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SEÇÃO I

ANO XLIV - N' 47 CAPITAL FEDERAL

CÂMARA DOS DEPUTADOS
SUMÁRIO

SÁBADO, 19 DE ABIlIL DE •.,

1 - ATA DA 48' SESSÃO DA 3' SESSÃO JJEGIS
LATIVA DA 48' LEGISLATURA EM 28 DE ABRIL
DE 1989

I - Abertura da Sessão

IJ - Leitura e assinatura da Ata da Sessão anterior

m - Leitura do Expediente

OFícIOS

N' 22/89 - Do Senhor Deputado SÉRGIO BRI;
TO, participando que se ausentará do País no perío
do compreendido entre 7 e 27 de maio do ano em
curso, quando participará, na Alemanha Ocidental,
do Seminário para Aperfeiçoamento de Adminis
tradores Municipais.

N' 94/89 - Do Senhor Deputado IBSEN PI
NHEIRO, Líder do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro - PMDB, indicando o Senhor
Deputado MESSIAS S01>.RES para integrar, na
qualidade de membro efetivo, a Comissão.de Saúde
Previdência e Assistência Social, em substituição do
Senhor Deputado WALMOR DE LUCA, e na qua
lidade de membro suplente, a Comissão de Educa
ção, Cultura, Esporte e Turismo.

N' 95/89 - Do Senhor Deputado IBSEN PI
NHEIRO, Líder do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro - PMDB, indicando o Senhor
Deputado NEUTO DE CONTO para integrar, na
qualidade de membro efetivo, a Comissão de Agri
cultura e Política Rural, em substituição ao Senhor
Deputado IVO VANDERLINDE, e, na qualidade
de membro suplente, a Comissão de Minas e Ener
gia, em substituição ao Senhor Deputado WAL
MOR DE LUCA.

N' 96/89 - Do Senhor Deputado IBSEN PI
NHEIRO, Líder do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro ~ PMDB, indicando o Senhor
Deputado VALDIR COLATTO para integrar, na
qualidade de membro efetivo, a Comissão de Defesa
do Consumidor e Meio Ambiente e, na qualidade
de membro suplente, a Comissão de Desenvolvi
mento Urbano, Interior e Índio.

No 97/89 - Do Senhor Deputado IBSEN PI
NHEIRO, Líder do PartieJo do Movimento Demo
crático Brasileiro - PMDB, indicando o Senhor
Deputado GEOVAH AMARANTE para integrar,
na qualidade de membro suplente, a Comissão de
Relações Exteriores.

N" 18/89-DaSenhora Deputada BETH AZIZE,
participando que se ausentará do País a partir de
28 de abril do corrente quando viajará a Cuba a
convite da Assembléia Nacional do Poder Popular
daquela Nação amiga.

TELEGRAMA

Do Senhor Deputado MENDES BOTELHO, ex
pondo os motivos pelos quais não lhe será possível
comparecer às próximas sessões da Câmara dos De
putados.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei Complementar n' 94, de 1989 (Do
Sr. Agripino de Oliveira Maia) - Regulamenta dis
posições do Capítulo m, Seção I, da Constituição,
rcferente à educação.

Projeto de Lei n" 2.148, de 1989 (Do Sr. José
Genoíno) - Regulamenta os incisos XXVII e XX
VIII do artigo SI' da Constituição Federal - Os
direitos autorais.

Projeto de Lei n' 2.178, de 1989 (Do Sr. Sérgio
Spada) - Isenta as prefeituras municipais da contri·
buição previdenciária de empregador.

Projeto de Lei n' 2.191, de 1989 (Do Sr. Raul
Ferraz) - Institui, nos termos dos artigos 182 e
183 da Constituição Federal, a política de desenvol
vimento c de expansão urbana, suas diretrizes ge
rais, seus objetivos e instrumentos básicos.

Projeto de, Lei n' 2.193, de 1989 (Do Sr. Tadeu
França) - Dispõe sobre a mineração cm terras indí
genas e dá outras providências.

Projeto de Lei n" 2.195, de 1989 (Do Sr. Tadeu
França)~Dispõe sobre a obrigatoriedade da plura
lidade do ensino da línguas estrangeiras nos currí
culos das escolas públicas de l' e 2' graus.

Projeto de Lei n' 2.210, de 1989 (Do Sr. Luiz
Henrique) - Dispõe sobre os feriados nacionais
e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 2.218, de 1989 (Do Sr. Octávio
Elísio) - Regulamenta o inciso XVI do artigo 49,
o § l' do artigo 176 e o § 3'.' do artigo 231 da Consti
tuição Federal.

Projeto de Lei n' 2.224, de 1989 (Do Sr. Juarez
Marques Batista) - Estabelece horário nas emis
soras de rádio e televisão de todo o País. para progra
ma nacional de divulgação, dos princípios sociais
e jnrídicos da Constituição Federal.

ERRATAS

Republica-se em virtude da anexação dos Projetos
de Lei n's 1.681/89, 1.914/89, 1.945/89, 1.956/89,
2.055/89 e 2.143/89.

Projeto de Lei n' 1.482, de 1989 (Do Sr. Arnaldo
Faria de Sá) - Dispõe sobre o salário mínimo.

Repubtica-se em virtude da anexação de cmcnda
do autor.

Projeto de Lei n' 1.640, de 1989 (Do Tribunal
Superior do Trabalho) - Dispõe sobre a criação
de cargos no Quadro Permanente de Pessoal da Se
cretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 16'
Região, com sede em São Luís - MA, e dá outras
providências.

IV - Pequeno Expediente

IVO MAINARDI - Subsídios para evitar o suca
teamcnto da lavoura orizícola do Estado do Rio
Grande do Sul.

NILSON GIBSON - Transcurso do Dia do Tra
balho.

VLADIMIR PALMEIRA - Repúdio do PT ã
regulamentação do direito de greve baixada através
de Medida Provisória, pelo Presidente da Repúbli
ca.

FRANÇA TEIXEIRA - Prejuízos para a Bahia
em razão da discordância política entre o Gover
nador do Estado e o Presidente da República.

UBIRATAN AGUIAR - Elaboração, pela Co
missão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo,
de legislação complementar a normas constitucio
nais relativas às áreas a ela pertinentes.

EDME TAVARES - Transcurso do Dia do Tra
balho.

SAULO QUEIROZ - Propósitos intimidat6rios
contidos na Medida Provisória, baixada pelo Presi
dente da República, regulamentadora do direito de
greve. Retaliação imposta pela direção do Banco
do Brasil aos servidores comissionados da instituição
em legítima grcve por melhorias salariais.

VICENTE BOGO - Asseguramento, pelo Go'
vemo Federal, de justa remuneração à produção
orizícola nacional. Apoio às rcivindicaç'ões dos servi
dores das universidades brasileiras.

BENEDICTO MONTEIRO - Declarações do
Sr. Fernando César Mesquita, Presidente do Insti
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis, sobre impossibilidade de im-
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plementação do Programa "Nossa Natureza", por
falta de verbas,

RUBEM BRANQUINHO - Protesto pelo pro
nunciamento do Deputado Luiz Salomão sobre o
processo de desenvolvimento sócio-econômico do
Estado do Acre.

AMAURY MÜLLER - RepÚ'!io à manifestação
do jornalista Ary Cunha publicada pelo Correio Bra
zíliense, ofensiva ao orador e à Casa. Inadequação
das providências tomadas pela Mesa da Câmara dos
Deputados para rcpafo dos danos causados a ela
pelo jornalista em face da publicação de notícia inve
rídica.

JORGE ARBAGE - Comemoração do Corpus
Chrísti de acordo com o calendário da Igreja Cat6
lica.

ANTÓNIO PEROSA - Justificado receio da so
ciedade e da classe política com eventual manipu
lação das pesquisas de opinião pública.

RUY NEDEL - Inadequação do uso de Medida
Provisória para a regulamentação do direito de gre
ve.

JOSÉ FERNANDES - Fixação, pelo Governo
Federal, de novo valor do piso salarial.

NELTON FRIEDRICH - Desastre econômico
como principal fator de desestabilização social. Esta
belecimento de prioridade na apreciação de projeto
de lei disciplinador do direito de greve, em trami
tação no Congresso Nacional, sobre medida provi
sória editada pelo Governo Federal a respeito da
matéria.

CARLOS MOSCONI- Receptividade da candi
datura do Senador Mário Covas à Presidência da
República junto à população mineira como motiva
ção para o êxito da implantação do PSDB no Estado.

CARLOS VINAG-RE - Destinação, pelo Go
verno Federal, de recursos para municípios das re
giões do Araguaia-Tocantins e Transamazônica.

STÉLlO DIAS - Urgente destinação de recursos
técnicos e financeiros à Prefeitura e ao Grupo Vo
luntário de Controle a Endemias de Mantenópolis,
Estado do Espírito Santo, para combate à hanse
níase no Município.

MENDES RIBEIRO - Expectativa do orador
quanto aos resultados das eleiçõe~ presidenciais com
a participação do contingente da população até ago
ra alijado do processo de escolha do Presidente da
República.

FRANClSCO AMARAL - Transcurso do cin
qüentenário do Instituto Nacional do Cãncer.

RENATO VIANNA - Desmotivação da classe
trabalhadora brasileira para as comemorações do
Dia do Trabalho.

DENISAR ARNEIRO - Tentativa do PT de
instauração do totalitarismo moderno no País.

CARLOS ALBERTO CAÓ - Repúdio da Asso
ciação Internacional de Radiodifusão à proposta do
Governo norte-americano de instalação dc novo ser
viço de televisão voltado para Cuba - TV Marti.

UBIRATAN SPINELLI - Congratulações à Ci
mento Portland Mato Grosso S.A. pelo projeto de
implantação no Muncípio de Nobres, Estado do Ma
to Grosso, de moderna unidade industrial para fabri
cação de cimento.

ULDURICO PINTO - Estabelecimento de pro
cesso nacional baseado no respeito à natureza e na
consciência nacional.

NEUTO DE CONTO - Imediata definição de
regras ensejadoras de harmônica convivência entre
o capital e o trabalho.

AUGUSTO CARVALHO - Abuso do Governo
Federal com a continuada edição de medidas provi
sórias.

VICTOR FACCIONI - Represálias e retalia
ções, em postos de fiscalização do DNER, contra
caminhoneiros isentos da compra do selo-pedágio.
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MAURÍLIO FERREIRA LIMA - Regulamen
tação, pelo Congresso Nacional, de dispositivo cons
titucional fixador da cobrança máxima da taxa de
juros reais.

GABRIEL GUERREIRO - Conservação, pelo
Governo do Estado, da estrada vicinal denominada
"Rodovia do Ouro". Pará.

ANTONIO FERREIRA - Ampliação da pista
de pouso e modernização da cstaçãõ de passageiros
do Aeroporto de Palmares, Maceió, Estado de Ala
goas.

PAES LANDIM - Suspensão pelo Banco do
Brasil, das execuções judiciais contra microempre
sários e microprodutores rurais em Picos, Estado
do Piauí.

CHAGAS NETO -Salvação do ecossistema bra
sileiro.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Transcurso do
Dia da Comunic'!5ão Luso-brasileira.

ANNA MARIA RATTES - Demissão de fun
cionários da Sola Brasil Indústria Ópitica Ldta. ,do
município de Petr6polis, Rio de Janeiro, após greve
de advertência, apesar de membros da diretoria do
Sindicato dos Trabalhadores em Indústrias Ópticas
de Petróplis.

JOSÉ COSTA (Pela ordem) - Decisão do Juiz
da 12' Vara Criminal de São Paulo, obrigando a
revista Veja à publicação do inteiro teor da defesa
do Ministro Roberto Cardoso Alves, e com o mesmo
destaque, a matéria veiculada por aquele semanário.
Omissão da Mesa Diretora da Casa na defesa da
instituição e dos parb mentares.

V - Ordem do Dia
Comunicações de Lideranças

MAGUITO VILELA - Réplica adiscursoprofe
rido pelo Deputado Ary Valadão no Grande Expe
diente da sessão do dia 27 do corrente. Diferenças
básicas entre as administrações de Íris Resende e
de Ary Valadão no Governo do Estado de Goiás.

IVO MAINARDI - Possibilidade de redução
da área destinada ao cultivo do trigo no Estado do
Rio Grande do Sul na hipótese de não reajustamento
do preço do produto.

