tl-'i -1l1' r.a
Joio Carlos Bacelar -CO BA
JoeIJ. Inltra -CO AI!

.;rooe Qerllldo -CO 110

J~ POIlllÇ& -SP na JoR Luis de Sá -CO RJ

JOIé Maranhlo -CO PB
JOIJ6 TaTuei - CI) PR Oldel Dantu -CO CE

LllcI& Vln1& -CO ao MolJú.Al>riO -SP TO

Ihnoel Morelr& -CO SP Roberto Balestra -CO ao
Ihn!ueto de Lavor -SP PIe na
~Io Lacerda 'fq't -SP MT AbIpIl PeItou -CO BA
&lar~ Llma -CD Ma
lI&rc<NI Quelr"" -CO PE .c .. a
N..bor Júnior -SP AC Manuel DomInIOl -CO FI

N4ion Qibson -CO PE I'[JI'I.ENTES
lf1dOr Barboo&

."'1
-'CO ES l'1dDa

Ren&to VI&IlIl& -CO BC
~do .tr&iAo -SP ao Cid S&b6la de Cr.rv&1l10 -SP CE

_Tifo -SP Ma
DQIoBral -CO ao

RoopIde Netto ~CO na tlJen&1 Gonç&I... -CO SE

(W7 Bacelar -I!ll" BA
Baroldo S&b61& -CO lU

!fan~o Furl&do
:.c3.tJ Jonnnl MuIn1 -CO PR

-CO PR
Tl4e1 de LIm& -CO

Mauro Benerides -SP CESP
Ublrat&n A8uI&r -CO CIl:

Nen10 de Conto -CO BC

W&lnlor de LUC& -CO BC Bll7 Nedel -CO na
_GOmeI -SP 8P-

Arnaldo PrIeto -00 . JlB AtIl& LIra -CO FI
KdIaOD LobIo -SP JU Purtado Leite -CO CE
Eraldo TInoco -00 BA Jolrm PreJ&1 -CO Dl'
-..Ido NOiUOlr& -00 CIil J,,",~ -CO CE
Prancllco DomoU.. -CO RJ Odedr_ -SP 110
Humberto Souto -00 Ma

Joio AI••• -00 BA ftD.

Joio Lobo -SP PI Ann& _ R&ttes
-CD RJ

Joqe Bornh&Wlen -SP PA Pr&nClaco KllJter -CD BC
J"-' Jorce -00 PJ:

Loarlf&! B&pt\lt& -SP m: Pompeu de SoWI& -1l1' DP

On&ldo Com.o -CO PlIl nMI

PaML&ndIm -00 PI 'l'elmo KIrst -CO 'RS
S&latlel C...&1I10 -CO P.IC
SImio_ -CO RJ I'DT
VIetOl' Pont&n& -00 BC

nDa _D'A~ -CD RJ

A6cIoN.... -00 xa -Chqu Ro<Izl.- -SP PI
Iloue.J DtItos -00 PR p&ustoRocb& -CO SP
DIrceu C&melro -SP BC
Joet RIch& -SP PR na
Joet Berr& -CO 8P J" EcroJ& -CO SP
_ de Lourde. Ab&dI& -CO DP
8&nlo QueIro. -CO KS :rL
VIqIldúlo de senna. -CO BA

8ercIo WerneckZlaV_ -CO xa -CO J,{a

Oos&r K&I& -CO RJ PT

a-P&ttIOl& -CO P.IC VI&dlm1r P&lmelr& -co RI
L6oIo AlcAntara -00 CJ:
_M&I& -SP ....0 l'DO
_Telxelr& -CO BJ

-~
-CO BA

J)cCTPoa&. -CO JlB Il&uro !lorIÕo -BP ao
Pe!Ipe Mendes '-CO PI
J_Arbqe -CO PA na
Joet Luls K&!& -CO PI
Iloberlo C&mpoo -SP :IlT J&ID!I~ -SP RI

lIuII10 VI!WI1 -CO PR ......lArI&: HIIdn de sen& Corre& Wlederhecbr
Joet Cul"" VaaconceUOIl -00 P.IC
Joio C_ -SP K4 EJMIonlte: 8&1&'11 - Anuo II - CAm&r& dOll Deput&de.

a-toJOhnuon -CD PR l'oIles: SU-6llS8/tlIl3~/611~ (secr.t.arl&)

22I-:m5 <Preeldente)

C&rrel BeneYld.. -CO AM :i.:.J , :'U-6ll37/C941ItlIlt2/tlIlU

J'iblo R&unhelltl -CO RJ

Louremborc Nun.. BOch& -SP MT .--ta: Dr. Ln1s Vasconoelos (CD) - 'U-_~

_N&<ler -CO RJ Dr. J" Cid"" Ao S&nlol (SP) - 'U-3311
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I' _ ClomSSAO MISTA INCmmIDA DE REVER AS DOAçOES.
l'ENDAS E CONCESSOES DE TERRAS PúBLICAS

(Art. SI do Ato daa Dlapoo1çõe. COIUUtuclonals Transltórlasl

ORDEI! DO DIA DAS C01l1SS0ES '

I - COMISS~O DE AGRICULTURA s POLfTICA RURAL

Lnlz Salom10
P1ino Rocha
Joio de Deus 4ntunes
Ottomar' PInto

NeIaon Wedeldn
Clarloa ,De'Carll
Geraon Camata
Albano Franco

DeI/Jnacio da Com&oiAI' 2lI.5.1lO
Pro., l1·11-goArnaldo Moraes

ottomar PInto
Rosário Congro Neto
Wagner Lago
Renato Bernardi
Mussa Deme!l
Alysson Paullnelll
Vicente Bogo
lbrahlm Abl-Ackel
Amanry Müller
Leonel JülIo

Deputado.

AluJz1a Bezerra
MArcio Lacerda
CId Csrvalho
AImJr Gabrlol
Ronaldo Aragia
EdIson Lobio
Joio Lobo
Pompen de_
Ilo~ Abria
Ol&vo PIres
l4irIo Mala

Depatadoa

l!ãrto LIma
O&l'aldo Macedo
Joio AgrIpIno
Luiz Alberto RoclrltruN
I:duardo MoreiraJ""" TInoco
Christóvam Cblaradls
tllonlslo Dal-Prá
lIauro Campos
Pranclsco Kfisler
Arnold P'toravante
PllLno Roell,a'
Bocayuva Cunha
BmIedIctA>Jlontelro
Joio paulo

(H..o... n2 168/9.)..IOJETO DE LEI NQ 4;62.~9 •• do PODER EXECUTIUO
~t.I..."'''utor Iz•• dt'l'I.ç'~o do illlÓVEI tIlI'J" .rrlC'ia""'".

'.OJETO DE. LEI "'1 4.311107. do OtP1Jhtdn HEAHE9 lANETTl; ~'JIt '. ('1
ta... o ,,:Ilr;igr.fo l1nlc:a do artlgb 12 da Lrl n9 7.628, dr 13 dR
v••bro.,dlf 1997, q'llr di 'Soõ.. 'Sobrlf 05 ..rec:~ li in I.o!õ da uva- ..

n - COHISS~O DE CONSTITUI cÃO E .IUSnçA f. DE REI'AÇAO

Iior.ll·io: 10 h Lo'-'•• ,: ~.ll.t I

Intelo do Dl"'ilZO 2~te619'
Tfir.ina do .. ,.. ...zo 28/.6/90

2. EllENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N9 1.894-8/83 - que "torna
ob:riqatória. a inclusão de espetáculos musicais ao vivo nas c,!
aa. de diversões".
RELATOR: Deputado JORGE Hl\.GE
PARECER; pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

1. SUBSTITUTIVO E EMENDA OFERECIDOS NA COMISSJlO DE DEFESA NACIO
IlAL,AO PROJETO DI: LEr COMPLEMENTAR N9 151/89 (audiência) -que
-dlspõe sobre os direitos das Políciao Mil+tares e Corpos de
Bombeiros Militares dos Estados .. Distrito Federal e Territ;ó
rioa e dá outras providencias li •

RELATOR: Deputado EG::J:OIO FERREIRA LIMA
PARECER.: pela inconstitucionalidade do substitutivo of~recido

pelo relator da Comissão de Defesa Nacional e pela cons
titucionalidade, juridic1çlilde e técnica legislativa 'da
a.enda

Paulo Sidnei
Luiz Soyer
.Jonas Plnbelro
JuR Gu,de.
Jorge Arbaee

RU1 Bacelar
Ilelra FlIbo
Joio Menezes
Clbaps RodriIlUOS
Jamil Haddad

~ da COn1HIio: 8-11-Sll

G - COlllISSOES PARLAMENTARES MISTAS DE INQumITO

1

Deltlnada a InvesUgar a atual cr!Ie financeira da Petrobl:As.

lReloluçAo n." 4, de 19119-CNl

C<>mpoolçie

PresJdente: Deputado J0>6 TInoco

VIce-Presidente: Deputado Benedl,to Monteiro

lUlatcr: senador J""" Popça--Joo6 Pop.ç&
I'ranelsco Rollemberc
Mauro Benel1du
RU1 Baoelar
Geraon Camata
Nabo! Júnlor
JOio Lobo
LourInl Baptista
Altnndre Costa
M6rlo Cava0
Joo6 Richa
LôlIremberg Nune. Rocha
Ant&1lo Luiz Mara
Maurlclo Coma
JUbas Pusarlnho

~ da Comíslio: 1-1l-Sll

_'22-ll·DO

8

JJoatIn&da a'apurar a fup da capital e à evasto de divisas do ErMa

lRaOluçlo n.' S. de 1989-CNl

I

DesUnada & Investlaar O_ama autOnomo de eneral& nuclear.

<lleaoluçlo n.· 1/90-CNl

tlom\lOOl9le

PreIldeote: senador Antonlo Luis Maya

V1ee-Pr..ldente: Senador Alexandre Costa

Jlel&tor: Deputadn Fernando Bezerra Coelho

......-
Bevuo Gomu

Irapuan Coeta Jtlnlor

Nolaon Wedeldn

JutabJ M&lIalhlu

EdI&on LobIo

Alexandre Coot&

JlirIo Cons

AntDnlo Lula Maya

Olavo PIres

JllIt6 1';,u1o BIsol

Ney Jlaranhio

J>eslItw;io da Co_o l."-ll-Sll

.......' 22·8-go

'l$OBad_

_o Gome.
Manaueto de Lavor
lIirclo Lacerda
M&reondes Gadelha
Dlyaldo Suru&ll1
tllrceu Carneiro
Teot6nlo Vilela FIlho

DepoUcl•

SamIr AcbSa

Pernando Bezerra Coelho

NIlao BIlUarOl!!

Jlari& Ldcla

I(uaaa Dom..

BW10 Dls&

VUoonsoua

Panlo RamOll
l!Jrlam Portel&
Oera1do Bulh6e&

Paulo Mincarone

Depatadoo

Pemando Cunb&
Lu1IJ Alberto Rodr!IU"
MirIo LIma
Rita cam~t&

Arnaldo PrIeto
Joo6 Jorae
Anna MarIa Rott..

J. pROJETo DE LEI N9 3.029/64 - do Sr. Floriceno Paixão-que-tor
na privativas das empresas brasileiras a fabricação e a dis-=
tribuição. de álcool.carburante em todo. o terr·i1;õrio nacional".

llELATOR: oep~tado CARLOS VniAGRE· I

PAkECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa, com 2: emendas

VISTA: O Deputado Ney Lopes, que pedira vista , devolveu o
projeto, apresentando voto em !3eparado pela inconst!
tucionalidade

4. PROJETO DE LEI N9 1.018/88 - do Sr. Brandão.Honteiro-que "dis
põe sob:r;e a profissão de motorista de transportes coletivos ur=
banas &·interurbanos, fixa o salário mínimo profissional e a
duração da jornada de trabalho e dã outras providencia.s".

REt.ATOR: Deputado HOMCrO FERRAZ
PARECER:. pela com.titucionalidade, jur1dicidade e técnica le

gislativa, com emendas, deste e dos projetos de Lei
n9. 1.113/88, 2 .. 863/89 e 4'.827/90, apensados

5. PROJETO DE LE:I N9 1.029188 - do Sr. Floriceno Paixão - que "in
clul a Confederaçio Nacional de HotiUs, Restaurantes, Bares e
Similares no parágrafo 19 do art. 535 da Consolidação das Leis
do Trabalho".

RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PAlmCER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa
VISTA: o Deputado José Maria Eymael, que pedira vista, de

volveu o projeto, concordando com o relator

6. PROJETO DE LEt N9 1.573/89 do Sr. Samir Achôa - que "dispõe 9.2
bre ••-empresas de asseio e conserva.ção e dá outras providên
cias-.

=~:: ~r:t~~~.~~~c=~~dade.juridicidade e técnica le-
9ialativa.

7. PROJ'E'I'O DE LEI N9 1.852/89 - do Sr. Geraldo Alckmin Filho

~e~:i~~~.Id~~eP~~~~~~Qd~o~~~::ã~~ ~:;~~~~:~~osr~J.~~":a-
IlELATOR: Deputado DIOn1sIO HAGE
PARECBR: pela con$titucionlllidade, jurldicidade e ticnicll le

gislativa e, no mérito, pelá aprovação
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8. PROJETO DE LEI U? 1.941/69 - do Sr. Ricardo I.zar - .que IIdã no
va. redação ao parágrafo 19 do art. 29 da Lei n9 6.538 I de 22
de junho de 1918, que dispõe sobre os serviços postais".

RELATOR: D~putad'o ELI~ZER MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

9. PROJETO DE LEI N9 2.412/89 - do Sr. Nelson Seixas - que "ins
titui. a obrigatoriedade de um neonatologista na sala de parto
e' no berçário das maternidades I nos hospitais púbU.cos ou con
veniados com a seguridade soe ia1" .. -

RELATOR: Depueado AIRTON CORDEIRO
PARECER: pela constitucionalidade, jurid1cidade e técnica le

gislativa

10. PROJETO DE LEI N9 2.475/89 - do Sr. Inocéncio Oliveira - que
·torna obrigatória a construção de barraqem nos rios sobre os
quais devam passar rodovias integrantes do Sistema Nacional Ro
doviário e determina outras providências". -
'RELATOR1 Deputado JORGE HAGE f
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le-

qislat~ .

11. PROJETO DE LEI N9 2.488/89 - do Sr. Borges da Silveira - que
-di nova redação aos artigos 130 e 131 da Lei n9 6.015, de 31
de dezembl;o de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e
di outras providências".

RELATOR: Deputado EG!DIO FERREIRA LIMA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, falta de tê.=,

nica legislativa e, no mérito, pela rejeição

12. PROJETO DE LEI N9' 2.522/89 - do Sr. Francisco Amaral-que "d.is
põe sobre destinação de entorpecentes apreendidos". . -

RELATOR: Deputado JORGE HAGE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

dislativa deste e do Projeto de Lei n9 3.926/89, apen
sado -

13. PROJETO DE LEI N9 2.633/89 - do Sr. Nelton Friedrich -que"_
tina. as importâncias não pagas dos prêmios da Loteria Fede~

ral, Loteria Esportiva Federa.l e Loteria de números (Loto)
ao. Municípios atingidos por desastres climáticos ou ecológi
ço& e dá outras providencias M •

RELATOR: Deputado EDUARDO BONFIH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa, com substitutivo

'4. PROJETO DE LEI NQ 2.644/89 - do Sr. Jorge Arbage - que "di.
põe sobre a organização de serpentárlos municipais".

RELATOR: Deputado EVALDO GONÇALVES
PARECER: pela constituciona1.idade, juridicidade e técnica le

gislativa

15. PROJETO DE LEI N9 2.65S/89_do Sr. EvaJ.do Goncalvea - que '"de
nomina açude' público no !tunicípio de Camalaú, no Estado da Pa \
raiba, e dá outra.s providencias". -

RELATOR: Deputado AN'l'ONID MARIZ
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade' e técnica le

gislativa

16. PROJETO DE LEI N9 2.669/89 - do Sr. Gerson Marcondes -que"dis
põe sobre a organização, canstituição e funcionamento de Guar
das Municipais, e dá outras providências". -

JtELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO •
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e pela constitucio-

nalidade, juridicidade e técnica. legislativa do Pro
jeto de Lei n9 3.054/89, apensado

17. PROJETO DE LEI N9 2.705/89 - do Sr. Leonel Júlio - que -acres
conta parágrafo único ao art. 64 da Lei n9 5.10a, de 21 de se=
tembro de 1966 -Código Nacional de Trãnsito, dispondo sobre a!:,
torizaçio para dirigir veículo de terceiro".

RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

18. PROJETO DE LEI N9 2.778/89 - do Sr. Cunha Bueno - qUE: "altera
• redação da Lei n9 2.145, de 29 de dezembro de 1953, que cria
.. Carteira de comércio Exterior, dispõe sobre o intercimbio
com o exterior e dã outras providências".

RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

19. PIlOJE'tO DE LSr N9 2.800/89 - do Sr. Ga.ndi Jamil - que "torn&

=i~:t~~i1de~~i~~~~~~~ad~af~:~~::ã~e~d~ad:s~~t~~á;iodcf~ói
gios- e determina outras providencias".

RELATOR: Deputado FRANCISCO BENJAMIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

qislativa, com emenda, deste e do projeto de Lei n9
4.201/89, apensado

20. PROJETO DE LEI N9 2.819/89 - da Sr'J. Bete Mendes - que "estabe
lece a obrigatoriedade de as empresas manterem ônibus para õ
transporte ae s=us empregados ao local de trabalho, quandO este s!
tuar-se onde nao haja linhas regulares de transporte".

RELATOR: Deputado WAGNER LAGO
PARECER: pela constitucional idade, jurinicidClde e técnica le

gisla.tiva deste, com a emenda oferecida pela autora.,
e do projeto de Lei n9 4.139/89, apensado

21. PROJETO DE LEI N9 2.886/89 do Sr. Jorge Arbage - que "altera
a redaçio do art. 18 do Decreto-lei nQ 1.376, de 12 de dozem_
bro de 1974, que dispõe sobre a cria.cão de Fundos de Investi
m~nt~s, 3.~tc:::'a ~ lcgi.~l;;.:;B.c do Impo&to sobre a Renda I:e.lativa.
a incentivos fiscais e dá outras providéncias".

RELATOR: Deputado ARNALDO MORAES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica. le

gislativa

22. PROJETO DE LEI N9 2.902/89 - do Sr .. Jorge Arbage - que rdá no
va redação ao art. 18 do Decreto-lei n9 1.376, de 12 de dezem
bro de 1974, que dispõe sobre a crJ.a.cão de Fundos de Investi'="
.entos, altera a legislação do Imposto sobre a Renda relativa
a incenti110s fiscais e dá. outras providencias".

RELATOR: Deputado ARNALDO MORAES
PARECER: pela cons'titucionalidade, juridicidade e técnica ~e

qialativa

23. PROJETO DE LEI N9 2.917/89 - do Sr. Neuto de Conto - que "'di!,
. põe sobre- o traçado da BR-282 e dã outras providências".

RELATOR: Deputado OSVALDO MACEDO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

24. PRO.:rE'1'Q DE LEI N9 2.928/89, - do Sr. Uldurico Pinto - que -in
clui os odontõlogos nos benefIcios do Decreto-lei n9 2.114, de
23 ele abril de 1984, que institui a Gratificação de Incentivo
i Atividade Médica na Previdência 'Social, e dá outras provi
dencias".
RELATOR: Deputado ARNALDO MORAES
PARECER: pela inconstitucionalidade

25. PROJE"1'Q DE LEI N9 2.930/89 - do Sr. Uldurico Pinto-que "ise!!.
ta de Imposto a. importação de material mé.dico e odontológico,
para utilizacão em procedimentos clíniCOS, de pesquisa e ter,!
pêuticose dã outras providências".

RELATOR: Deputado RAIMUNDO BEZERRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade @ técnica le

gislativa

26. PROJETO D~ LEI N9 2.933/89 - do Sr. Alcides Lima - que "revo
'9'& o item" das Obaerva,ções sobra a Tabela IV da Lein96.032,

de 30 de abril de 1974, que dispoe sobre o Regimento de Custas
da Juati<:a Federal-.

RELATOR: Deputado ROSARIO CONGRO NETO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le

gislativa e, no mérito, pela aprovação, com substit!!
tive

27. PIlOJETO DE LEI N9 3.420/89 - do Sr. Airton Cordeiro _ que"proi
~ a contratacão de pesquisas de opinião com fins eleitoraiã
• dá outraS providências".

RELATOR: Deputado StLVIO ABREU
PARECER: pela constitucionalidad'!!, juridicidade, técnica le

gislativa e, no mérito, pela aprovação
VISTA: o Deputado José Maria Eymael, que pedira vista, de

volveu o projeto sem manifestação escrita

28. PROJETO DE LEI U9 3.745/89 - do Sr. Pa'ulo Paim _ que "dlspõ,:
aobre a jornada de trabalho para os trabalhadores que perce

. bUl adiciona.is de insalubridade, periculosidade ou exerçam a
~1vJ.dadea consideradas penosas".