GUSTAVO DE FARIA (Pela ordem) - Corres
pondência endereçada à direção do jornal Folha de
S, Paulo sobre matéria publicada a respeito da atua
ção do orador na presidência do IPe.

ASSIS CANUTO - Concessão, pela Justiça Fe
deral, de liminar ~uspensiva do monopólio conce
dido pclo DNPM à MS Mineração para aquisição
da cassiterita produzida no garimpo da linha C-17S,
em Ariquemes, Estado de Rondônia.

JOSÉ TEIXEIRA - Aplauso ao Governo Fede
ral pela edição da medida provisória regulamenta
dora do direito de greve.

GERALDO ALCKMIN FILHO - Realização,
pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados,
do VI Simpósio sobre Política Nacional de Saúde.

JOSÉ CARLOS SABÓIA - Desacertos gover
namentais causadores das atuais angústias vividas
pela c1 asse trabalhadora brasileira.

VI - Grande Expediente

GERSON PERES - Revisão da política de apli
cação dos recursos financeiros dos Fundos Fiscais
no País.

ARTUR LIMA CAVALCANTI - Necessidade
de disposição nacional modificadora do atual quadro
de inanição vivido pela maioria da sociedade brasi
leira.

LUIZ GUSHIKEN (Pela ordem) - Repúdio do
PT à regulamentação do direito de greve através
de medida provisória.

LÚCIO ALCÂNTARA - Agilização do proces
so de regulamentação da nova Constituição como
condição para recuperação da credibilidade do Po
der Legislativo.
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ARY VALADÂO - Uso da palavra, nos termos
do art. 93, inciso VIII, do Reginacnto Interno, para
contestar acusação à própria conduta.

vn - Eneerramento

2- ATAS DA MESA
5' Reunião, em 30-3-1989
6' Reunião, em 7-4-1989
7' Reunião, em 19-4-1989

3 - ATOS DA MESA
N' 118/89 - "Revoga o Ato da Mesa n' 50/87,

que dispõe sobre a lotação de servidores no Gabi
nete do Líder do Partido Trabalhista Renovador
-PTR".

N' 119/89 - "Delega atribuições previstas na Re
solução n' 30, de 31 de outubro de 1972 (Regimento
Interno)".

4 - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Agricultura e Política Rural 

5' reunião ordinária, em 19-4-89; h) Comissão de
Constituição e Justiça e Redação - 5' reunião ordi
nária, em 12-4-89, 6' reunião ordinária, em 19-4-89;
c) Comissão de Economia, Indústria e Comércio
- 3' reunião ordinária, em 29-3-89, 4' reunião ex
traordinária, em 6-4-89, Termo de Reunião, em
12-4-89, Termo de Reunião, em 13-4-89; d) Comis
são de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
5' reunião ordinária, em 19-4-89; e) Comissão de
Finanças - reunião conjunta, em 13-4-89, reunião
conjUltta, em 20-4-89; f) Comissão de Fiscalização
e Controle - l' reunião ordinária, em 28-3-89; g)
Comissão de Minas e Energia - 3' reunião ordiná
ria, em 11-4-89; h) Comissão de Relações Exteriores
- 4' reunião ordinária, em 6-4-89; í) Comissão de
Saúde, Previdência e Assistência Social - Termo
de Reunião, em 30-3-89; j) Comissão de Serviço
Público - 3' reunião ordinária, em 6-4-89; I) Comis
são de Transportes - 3' reunião ordinária, em
12-4-89.

5 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni

cação e Informática, em 18-4-89; b) Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, em 11-4-89,
18-4-89, 19-4-89 e 25-4-89; c) Comissão de Desenvol
vimento Urbano, Interior c Índio, em 20-4-89; d)
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em
10-4-89; e) Comissão de Trabalho, em 7-4-89.

6 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Constituição e Justiça e Redação,

em 13-4-89 e 14-4-89; h) Comissão de Trabalho,
em 7-4-89

7 - ARQUIVAMENTO DE PROPOSIÇÕES

8- DIVERSOS
Instituto de Previdência dos Congressistas - Ata

da l' reunião ordinária, em 13-4-89.

9- ERRATAS
a) Seção de Sinopse - Arquivamento de Propo

sições; b) Comissão de Constituição e Justiça e Re
dação - Distribuição de Projetos.

10 - SECRETARIA GERAL DA MESA
Resenha de correspondência recebida

11- PRIMEIRA SECRETARIA
Requerimento de Informações

12- ÍNDICE

13 - MESA (Relação dos Membros)

14 - LÍDERES E VICE.LÍDERES (Relação dos
Membros)

15 - COMISSÕES TÉCNICAS (Relação dos
Membros)
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Ata da 48~ Sessão, em 28 de abril de 1989
Presidência dos Srs.: José Melo, Suplente de Secretário; Ângelo Magalhães,

artigo 76 do Regimento Interno
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As 9 HORAS COMPARECEM os SENHORES:

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Wilson Campos
Luiz Henrique
Edme Tavares
Carlos Corta
Ruberval Pilotto
Monceno Paixão
Josê Melo

Acre

João Maia - PMDB; Nosser Almeida - PDS; Ru
bem Branquinho - PMDB.

Amazonas

Bernardo Cabral- PMDB; José Dutra - PMDB.

Rondônia

Arnaldo Martins - PMDB; Assis Canuto - PFL;
Chagas Neto - PMDB; Francisco Sales - PMDB;
José Viana - PMDB; Raquel Cândido - PDT.

Pará

Aloysio Chaves - PFL; Amilcar Moreira - PMDB;
Arnaldo Moraes - PMDBl Benedicto Monteiro 
PTB; Carlos Vinagre - PMDB; Eliel Rodrigues 
PMDB; Fausto Fernandes - PMDB; Gabriel Guer
reiro - PMDB; Gerson Peres - PDS; Jorge Arbage
- PDS; Manoel Ribeiro - PMDB; Paulo Roberto
-PMDB.

Tocantins

Ary Valadão - PDS; Eduardo Siqueira Campos 
PDC; Paulo Mourão - PDC; Paulo Sidnei - PMDB.

Maranhão

AntOliio Gaspar - PMDB; Cid Carvalho - PMDB;
Haroldo Sab6ia - PMDB; José Carlos Sabóià - PSB;
José Teixeira - PFL; Onofre Corrêa - PMDB; Wag
ner Lago - PMDB.

Piauí

Átila Lira - PFL: Jesualdo Cavalcanti - PFL; Jesus
Tajra-PFL; José Luiz Maia-PDS; MyriamPortella
- PDS; Paes Landim - PFL.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Carlos Benevides - PMDB;
César Cals Neto - PSD; Etevaldo Nogueira - PFL;
Firmo de Castro - PMDB; Furtado Leite - PFL;
Gidel Dantas - PDC; Haroldo Sanford - PMDB;
Iranildo Pereira - PMDB; Lúcio Alcântara - PDT;
Luiz Marques - PFL; Orlando Bezerra - PFL; Os
mundo Rebouças - PMDB; Raimundo Bezerra 
PMDB; Ubiratan Aguiar - PMDB.

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - PMDB; Ismael Wanderley 
PMDB; Marcos Formiga - PFL; Vingt Rosado 
PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Aluízio Campos - PMDB;
Antonio Mariz - PMDB; Edivaldo Motta - PMDB;
Evaldo Gonçalves - PFL; Francisco Rolim - ; João
Agripino - PMDB; José MaranlJão - PMDB.

Pernambuco

Artur Lima Cavalcanti - PDT; Egídio Ferreira Lima
- PSDB; Fernando Bezerra Coelho - PMDB; Gilson
Machado - PFL; Harlan Gadelha - PMDB; José Car
los Vas.concelos - PMDB; Marcos Queiroz - PMDB;
MaurílIO Ferreira Lima - PMDB; Nilson Gibson 
PMDB.

Alagoas

Antonio Ferreira - PFL; José Costa - PMDB; Ro
berto Torres - PTB; Vinicius Cansanção - PFL.

Sergipe

Cleonâncio Fonseca - PFL; José Queiroz - PFL;
Leopoldo Souza - PMDB.

Bahia

Ángelo Magalhães - PFL; Benito Gama - PFL;
Celso Dourado - PMDB; França Teixeira..,... PMDB;
Genebaldo Correia - PMDB; Haroldo Lima - PC
do B; Jairo Azi - PDC; Jairo Carneiro - PFL; Joaci
G6es - PMDB; João Alves - PFL; Jonival Lucas
- PDC; Jorge Hage - PSDB; Jorge Medauar 
PMDB; Jorge Vianna - PMDB; José Lourenço 
PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Lima - PMDB;
Nestor Duarte - PMDB; Prisco Viana - PMDB; Raul
Ferraz - PMDB; Uldurico Pinto - PMDB; Virgildásio
de Senna - PSDB.

Espírito Santo

Nyder Barbosa - PMDB; Rita Camata - PMDB'
Stélio Dias - PFL.· ,

Rio de Janeiro

Adolfo Oliyeira - PL; Álvaro Valle - PL; Amaral
Netto -PDS; Carlos Alberto Caó - PDT; Daso Coim
bra - pMDB; Denisar Arneiro - PMDB; Fábio Rau
nheitti - PTB; Gustavo de Faria - PMDB; Lysâneas
Macicl- PDT; Márcio Braga - PMDB; Messias Soa
res - PMDB; Sandra Cavalcanti - PFL; Sotero Cunha
- PDC; Vivaldo Barbosa - PDT; Vladimir Palmeira
-PT.

Minas Gerais

Alyssoq Paulinelli - PFL; Carlos Mosconi - PSDB;
Célio de Castro -PSDB; Dálton Canabrava-PMDB;
Elias Murad - PTB; Lael Varella - PFL; Leopoldo
Bessone - PMDB; Mário Assad - PFL; Maurício
Pádua - PMDB; Mello Reis - PDS; Milton Reis 
PMDB; R~imundo Rezende - PMDB; Raul Belém
- PMDB; Roberto Brant - PMDB; Rosa Prata 
PMDB.

São Paulo

Antoniocarlos Mendes Thame - PFL; Antônio Pe
rosa - PSDB; Antônio Salim Curiati - PDS; Aristides
Cunha - PSC; Arnold Fioravante - PDS; Fernando
Gasparian- PMDB; Francisco Amaral ~PMDB;Ge
raldo Alckmin Filho - PSDB; João Herrmann Neto
-PSB; José Carlos Grecco -PSDB; Manoel Moreira
- PMDB; Plínio Arruda Sampaio - PT; Tidei de Lima
-PMDB; Ulysses Guimarães-PMDB.

Goiás

Antonio de Jesus - PMDB; Délio Braz - PMDB;
Iturival Nascimento - PMDB; Jalles Fontoura - PFL;
João Natal-PMDB; Maguito Vilela-PMDB; Mauro
Miranda-PMDB; NaphtaliAlves deSouza-PMDB;
Pedro Canedo - PFL; Roberto Balestra - PDC; Tar
zan de Castro - PDC.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Francisco Carneiro 
PMDB; Geraldo Campos - PSDB; Jofran Frejat 
PFL; Márcia Kubitschek - PMDB; Maria de Lourdes
Abadia -PSDB; Sigmaringa Seixas - PSDB; Valmir
Campelo - PTB:

Mato Grosso

Ubiratan Spinelli - PFL.

Mato Grosso do Sul

Juarez Marques Batista - PSDB; Plíuio Martins
PMDB; Rosário Congro Neto - PMDB; Saulo Queiroz
-PSDB. .

Paraná

Alceni Guerra - PFL; Ervin Bonkoski - PTB; Eu
clides Scalco - PSDB; Jovanni Masini - PMDB; Ma
theus Iensen - PMDB; Nelton Friedrich - PSDB;
Osvaldo Macedo - PMDB; Sérgio Spada - PMDB.

Santa Catarina

Antônio Carlos Konder Reis - PDS; Neuto de Conto
- PMDB; Renato Vianna - PMDB;Valdir Colatto
-PMDB.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PDS; Amaury Müller - PDT;
Antônio Britto - PMDB; Erico Pegoraro - PFL; Her
mes Zaneti - PSDB; Ibsen Pinheiro - PMDB; Irajá
Rodrigues - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; João
de Deus Antunes - PTB; Júlio Costamilan - PMDB;
Lélio Souza-PMDB; Luís Roberto Ponte - PMDB;
Mendes Ribeiro - PMDB; Ruv Nedel- PMDB; Vi
cente Bogo - PSDB; Victor Fãecioni - PDS.