=~:: :l~t~~~s~ft~~~o~ffiade,juridicidade e técnica le-
q1al.a:t.iva

29. PROJETO DE LEI N9 3.759/89 _ do Sr. José Maria Eymael. - que
-dispõe !Iobre a profissão de Guia de Turismo e dá outras pro
vidências-.
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RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, jurldicidade e técnica le

gislativa

"30. PROJETO DE LEJ: N9 3.766/89 - do Sr. Inocê.ncio Oliveira - que
-regulamenta a licença de funcionamento dos postos de: medica
mentos e dá outras providências".

RÉLATOR: Deputado SILVIO ABREU
PARECER: pela inconstitucionalidade

3t. PRQJÉTQ DE LEI N9 3.775/89 - do Sr. Uldurico Pinto - que "ins
• "t.itui na televisão informativos especiais parll surdos-mudos e

determina outras providencias li •

RELATOR: Dep'-;1tado STtLIO DIAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

32 .. PROJETO DE LE::C N9 3.865/89 - do Sr. Francisco Dornelles - que
"altera a Lei n9 6.404, de 1S ele dezembro de 1976, que dispõe
.obre as .ociedades por ações -.

RELATOR: Deputado MARCOS FORMIGA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicldade e técnica le

gislativa.

33. PROJETO DF. LEr N9 3.868/89 - do Sr. Aldo Ara.nt~5 - que "pr.,!-
b. as empresas fabricantes ou montadoras organizarem grupos
de consórcios para a venda dos produtos de sua fabricação".

R.ELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela. constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gislativa

34. PROJETO DE LEI NQ 3. 899-A/89 _ do Sr. Prisco Viana - que "acres
c:enta parágrafo 29 ao art. 21 da Lei n9 7.805, de 18 de julhõ
dt! 1989, que altera o Decreto-lei n9 227, de 28 de fevere.iro
de 1967, cria o regime de permissão de lavra garimpeira, ex
tinque o regime de matricula e dá outras providências'·.

RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juri.dicitade, têcnica le

gislativa e., no mérito, pela aprovação, com emenda

3S. PROJETO DE LEI N9 3. 904-A/89 - do Sr. Paulo Za.rzur - que. "dispõe.
sobre o local de trabalho do professor com 50 anos de idade,
de acordo com sua opção".

RELATOR: Deputildo S!LVIO ABREU
PARECER: pela inconstitucionalidade

36. PRroETQ DE LEI N9 3.974/89 - do Sr. Aécio de dorba - que "fi
xa Bases e Diretrizes do Desporto Nacional e dá outras provi
dências-.

RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR
PARECER: pela conat:Ltucionalidade, jur1dicidade. e t.écnica le-

gislativa .

37. PROJETO DE LEI N9 4.005/89 - do Sr. Uilson Gibson - que "ins
titui as Varas Agrárias e dá outras providências".

RELA"i'OR: Deputado O\.RLOS VINAGRE
PARECER: p':,.la inconstitucionalidade

42. PROJETO DE LEI NQ 4.073/89 - do Sr. Francisco Amaral que
-desvincula Passa Quatro da Junta de Conciliação e Julgamento
de Caxambú, no estado de tUnas Gerais".

~r'RELATOR: Oeputado JOst GENO!NO
PARECER: pela inconstituc1onaU.dade

43. PROJETO DE LEI NQ 4.076/89 - do Sr. Uldurico Pinto _ que IIdis
põe sobre a criação de uma Junta de Conciliação e Julaarnento
da Justiça do Trabalho no Hunicipio de Teixeira de F'::-eitas, no
no Estado da Bahia., e determina outras providências-.

RELATOR: Deputado JOSe GENO!NO
PAAECER: pela inconstitucionalidade

44. PROJETO DE LEI N9 4.078/89 - do Sr. Airton Cordeiro _ que "re
gula o exercício da profissão de Oesp""chante de Trânsito-. -

RELA'IOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
PAllECER: pela constitucionalidade, juridi.cidade. e técnica le

gislativa

:11 : CD"ISSID DE RELA'DES EXTERIORES
Hor6r.0: 10 hor •• - Locel: Ssla D2

·.~Iuta:

A - "ATtRIA E" REGI"E OE TRA"ITAGIO OROINARIl:

1) eX'"! Df R~LAT6"IO encaminhado pelo "'nletra de ~8t'do das RIle-
çO•• [xterlores, Oro FRANCISCO RI!ZEK, de visita. wlahlngton,
r'.IIZI4. floa dia 10 ti 11 di maio corrente.

2) I!OUfRI"ENTO Na CRe;-D2/9D - -Requer seja encaminhada f1"nugem la
Pretldente do Sovlete Supremo da Lltulnla·
- Autor: Deputado JOiO HERRt1ANN NETO
- RI.ator: DeputadO 80CAYUVA CUNHA
- Plreclr: Pela ,provaçlo, com nova "eClaçlo <Iprovado em 09/S/90)
- REDIGIO f I NAL

3) flfOUfR'"fNTO "D CRf-03/S0 - -ReqUer que I comlselo de qeleç/Sls
fxterloree encaminhe ao Hlnlstro das RelaçOes Elltenores soll Cl
taça., vlunClD • lnstalaç50, na República da China (forp.ijs.>. de
6rllo di representaçlo do Governo brasllel,.o."
- autor: Deputado JORGE VIANNA
- Rel.tor: DeputadO FRANCISCO r3ENJAHIH
- Plr.cer PrllvlO: Pel·. sollcltar;lo de InformaçlSes la HlnlSt~rlo

das RelaçGes Exterlorlle.

4) "fOU!RI"f"TO NA C"f-05/9D - "Requer Que. Coml"lo dI Rel8çGes
Exteriores manifeste ao Hlnlst6,.10 des Relar;ftes EK"terlOre~ 1:10
IIrlS11- I a05 G.overn05 lIII Cub. ti dos E!ltados UnidOS da Am~"IC8 dO
do Norte - Itrav6s de 'UI Eml)llllJC8dllS em BrlSrll' - a &'.1' preo
CU"I~lo • o seu -protesto auanto a emls50es.da TV-Ha,.tl e'" Cuba e
os ••• relelos militares elmultAneos p,.etleaClos pelo Governo Nor-
tl-Im.rlelno naquela reglAo" '
- lutor: Deputado DOMINGOS LEONELLI.

15) JlI!OU!RI"EHTO NII CRf-08/90 - " .. equer seja solicitada ~ Funlleçlo
Clrlos Chagas Informar;Oes, a serem submetidas li apreclaç!o destl
COMlaslo, sobre o Concurtlo pera Aeeeesor LeglelltlYO, organiza
do ,ar Iquell entidade·
- Autor: Deputedo BOCAYUVA CUNHA

I) "fHSIGI!" NR 90S/e9 - ·submete il eonelderaçlo do Congre!l'o Naclo
nll o "texto Go Acordo 'obre o Sfetema Global de Pre.ferenCla,
COmerCiaiS - SGPC, 851Slnado em abril de 19aa, na Cidade de Bel
grldo· •
- lut:ar: PODER EX(CUTIVO
- Relator: DeputadO NAPHTALI ALVES DE SOUZA Cdlstrlb. em 22/3/90)
- Parlcer: favor'vel, noe termos do Projeto da Decreto Leglslllt:l-

vo tlue apresenta.

38.

39.

40.

4t.

PROJETO DE LEI N9 4.033/89 - do Sr. Del Bosco Amaral - que
-cr1.a, na 2" Região da Justiça do Trabalho, no Estado de São
Paulo, as Juntas de Conciliação e Julgamento de São Vicente
(1. e 2.) e determina outras providencias".

REIATOR: Deputado JOSe GENOIN'O
PARECER: pela inconstitucionalidade

PROJETO DE LEI NQ 4.040/89 - do Sr. Aécio de Borba - que -dis
põe sobre medidas de fomento e proteção ao desporto". -

RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR
PARECER: pela constituciona.lidade, juridicidade e técnica le

qislativa

PROJETO DE LEI NQ 4.065/89 - do Sr. Renan Calheiros - que ITdis
põe sobre o t.abelamento de preços dos produtos que compõem ã
cest.a básica do trabalhador" ~

RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela. constitucionalidade, juridicidade e técnica le

gi8lativa

PROJETO DE LE:I NQ 4.072/89 _ do Sr. Francisco 1UDara.l - que
·cria a Junta de Conciliação e Julgaflanto de PaSSA Qua.tro, E.!
toado de Minas Gerais".

RELATOR: Deputado JOS:e GENO!NO
PARECEa: pela. inconsti.tuci.onalidade

7) "I!NB'G~" NR 951/99 - ·Submete li consldenc:lo do CongrlS,o Naclo
nll o tl.to do Conv!nlo Multilateral Constitutivo dO Centro qe
11011.1 de Slsmologla para a Am6rlca da Sul. celebrldo tlntre 01
Governos di República da Boi {yll, de República do peru, da R~DÚ

"IC. Orlentll do uruguai e da Re-públlca 48 Venezuela, ell llfl'\3. a
18 de Hllno d' 1971. ao qual o Govêrno era!.llelro Dre"ttl'lde &;J,.e
'I"tllr lua Ideelo. uml vez que tenna reCebld._o a COMpetentel:"ro-
vaçlo plrl til." I.wil,••
- lutor: PODER EXECUTIVO '.'f
- ReUtor: Oeputldo JoIO HERRMANN HETO (dlstrlbu(da em 19/~/90)

- Parecer Pr6vlo: Pela sollcltaclo de Inforl1lçOes lO ",nls"tltrlo
dlS AtllçOes Exteriores

.) "EMS.Cf""a 12/90 - "SUbmete. cOnsJderlçlo do congresso "tCIO".'
o "tlxto do Acordo-Ouadro de Cooperac:Ao Econômica. InlltJ&tr'll.
CI.ntrflco-TecnoIÓglca. Técnica ti Cultural. celebrldo entre o Go
verno til República federatIva do BrasIl ti o Go~tlrno da RepúbliCI
Itel lenl, em Roml •• 17 de outubro de 1989.·

~ ::~:;~r~qg::u~:~~U~~~~ZIOCAMPOS (reClI&trlburda ti'" 07/06/90)
- 'arlc.r: Fayorhel, nos "termos do ProJet.o de Decrlt,o leglslst:l

vo !!Iue apresenta.

.) MI!NSIG!" NR 1!5/ID - "Sufl•• te li cana I deneao dO Congre~ao Mie I onal
o texto di Convençlo contra o TrUlco II (Cito de rntorp"~entes e
'1 SUbltlnclas PsicotróPicas. IprO'ladl em Viena, em 20 Ge dezem
bro de 1988.·
- Autor: poo~1l ~XECUTIVO

- Rllltor: Deputado DASO COI"'BRA (dl~trlbu(da em 22/03/90)
- '.recar: fa'lor'VII, nos termos do projeto de Oecreto Leglslltl-

vo «tUI apreseata.
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10)"I::NSAGE" Na 110/80- ·SU ••'U • coneldlraçlo do Congreslo H,clon.1
o tl.tO do Con .. I"' o COlftUl: la' CI' ebratSo entre o GoVUftQ Óa R,PÓ
"leI f.dlratlvl (Ia r1rutl • o Governo di Re"úbllcl d' CUtll, 'In
8r •• II'I. I 1a di outufHO •• '989-.
- .utar 1 '001::" fXI::CUT I VO
- '.... t.r: O,putldO ROetlnO O'AVlll <distribui,,. I'" 12/0e/90>
.. ,.,.,cerz ruorhll. "ti terMol do I'rl)'ltD C11 O.crato Latl,l,tl

". ~V • • 'r....t._
")"ENSAGt"'NI ..115/10- -Su ••• U • coftlldtnçlo do Consras.o NlclQn.f

O tlxto l1li Convlnçlo lolr, 01 Dlrlltos C1' Cri''''', adotada ,ela
.....'IDI.'.-G.r.1 da. N"cle. Unidas 8'" 20 clt "overrltJro d. 1989 •
•"""\1' ,." Go~"no ftntH."o Im 2ft di ),,,euo •• '\S1'a0.-
- Autorl 'ODrR fXI!CUTIVO
~ RUatou: Ol,utedl "MIII DE LOURO!!S 11'&011 (dlttrltJ.,",' 12/e/SJO)
- ... r,c'ft rlvorhll, 1'1" tUll'lo, do "roJ.to ClI D.cr.to L•• ltlttl-

vo tlv•• 'r .... t •.

·1Z)P"OJETO DE: LEI HI 7S"/11 ... -"rorlle- r.llçol' dl'IO'"'tICI' com ,.f
li' tlu ••dot.'" Jlolftlclt I"clll, O. tlllJcrl"'ln.çlo rlcJI1.
- Autorl~ D.putlt" etN(OITI OI SILVA
- "elator: OIPUtldO JON($ SINTDS NfVfS (r.d 'itr I bu (dO em 22/3/1D)
- .... r.c.rl Contr'rlo (11 •• 11ft U/05/90)
- VI.ta CtnJV'fttl. O.'ut.... DDMINGOS LEDN"ELLI. "flIHC'ICO BfN.U-

Mil'
- Vlto; ',vlr6v.'. co"' ... fI ••••

'I)PIIDJETO De: lEI NO 1.81'/1' - ·'r ...... crl.clo de .srovlll' nl.
t"r., •• .,olvtl. fa UI'''''. ,\t\lUa' fia fal., \nt'lrnac'on.\ IS.
frontllr •••• filiO., Na,te • OIStl do e"SII, I cU autr •• provi"
"ntll'· ('M '"'.0 O. "U.to. di LII n•• 1.D31/BlI .. 110 Olllut.dO
••• ,. C.t'vto, , 1.930/81 - 4111 Ouutla. ftl~UII CanIS"")
• lot•• , C.,utU. JUS! GU(CtS .
- ... latDr: DUtutado f"RINCISCO OIÓGfHfS (dl$trlburdo 'M 2S/09/88)
- '.r.Clr: rlvor6vel .. ""I'SI"tlefO em 29/11/89
- VI.tl: ID DIPutadO 00" ••'05 LlQHl!lll - dlvolvldO lU'" • .,tlfe.tl-

ça. '
... 22/03/10: Iftc.lftlnnldo II ... I.tor Dlr. Imltlr ,..rlc.r ao'ra ,-

"'1""1 Ipr •• ent.d,8 "1' lutor em 0~/'2/89

- '.recer: rlvorh., '8 f.,"!S" do lutor (8preunt.dO I'" i!5/""90)
- 'lttl do plrecer t, 'fItlU'.It: Oeput'do ILOYSIO CHIVfS
- 'I/OS/IG: R.t\r •••. ''''1 l.tOf'. Oa [mln'dl nQ a
.. Veto: fnorhll .0 plrecer do "llltor. tlRelO .'" 'IUtl a r.tU'

1ft •• f.,nll' nl 3 ..

-IV - COHISsAo CE TIlADALHo. DE AIlHINISTAAÇAo E .ERVIço .DBLICO

lIorlrloz 10 hera. 10ealt .'1& 11

Y. ... COHUS.\o ESPECIAL DESTINADA Ao nOFEIl:Ut PARECEIt AO PROJETO

LEI "9 •• 015''', OE,E -OISPOE SOBRE Ao POLt':'ICA AGlttCOLA-.

Data. 28.06. 'O

Hoririol'9lJO horas

Local. Sala 5 - Anexo II

Pautai A••unto. internol.

VI - eo.ul'Ao II'EC:IAJ., JIIC:UdIDA DE DAR ....KECEJIt A EXl:KDA A CONITI'J'"JIt"'\O

•• 1. DI: UII. QUE -INITITUI A '0'''' DE KOATEI: DA Otn'MI PAOVIDtH

CU-••-.

Horário! lO horas Local: Sala 17 ..

Pauta. Audifncias com os leguintes conferencistasJ

• OR. ANlO~IO CARLOS BARA~DIER

Professor de Processo Penal da rlculdzde
CindidO Mendes _ !pAnema - RIo de Janei
ro.

2 • OR, ANlOtlIO EV~,R!SlO OE MORAES nulO

Professor dI! DIrei to Penal da Unlversld,!
de Estadual do Rio .de Janeiro.

3 • OR. OPHIR FlLGUEIRAS CAVALCANlI

Presidonte ~o Consellt0 federal da OAB.

(Encerra-se li Sessão às 18 horas e 29 minutos.)

ATOS DA MESA
EXONERAÇÕES:
O Presidente da Câmara dos Deputados,

no uso das atribuições que lhe confere o arti
go 1", item I, alínea a, do Ato da Mesa n'"
119, ,de 30 de março de 1989, resolve conceder
exoneração, de acordo com o artigo 137, item
I, § 1", item I, da Resolução n" 67: de 9 de
maio de 1962, a EUO JOSÉ NASCENTES,
Técnico Legislativo, Classe 1', ponto n" 3201,
do cargó de Assistente de Gabinete, CD
DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, que exerce no Gabinete
do Diretor-Geral.

Câmara dos Deputados, 27 de junho,de
1990. - Deputados Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o arti
go 1", item I, alínea a, do Ato da Mesa n"
119, de 30 de março de 1989, resolve, conce
der exoneração, de acordo com o artigo 137,
item I, § I", item I, da Resolução n" 67, de
9 de maio de 1962, a partir de 2 de janeiro
de 1990, a NASSER SALEH ABDEL QA-'
DER, do cargo de Assistente Administra
tivo, CD-AL-026~ Classe Especial, Padrão I,
do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados.

Câmara dos Deputados, 26 de junho de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

,,'
Republicado por omJ:;!ião do DC'N de 27:':.,9fl.

NOMEAÇÕES:
O Presidente da Câmara dos Deputados,

no uso das atribuições que lhe confere o arti
go I''', item I, alínea a, do Ato da Mesa n"
119, de 30 de março de 1989, resolve nomear,
na forma do artigo 103, alínea b, da Reso
lução n" 67, de 9 de maio de 1962, EUO
JOSÉ NASCENTES, Técnico Legislativo,
Classe I", ponto n'.' 3201, para exercer, no
Gabinete do Diretor-Geral,o cargo de Chefe
de Serviço de Administração, CD
DAS-101.2, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, transformado pelo arti
go 2'.' do Ato' da Mesa n" 15, de 26 de maio
de 1987.

Câmara dos Deputados, 27 de junho de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o arti
go 1", item I, alínea a, do Ato da Mesa n"
119, de 30 de março de 1989, e observado
o disposto no artigo 4" da Lei n" 5.901. de
9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma
do artigo 103, alínea b, da Resolução n" 67,
de 9 de maio de 1962, UNDOLFO PAOLIE
LLO, para exercer, no Gabinete da Terceira
Secretaria, o cargo de Assesessor Adminis
trativo, CD-DAS-102.3, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, transfor
mado pelo artigo 1'.' da Resolução n" 103, de
3 de dezembro de 1984.

Câmara dos Deputados, 26 de junho de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi- '.
dente da Câmara dos Deputados.

Republicado por omisSlio do DCN de 27-fi-90.

DESIGNAÇÕES:
O Presidente da Câmara dos Deputados,

no uso das atribuições que lhe confere o arti
go I", item I, alínea a, do Ato da Mesa n"
119, de 30 de março de 1989, observado o
disposto no § 2" do artigo 136 da Resolução
n" 67, de 9 de maio de 1962, com a redação
dada 'pelo artigo 1" da Resolução n" 14, de
1" de dezembro de 1975, resolve designar
DERMIVAL NOGUEIRA DE SOUZA,
Técnico Legislativo, Classe I', ponto n" 2039,
2" substituto do Chefe de Secretaria de Viee
Líderes. CD-DAS-101-2, do Gahinete do Lí
der do Partido dos Trabalhadores, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 12 de
junho do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 26 de junho de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados.
no uso das atribuições que lhe confere o arti
go 1\', item I, alínea a, do Ato da Mesa
n" 119, de 30 de março de 19119, observado
o disposto no § 2" do artigo 136 da Resolução
n'.' 67, de 9 de maio de 1962, com a redação
dada pelo artigo 1" da Resolução n" 14, de
dezembro de 1975, resolve designar LUIZ
AFONSO SIEIRO SOARES, Técnico Le
gislativo, Classe Especial, ponto n" 1785, 1"
substituto do Chefe de Secretaria de Vice-Lí
deres, CD-DAS-101.2, do Gabinete do Líder
do Partido Democrático Social, em seus im
pedimentos eventuais, a partir de 1" de junho
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 26 de junho de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.
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o Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o arti
go 1", item I. alínea a, do Ato da Mesa n"
119, de 30 de março de 1989, observado o'
disposto no § 2" do'artigo 136 da Resolução'
n" ,67, de 9 de maio de 1962, com a redação
dada pelo artigo 1" da Resolução nU 14, de
1'.' ,de dezembro de 1975, resolve designar
MOISES LOBO DA CUNHA, Técnico Le
gislativo, Classe Especial, ponto n" 3557, 2",
substituto do Chefe de Gabinete do Líder
do Partido dos Trabalhadores, CD-

DAS-I0l.4, em seus impedimentos even
tuais, a partir de 12 de junho do corrente
ano.

Câmara dos Deputados, 26 de junho de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Cãmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara do's Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o arti
go 1", item r. aIíneaa, do Ato da Mesa n"
119, de 30 de março de 1989, observado o
disposto no § 2" do artigo 136 da Resolução
n" 67, de 9 de maio de 1962, com a redação

dada pelo artigo I" da Resolução n" 14, de
1" de dezembro de 1975, resolve designar RO
BERTO SALES, Técnico Legislativo, Classe
1', ponto n" 2614, 1" substituto da Diretora
da Coordenação de Apoio Técnico, CD
DAS-lOl.3, da Assessoria Legislativa, da Di
retoria Legislativa, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 12 de junho do corrente
ano.