Roraima

Alcides Lima - PFL; Chagas Duarte - PDT; Mar
luce Pinto - PTB; Ottomar Pinto - PMDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (José Melo) - A lista de pre
sença registra o comparecimento de 93 Senhores Depu
tados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão

anterior.

11 - LEITURA DA ATA

o SR. NILSON GIBSON, servindo como 2" Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é. sem observações, assinada.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Passa-se à leitu
ra do expediente.

O SR. AMAURY MÜLLER, servindo como l° Secre
tário, procede à leitura do seguinte:

111 - EXPEDIENTE
Ofícios

Do Sr. Deputado Sérgio Brito, nos seguintes termos:

Brasília, 26 de abril de 1989

OUSB-22/89

Exrn' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília, DF

Senhor Presidente,
Tenho a ~Ievada honra de dirigir-me a Vossa Exce

lência para comunicar-lhe que estarei ausente do Brasil
no período de 7 a 27 de maia próximo, quando partici
parei do Seminário para Aperfeiçoamento de Adminis
tradores Municipais, tendo como tema a Proteção do
Meio Ambiente e promovido pela Associação Brasileira
de Municípios em Convênio com o Senado de Berlim
e a Fundação Alemã para o Desenvolvimento Interna
cional, na Alemanha Ocidental.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e distin
ta consideração. - Sérgio Brito, Dep\Itado Federal.
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Do Sr. Deputado Ibseu Pinheiro, Líder do PMDB,
nos seguintes termos:
Of. GAB/lln' 94/89

Brasnia. 27 de abril de 1989

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

Senhor Presidente.
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Mes

sias Soares passa a integrar, na qualidade de titular,
a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social,
em substituição ao Deputado Walmor de Luca e, éomo
suplente, a Comissão de Educação, Cultura. Esporte
e Turismo, em vaga existente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Ibsen Pinhei
ro, Líder do PMDB.

or. GAB/lln' 95/89
Brasília, 27 de abril de 1989

Exm' SI.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Neuto

de Conto passa a integrar, na qualidade de titular, a
Comissão de Agricultura e Política Rural, em substi
tuição ao Deputado Ivo Vanderlinde, e, eomo suplente,
a Comissão de Minas e Energia, em substituição ao
Deputado Walmor de Luca.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. -Deputado Ibsen Pinhei·
ro, Líder do PMDB.

Of. GAB/lln' 96/89
Brasllia, 27 de abril de 1989

Eim' Sr.
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Valdir

Ctllatto passa a integrar, na qualidade de titular, a Co
missão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente,
e, como supleilte, a Comissão de Desenvolvimento Ur
bano, Interior e Índio, em vagas existentes.

Na oportunidade apresento a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ibsen
Pinheiro, Líder do PMDB.
Df. GAB/lln' 97/89

BrasI1ia, 27 de abril de 1989

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

Senhor Presidente.

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Geo
vah Amarante passa a integrar, como suplente. a Comis
são de Relações Exteriores, em vaga existente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Deputado Ibsen Pinhei

_ro, Líder do PMDB.

Da Sr' Deputada Beth Azize, nos seguintes termos:

Brasília, 28 de abril de 1989

Ofício GDBA n' 18/89

Ao Exm" SI.
Deputado Antônio Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Nesta

Senhor Presidente:
Pelo presente comunico a V. Ex' que nesta data estou

viajando a Cuba, a convite da Assembléia Nacional
do Poder Popular.

Na oportunidade, ápresento-lhe as minhas cordiais
saudações. - Beth Azize, Deputada Federal.
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Telegrama

Do Sr. Deputado Mendes Botelho, nos seguintes ter
mos:

CDV07414 2604 2628 STTIDF (010)

BrasílialDF
Telegrama ampliation
Deputado Paes de Andrade
Presidência Câmara Deputados
BrasílialDF (70160)

Iminência deflagramento greve ferroviários cujo sin
dicato presido em São Paulo impede-me compareci
mento sessões. razão pela qual encareço ilustre Presi
dente justificar minha ausência perante Mesa. e à Casa.
- Deputado Mendes Botelho

Projetos

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nq 94, de 1989

(Do Sr. Agripino de Oliveira Maia)

Regulamenta disposições do Capítulo III, Seçáo
I, da Constituiçáo, referentes à educação.

(Às Comiss,)es de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O ensino é livre à iniciativa privada, com

observância das disposições legais.
Parágrafo único. As instituições educacionais não

são consideradas empresas na acepção lata do termo,
usada nos diplomas legais vigentcs.

Art. 2' O regimento de cada unidade escolar de
ensino fundamental e médio estabele~eránormas sobre
sua organização administrativa didática e disciplinar,
a serem aprovadas pelo órgão próprio do sistema, obser
vando-se as normas fixadas pelos Conselhos Estaduais
de Educação.

Parágrafo único. A verificação do rendimento esco
lar, no ensino fundamental e médio, compreendendo
a avaliação do aproveitamento e a apuração da assidui
dade, constará do regimento de cada unidade, respei
tadas as normas fixadas pelos respectivos Conselhos
Estaduais de Educação.

Art. 3" O ensino superior tem por objetivo a forma
ção de profissionais de nível universitário, a pesquisas
e o desenvolvimento das ciências, das letras e das artes,
bem como a difusão da cultura cm suas múltiplas for
mas.

Art. 4' As universidades gozarão de autonomia di
dático-científica, administrativa e dc gestão financeira
e patrimonial.

§ l' As universidades terão, do ponto de vista legal,
tratamento e direitos iguais, sem quaisqner formas de
discriminação.

§ 2' A autonomia de gestão financeira e patrimo
nial das universidades, será assegurada por seu órgão
mantenedor, através:

I - do zelo pelo património colocado a sua dispo
sição, pela instituição mantenedora, para consccução
de suas finalidades e desenvolvimento de suas ativida
des;

11 - de seu orçamento, feito em consonância com
a instituição mantenedora.

Art. 5' As universidades serão organizadas direta
mente ou mediante a reunião de estabelecimentos isola
dos e funcionàrão nos termos dos respectivos estatutos
e regimentos gerais, com observância dos princípios
e normas estabelecidos em lei.

Parágrafo único. Os estatutos e os regimentos gerais
serão aprovados pelo órgão deliberativo máximo da
instituição, salvo no ato de criação da universidade
quando a aprovação caberá ao Conselho de Educação
competente.

Art. 6' As universidades oficiais serão criadas em
lei especial, cabendo ao Conselho de Educação compe
tente aprovar seus estatutos.

§ l' A criação de universidades particulares será
autorizada pelo Presidente da República, após manifes
tação favorável do Conselho Federal de Educação.
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§ 2" Os cursos criados pelas universidades, para os
efeitos legais, receberão o mesmo nómero da portaria
de seu reconhecimento.

§ 3" As universidades oficiais e particulares, após
pelo menos cinco anos de funcionamento, ficarão sujei
tas a nova avaliação de qualidade.

Art. 7-,' Nas universidades e nos estabelecimentos
isolados de ensino superior poderão ser ministradas as
seguintes modalidades de cursos:
1-de graduação. abertos à matrícula de candidatos

que hajam concluído o ensino médio ou equivalente
e tenham sido classificados em concurso vestibular;

II -de pós-graduação, abertos à matrícula de candi
datos diplomados em cursos de graduação, compreen
dendo, em sentido estrito, cursos de doutorado e mes
trado ou, em sentido lato. cursos de especialização e
aperfeiçoamento, com observância. para os primeiros,
das normas gerais fixadas pelo Conselho Federal de
Educação;

III - de extensão de outros, abertos a candidatos
que satisfaçam os requisitos exigidos pela instituição.

§ 1" Os certificados de cursos de pós-graduação
"sentido estrito e lato", expedidos por universidades,
terão validade irrestrita no sistema federal e estadual
de ensino. devendo os Estados. através das respectivas
Secretarias de Educação. proceder aos ajustamentos
que se fizerem necessários.

§ 2' Nos cursos de graduação, assegurada a forma
ção básica. a flexibilidade curricular permitirá atcnder
às condições e às peculiaridades dos alunos.

Art. 8' Os diplomas expedidos pelas universidades
serão por elas registrados.

§ l' Os diplomas expedidos pelos estabelecimentos
isolados de ensino supcrior públicos e privados, serão
registrados em universidades oficiais para tal fim desig
nados pelo Ministério da Educação.

§ 2' A validade nacional dos diplomas será assegu
rada mediante o registro a que se refere o presente.
artigo.

Árt. 9' No cnsino superior, o ano letivo regular
abrangerá, no míuimo 200 dias de trabalho escolar efeti
vo, podendo, ainda, as instituições de ensino superior,
entre os períodos letivos regulares, cxccutar programas
de ensino, pesquisa e extensão.

§ l' Será obrigatória, no ensino superior, a fre
qüência de professores e alunos, bem como a integral
execução dos programas de ensino.

§ 2' Quando não houver sido cumprido o mínimo
de 200 dias, o período lctivo scrá prorrogado para o
cumprimento desta exigência.

Art. 10. A verificâção do rendimento escolar, no
ensino superior, compreendendo a avaliação do apro
veitamento e a apuração da assiduidade, constará do
Regimento Geral com a aprovação do órgão delibe·
rativo máximo da instituição.

§ l' A freqüência mínima para aprovação por assi
duidade no ensino superior, será de 60% (sessenta por
cento) das aulas e atividades previstas para cada compo
nente curricular.

§ 2' O abono de faltas, por justa causa, será conce
dido nos termos dos diplomas legais vigentes.

Art. 11. Salvo nas universidades, a criação de cur
sos e de habilitação em nível superior dependerá da
autorização do Presidente da República, ap6s manifes
tação favorável do Conselho de Educação competente.

§ 1" A autorização será confirmada, mediante deli
beração do Conselho de Educação competente, para
verificação do cumprimento das normas legais e, especi
ficamente da qualidade de ensino.

§ 2' A instituição de ensino promoverã, no decurso
do último ano letivo da primeira turma do curso, o

_pedido previsto no parágrafo anterior.
§ 3" A avaliação da qualidade do ensino poderá

ser renovada, a qualquer tempo, a critério do Conselho
de Educação competcnte.

§ 4' Os atos escolares praticados a partir da autori
zação do curso ou, tratando·se de universidade, de sua
instalação, produzirão efeitos, salvo quando existir vício
específico de legalidade.

Art. 12. A idade mínima para iniciar cursos suple
tivos de nível fundamental ou médio é de 12 e 16 anos,
respectivamente.

Art. 13. Em nível de uma, ou mais, das quatro últi
mas séries do ensino fundamental poderão ser ofere-
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cidos a alunos com idade mínima de 14 anos, cursos
de aprendizagem em complementação à escolarização
regular ou supletiva,

Art. 14. A maiores de 16 anos poderão ser ofere
cidos cursos de qualificação profissional, em nível das
quatro últimas séries de ensino fundamental, ou em
nível de ensino médio.

Art. 15. Os exames supletivos compreenderão a
parte do currículo correspondente ao núcleo comum,
habilitando ao prosscguimento de estudos em caráter
regular ou supletivo.

§ I',' Os exames que se destinarem unicamente a
aferir a habilitação profissional de nível médio deverão
abranger somente o mínimo estabelecido para cada ha
bilitação.

§ 2' Os exames supletivos destinados a aferir quali
ficação profissional em nível fundamental ou médio
abrangerão o mínimo fixado pelos Conselhos dc Edu
cação.

§ 3' Os exames deverão realizar-se:
a) em nível de conclusão do ensino fundamental, para

os maiores de 16 anos;
b) em nível de conclusão do ensino médio, para os

maiores de 18 anos.
Art. 16. As universidades públicas c particulares

terão representação equitativa no Conselho Federal de
Educação.

Art. 17. A remuneração do professor do magistério
privado será fixada mediante seu número de aulas sema
nais, na base de 5 (ciuco) semanas mensais, já incluído
O descanso semanal 'r'CJllunerado.

Parágrafo único. Á recomendação do professor será
de conformidade com as características do ensino, e
adequada às responsabilidades e níveis de formação.

Art. 18. O Estado assegurará o acesso aos níveis
mais elevados do ensino, da pesquisa. da extensão e
da criação artística, segundo a capacidade de cada um,
através de:

I - concessão de bolsas de estudos e programas de
crédito educativo aos alunos concluintes do ensino mé
dio, comprovadamente carentes e capacitados, matricu
lados em cursos de universidades e estabelecimentos
de ensino superior particulares, desde que na localidade
inexistam cursos congêneres oferecidos pelas institui
ções públicas oficiais ou quando o número de vagas
oferecidas não atender a demanda social;

II - concessão de bolsa de estudo para área de pes
quisa, extensão e da criação artística, para elementos
capacitados, cujos trabalhos se revistam de significância
social e favoreçam o crescimento da cultura.