Câmara dos Deputados, 26 de junho de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.
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r--------------- MESA ---------------,
Presidente:
PAES DE ANDRADE (PMDB)

1" Vice-Presidente:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL)

2° Vice-Presidente:
WILSON CAMPOS (PMDB)

19 Secretário:
LUIZ HENRIQUE (PMDB)

2° Secretário:
EDME TAVARES (PFL)

3° Secretário:
CARLOS COTTA (PSDB)

4'" Secretário:
RUBERVAL PILOTTO (PDS)

Suplentes:

FERES NADER (PTB)

FLORICENO PAIXÃO (PDT)

ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN)

JOSÉ MELO (PMDB)

LIDERANÇAS
PARTIDO DO MOVIMENTO

DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB-

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

-PDT-

Líder
IBSEN PINHEIRO

Líder
DOUTEL DE ANDRADE

Líder
RICARDO FIUZA

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
-PFL-

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDS-

Líder
AMARAL NETTO

Vice-Líderes

Lúcio Alcântara
Beth Azize

Darcy Pozza
Gerson Peres

Vice-Líderes

Aécio de Borba
Bonifácio de Andrada•.

Brandão' Monteiro
Lysâneas Maciel
Miro Teixeira

Nelson JobIm
Osmundo Rebouças
Roberto Rollemberg
Tidei de Lima
Ubiratan Aguiar

Genebaldo Correia
José Tavares
Luiz Roberto Ponte
Maurilio Ferreira Lima
Leopoldo Souza

Vice-Líderes

Jesus 'rajra
Iberê Ferreira
Stélio Dias
Paes Landim
José Lins
Jofran Frejat

Vice-Líderes

Erico Pegoraro
Etevaldo Nogueira
Luiz Eduardo
Sandra Cavalcanti
Osvaldo Coelho
José Santana de Vasconcelos

PARTIDO DA RECONSTRUÇÃO
NACIONAL
-PRN~

Líder
RENAN CALHEIROS

Vice-Líderes

Líder
GASTONE RIGHI

PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO

-PTB-

PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA

-PSDB --'-

Líder
EUCLIDES SCALCO

Vice-Líderes

Arnaldo Fâria de Sá
Nelson Sabrá

Hélio Costa
.Basíiio VilIani

Vice-Líderes
Robson Marinho
Virgildásio de Senna
José Costa

José Guedes
Maria de Lourdes Abadia
Elias Murad

Sólon Borges dos Reis
Roberto Jefferson

Valmir Campelo
Osvaldo Sobrinho



Paulo Paim

PARTIDOS DOS TRABALHADORES
-PT-

Líder .
GUMERCINDO MILHOMEM

Vice-Líderes

Benedita da Silva
Eduan:lo Jorge

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO
-PDC-

Líder
EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

Vice-Líderes

PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO

-PCB-

Líder
ROBERTO FREIRE

Vice-Líderes
Fernando Santana Augusto Carvalho'

PARTIDO SOCIALISTA CRISTÃO
-PSC-

José Maria Eymael

Fra.lcisco Coelho
Jairo Azi

Líder
FRANCISCO ROLIM

PARTIDO LIBERAL
-PL-

Líder
AFIF DOMINGOS

Vice-Líderes

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

-PSD-

Líder
CESAR CALS NETO

José Geraldo Ricardo Izar

PARTIDO SOÇIALISTA
BRASILEIRO

-PSB-
Líder

JOSÉ CARLOS SABÓIA
Vice-Líder

PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSISTA

-J;'RP-

Líder
ADHEMAR DE BARROS FILHO

Ademir Andrade Célio de Castro

PARTIDO DAS REFORMAS SOCIAIS
-PRS-

Líder
MELLO REIS

Vice-Líderes
José da Conceição

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
-PCdoB-

Líder
HAROLDO LIMA

Vice-Líder
Aldo Arantes

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA
-PST-

Líder
JOSÉ FERNANDES

Vice-Líder
Chico Humbertg

PARTIDO TRABALHISTA
RENOVADOR

-PTR-

PARTIDO MUNICIPALISTA NACIONAL

-PMN-

. Líder

JOÃO CUNHA

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL

-PTdoB-

Líder

Leonel Júlio

LÍDER DO GOVERNO

Renan Calheiros

Vice-Líderes

Líder

Assis Canuto

Antonio Carlos Konder Reis
Humberto Souto

Gidel Dantas



COMISSÃO DE AGRICULTURA PDC

E ;POLÍTICA RURAL Paulo Mourão Roberto Balestra

Presidente: Humberto Souto - PFL
Vice-Presidentes: Vinicius Cansanção - PFL PSB

Vicente Bogo - PSDB José Carlos Sabóia
Jorge Vianna - PMDB

Titulares PCdoB

PMDB ~anuel Domingos

Doreto Campanari José Freire PLPGeraldo Fleming José Mendonça de Morais Ubiratan SpinelliHilário Braun Jovanni Masini
Iturival Nascimento Rosa Prata
Ivo Mainardi Rospide Netto
Ivo Vanderlinde Santinho Furtado SuplentesJorge Vianna Sérgio Spada

PMDB
Alexandre Puzyna Maguito Vilela
Fausto Fernandes Melo Freire

PFL Genésio Benardino Nilson Sguarezi

Alysson Paulinelli Jonas Pinheiro Jorge Vianna Nyd,er Barbosa
Victor Fontona José Tavares Paulo MacariniDionisio Dal-Prá

Luiz Soyer Raul FerrazHumberto Souto Vinicius Cansanção'
Jacy Scanagatta ~ Vaga 2 vagas

PFL
Íberê Ferreira Leur Lomanto
Jairo Carneiro Messias Góis

PSDB João da Mata Osvaldo Coelho
Adroaldo Streck Vicente Bogo José Moura Pedro Ceolin
Caio Pompeu Vilson Souza Lael Varella PSDBNelton Friedrich

Carlos Mosconi Lézio Sathler
Cristina Tavares Saulo Queiroz

, Edmundo Galdino
PDT PDT

Carlos Cardinal Tarzan de Castro Gonzaga Patriota Silvio Abreu
Fernando Lyra Nelson Aguiar

PDS
Adylson Motta Osvaldo Bender

PDS PRN
José Luiz Maia Ubiratan Spinelli José Gomes Freire Júnior

PTB
Jayme Paliarin Rodrigues Palma

PRN PLFrancisco Sales ·Raul Belém Afif Domingos Maurício Campos

PT
Paulo Paim 1 vaga

PTB PDCJayme Paliarin José Egreja
Borges da Silveira Sérgio Brito

PSB
João Herrmann Netb

PL PCdoB
Oswaldo Almeida Ricardo Izar Aldo Arantes

SEM PARTIDO
Gandi Jamil

PT
Plínio Arruda Sampaio 1 Vaga

Secretária: Mariza da Silva Mata
Ramais: 6978 - 6979 - 6980



COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Antônio Britto - PMDB
Vice-Presidentes: Hélio Rosas - PMDB

Paulo Pimentel - PFL
Lysâneas Maciel - PDT

PDC
Leomar Quintanilha

PSB
Uldurico Pinto

Titulares
PMDB

Airton Sandoval
Aloísio Vasconcelos
Antônio Britto
Antônio Gaspar
Domingos Juvenil
Eliel Rodrigues'
Fernando Cunha

PFL
Ângelo Magalhães
Arolde de Oliveira
José Camargo
José Jorge

PSDB
K,ayu Iha
Nelson Seixás

PDT
Cristina Tavares
Lysâneas Maciel

PDS
Antônio Salim Curiati

PRN
Hélio Costa

PTB
Ervin Bonkoski

Hélio Rosas
Henrique Eduardo Alves
Ivo Cersósimo
Luiz Leal
Maurício Fruet
Maurílio Ferreira Lima

Maluly Neto
Paulo Pimentel
Pedro Ceolin

Paulo Silva
Robson Marinho

Vivaldo Barbosa

Arnold Fioravante

José Carlos Martinez

José Elias .

Alarico Abib
Amilcar Moreira
Bete Mendes
Bosco França
Jorge Leite
Francisco Amaral
Manuel Viana

Âtila Lira
Cláudio Ávila
Eraldo Trindade
Érico Pegoraro

Acival Gomes
Fábio Feldmann

Carlos Alberto Caó
Carlos Cardinal

Bonifácio de Andrada
1 vaga

Jaime Campos

Féres Nader

Álvaro Valle

Florestan Fernandes

Paulo Mourão

Abigail Feitosa

Suplentes

PMDB

PFL

PSDB

PDT

PDS

PRN

PTB

PL

PT

PDC

PSB

Osmir Lima
Percival Muniz
Ralph Biasi
Roberto Rollemberg
Tidei de Lima
1 vaga

Humberto Souto
Jalles Fontoura
Paulo Marques
1 Vaga

Joaci Góes
Rose de Freitas

Luiz Salomão

Francisco Diógenes

Márda Kubitschek

Gastone Righi

Ricardo Izar

Tarso Genro

PL
Chagas Neto

PT
Irma Passoni

Roberto Augusto

Paulo Delgado

Secretária: Delzuite M. A. do Vale
Ramais: 6906 - 6907 - 6908 - 6910

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente~-1=heodorü-Mendes-~PMDB-- - 
Vice-Presidente: José Dutra - PMDB

Mário Assad - PFL
Bonifácio de Andrada - PDS



Agassiz Almeida
Arnaldo Moraes
Carlos Vinagre

I Harlan Gadelha
Hélio Manhães
João Natal
Lélio Souza
José Dutra
Leopoldo Souza

Titulares

PMDB

Mendes Riheiro
Michel Temer
Nelson Jobim
Nilson Gibson
Osvaldo Macedo
Renato Vianna
Theodoro Mendes

Wagner Lago

Aldo Arantes

Roberto Freire

PSB

PC do B

PCB

PFL
Eliézer Moreira José Thomaz Nonô Suplentes
Horácio Ferraz Mário Assad
Jairo Carneiro Messias Góis PMDB
João da Mata Ney Lopes Antônio de Jesus José Mendonça de Moraes
José Moura Paes Ladin Antônio Mariz Jovanni Masini

Fernando Velasco Lélio Souza
Genebaldo Correia Samir Achôa
Ibsen Pinheiro Uhiratan Aguiar

PSDB Ivo Cersó~imo 3 Vagas
Arnaldo Martins Moema São Thiago José Melo
José Guedes Plínio Martins PFL
Jutahy Júnior Sigmaringa Seixas Agripino de Oliveira Lima Jesualdo Cavalcanti

Aloysio Chaves Jesus Tajra
Eraldo Tinoco Paulo Pimentel

PDT
Francisco B"enjamin Oscar Corrêa

Bete Azize SIlvio Ahreu
Etevaldo Nogueira Sarney Filho

Gonzaga Patriota
Francisco Benjamin Stélio Dias

PSDB
Aécio Neves Jorge Uequed

PDS
Caio Pompeu Rosário Congro Neto

Bonifácio de Andrada Ibrahin Abi-Ackel
Egídio Ferreira Lima Vicente Bogo

Gerson Peres PDT
Brandão Monteiro Lysâneas Maciel
Jorge Hage

PDS
PRN Adylson Motta José Luiz Maia

Antônio Câmara Dionísio Hage Jorge Arbage
PRN

Roberto Vital Rubem Medina

PTB PTB

Benedicto Monteiro Rodrigues Palma
Gastone Righi Roberto Jefferson

PL

PL'
Adolfo Oliveira '-'Hdgas l~eto

Ismael Wanderley Marcos Formiga PT
Plínio Arruda S"mpaio f Vaga

PDC
Francisco Coelho Roberto Balestra

PT PSB

José Genoíno Tarso Genro 1 vaga
PCGoB

Haroldo Lima
peB

PDC Fernando Santana

Joaquim Haickel José Maria Eymael
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Ramais: 6920 ~6924



COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAS

PST
João Cunha

Presidente: Adolfo Ôliveira - PL
Vice-Presidentes: Raimundo Bezerra - PL

Geraldo Alckmin Filho - PSDB
Eunice Michiles - PFL

PCN
Edivaldo Holanda

SEM PARTIDO

Titulares
PMDB

Antero de Barros

Busco França
Cid Carvalho

. Hélio DUl\ue
Ibsen Pinheiro
Jorge Leite

Maria Lúcia
Raimundo Bezerra
Roberto Rollemherg
Samir Achôa
Waldir Pugliesi

Suplentes
PMDB

Fernando Cunha
Hélio Manhães
Ivo Lech
Jos~. Freire

Raimundo Rezende
Santinho furtado
Wagner Lago

·3 Vagas

Eunice Michiles
Júlio Campos
Sarne-y Filho

PFL
Simão Sessim
Victor Trovão
1 Vaga

PFL
João Machado Rollemberg
Jofran Frejat
Orlando Pacheco

PSDB

Ronaro Corrêa
Ricardo Fiúza
Sadie Hauache

Artur da Távola
Elias Murad

Paulo Silva

SEM PARTIDO

Secretário: Inadi Lima Cesário da Silveira
Ramais: 6930 - 6931

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

Presidente: Osmar Leitão - PFL
Vice-Presidentes: Furtado Leite - PFL

Sotero Cunha - PDC
Lúcia Vânia - PMDB

Gerson Peres

Raquel Cândido

PSD

PT

PDC

PL

PDT
Cristina Tavar~s

Cunha Bueno

PRN

PTB

PDS

Benedita da Silva

César Cals Neto

José Carlos Coutinho

Fausto Rocha

1 vaga

Jairo Azi

PSDB
Fáhio Feldmann Joaci Góes
Geraldo Alckmin Filho

PDT
Lúcia Braga Tadeu França

PDS
Carlos Virgílio 1 vaga

PRN
Geraldo Bulhões

PTB
Roberto Torres

PL
Adolfo Oliveira

PT
Lurdinha Savignon

PDC
Miraldo Gomes



Titulares Antônio Ueno
PFL

Furtado Leite
PMDB Dionísio Dal-Prâ Paes Landim

2 Vagas

Francisco Pinto Milton Lima PSDB

José Carlos Vasconcelos Renato Bernardi
Dirce Tutu Quadros Geraldo Campos

PDT
Mattos Leão Ronaldo Carvalho Carlos Alberto Caó Tarzan de Castro

4 Vagas PDS
Carlos Virgílio Felipe Mendes

PRN
Daso Coimbra

PTB
PFL João de Deus Antunes

Anmbal Barcelos Orlando Bezerra PL

Furtado Leite Osmar Leitão
Osvaldo Almeida

Luiz Eduardo Sadie Hauache José Genoíno
PT

PDC
Ottomar Pinto

PSDB Secretária: Marei Ferreira Lopes
Euclides Scalco Ziza Valadares Ramais: 6998 - 7001

1 vaga

PDT COM1SSÃO DE ECONOMIA,
Paulo Ramos 1 vaga

INDUSTRIA E COMERCIO

Presidente: Marcelo Cordeiro - PMDB
Vice-Presidentes: Fernando Gasparian - PMDB

PDS Ezio Ferreira - PFL

Melo Reis 1 vaga Luiz Salomão - PDT

Titulares
PRN PMDB

Mário de Oliveira Amilcar Moreira Marcelo Cordeiro
Climério Velloso Marcos Queiróz
Fernando Gasparian Nestor Duarte
Genebaldo Correia Osmundo Rebouças

PTB Lúcia Vânia Oswaldo Lima Filho

Farabulini Júnior Luiz Roberto Pontes Ralph Biasi
Luiz Viana Neto

PL
PFLRubem Branquinho

Airton Cordeiro José Moura
Ézio Ferreira Nan Souza

. Levy Dias Ronaro Corrêa

PT João Machado RolÍemberg Stélio 15ías

Eduardo Jórge

PSDB
PDC Dirce Tutu Quadros Ronaldo César Coelho

Sotero Cunha Jayme Santana Saulo Coelho
José Costa

PPB
Leonel Júlio PDT

Artur Lima Cavalcanti Miro Teixeira
Luiz Salomão

SEM PARTIDO

Suplentes PDS
Cunha Bueno Felipe Mendes

Geraldo Fleming PMDB 8 Vagas
Hélio Rosas-



PRN PSC
Renato Johnsson Rubem Medina Aristides Cunha

Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramais: 7024 - 7025

PTB
Fábio Raunheitti Milton Reis

PL
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

Afif Domingos Max Rosenmann CULTURA E DESPORTO

Presidente: Carlos SanfAnna - PMDB
Vice-Presidentes: Antônio de Jesus - PMDB

PT Álvaro Valle -PL
Vladimir Palmeira Sérgio Brito - PDC

Titulares
PDC PMDB

Ottomar Pinto

Antônio de Jesus Maguito Vilela

PSB
Bete Mendes Paulo AlmaP3
Bezerra de Melo Paulo Sidney

Raquel Capiberibe Carlos SanfAna Ubiratan Aguiar
Délio Braz Valter Pereira
Fausto Fernandes I vaga

PSC
Francisco Rolim

PFL
Suplentes 19ripino de Oliveira Lima João Alves

PMDB Atila Lira José Queiroz

Aluizio Campos Luis Viana Neto Eraldo Tinoco Sandra Cavalcanti

Expedito Machado Manoel Moreira Jesualdo Cavalcanti

Irajá Rodrigues Paulo Zarzur
Ivo Vanderlinde Roberto Brant
João Carlos Bacelar Rosa Prata PSDB
José Maranhão 1 Vaga Anna Maria Rattes Celso Dourado
Julio Costamilan Artur da Távola Hermes Zaneti

PFL
Benito Gama )vIanoel Castro
Costa Ferreira Victor Fontona

PDTFrancisco Dornelles 1 vaga
Iberê Ferreira Jorge Hage Márcio Braga

.PSDB
Darci Deitos Koyu lha
José Carlos Grecco Virgildásio de Senna PDS
José Serra Aécio Borba Telmo Kirst

PDT
Bocayuva Cunha Sílvio Abreu
César Maia PRN

PDS Geovani Borges Jayme Campos
Adauto Pereira Gerson Peres

PRN
Basílio Villani Nelson Sabrá

PTB PTB

Valmir Campelo 1 Vaga Sólon Borges dos Reis

PL
José Geraldo Sérgio Werne.ck

PT PL
João Paulo Pires Álvaro. Valle

PDC
Ademir Andrade



PT
Florestan Fernandes

PDC
. Sérgio Brito

PCdoB
Lídice da Mata

COMISSÃO DE FINANÇAS

E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Francisco Dornelles - PLF
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL

José Carlos Grecco - PSDB
Fenando Bezerra Coelho - PMDB

Titulares

PMDB

PTR
Ismael Wanderley

PRP
Adhemar de Barros Filho

Del Bosco Amaral
Edivaldo Motta
Expedito Machado
Fernando Bezerra Coelho
Fernando Velasco
Flávio Palmier da Veiga
Irajá Rodrigues

João Carlos Bacelar
José Ulisses
Luiz Alberto Rodrigues
Luiz Soyer
Paulo Zarzur
Roberto Brant

PFL
Arnaldo Prieto
Benito Gama
Francisco Dornelles

Suplentes Gilson Machado

PMDB

Djenal Gonçalves Henrique Eduardo Alves PSDBDoreto Campanari Mária Lúcia Edmundo GaldinoFrancisco Carneiro ~i.t~ Camata José Carlos GreccoHarlan Gadelha 4 Vagas José Serra

PFL
Airton Cordeiro Enoc Vieira

PDTAlceni Guerra Ney.Lopes
Christóvam Chiaradia Victor Trovão César Maia
Eliezer Moreira Chagas Duarte

PSDB
Octãvio Elísio Robson Marinho
Plínio Martins Ziza Valadares

PDT PDSLúcio Alcântara Tadeu França José Lourenço

Manoel Castro
Mussa Demes
Oscar Corrêa
Rita Furtado

Rose de Freitas
Saulo Queiroz

Moysés Pimentel

José Luiz Maia

PDS
Adylson Motta

Arnold Fioravante

PRN
Arnaldo Faria de Sá José Carlos Martinez

PTB
Fábio Raunheitti

PL
Roberto Augusto

PT
paulo Delgado

PDC
Jonival Lucas

PCdoB
Eduardo Bonfim

PCN
Edivaldo Holanda

SEM PARTIDO
Antero de Barros

Secretária: Jussara Maria GoulartBrasil d~ Araújo
Ramais: 7010;