Art. 19. As escolas comunitárias. filantrópicas e
confessionais, bem como as fundações de ensino e pes
quisa cuja criação tenha sido autorizada por lei, que
preencham os requisitos constitucionais, poderão rece
ber recursos públicos.

Art. 20. As instituições de ensino superior poderão
criar funções de monitor destinadas a alunos do curso
de graduação, selecionados pelos departamentos, e que
demonstrem aptidão para o dcsempenho de atividade
de colaboração ao ensino.

§ l' Não serão conferidas aos monitores atribuições
pr6prias dos professores.

§ 2' Os monitores não serão remunerados e nem
terão vínculo empregatício.

§ 3' O exercício das funções de monitor constitui
título para ingresso na carreira do magistério superior.

Art. 21. As universidades e instituições isoladas de
ensino deverão adaptar sua organização e seus estatutos
ou regimentos do disposto na presente lei, cabendo
aos Conselhos de Educação competentes, em relação
às instituições isoladas, baixar normas para o cumpri
mento desta determinação.

Justificação

Há necessidade de se firmar claramente o conceito
da natureza jurídica da instituição Escola, para que
se evite dubiedade de intcrpretação por alguns órgãos
e repartições. O Direito Comercial define empresa co
mo toda a organização de natureza civil ou mercantil,
destinada à exploração por pessoa física ou jurídica
de qualquer atividade com fim lucrativo, e a escola,
por sua própria constituição, é uma instituiçãG sem fins
lucrativos, cujos excedentes financeiros, são reaplicados
na educação,
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A autonomia da universidade, consagrada na Consti
tuição, deverá ser respeitada, não se concebendo que
legislações que dela emanem, pretendam estabelecer
disposições que a contrariem.

Atribuições específicas como as de registro de diplo
mas, atribuídas a algumas universidades. acabam por
se constituir em fontcs geradoras de status mais elevados
de umas em detrimento de outras, caracterizando inevi
tavelmente um processo de "dominação-subordinação"
entre iguais. o que configura uma posição inconsistente
em relação aos preceitos democráticos vigentes na socie
dade brasileira. Há necessidade de se precaver c de
se ter sensibilidade, para que possíveis dispositivos le
gais não vcnham contrariar, inclusive, o princípio sim
ples, porém universal de evitar duplicidade de recursos
materiais e humanos para os mesmos fins.

Alguns cstados da federação, especificamente o Esta
do de São Paulo, condicionam a conferência de vanta
gens a professores portadores de certificados de cursos
de aperfeiçoamento e especialização (sentido lato), a
couvênios realizados oficialmente entre a Secretaria de
Estado da Educação e instituições de ensi!1o superior,
o que é inadmissível, e representa um retrocesso em
termos de desenvolvimento da cultura.

A freqüência, elemento inconstestável para sedimen
tar o processo ensino-aprendizagem, deve ser, não só
preservada, como também valorizada em todos os siste
mas de ensino, tanto no ensino fundamental e médio
quanto a interação aluno-professor, aluno-aluno, aluno:
estrutura escolar, constituem fatorcs indispensáveis ao
desenvolvimento da personalidade básica do educando
e do processo de socialização desejável a nível nacional.

Entretanto, à medida que o aluno sobe os degraus
de seu processo de escolarização, a distância "professor
aluno" diminui consideravelmente, determinando-se
um conjunto de "ações-reações", direcionadas mais ob
jetivamente em termos de aprendizagens específicas,
visando a formação profissional. É a fasc em que o
educando começa a alçar vôos mais altos e a integrar-se
~m círculos sociais e profissionais cada vez mais amplos,
mdependendo da tutela esclusiva da escola, expandem
se então mais c mais as atividades extracurriculares,
visa~do ao enriquecimento da profissão, razão, por que,
conSIderamos a freqüência mínima de 60% (sessenta
por cento) das aulas previstas na grade curricular para
fins de aprovação, uma porcentagem satisfatória. em
se tratando do ensino superior.

O ensino supletivo para todos aqueles que por quais
qucr razões não puderem, na idade própria, cursar ou
concluir regularmente o ensino fundamental ou o ensino
médio, constitui-se numa feliz iniciativa que veio ao
e;:tcontro dos anseios de um grande contingente popula
CIOnal, que mercê de tal medida deixou de ficar à mar
gem do processo de escolarização.

Entretanto, bem sabemos, que mesmo uma boa idéia
precisa sofrer reajustamentos para adequação a deter
minadas realizações. No Brasil, as circunstâncias sócio
econômicas impelem os jovens, ainda praticamente
crianças, a ingressarem cedo no mercado de trabalho,
e, tal motivo é responsável pelo significativo aumento
da evasão que ocorre em nossas escolas.

O ensino 'supletivo como se encontra legalmente orga
nizado, hoje s6 atende jovcns, a partir de 14 (catorze)
anos e vemos muitos deles, entre 12 e 13 anos, que
ainda não concluíram a 4' série do ensino fundamental,
impedidos de estudarem à noite, abandonarem as esco
las, para atendimento das necessidades acima dimensio
nadas, interrrompendo o processo escolar e, na maioria
das vezes, nunca mais o retomando.

A antecipação de ingresso no ensino supletivo a partir
dos 12 anos viria a recompor tal desvio, evitando a
prejudicial solução de continuidade do proce5'O de es
colarização acima referido.

Antecipando a idade para matrícula no ensino suple
tivo fundamental, notoriamente, o mesmo processo de
ve ocorrer em relação ao ensino médio supletivo, anteci
pando-se o limite de idade para matrícula aos 16 (dezes
seis) anos.

A referida antecipação do limite de idade para ingres
so no ensino médio supletivo, justifica-se plenamente
pois a maturidade e emocionalidade se desenvolvem
e se sedimentam, quando se assume compromissos e
responsabilidade. Relatos e autobiografias de persona-
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lidades da área política, econâmia e científico-cultural
registram inúmeros casos de escolaridade tardia, que
graças a sistemas educacionais organizados com aber
turas e não cristalizados, permitiram a aceleração e a
recuperação do tempo, erroneamente considerado por
algums sistemas, com0 perdido e (rrecuperável.

Numa sociedade com vocação democrática, em ter
mos de oportunidades educacionais, como bem consa
grou a Constituição. o Estado possibilitará o acesso
aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da
criação artística, de acordo com a capacidade de cada
um. Portanto, nada mais justo. do que a participação
do Estado, através de bolsa de estudos àqueles univer
sitários economicamente carentes, porém capazes e vo
cacionados, quc desejam freqüentar cursos de gradua
ção inexistentes em instituições públicas oficiais do local
de residência, ou ainda, quando o número de vagas
oferccidas por tais escolas não atende a demanda social.
Não só O acesso a cursos de graduação deve ser assegu
rado nestas condições, mas também o incentivo do Esta
do, através da ajuda financeira à pesquisa, extensão
e à criação artística, desde que tais produções se revis
tam de significância ·sócio-cultural-científica. - Agri
pino de Oliveira Lima.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.......................... 'TiTüio ·viii· · ..
Da Ordem Social

········ ....······'CúfTuLo·iú····....·.. ······ .. ···· ..
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvol
vimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:

I - igualdade de condições para O acesso e perma
nência na escola;

II -liberdade de aprender, ensinar pesquisar e divul
gar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagó
gicas, e coexistência de instituições públicas e privadas
de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabeleci
mentos oficiais;

V - valorização dos profissionais do ensino, garan
tido, na forma da lei, planos de carreira para o magis
tério público, com piso salarial profissional e ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e títulos,
assegurado regime jurídico único para todas as institui
ções mantidas pela União;

VI - gestão democrática do ensino público, na forma
da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.
Art. 207. As universidades gozam de autonomia,

didático-científica, administrativa e de gestão financeira
e patrimonial~ e obedecerão ao prineípio de indissocia
bilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclu
sive para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gra
tuidade ao ensino médio;

In - atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças
de zero a seis anos de idade;
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v - acesso aos nívei.s mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade
de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às
condições do educando;

VII - atendimento ao educando, no ensino funda
mental, através de programas suplementares de mate
rial didático-escolar, transporte, alimentação e assis
tência à saúde.

§ I' O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
direito público subjetivo.

§ 2' O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo
Poder Público, ou sua oferta irregular importa responsa
bilidade da autoridade competente.

§ 3' Compete ao Poder Público recensear os edu
candos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada
e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência
à escola.

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, aten
didas as seguintes condições;

I - cumprimento das normas gerais da cducação na
cional;

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder
Público.

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o
ensino fundamental'de maneira a assegurar formação
básica comum e respeito aos valores culturais e artís
ticos nacionais e regionais.

§ 1.' O ensino rcligioso, de matrícula facultativa,
constituirá disciplina dos horários normais das escolas
públicas de ensino fundamental.

§ 2' O ensino fundamental regular será ministrado
em língua portuguesa, assegurada as comunidades indí
genas também a utilização de suas línguas maternas
e processos próprios de aprendizagem.

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal
c os Municípios organizarão em regime de colaboração
seus sistemas de ensino.

§ l' A União organizará e financiará o sistema fede
ral de ensino e o dos Territórios e prestará assistência
técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios para o desenvolvimento prioritário
à escolaridade obrigatória.

§ 2'! Os Municípios atuarão prioritariamente no en
sino fundamental c pré-escolar.

Ar!. 212. A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da
receita resultante de impostos, compreendida a prove
niente de transferência, na manutenção e desenvolvi
mento do ensino.

§ l' A parcela da arrecadação de impostos transfe
rida pela União aos Estados, aO Distrito Federal c aos
Municípios ou pelos ~stados aos respectivos Municí
pios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto
neste artigo, receita do governo que a transferir.

§ 2' Para efeito do cumprimento do disposto no
caput deste artigo, serão considerados os sistemas de
ensino federal. estadual e municipal e os recursos aplica
dos na forma do art. 213.

§ 3" A distribuição dos recursos públicos assegurará
prioridade ao atendimento das necessidades do ensino
obrigatório, nos termos do plano nacional de educação.

§ 4" Os programas suplementares de alimentação
e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão
financiados com recursos provenientes de contribuições
sociais e outros recursos orçamentários.

§ 5' O ensino fundamental público terá como fonte
adicional de financiamento a contIibuição social do salá
rio-educação, recolhida, na forma da lei, pelas empre
sas, que dela poderão deduzir a aplicação realizada no
ensino fundamental de seus empregados e dependentes.

Ar!. 213. Os recursos públicos serão destinados às
escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comu
nitáIias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei,
que;

I-comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem
seus excedentes financeiros em educação;

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a ou
tra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou
ao Poder Público, no caso de encerramento de suas
atividades.

§ l' Os recursos de que trata este artigo poderão
ser destinados a bolsas de estudo para o ensino funda-
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mental e médio, na forma da lei, para os que demons
trarem insuficiência de recursos, quando houver falta
de vagas e cursos regulares de rede pública na localidade
da residência do educando, ficando o Poder Público
obrigado a investir prioritaria~ente na expansão de sua
rede na localidade.

§ 2' As atividades universitárias de pesquisa e ex
tensão poderão receber apoio financeiro do Poder PÚ
blico.

Art. 21.4. A lei estabelecerá o plano nacional de
educação, de duração plurianual, visando à articulação
e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis
e à integração das ações do Poder Público que conduzam
à;

I - erradicação do analfabetismo;
II -universalização do atendimento escolar;
III -melhoria da qualidade do ensino;
IV -formação para o trabalho;
V -promoção humanística, científica e tecnológica

do País.

PROJETO DE LEI
N° 2,148, de 1989

(Do Sr. José Genoíno)

Regulamenta os incisos XXVU e xxvm do art.
S' da Constituição Federal - os direitos autorais.

(À Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção.)

O Congresso Nacional decreta;

TÍTULO I
Princípios Gerais

CAPÍTULO ÚNICO

Ar!. 10 Essa lei regula os direitos patrimoniais e
morais dos criadores intelectuais sobre sua obra.

Parágrafo único. Criadores são o autor, o intérprete
e o executante,

Art. 2" Autor é a pessoa física criadora da obra
original.

Ar!. 3' O intérprete e/ou executante é a pessoa físi
ca criadora de obra derivada.