PRN
Basílio Villani

PTB
Féres Nader

PL

José Geraldo

PT
LuÍz Gushiken

Flávio Rocha

Paulo Mincarone

Sérgio Werneck



PDC
Jonival Lucas

PSB

PFL
Alcides Lima

·Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Iberê Ferreira

'Milton Barbosa
Salatiel Carvalho
1 Vaga

Sérgio Naya

PSDB

COMISSÃO DE MINAS
E ENERGIA

Presidente: Gabriel Guerreiro - PSDB
Vice-Presidentes: Mauro Campos - PSDB

Maurício Campos - PL
Victor Faccioni~ PDS

PL

PDT

Raquel Cândido

Mauro Campos
Octávio Elisio

1 vagaVictor Faccioni

Antônio Perosa
Gabriel Guerreiro

PDT

SEM PARTIDO

José Maurício

PDS

PRN
José Gomes

PTB
Marluce Pinto

PL
Maurício Campos

PT
Virgílio Guimarães

PDC
Albérico Filho

PCdoB
l-vaga

PCB
Fernando Santana

PSD
César Cals Neto

Gandi Jamil

Victor Faccioni

Paulo Ramos

José Costa
Ronaldo Cezar· Coelho

Paulo Roberto

Hélio Costa

Nam Souza
Sandra Cavalcanti
Simão Sessim
Waldeck Ornélas

}osé da Conceição
Manoel Ribeiro .
Nelson Jobim
6 Vagas

José Elias

Gerson Marcondes
João Rezek
Murilo Leite
Prisco Viana

.Vingt Rosaoo
1 Vaga

PT

PDC

PSB

Titulares
l'~B

PDS

Suplentes

PMDB

PRN
Francisco Sales

Adroaldo Strek
Gabriel Guerreiro
Jayme Santana

Arnold Fioravante

José Marial Eymael

Joaquim Sucena

Alysson Paulinelli
Aroldo de Oliveira
João Alves
José Mendonça Bezerra

PSDB

Max Rosenmann

PFL

PTB

Arnaldo Moraes
A~drúbal Bentes
Fernando Gasparian
Firmo de Castro

Vladimir Palmeira

Artur Lima Cavalcanti
Miro Teixeira

1 Vaga
Secretária: Maria Linda Magalhã.es
Ramais: 6959 - 6960

Ademir Andrade
.Aldides ·Saldanha
Álvaro Antônio
Carlos Benevides
Eduardo Moreira



Suplentes
PMDB

Aloysio Vasconcelos
Hilário Braun
José Carlos Sabóia
João Agripino
Leopoldo Bessone

PFL
Albérico Cordeiro
Antônio Ferreira
Cleonâncio Fonseca
Ézio Ferreira

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame
Arnaldo Martins

PDT
Bocayuva Cunha

PDS
Aécio de Borba

PRN
Geovani Borges

PTB
José Egreja

PL
Assis Canuto

PT
José Genoíno

PDC
Gidel Dantas

PCB
Augusto Carvalho

PST
João Cunha

PLP
Ubiratan Spinelli

Luiz Alberto Rodrigues
Marcos Lima
Mário Lima
Maurício Fruet
2 Vagas

Júlio Campos
Rita Furtado
1 Vaga

Celso Dourado
Jutahy Júnior

Luiz Salomão

Bonifácio de Andrada

PFL
Aloysio Chaves
Antônio Ueno
Cláudio Ávila
Enoc Vieira

PSDB
Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

PDT
Bacayuva Cunha

PDS
Adylson Motta

PRN
Daso Coimbra

PTB
Carrel Benevides

PL
Jones Santos Neves

PT
Luiz Inácio Lula da Silva

Francisco Benjamin
Jesus Ta,ira
Leur Lomanto

Maria de Lourdes Abadia
Virgild,ísio de Senna

Roberto D'Avila

Amilcar de Queiroz

Márcia Kubitschek

João de Deus Antunes

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Boas
.Ramais: 6945 - 6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Márcia Kubitschek - PRN
Vice-Presidentes: Daso Coimbra - PRN

Antonio Mariz - PMDB
Enoc Vieira - PFL

Titulares
PMDB

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PSB
João Herrmann Neto

PCdoB
Eduardo Bonfim

SEM PARTIDO

Aluízio Campos
Antônio Câmara
Antonio Mariz
Ernani Boldrin
Le~poldo ~essone

Marcos Lima

Melo Freire
Naphatali Alves de Souza
Osmir Lima
Paulo Macarini
Percival Muniz
Ulysses Guimarães

Suplentes
PMDB

Matheus Iensen
Maurício Nasser
Maurílio Ferreira Lima
Mauro Miranda

Michel Temer
Renato Bernardi
Walmor de Luca
4 Vagas



PFL PSDB
Angelo Magalhães Paulo Pimentel Carlos Mosconi Jorge Uequed
José Thomaz Nonà Salatiel Carvalho Elias Murad Ruy Nedel
José Tinoco Vinícius Cansançào
Luís Eduardo

PSDB
Euclides Scalco Moema São Thiago PDT

Hermes Zaneti Sigmaringa Seixas Floriceno Faixão Nelson Aguiar
Lúcio Alcântara

PDT
José Maurício Vivaldo Barbosa'

PDS PDS
Ary Valadão Cunha Bueno

Nosser de Almeida
PRN

1 Vaga

Geraldo Bulhões Renato Johnsson
PTB

Solon Borges dos Reis Roberto Torres PRN

PL
Arnaldo Faria de Sá Fausto Rocha

Rubem Branquinho
PT

Virgílio Guimarães PTB

PDC Joaquim Sucena Roberto Jefferson

Sotero Cunha
PSB

Domingos Leonelli PL
PCdoB José Carlos Coutinho

Manoel Domingos
PPB

Leonel Júlio PT
Benedita da Silva

Secretária: Regina Beatriz Ribas Mariz
Ramais: 6992 - 6993 - 6994 - 6995

PDC
Borges da Silveira

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA PSB

Abigail Feitosa

Presidente: Joaquim Sucena - PTB
Vice-Presidente.s: Roberto Jefferson - PTB PCdoB

Walmor de Luca - PMDB
Jorge Uequed - PSDB

Haroldo Lima

Titulares

PMDB
Suplentes

PMDB

Alarico Abib Manoel Viana Bezerra de Melo Ivo Mainardi

Djenal Gonçalves Messias Soares Carlos SaneAna Mauro Sampaio

Genésio Bernardino Moisés Avelino Célio de Castro Oswaldo Lima Filho

Ivo Lech Raimundo Rezende Eduardo Moreira 5 Vagas

José Viam' Rita Camata PFL
1 Vaga Walmor de Luca Annibal Barcellos. José Lins

Eunice Michiles José Queiroz
Horácio Ferraz Orlando Bezerra

PFL PSDB
Alceni Guerra Orlando Pacheco António Carlos Mendes Thame Maria de Lourdes Abadia

Cleonâncio Fonseca Paulo Marques Geraldo Alckmin Filho Nelson Seixas

Érico Pegoraro Pedro Canedo
Jofran Frejat PDT

Carlos Cardinal Márcio Braga
Lúcia Braga



Edmilson Valentim
Secretária: Maria Inêz Lins

'Ramais: 7018 - 7019 - 7021 -7022

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

Antônio Salim Curiati,

Dionísio Hage

Ervin Bonkoski

José Luiz de Sá

Eduardo Jorge

Miraldo Gomes

Raquel Capiberibe

PDS

PRN

PTB

PL

PT

PDC

PSB

PCdoB

Mello Reis

Mário de Oliveira

Farabulini Júnior

PTB
Gastone Righi

PL
José Luiz de Sá

PI;
Paulo Paim

PDC
1 Vaga

PCB
Augusto Carvalho

PSC
Aristides Cunha

Presidente: Amaury Müller - PDT
Vice-Presidentes: Carlos Alberto Caó - PDT

Eurico Ribeiro - PRN

Titulares
PMDB

Domingos Leonelli
Franciscõ Amâral
Haroldo Sabóia
José Melo
José Tavares

PFL
Costa Ferreira
Eraldo Trindade
José Lins

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame
Célio de Castro

PDT
Amaury Müller

Manoel Moreira
Mário Lima
Mauro Sampaio
Tidei de Lima
1 vaga

José Mendonça Bezerra
Ricardo Fiúza
1 Vaga -

Francisco Küster
Geraldo Campos

Carlos Alberto Ca6

Suplentes

PMDB
Carlos Vinagre
Luiz Roberto Pontes
Jorge Gama
Nilson Gibson

PFL
Arnaldo Prieto
Evaldo Gonçalves
José Camargo

PSDB

José Guedes
Myriam Portella

PDT
Floriceno Paixão

PDS
Darc~ Pozza

PRN
Flávio Rocha

PTB
Mendes Botelho

PL
Jones Santos Neves

PT
Irma Passoni

PDC

Francisco Amaral
Osmundo Rebouças
Uldurico Pinto
.3 Vagas

Maluly Neto
Osmar Leitão
1 Vaga

Nelton Friedrich
Vilson Souza

Lisâneas Maciel

José Lourenço

PDS
Artenir Werner

PRN
Eurico Ribeiro

Ornar Sabino

Eduardo Siqueira fampos

PCB
Roberto Freire

PSC
Francisco Rolim'

Secretario: JOsé Roberto Nasser Silva
Ramais: 6986 - 6987 - 6988 - 6989 7004 - 7007



COMISSÃO DE VIAÇÃO,
TRANSPORTES,

DESENVOLVIME~TOURBANO
E INTERIOR

PCdoB
1 vaga

Suplentes

PMDB

Presidente: Jorge Arbage - PDS
Vice-Presidentes: Darcy Pozza - PDS

Chistóvam Chiaradia - PFL
Firmo de Castro - PMDB

Titulares
PMDB

Álvaro Ant6nio
Antonio Britto
Eliel Rodrigues
'Flávio Palmier da Veiga
'Iturival Nascimento
José Ulisses

Moisés Avelino
Paulo Almada
Prisco Viana
Paulo Sidney
Vingt Rosado
i Vaga

Alexandre Puzyna
Asdrubal Bentes
Dalton Canabrava
Firmo de Castro
Jorge Gama
José Maranhão

Albérico Cordeiro
Antônio Ferreira
Etevaldo Nogueira
Furtado Leite

PFL

Júlio Costamilan
Manoel Ribeiro
Maurício Nasser
Mauro Miranda
Nilson Sguarezi
Nyder Barbosa

José Tinoco
Lael Varella
Waldeck OrnéJlas

PFL
Jacy Scanagatta
Jonas Pinheiro
José Santana de Vasconcelos
Levy Dias

PSDB
Antônio Perosa
Francisco Küster

PDT
Edésio Frias

PDS
José Luiz Maia

Mário Assad
Milton Barbosa
Mussa Demes

Mauro Campos
Ruy Nedel

Lúcio Alcântara

Telmo Kirst
PRN

Eurico Ribeiro Raul Belém

Composição

MEMBROS DO CONGRESSO

1 - COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITO
RIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS).

Marcos Formiga

Paulo Mincarone

, Joaquim Haickel
PDC

PT

PCdoB
Leomar Quintanilha

Lurdinha Savignon

PL

Marluce Pinto

PTB

1 vaga
Secretária: Iole Lazzarini

Ramais: 6972 - 6973 - 6974

Ismael Wanderley

Deputados

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

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO
Charles Curt Mucller Almir Laversveiler
·Cesar Vieira de Rezende José Carlos MeJlo
Pedro José Xavier Matoso

Senadores

. Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes
Nabor Júnior

PSDB
Acival Gomes Lézio Sathler
Darcy Pozza Myriam Portella

PDT
Brandão Monteiro Edésio Frias

PDS
Darcy Pozza Jorge Arbage

PRN
Freire Júnior Roberto Vital

PTB
Mendes Botelho Valmir Campelo

PL
Assis Canuto Paulo Roberto

PT
João Paulo

PDC
Gidel Dantas' JairoAzi



2 - COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA DE
APRECIAR OPROJETO DE LEI N~ 1.506/89, QUE
','INST!TUI NO~MAS GERAIS DE JlROTEÇÃO
A INFANCIA 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. 
~ .
3" Vice-Presidente: Deputado Benedicto Monteiro - PTB 
PA

Irapu~ Costa Júnior
José Fogaça

João Calmon
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda

Alexandre Costa
João Lobo

Chagas Rodrigues
Dirceu Carneiro

SENADORES

Tituhtres
PMDB

Nabor Júnior
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Ruy Bacelar

PFL
Jorge Bornhausen
Lourival Baptista

PSDB
José Richa

Antônio Mariz
Hélio Rosas
Maria Lúcia

Airton Cordeiro..
Salatiel Carvalho

Arthur da Távola

Nelson Aguiar

Jorge Arbage

Dionísio Hage

Benedicto Monteiro

Benydita da Sirva

Asdrubal Bentes
Carlos Benevides
Jorge Gama

Titulares
PMDB

Nilson Gibson
Rita Camata

PFL

Sandra Cavalcanti

PSDB
Robson Marinho

PDT

PDS

PRN

PTB

PT

Suplentes

PMD~ Jovani Masini
Murilo Leite

PFL

PDT
Mário Maia

PDS
Roberto Campos '

PRN
João Castelo

PTB
Louremberg Nunes Rocha

PDC
Leopoldo Peres

Suplentes

PMDB
Mauro Benevides Severo Gomes

PFL
Odacir Soares

PSDB
Pompeu de Souza

PDC
Mauro Borges

PSB
Jamil Haddad

Eduardo Jorge

Secretário: LuizCésar Lima Costa
Ramal: 7067 e 7066.

,COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
Presidente: Dep. Cid Carvalho - PMDB~MA
Vice-Presidentes: Sen: João Lobo - PFL - PI

Dep. Ziza Valadares-PSDB-MG
Dep. Jos6Luiz.Maia-PDS-PI

DEPUTADOS

Titulares
PMDB

Átila Lira
Eunice Michíles

Rosário Congro Neto

Tadeu França

I vaga

Eurico Ribeiro

Jayme Paliarin

Mário Assad

PSDB

Rose de Fr~itas

PDT

PDS

PRN

PTB

PT

Cid Carvalho
Domingos Juvenil
Genebaldo Correia
Henrique Eduardo Alves
Israel Pinheiro
Ivo ~ersósimo
João Carlos Bacelar
José Dutra
José Maranhão
José Tavares
Lúcia Vânia

Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
Etevaldo Nogueira
Francisco Dornelles
Humberto Souto
João Alves

PFL

Manoel Moreira
Marcos Lima
Marcos Queiroz
Nilson Gibson
Nyder Barbosa
Renato Vianna
Rospide Netto
Santinho Furtado
TideiLima
Ubiratan Agúiãr
Walmor de Luca

Jo~é Jorge
Osvaldo Coelho
Paes Landim
Salatiel Carvalho
Simão Sessim
Victor Fontana



PSDB
Aécio Neves Sauro Qüeiroz
Darcy' Deitos Virgildásio de Senna
José Serra Ziza Valadares
Maria de Lourdes Abadia

PDT
César Maia . LúCio Alcântara
Gonzaga Patrio~a Miro Teixeira

PDS
Darcy Pozza Jorge Arbage
Felipe Mendes José Luiz Maia

PRN
Basílio Vil!lmi Renato Johnsson
José Carlos Vasconcellos

PT8
Carrel Benevides Férer Nader
Fábeio Raunheitti

PL
José Geraldo José Luiz de Sá

PT
Irma Passoni João Paulo

PDC
Gidel Dantas Roberto Balestra

Abigai.I Feitosa
PSB

PCdoB
Manuel Domingos PST
Chico Humberto

Suplentes

PMDB
Délio Braz Jovanní Masini
I:>jenal Gonçalves ~_uto de Conto
Haroldo Sabóia Ruy Nedel

2 Vagas

Átila Lira
PFL

Jofram Frejat
Furtado Leite José Queiroz

PSDB
Anna maria Rattes Francisco Küster

PDT
Rqberto D'Avila

PDS
Telmo Kirst

PRN
Fausto Rocha

PTB
José Egreja

PL
Sérgio Werneck

PT
Vladimir Palmeira

PDC
Miraldo Gomes

Secretária: Hilda de Sena C. Wiederhecker
Sala 16 - Anexo II - Câmara dos Deputados
Telefones: 311-6938 (Secretaria)

223-2945 (Presidente)
311-6937'
3Ú-6942/43 (1" Vice-Presidente)
311-68-41 (Relator-Geral)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
RIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N9 1 DE 1988, QUE "INSTITUI
A PENA DE MORTE E DÁ OUTRAS PROVI
DÊNCIAS".

Presidente: Dep. Aloysio Chaves - PFL
1" Vice-Presidente: Dep. Gilson Machado - PFL
2" Vice-Presidente: Dep. Artur da Távola - PSD8
3" Vice-Presidente: Dep. Leopoldo Souza - PMDB
Relator: Dep. Arnaldo Moraes - PMDB

Titulares

PMDB
Arnaldo Moraes Leopoldo Souza
João Natal Theodoro Mendes
José Dutra PFL
Aloysio Chaves Gilson Machado
Manoel Castro PSDB

Artur da Távola José Serra
PDT

Gonzaga Patriota
PDS

Amaral Netto
PRN

Arnaldo Faria de Sá PTB

Farabulini Júnior
PL

José Carlos Coutinho
PT

José Genoíno

José Maria Eymael PDC

Suplentes

Agassiz Almeida
PMDB

Lélio Souza
Harlan Gadelha Osvaldo Macedo
José Melo rFL
Júlio Campos Evaldo Gonçalves
Annibal Barcellos

PSDB
Arnaldo Martins Moema São Thiago

PDT
Miro Teixeira PDS
Arnold Fioravante

PRN
Roberto Vital

Roberto Jefferson
PTB

Assis Canuto PL

Tarso Genro PT

PDC
Borges da Silveira

Secretário: Silvio Sousa
Ramais: 706617067



Suplentes
PMDB

Geraldo Fleming Nyder Barbosa
Iturival Nascimento Raimundo Rezende
José Freire Roberto Rollemberg
José Tavares Rospide Netto
Jovanni Masini Santinho Furtado
Maria Lúcia

PFL

Lael Varella Messias Góis
Horácio Ferraz Narciso Mendes
Jacy Scanagatta Pedro Ceolim
Jairo Carneiro Ronaro Corrêa

PSDB
Edmundo Galdino Maurício Fruet
Lezio Sathler Koyu lha
Gabriel Guerreiro

PDT
Silvio Abreu Tarzan de Castro
Cristina Tavares

PRN

Francisco Sales José Gomes
Cleonâncio Fonseca

PDS

Osvaldo Bender 1 vaga

PTB
Jayme Paliarin Roberto Jefferson

PT

Plínio Arruda Sampaio

PDe
Francisco Coelho

PL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N9 4.086/89, QUE
"DISPÕE SOBRE A POLÍTICA AGRÍCOLA"
Presidente: Deputado Vinicius Cansanção - PFL
1" Vice-Presidente Deputado Saulo Queiráz - PSDB
2° Vice-Presidente Deputado Nelton Friedrich - PDT
3" Vice-Presidente Deputado Freire Júnior - PRN
Relator Deputado Paulo Macarini - PMDB

Titulares
PMDB

Hilario Braum Paulo Macarini
Ivo Mainardi Raimundo Bezerra
Ivo-Vallg_~rlinde- - Sérgio Spada
João Resek Samir Achôa
Jorge Vianna Waldir Pugliesi
Nilso Sguarezi

PI"L

Alysson Paulinelli Ney Lopes
Dionísio Dal Prá Osvaldo Coelho
Jonas Pinheiro Victor Fontana
Mussa Demes Vinícius Cansanção

PSDB

Adroaldo Streck Vicente Bogo
Celso Dourado Saulo Queiroz
Fábio Feldmann

PDT
Amaury Müller Nelton Friedrich
Carlos Cardinal

PRN
Freire Júnior João Agripino
Raul Belém

PDS
Victor Faccioni Amilcar Queiroz

PTB

José Egreja Roberto Cardoso Alves

PT

Antero de Barros

PDC
Paulo Mourão

PL

Oswaldo Almeida

PSB

José Carlos Sabóia

PRS

Rosa Prata
PCdoB

Manuel Domingos

PST
Chico Humberto

Mozarildo Cavalcanti

João Herrmann Neto

Roberto Brant

Aldo Arantes

Expedito Machado

Secretário:

PSB

PRS

PCdoB

PST

26 DE JUNHO DE 1990
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MACHAOODE ASSIS EAPOLÍTICA
Livro de crônicas de Machado de Assis sobre o Senado do Império.

Apresentação do Senador NELSON CARNEIRO, Presidente do Congresso Nacional; dos escritores
Austregésilo de Athayde, Afonso ~~nos, Afra~io Coutinho, Carlos Castelo Branco, Luiz Viana Filho,
José Same)l, Josué MonteUo, Marcós Vinícius Vilaça, Ra)lmundo Faoro.

"Política, como eu e o meu leitor entendemos, não há. E devia agora exigir-se
do melro o alcance do olhar da águia e o rasgado de um vôo? Além de ilógico seria
crueldade." .

(DRJ,I-11-1861)

. . d Sesquicentenário
Ed' -o comemoratwa o A .

lÇa . d Machado' de SS1.S.
de Nasc\mento e(DRJ,1O-12-1861)

"Cada Ministro gosta de deixar entre outros trabalhos um que especifique o seu
nome no catálogo dos administradores."

"Deve-se supor que é esse o escolhido do
Partido do Governo, que é sempre o legítimo."

(DRJ, 10-11-1861)

. .
"Em que tempo estamos? Que. País é este?"

(DRJ, 12-6-1864)

"Se eu na galeria não posso dar um berro,
onde é que hei de dar? Na rua, feito maluco?"

(A Semana, 27-11-1892)
Edição Limitada.
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Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 224-5615, na Coordenaçáo de Atendimento
ao Usuário - Supervisão de Assinaturas e Distribuição de Publicações.
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