Art. 4" É obra intelectual a criação artística, literá
ria ou científica, individual ou coletiva, original ou deri
vada, por qualquer forma exteriorizada, independen
temente do mérito ou finalidade.

§ I" A obra é origina~ quando criada pela primeira
vez por uma ou mais pessoas físicas.

§ 2" A obra é derivada quando transforma a obra
original em criação autônoma.

§ 3' A obra é coletiva quando tem o concurso de
diversos criadores.

Ar!. S' Para os efeitos desta lei, a obra é bem mó
vel.

Art. 6" Ao criador pertence o direito exclusivo de
fixar as condições para utilização da obra.

§ l' Os direitos morais do criador são inalienáveis,
irrenunciáveis e imprescritíveis.

§ 2' Os direitos autorais não podem ser previstos
em nenhuma relação contratual de trabalho.

§ 3' Salvo manifestação contníria do criador, a pu
blicação de obra post mortem é direito dos herdeiros.

Ar!. 7' É nula a cessão de direitos autorais.
Ar!. 8" As diversas formas de utilização da obra

são independentes entre si e cada uma delas necessita
de prévia autorizaçrl0 do criador.

Art. 9.' A utilização da obra sem autorização do
criador é ilícito civil e penal.

Ar!. 10. Os direitos autorais, excetuados os rendi
mentos resultantes da utilização da obra, não se comuni
cam, salvo disposição em contrário do pacto antenup
cial.

Art. 11. Os textos de tratados ou convenções, leis,
decretos, regulamentos, sentenças c atos oficiais nào
geram direito autoral.

Art. 12. Os estrangeiros domiciliados no exterior
gozarào da proteção dos acordos, convenções e tratados
ratificados pelo Brasil.
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Ar!. 13. Os apátridas equiparam-se, para os efeitos
desta lei. aos nacionais do país em que tenham domi-
cílio. .

I\.r!. 1.4. I\.s obras de domínio público integram o
patrimônio social e sua exploração econômica gera di
reito autoral.

Ar!. 15. I\. disposição legal ou contratual sobre di
reitos autorais interpreta-se restritivamente.

TÍTULO II
Da Autoria

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Ar!. 16. Os direitos da autoria nascem com a cria
ção da obra.

Art. 17. Os criadores de obra coletiva excrcerão
seuS direitos na forma por eles convencionada.

§ l' Independe da aquiescência dos demais criado
res de obra coletiva o registro da obra e a defesa dos
direitos contra terceiros.

§ 2' Em caso de divcrgência entre os criadores de
obra coletiva decidirá a maioria numérica, na falta de
outro critério previamente acordado.

§ 3' São assegurados ao criador de obra coletiva
dissidente os direitos;

I - de excluir seu nome da obra;
11 - de não contribuir para as despesas de publica

ção, renunciando à sua parte nos lucros.
Art. 18. A contribuição de cada criador de obra

coletiva de gênero diverso poderá ser utilizada separa
damente se não houver prejuízo para a obra comum.

Ar!. I\). Para identificar-se, poderá o criador usar
seu nome civil, completo ou abreviado até por iniciais,
pseudônimo ou sinal convencional.

CAPÍTULO II
Do Registro

Art. 20. O registro da obra induz presunção de au
toria.

§ I' O registro é declaratório e não constitutivo dc
direito.

§ 2" O registro exclui o direito ao incditismo da
obra.

§ 3' Não será expedida certidão de inteiro teor da
ohra inédita sem autorização do criador ou ordem judi
cial.

Art. 21. O criador da obra poderá registrá-Ia, con
forme sua natureza, mediante depósito de exemplar,
na Biblioteca Nacional, na Escola de Música e Belas
Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agro
nomia ou cm outro órgão indicado pelo Conselho Na
cionaI de Direito Autoral.

§ 1" O deferimento ou indeferimento do registro
será alvo de publicação oficial.

Art. 22. As dúvidas e recursos sobre registro serão
decididos pelo Conselho Nacional de Direito Autoral.

Parágrafo único. O recursos contra ato conccssivo
ou degeneratório de registro seni interposto no prazo
de 30 dias contados da publicação.

Art. 23. As despcsas do registro scrão pagas pelo
requerente.

TÍTULO lI!
Dos Direitos do Criador

CAPÍTULO I
Dos Direitos Morais

Art. 24. São direitos morais do criador sobre a
obra;

I -a paternidade;
II - a nominação;
fi! - o ineditismo:
IV -a integridade;
V - a destinação;
VI - a autorização de uso;
VII - a modificação;
VIII - a suspensão de utilização.
§ l' Por morte do criador, os herdeiros terão o exer

cício dos direitos a que se referem os incisos I a VI
deste aliigo.
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§ 2' Nos casos dos incisos VII e VIU deste artigo
ressalvam-se as indenizações a terceiros, quando coube
rem.

CAPÍTULO U
Dos Direitos Patrimoniais

Art. 25. São vitalícios os direitos patrimoniais do
criador.

§ l' Os filhos, pais, ou cônjuge gozarão vitalicia
mente dos direitos patrimoniais havidos por herança.

§ 2' A proteção da obra em criação coletiva se es
tende até a morte do último criador de obra coletiva.

§ 3' Os direitos do criador de obra coletiva sem
herdeiros acrescem os dos sobreviventes.

.§ 4' Aplica-se à obra póstuma o disposto neste ar
tigo.

Art. 26. Ressalvado o disposto nos parágrafos do
artigo anterior, para os demais herdeiros o prazo de
proteção será de 60 (sessenta) anos contados de i' de
janeiro do ano subseqüente à morte do criador.

Art. 27. O direito patrimoniai do criador é inde
pendente da remuneração pela prestação de serviços
profissionais.

Art. 28. É assegurada a participação do criador de
obra coletiva na cxploração econômica da obra coletiva.

Art. 29. O pagamento dos direitos autorais é devi
do em cada utilização da obra.

Art. 30. A aq~isição de original ou cópia da obra
não confere ao adquirente os direitos patrimoniais do
criador.

Art. 31. Não caem no domínio das pessoas físicas
ou jurídicas. de direito público ou privado, as obras
por elas publicadas ou subvencionadas.

Art. 32. É assegurado ao criador o direito, inalie
návcl e irrenunciável, de seqüência, mediante a partici-
pação na mais-valia. .

Ar!. 33. Em garantia do pagamento dos direitos
autorais:

I - responde solidariamente com o empresário-ges
tor o proprietário do locai onde se der a utilização da
obra;

li - é impenhorável a parcela da receita devida em
pagamento de direitos autorais.

CAPÍTULO III
Das Limitações

Art. 34. A notícia ou citação de trecho da obra
intelectual e a crítica ou polêmica que a tenha por objeto
não constituem ofensa aos direitos do criador.

Art. 35. Se, no decurso do processo de criação da
obra coletiva, um criador intcrromper, temporária ou
definitivamente. sua participação, não perderá os direi
tos quanto à participação já criada nem poderá se opor
a que outrem o substitua na sua conclusão.

Art. 36. Nenhum criador de obra coletiva poderá,
sem consentimento dos demais, autorizar-lhe a publica
ção, ou publicá-Ia, salvo na coleção de suas obras com
pletas.

TÍTULO IV
Da utili~ação das Obras

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 37. As obras literárias, artísticas ou científicas
são utilizadas mediante qualquer forma de:

I - publicação;
li - reprodução;
In - transformação;
IV -execução;
V -represcntação;
VI - exibição;
VII - exposição;
VIII - transmissão;
IX - retransmissão.
§ l' Cada processo de reprodução ou modalidade

de publicação da obra constitui uma forma de utilização.
§ 2' A edição inclui a reprodução e a publicação

como forma de utilização da obra.
§ 3' As normas desta lei aplicam-se, por analogia,

a qualquer modalidade de utilização não prevista.
Art. 38. Em q\lalquer modalidade de reprodução

todos os exemplares serão numerados.
Panígrafo único. O exemplar não numerado ou que

tenha número repetido ou superior ao contrato carac-
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tcriza contrafação, rescinde o contrato de pleno direito
e determina a responsabilidade civil e penal.

Art. 39. A transformação da obra orginal em deri
vado depende de autorização prévia do criador.

Parágrafo único. O direito do criador de obra deri
vada não restringe o direito do criador na obra original,

Art. 40. A utilização da obra figurativa, quando
o seu objeto for a imagem humana ou a criação de
terceiro, depende de autorização da pessoa ou do cria
dor da obra.

Ar!. 41. Para garantia dos direitos autorais. a utili
zação plíblica de qualquer criação intelectual, obra, cs
petáculo, execução ou difusão artística depende de pré
via liberação da autoridade pública.

§ I' A autoridade pública, sob pena de responsa
bilidade, exigirá dos usuários os comprovantes;

I - da autorização do criador e intérprete;
11 - do pagamento dos direitos autorais previstos na

autorização.

§ 2' Nas obras coletivas os comprovantes serão emi
tidos pelas associações autorais com mandato legal.

§ 3' A rcquerimento do criador a autoridade poli
cial interditará qualquer utilização de obra não auto
rizada.

CAPÍTULO TI
Dos Contratos

Art. 42. O contrato de utilização especificará:
I - a natureza da obra;
II - a modalidade de utilização;
III - os prazos de divulgação e vigência;
IV - os direitos autorais devidos;
V - a forma de pagamento e de prestação de contas;
VI - a forma de fiscalização pelo criador.
§ i' Se a modalidade for a reprodução, o contrato

determinará ainda:
I - o processo de reprodução;
II - o número de exemplares ou códigos;
UI - as rcgras para distribuição, alienação ou loca

ção de exemplares.
§ 2' Caso a utilização seja a transmissão ou retrans-

missão, o contrato especificará também:
I - a emissora ou retransmissora autorizada;
II -o número de transmissões ou retransmissões;
lU - o prazo e horário;
IV - a área geográfica alcançada.
§ 3' Os contratos previstos nos §§ I' e 2' determi

narão o depositário da matriz utilizada.
Art. 43. É nula a opção ou prcferência para outra

modalidàde de utilização da obra, diversa da contra
tada.

Art. 44. A exploração econômica da obra poderá
ser contratada mediante as seguintes concessões;

I - gestão econômico-financeira pelos prazos previs
tos na lei;

II -venda de exemplares ou ingressos;
III -locação de espaço ou tempo para mensagem

publicitária;
IV -locação de exempiares para uso privado.
§ l' Na vigência do contrato o empresário-gestor

prestará contas mensalmente ao criador.
§ 2' O pagamento dos direitos autorais dcvcrá ser

feito, sempre que possível, em função do aproveita
mento econômico proveniente, para os usuários, da uti
lização da obra intelectual.

§ 3" O pagamento dos direitos autorais devidos em
função de receita diária será efetuado no dia seguinte
à realização da mesma.

§ 4' Qualquer importância devida a título de direito
autoral não paga no prazo fixado será objeto de corre
ção monetária, acrescida de juros, c,om base no padrão
adotado para as obrigações fiscais.

CAPÍTULO III
Dos Prazos

Art. 45. A exclusividade para a exploração da obra
depende de cláusula expressa e prazo determinado.

§ l' Conforme a natureza da obra ou modalidade
de utilização, o prazo não excederá de:

1-20 (vinte) dias para as obras jornalísticas;
II -180 (cento e oitenta) dias para as obras publi

citárias;
III -2 (dois) dias para as edições gráficas;
IV - 2 (dois) anos para as ediçõcs fonográficas;
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V-3 (três) anos para as ediçõcs videofonográficas
de longa metragem;

VI -10 (dez) anos para as obras cinematográficas
de longa metragem;

VII -1 (um) ano para outras modalidades.
§ 2" O término do prazo de exclusividade não im-

pede:
I - a venda de exemplares residuais;
II - a exibição da obra cinematográfica;
III - a execução pública de fonogramas.
Art. 46. As diversas modalidades de utilização obe

decerão ao prazo máximo de um ano para a primeira
comunicação ao público, a contar da assinatura do con
trato, excctuando-se:

I - a imprensa diária, com prazo de 10 (dez) dias;
II - a imprensa semanal ou mensal, com prazo de

30 (trinta) dias;
III - as obras publicitárias, com prazo de i20 (cento

e vinte) dias;
IV - as obras videofonográficas de longa metragem,

com prazo de 180 (cento e oitenta) dias;
V - as obras cinematográficas de longa metragem,

com prazo de 2 (dois) anos.
Parágrafo único. Fica rescindido o contrato se a obra

não for comunicada ao público no prazo previsto.

CAPÍTULO IV
Das Obras de Domínio Público

Art. 47. É do domínio público a obra:
I -enquanto anônima;
II - com o prazo de proteção esgotado;
111 - de cli.ador falecido sem herdeiro;
IV - publicada em país que não participe de tratados

ratificados pelo Brasil, nem confira aos criadores de
obras aqui publicadas o mesmo tratamento dispensado
aos criadores sob sua jurisdição.

§ l' Se vier a ser conhecido o criador de obra anôni
ma, a ele pertencerão os direitos autorais. inclusive
sobre as utilizações já ocorridas não alcançadas pela
prescrição.

§ 2' Não é contrafação a utilização anterior feita
de boa fé.

Art. 48. Caindo a obra em domÚlio público resol
vem-se todos os contratos que a tcnham por objeto.

Art. 49. Compete ao Estado. através do Conselho
Nacional de Direito Autoral - CNDA, a defesa da
obra caída em domínio público.

Art. 50. A exploração econômica de obra de domí
nio público depende:

I - de prévia comunicação ao Conselho Nacional de
Direito Autoral, com especificação de modalidadc de
uso e número de exemplares, quando for o caso;

II -do recolhimento dos direitos autorais arbitrados
pelo Conselho Nacional de Direito Autoral, com base
nos valores correntes do mercado.

Parágrafo único. O descumprimento das obrigações
previstas neste artigo importa em contrafação.

TÍTULO V
Do Conselho Nacional de Direito Autoral

Art. 51. O Conselho Nacional de Direito Autoral
é órgão do Ministério da Cultura, com competência
para:

I - decidir dúvidas e controvérsias sobre direitos au
torais;

II - determinar as providências necessárias à exata
aplicação das leis, tratados e convenções internacionais
sobre direitos autorais;

III - gerir o Fundo de Direito Autoral;
IV - manifestar-se sobre a conveniência da alteração

de normas de direito autoral, na ordem interna ou inter
nacional;

V - manifestar-se sobre os pedidos de licenças com
pulsórias previstas em Tratados e Convençõcs Interna
cionais;

VI - promover e divulgar o direito autoral.
Art. 52. O Poder Executivo, mediante decreto, po

derá dispor sobre a composição e o funcionamento do
Conseiho Nacional de Direito Autoral- CNDA, que
terá no mínimo, 213 (dois terços) de representantcs dos
criadores.

Art. 53. O Fundo de Direito Autoral tem porfinali
dade estimular a criação artística~ literária e científica
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e o estudo do direito autoral, mediante a instituição
de cursos, concursos e prêmios.

Art. 54. Integrarão o Fundo de Direito Autoral:
I - o resultado financeiro da cxploração cconômica

de obras de domínio público;
II - doações dc pessoas físicas ou jurídicas nacionais

ou estrangeiras.

TÍTULOV[
Das Associa5ões de Autores

CAPITULO I

Art. 55. Os criadores podem associar-se. sem intui
to de lucro, para o exercício e defesa de seus direitos.

Art. 56. A associação quando expressamente auto
rizada por seus filíados, tem legitimidade para représen
tá-Ios judicial ou extrajudicialmente.

Art. 57. O mandato concedido a uma associação
importa na revogação do mandato dado a outra para
o mesmo fim.

Art. 58. A concessão desse mandato não impede
o exercício individual dos direitos pelo criador.

Art. 59. O estrangeiro domiciliado no exterior de
verá ser representado no País por sociedade nacional,
mediante convênio ou por mandato outorgado.

Art. 60. Os criadores intelectuais por si e por inter
médio das associações por eles expressamente autori
zadas a funcionar exercerão o direito de fiscalizar o
aproveitamento econômico das obras que criarem.

Parágrafo único. O usuário é obrigado a prestar con
tas mediante exibição de escrita c documentos. da rccei
ta, despesa e direitos autorais pagos. pelas obras que
tenham utilizado.

TíTULO VII
Das Sanções à Violação de Direito

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 61. As sanções de que trata este Título se apli
cam sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 62. A omissão na prestação de contas prevista
no parágrafo único do art. 5' importa em má-fé com
relação às quantias devidas apuradas po~eriq,rmente.

Art. 63. A ação de responsabilidade civil por viola
ção de direito autoral terá o procedimento sumaríssimo
previsto no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e 11 do art.
63, o Juiz determinará liminarmente o depósito judicial
da matriz e exemplarcs ou suportc material da obra.

CAPíTULO II
Das Sanções Civis e Administrativas

Art. 64. A utilização de obra literária, artística ou
científica. sem autorização do criador, constitui contra
fação e sujeita o contrafator às seguintes sanções:

I - na fixação e nas edições gráfica, fonográfica ou
audiovisual. à obrigação de destruir a matriz e os exem
plares clandestinos, bem como a indenização das perdas
e danos morais c materiais;

lI-na emissão. transmissão ou retransmissão, por
qualquer meio ou modo. à destruição do suporte mate
rial e a indenização das perdas e danos morais e mate
riais.

§ 19 Como indenização de perdas e danos materiais
o criador pode optar:

a) pelo valor de venda ao público de 10.000 exem
plares da obra, nos casos do inciso I;

b) pelo maior valor comercial de inserção publicitária
cobrado por emissora do país, por tempo igual ao da
exibição fraudulenta da obra, nos casos do inciso 11.

§ 29 Responde solidariamente com o contrafator
quem, por ação ou omissão, participar, permitir ou aco
bertar a utilização ilícita, inclusive na divulgação, ven
da, exposição, ocultação, depósito, importação ou ex
portação de matrizes ou cópias de obras contrafeitas.

Art. 65. A indenização por dano moral não terá
valor inferior à do dano material.

Art, 66. A omissão de autoria na utilização da obra
sujeita o infrator a indenizar e à obrigação de divulgá-la:

I-através de anúncio com destaque em jornal de
grande circulação. indicado pelo criador, por três dias
consecutivos, com recolhimento dos exemplares já dis
tribuídos para a necessária correção. no caso de publi
cação gráfica e videofonográfica;

II - no mesmo ho,rário e por três dias consecutivos,
no easo de empresa de radiodifusão.
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Parágrafo único. Nas demais modalidades de utiliza
ção a divulgação far-se-á na forma do inciso L

Art. 67. A alteração de obra de arquitetura sem
autorização sujeita o infrator a perdas e danos, podendo
o criador repudiá-la e proibir o uso de seu nome vincu
lado à obra.

CAPíTULO 1II
Da Prescrição

Art. 68. Prescreve em dez anos a ação civil por
violação de direito patrimonial de criador.

Art. 69. O termo inicial da prescrição é o último
ato da violação.

TÍTULO VJII
Das Disposições Finais

Art. 70. A fabricação. importação. venda, locação
ou uso dos equipamentos e suportes e outros meios
de reprodução das obras intelectuais ficam sujeitos a
um pagamento destinado a compensar criadores, intér
pretes ou executantes e editores pela perda dos direitos
resultantes da utilização respectiva.

Art. 71. Fica mantido o mandato legal das associa
ções autorizadas a funcionar pelo Conselho Nacional
de Direito Autoral.

Art. 72. Esta lei ab-roga a legislação civil que rege
os direitos autorais, inclusive os arts. 649 a 673 e 1.346
a 1.362 do Código Civil e as Leis n" 4.944 de 6-4-1966,
5.988 de 14-12-1973, 6.800 de 25-6-1980 e 7.123 de
12-9-83 e regulam~ntos respectivos, exceção feita aos
decretos que promulgaram convenções internacionais.

Art. 73. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 74. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Submetemos à apreciação dos nobres colegas este
anteprojeto sobre uma nova lei de Direitos Autorais,
resultado do trabalho efetuado por uma Comissão do
Conselho Nacional de Direito Autoral- CNDA e pela
Associação de Músicos Arranjadores e Regentes 
AMAR.

Este trabalho quc foi por nós encampado, tanto por
sua clareza técnica quanto pela justeza de suas propos
tas, chega a esta Casa como resultado da vontade de
todos os interessados, depois de ter servido de base
para a reflexão e o debate com os segmentos envolvidos
na criação intelectual.

O direito de criação é relativamente novo. Entre nós
chegou como fruto da conquista de outros.

Em nosso País há farta e dispersa produção de textos
sobre a matéria. ora omissa, ora contraditória, >afrendo
as distorções resultantes de outros interesses e reali
dades.

A inconformidade geral dos diferentes segmentos ar
tísticos somada à falta de proteção objetiva aos direitos
da criação provocou a elaboração de uma nova lei.
Entretanto. o texto dado a público, em 1973, veio sem
qualquer consulta ou audiência prévia aos verdadeiros
interessados na sua promulgação. Conseqüentemente,
a Lei n' 5.988, de 14-12-1973, ao invés de promover
a consolidação das normas existentes até então. supe
rando omissões e contradições. não solucionou a ques
tão autoral, o que lhe tem valido as mais severas críticas
desde o seu ingresso no corpo normativo.

O texto vigente jamais satisfez aos criadores intelec
tuais e menos ainda aos juristas dedicados a esse campo
de direito.

Assim, a idéia que orienta, que ora submetemos à
apreciação e crítica públicas. nasce de uma realidade
prática, único parâmetro capaz de deteruúnar uma posi
ção doutrinária ajustada a seu tempo.

O presente texto revela posição clara. coerente, e
em certos pontos avançada, no sentido de expressar
essa realidade e contemplar os mais legítimos interesses
dos criadores.

Foi adotado no Título I um Capítulo Único. para
os princípios gerais que regem a matéria (arts. l' a
15).

O projeto exclui a equivocada sinonímia entre autoria
e titularidade contida na atual Lei n' 5.988173.

A criação intelectual é necessariamente ato humano.
Só a pessoa físiea cria a obra, objeto da proteção legal,
como dispõe o art. 2'.
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Não foi contemplado no projeto o direito de arena,
ccmo reconhecido na Lei n' 5.988/73, em face da plena
convicção de que nem atlctas,e muito mcnos as entida
des a que estão filiados, nO desempenho de suas ativida
des. são criadores de obras intelectuais. exclusivo objeto
da proteção buscada pelo presente projeto.

A expressão "conexo" não limita o direito do criador
da obra; não faz do artista intérprete um co-autor; nem
distingue o direito de um e do outro: é, repetimos,
inútil.

A interpretação é obra do desempenho artístico e
se constitui numa modalidade específica de criação inte
lectual, com contornos nítidos já reconhecidos e defen
didos por renomados juristas.

O projeto afasta essa confusa classificação e avança.
reconhecendo a autoria na interpretação do artista (art.
39).

O fato gerador do direito do autor é a criação intelec
tual. independentemente de seu mérito, destinação ou
forma de exteriorização. Essa é a posição do texto:
afasta a apreciação subjetiva de valor para privilegiar
o reconhecimento dos direitos sobre a obra (art. 4').

O projeto não adota a relação exemplificativa de
obras protegidas. como o atual ar!. 6' da Lei n' 5.988,
plasmado na Convenção de Berna. A exemplificação
corre o risco de tornar obsoleta a tipificação das obras
objeto da proteção. frente ao desenvolvimento tecnoló
gico. Optou-se no projeto por uma solução conceitual
de criação, de autoria e de utilização. o que permitirá
uma evolução doutrinária sobre esses temas.

Visando eliminar a falsa atribuição de autoria à pes
soa jurídica, como contida na Lei n' 5.988. o § 3' art.
4' dá o mais moderno conceito de obra coletiva: é cria
ção de pessoas físicas. Nem poderia ser de maneira
diferente, visto a pessoa jurídica ser urna ficção. resul
tado do ato criador do jurista. Pela sua natureza, a
pessoa jurídica é desprovida dos elementos essenciais
que tomam a pessoa física capaz do ato de criar.

É do prineípio constitucional contido no art. 5', inciso
VII, da Constituição Federal, que emana a exclusivi
dade do autor para autorizar a utilização de sua obra.
Na esteira desse princípio. também consignad6 no texto
constitucional de 1969. é que o ar!. 13 da Lei n' 6.533/78,
que revogou disposições da Lei n' 5.988173, veda a ces
são do direit.o do autor. A proibição é reivindicação
dos autores defendida pela melhor doutrina e, no caso
dos intérpretes, já foi acolhida, em decisão. unânime.
pela Suprema Corte. na Representação n' 1.031, em
10 de dezembro de 1980.

A cessão retira do autor o direito exclusivo de auto
rizar as diferentes modalidades de exploração de sua
obra. Quando formalizada, sobrepõe-se à figura do ce
dente-criador a do cessionário. qne passa a deter todo
o poder de fruição sobre a obra. Não albergá-la no
projeto, tornando-a nula, é ainda forma de defesa do
autor que impedirá a pressão econômica que ele comu
mente sofre no ato da celebração do contrato (art. 79).

O projeto integrou no patrimônio social as obras de
dominio público (art. 14).

O art. 15 estabelece a regra exegética de disposição
legal ou contratual: sempre de interpretação restritiva.

Esse Capítulo único dispõe ainda a natureza de bem
móvel da obra (art. 5'); os direitos de autor - patrimo
niais e morais - estes, inalienáveis, irrenunciáveis e
imprescritíveis, insuscetíveis de exclusão ou limitação
contratual e publicação "post-mortem" (art. 6' e seus
parágrafos); a ilicitude civil e penal da publicação não
autorizada (art. 9'); a incomunicabilidade dos direitos
patrimoniais do autor no casamento (art. 10); a exclusão
dos atos oficiais como geradores de direito autoral (art.
11), a reciprocidade no tratamento de estrangeiros e
lei do domicílio para os apátridas (arts. 12 e 13). Essa
matéria é apenas indicada. de vez que não envolve
maior divergência na legislação internacional.

O Título II tem por objeto a autoria nascida exclusiva
mente da criação (art. 16) e exercida indevidamente
ou na forma convencionada na co-autoria (art. 17). É
admitida a utilização separada da obra pelo co-autor
de gênero diverso, sem prejuízo para a obra comum
(art. 18). É facultativo o modo de identificação (art.
19).

Essas são as disposições gerais constantes no Capítulo
I, do Títnlo lI.
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o Capítulo 11 trata do registro. Ao contrário do direi
to anglo-saxão, o registro previsto segue a tradição dos
países de família romântica: é facultativo, gera apenas
presunção de autoria, é declaratório e não constitutivo
de direito (art. 20, § 1"). A finalidade precípua dessa
faculdade é garantir ao criador um meio de prova "juris
tantum", sobre autoria de sua obra, sem retirar-lhe
o ineditismo, um dos elementos constitutivos dos seus
direitos morais (art. 20, § 2'). A certidão do inteiro
teor do registro só é permitida com a autorização do
autor ou por ordem judicial(art. 20, § 3').

O projeto inova ao criar o registro único para as
obras intelectuais. É um antigo reclamo a centralização
do registro, hoje disperso em diferentes organismos,
o que lhe tem dificultado o acesso.

A sua unificação propiciará um melhor controle e
uma maior eficiência na prestação desse serviço público
de garantia ao criador.

O Título III rege os direitos do criador, sendo o Capí
tulo I referente aos direitos morais, o Capítulo II aos
direitos patrimoniais, e o Capítulo III às limitaçóes le
gais a esses direitos (arts. 24 e 36).

Os direitos morais do autor estão arrolados nos inci
sos I a VIII do art. 24. Afora a precisão com que se
expressa o texto proposto, os incisos V e VI - destina
ção e autorização de uso - não figuram na lei vigente.
A prática, no entanto, mostra a necessidade desses dois
direitos também estarem contemplados em texto legal.

A destinação diversa daquela previamente estabe
lecida, ainda que de fQrma implícita, pode prejudicar
moralmente o criador. C/uanto à autorização de uso,
esta decorre da própria exclusividade contida no manda
mento constitucional que rege o ordenamento do direito
autoral. Em cumprimento, ainda, ao texto da Consti
tuição Federal, o § l' do artigo 24 estabelece os direitos
morais, cujo exercício transfere-se aos herdeiros por
morte do criador.

Os direitos patrimoniais são tratados nos arts. 25 a
33.

O projeto separa a relação autoral da relação laboral
no seu art. 27. Esse dispositivo, além de distinguir a
matéria autoral da trabalhista, resolve o conflito que,
com freqüência, encontra o criador no exercício dos
direitos patrimoniais sobre obra que cria em virtude
de encomenda.

O Capítulo HI trata das limitações aos direitos do
criador. Dispondo a norma constitucional que o direito
de criador é exclusivo, as restrições a ele mereceram
maior cautela. Daí porque foram excluídas no texto
proposto as diversas hipóteses de reprodução previstas
na atual lei autoral. Sendo limitações de direito não
poderiam contrariar a regra fundamental.

O tratamento da co-autoria e da obra coletiva tam
b.ém no Capítulo sobre limitações se explica com oobje
tivo de afastar-se a inclusão de obras indiciudas. E o
que se verifica nos arts. 35 a 36.

O título IV dispõe sobre a utilização das obras. Divi
de-se em quatro Capítulos (Disposições Preliminares;
Dos Contratos; Dos Prazos; Das Obras de Domínio
Público).

Esse título se caracteriza pela sintetização das normas
comuns aplicáveis a todas as formas de utilização, pre
servando-lhes as peculiaridades. Estabelece os elemen
tos e condições resolutivas expressas.

O Capítulo I (Disposições Preliminares) enumera no
art. 37 nove formas genéricas de utilização, especifi
cando no § l' que cada processo de reprodução ou
modalidade de publicação constitui uma forma de utili
zação. O parágrafo seguinte destaca na edição a peculia
ridade cumulativa da reprodução e publicação. O § 3"
estende a aplicação dá lei, por analogia, a qualquer
modalidade,de utilização nela não prevista.

As demais disposições do Capítulo I visam garantir
os direitos contemplados e obstar a violação.

O Capítulo II trata "Dos Contratos", especificando
no art. 42 os dados essenciais que devem constar dos
mesmos.

Considerando as especificidades das utilizações atra
vés da reprodução, transmissão ou retransmissão, os
parágrafos do art. 42 elegem os dados complementares
que deverão constar dos contratos sobre tais utilizações.

A independência entre as diversas modalidades de
utilização está prevista de forma objetiva no art. 43,
impedindo que a autorização dada para uma modali-

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

dade de utilização se estenda a outra. O art. 44 e seus
parágrafos tratam das concessões para a utilização.

O Capítulo III cuida dos prazos tanto para a exclusi
vidade de utilização como para os limites máximos dessa
utilização (arts. 45 e 46).

O Capítulo IV trata dos obras de domínio público
e da obrigação do Estado na defesa da integridade des
sas obras, restabelecendo a remuneração pelo seu uso,
que deverá ser comunicada ao CNDA.

O Título V dispõe sobre a competência do Conselho
Nacional de Direito Autoral -CNDA, em consonância
com as novas normas constitucionais. Nesse sentido sua
área de atuação foi redimensionada visando uma melhor
atuação na defesa, divulgação e promoção do direito
de autor. Preserva o Fundo de Direito Autoral, porém
com a finalidade exclusiva de estimular a criação artís
tica, literária e científica.

O Título VI trata das sociedades de autores e da
arrecadação dos direitos decorrentes da utilização de
suas obras.

Além de acompanhar o novo texto constitucional,
no que se refere à autorização expressa para que a
associação represente judicial e extrajudicialmente seu
filiado e ao exercício do direito de fiscalização do apro
veitamento econômico das obras pelos criadores e intér
pretes, por si ou por suas associações, o projeto estabe
lece a fiscalização do Ministério Público nessas entida
des, em face do interesse público de que se reveste
o direito autoral, a exemplo das fundações.

O Título VII estabelece as sanções civis e adminis
trativas pela violação dos direitos autorais. Compõe-se
de três Capítulos num total de nove artigos.

O Capítulo I (Disposições Preliminares) ressalva as
disposições de ordem criminal. A ação de responsa
bilidade civil é dado o rito sumaríssimo (art. 62), visando
a agilização dos processos judiciais nessa matéria.

O Capítulo 11 conceitua a contrafação e estabelece
sanções bem como a indenização de perdas e danos
materiais e mor.ais.

O Capítulo IH amplia o atual prazo de prescrição
da ação civil por violação de direito patrimonial de
criador para 10 (dez) anos, contados do último ato da
violação.

O Título VIII trata das disposições finais e transitórias
cujo objetivo é desfazer sobre as normas aplicáveis ao
Direito de criador.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1989. - Deputado
José Genoino Neto.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

COSNTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais

e Coletivos

Art. 5' Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, a igualdade. à segurança
e à propriedade. nos termos seguintes:

XXVII- aos autores pertencem o direito exclusivo
de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar:

XXVIII- são assegurados, nos termos da lei:

CÓDIGO CIVIL
LEI N' 3.071,

DE l' DE JANEIRO DE 1916

Sábado 29 2883

TÍTULO H
Da Propriedade

CAPÍTULO VI
Da Propriedade Líterá~ia,

Científica, e Artística

Art. 649. Ao autor de obra literária, científica ou
artística, pertence o direito exclusivo de reproduzi-la.

§ 10 Os herdeiros e sucessores do autor gozarão
desse direito pelo tempo de 60 (sessenta) anos, a contar
do dia de seu falecimento.

§ 2" Se morre o autor, sem herdeiros ou sucessores
até o 2' grau, a obra cairá no domínio comum.

§ 3' No caso de caber a sucessão aos filhos, aos
pais ou ao cônjuge do autor, não prevalecerá o prazo
do § l' e o direito só -se extinguirá com a morte do
sucessor.

Art. 650. Goza dos direitos de autor, para os efei
tos econômicos por este Código assegurados o editor
de publicação composta de artigos ou trechos de autores
diversos, reunidos num todo, ou distribuídos em séries,
tais como jornais revistas, dicionários, enciclopédias e
seletas.

Parágrafo único. Cada autor conserva, neste caso,
o seu direito sobre a sua produção, e poderá reprodu
zi-Ia em separado.

Art. 651. O editor exerce também os direitos a que
se refere o artigo antecedente, quando a obra for anô
nima ou pseudônima.

Parágrafo único. Mas. neste caso, quando o autor
se der a conhecer, assumirá o exercício de seus direitos,
sem prejuízo dos adquiridos pelo editor.

Art. 652. Tem o mesmo direito de autor, o tradutor
de obra já entregue ao domínio comum e o escritor
de versões permitidas pelo autor da obra original, ou,
em sua falta, pelos seus herdeiros e sucessores. Mas
o tradutor não se pode opor à nova tradução, salvo
se for simples reprodução da sua ou se tal direito lhe
deu o autor.

Art. 653. Quando uma l1Õra, feita em colaboração,
não for divisível, nem couber na disposição'do art. '651
os colaboradores, não havendo convenção em contrá
rio, terão entre si direitos iguais: não podendo, sob
pena de responder por perdas e danos, nenhum deles,
sem consentimento dos outros, reproduzi-Ia, nem lhe
autorizar a reprodução, exceto quando feita na coleção
de suas obras completas.

Parágrafo único. Falecendo um dos colaboradores
scm herdeiros ou succssores, o seu direito acresce aos
sobreviventes.

Art. 654. No caso do artigo anterior, divergindo
os colaboradores, decidirá a maioria numérica, e, em
falta desta, o juiz, a requerimento de qualquer deles.

§ l' Ao colaborador dissidente, porém, fica o direi
to de não contribuir para as despesas de reprodução,
renunciando a sua parte nos lucros, bem como o de
vedar que o seu nome se inscreva na obra.

§ 2' Cada colaborador pode, entretanto, indivi
dualmente, sem aquiescência, dos outros, defender os
próprios direitos contra terceiros, que daqueles não se
jam legitimos representantes.

Art. 655. O autor de composição musical, feita so
bre texto poético, pode executá-la, publicá-Ia ou trans
mitir o seu direito, independente de autorização do
escritor, indenizando, porém, a este l que conservará
direito à reprodução do texto sem a música.

Art. 656. Aquele que, legalmente autorizado, re
produzir obra de arte mediante processo artístico dife
rente, ou pelo mesmo processo, havendo na composição
novidade, será, quanto à cópia, considerado autor.

Parágrafo único. Goza, igualmente, dos direitos de
autor, sem dependência de autorização, o que assim
reproduzir obra já entregue ao domínio comum.

Art. 657. Publicada e exposta à venda uma obra
teatral ou musical, entende-se anuir O autor a que se
represente, ou execute, onde quer que a sua audição
não for retribuída.

Art. 658. Aquele que, com autorização do compo
sitor de uma obra musical sobre os seus motivos escrever
combinações, ou variações, tem, a respeito destas, os
mesmos direitos, com as mesmas garantias, que sobre
aquela o seu autor.
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Ar!. 659. A cessão, ou a herança, quer dos direitos
de autor, quer da obra de arte, literatura, ou ciência,
não transmite o direito de modificá-la. Mas este poderá
ser exercido pelo autor, em cada edição sucessiva, res
peitados os do editor.

Parágrafo único. A cessão de artigos jornalísticos
não produz efeito, salvo convenção em contrário, além
do prazo de vinte dias, a contar da sua publicação.
Findo ele, recobra o autor em toda plenitude o seu
direito.

Art. 660. A União e os Estados poderão desapro
priar por utilidade pública, mediante indenização pré
via, qualquer obra publicada, cujo dono a não quiser
reeditar. .

Art. 661. Pertencem à União, aos Estados, ou aos
Municípios:

I - Os manuscritos de seus arquivos, bibliotecas e
repartições.

II - As obras encomendadas pelos respectivos go
vernos, e publicada à custa dos cofres públicos.

Parágrafo único. Não caem, porém, no domínio da
União, do Estado, ou do Município, as obras simples
mente por eles subvencionadas.

Art. 662. As obras publicadas pelo Governo Fede
ral, Estadual ou Municipal, não sendo atos públicos
e documentos oficiais, caem, quinze anos depois da
publicação, no domínio comum.

Ar!. 663. Ninguém pode reproduzir obra, que ain
da não tenha caído no domínio comum, a pretexto de
anotá-la, comentá-la, ou melhorá-la, sem permissão do
autor ou seu representante.

§ I' Podem, porém, publicar-se em separado, for
mando obra sobre si, os comentários ou anotações.

§ 2' A permissão confere ao reprodutor os direitos
do autor da obra original.

Art. 664. A permissão do autor, necessária tam
bém para se lhe reduzir a obra a compêndio ou resumo,
atribui, quanto a estes, ao resumidor ou compendiador,
os mesmos direitos daquele sobre o trabalho original.

Art. 665. É igualmente necessária e produz os mes
mos efeitos da permissão que trata o artigo antecedente,
a licença do autor da obra primitiva a outrem, para
de um romance extra-ir peça teatral, reduzir a verso
obra em prosa, e vice-versa, ou dela desenvolver os
episódios, o assunto e o plano geral.

Parágrafo único. São livres as paráfrases que não
forem verdadeiras reprodução da obra otiginal.

Art. 666. 'Não se considera ofensa aos direitos de
autor:

I - A reprodução de passagens ou trechos de obras
já publicadas e a inserção, ainda integral, de pequenas
composições alheias no corpo de obra maior, contanto
quc esta apresente caráter científico, ou seja, compi
lação destinada l! fim literário, didático, ou religioso,
indicando-se, porém, a origem, de onde se tomarem
os exccrtos, bem como o nome dos autores.

II - A reprodução em diários ou pcriódicos, de notí
cias e artigos sem caráter literário ou científico, publi
cados em outros diários, ou periódicos, mencionando-se
os nomes dos autores e os dos periódicos, ou jornais,
de onde forem transcritos.

111 - A reprodução em diários, e periódicos, de dis
cursos pronunciados em reuniõcs públicas, de qualquer
natureza.

IV - A reprodução dos atos públicos e documentos
oficiais da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.

V - A citação em livros, jornais ou revistas, de passa
gens de qualquer obra com intuito de crítica ou polê
mica.

VI - A cópia, feita ã mão, de uma obra qualquer,
contanto que se não destine ã venda.

VII - A reprodução, no corpo de um escrito, de
obras de artes figurativas, contanto que o escrito seja
o principal, e as figuras sirvam somente para explicar
o texto não se podcndo, porém, deixar de indicar os
nomes dos autores, ou as fontes utilizadas.

VIII - A utilização de um trabalho de arte figurativa,
para se obter obra nova.

IX - A reprodução de obra de arte existcnte nas
ruas e praças.

X - A reprodução de retratos ou bustos de enco
menda particular, quando feita pelo proprietário dos
objetos encomendados. A pessoa representada e seus
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sucessores imediatos podem opor-se à reprodução ou
pública cxposição do retrato ou busto.

Art. 667. É suscetível de cessão o direito, que assis
te ao autor, de ligar o nome a todos os seus produtos
intelcctuais.

§ l' Dará lugar à indenização por perdas e danos
a usurpação do nome do autor ou a sua substituição
por outro, não havendo convenção que a legitime.

§ 2' O autor da usurpação, ou substituição, será
outrossim, obrigado a inserir na obra o nome do verda
deiro autor.

Art. 668. Não firmam direito de autor, para desfru
tar a garantia da lei, os escritos por csta defesos, que
forem por sentença mandados retirar da circulação.

Art. 669. Quem publicar obra inédita, ou repro
duzir obra em via dc publicação ou já publicada, perten
cente a outrem, sem outorga ou aquiescência deste,
além de perder, em benefício do autor, ou proprietário,
os exemplares da reprodução fraudulenta, que se
apreenderem, pagar-lhe-á o valor de toda a edição,
menos esses exemplares, ao preço por que estiverem
à venda os genuínos, ou em que forem avaliados.

Parágrafo único. Não se conhecendo o número de
exemplares fraudulentamente impressos e distribuídos,
pagará o transgressor o valor de mil exemplares, além
dos apreendidos.

Art. 670. Quem vender ou expuser ã venda ou à
leitura pública e remunerada uma obra impressa com
fraude, será solidariamente responsável com o editor,
nos termos do artigo antecedente; e, se a obra for estam
pada no estrangeiro, responderá como editor o vende
dor, ou cxpositor.

Art. 671. Quem publicar qualquer manuscrito, sem
permissão do autor ou de seus herdeiros ou represen
tantes, será responsável por perdas e danos.

Parágrafo único. As cartas missivas não podem ser
publicadas sem permissão dos seus autores ou de quem
os represente, mas podem ser juntas como documento
em autos judiciais.

Art. 672. O autor, ou proprietário, cnja obra se
reproduzir fraudulentamente, poderá, tanto que o sai
ba, requerer a apreensão dos cxemplares reproduzidos,
subsistindo-lhe o direito à indenização de perdas e da
nos, ainda que nenhum exemplar se encontre.

Art. 673. Para segurança de seu direito, o proprie
tário da obra divulgada por tipografia, litografia, gravu
ra, moldagem, ou qualquer outro sistema de reprodu
ção, depositará, com destino ao registro, dois exem
plares na Biblioteca Nacional, no Instituto Nacional
de Música ou na Escola Nacional de Belas Artes do
Distrito Federal, conforme a natureza da produção.

Parágrafo único. As certidões do registro induzem
a propriedade da obra salvo prova em contrário.

.... ········ ....·..·.. ··· .. ·Tfiüic):y· ..·.. ··· ..·.... ·....·.. ·· ..
Das Várias Espécies de Contratos

CAPÍTULO IX
Da Edição

Art. 1.346. Mediante o contrato de edição, o edi
tor, obrigando-se a reproduzir mecanicamente e divul
gar a obra científica, literária, artística, ou industrial,
que o autor lhe confia, adquirc o direito exclusivo a
publicá-la e explorá-la.

Art. 1.347. Pelo mesmo contrato pode o autor obri
gar-se à feitura dc nma obra literária, científica, ou
artística, em cuja publicação e divulgação se empcnha
o editor.

Art. 1.348. Não havendo termo fixado para a en
trega da obra, entende-se que o autor pode cntregá-la
quando lhe convier; mas o editor poderá fixar-lhe prazo
com a cominação de rescindir o contrato.

Art. 1.349. Enquanto não se esgotarem as edições
a que tiver direito o editor, não poderá o autor dispor
da obra no todo, ou em parte.

Art. 1.350. Tem direito o autor a fazer, nas edições
sncessivas de suas obras as emendas e alterações, que
bem lhe parecer; mas, se elas impusserem gastos ex
traordinários ao editor, este haverá direito a indeni
zação.

Parágrafo único. O editor poderá opor-se às altera
ções que lhe prejudiquem os interesses, ofendam a repu
tação, ou aumentem a responsabilidade.
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Art. 1.351. No caso de nova edição ou tiragem,
não havendo acordo cntre as partcs contratantes sobre
a maneira de exeerem seus direitos, poderá qualquer
delas rescindir o contrato, sem prejuízo da edição ante
rior.

Ar!. 1.352. Se, esgotada a última edição, o editor,
com direito a outra, a não levar a efeito, poderá o
autor intimá-lo judicialmente a que o faça em certo
prazo, sob pena de perder aquele direito.

Art. 1..353. Se no contrato, ou ao tempo do contra
to, o autor não tiver estipulado retribuição pelo seu
trabalho, será determinada por arbitramento.

Art. 1.354. Se a retribuição do autor ficar depen
dente do exito da venda, será obrigado o editor, como
qualquer comissário, a lhe apresentar a sua conta.

Art. 1.355. Cabe, ao editor, fixar o número de
exemplares a cada edição. Não poderá, porém, mal
grado ao autor, reduzir-lhe o número, de modo que
a obra não tenha circulação bastante.

Ar!. 1.356. Entendo-se que o contrato versa ape
nas sobre uma edição, se o contrário não resultar expres
sa ou implicitamente do seu contexto.

Art. 1.357. O editor não pode fazer abreviações,
adições ou modificações na obra, sem permissão do
autor.

Art. 1.358. Ao editor compete fixar o preço da ven
da, sem, todavia, poder elevá-lo a ponto que embarace
a circulação da obra.

CAPÍTULO X
Da Representação Dramática

Art. 1.359. O autor de uma obra dramática não
lhe pode fazer alteração na substância, sem acordo com
o empresário que a faz representar.

Art. 1.360. Se não se fixou prazo à representação,
pode o autor intimar o empresário a que o fixe, comi
nando-Ihc em pena a rescisão do contrato.

Art. 1.361. Os credores de uma empresa de teatro
não podem fazer penhor na parte do produto dos espetá
culos reservada ao autor.

Art. 1.362. Sem licença do autor, não pode o em
presário comunicar o manuscrito da obra a pessoa estra
nha ao Teatro, onde se representa.

LEI N" 4.094,
DE 6 DE ABRIL DE 1966

Dispõe sobre a proteção a artistas, produtores
de fonogramas e organismos de radiodifusão, e dá
outras providências.

DIREITOS AUTORAIS
LEI N' 5.988,

DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973

Regula os direitos antorais e dá outras providên.
cias

TÍTULO II
Das Obras Intelectuais

CAPÍTULO I
Das Obras Iutelectuais Protegidas

Art. 6" São obras intelectuais as criações do espí
rito, de qualquer modo exteriorizadas, tais como:

I - os livros, brochuras. folhetos, carta-missivas e
outros escritos;

II - as conferências, alocuções, sermões e outras
obras da mesma natureza;

III - as obras dramática e dramático-musicais;
IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja

execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer
forma;

V - as composições musicais, tenham, ou não, letra;
VI - as obras cinematográficas e as produzidas por

qualquer processo análogo ao da cinemafôgrafia;
VTI - as obras fotográficas e as produzidas por qual

quer processo análogo ao da fotografia, desde que, pela
escoIha de seu objcto e pelas condições de sua execução,
possam ser consideradas criação artística~

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escul
tura e litografia;
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IX - as ilustrações, cartas geográficas c outras obras
da mesma natureza;

X - os projetos, esboços e obras plásticas concer
nentes a geografia, topografia, engenharia, arquitetura,
cenografia e ciência;

XI - as obras de arte aplicada, desde que seu valor
artístico possa dissociar-se do caráter industrial ao obje
to a que estiverem sobrepostas;

XII - as adaptações, traduções e outras trauforma
çóes de obras originárias, dcsde que, previamente auto
rizadas e não lhes causaudo dano, se apresentarem co
mo criação intelectual nova.

LEI N' 6,800,
DE 25 DE JUNHO DE 1980

Altera a Lei n' 5.988, de 14 de dezembro de 1973,
que regula os direitos autorais e dá ontras provi
dências.

LEI N' 7.123,
DE 12 DE SETEMBRO DE 1983

Revoga o artigo 93 e o inciso I do artigo 120
da Lei n' 5.988, de 14 de dezembro de 1973.

LEI N9 6.533,
DE 24 DE MAIO DE 1978

Dispõe sobre a regulamentação das profissões de
Artista e de Técnicos em Espetáculos dc Diversões,
e dá outras providências.

Art. 13. Não será permitida a cessão ou promessa
de cessão de direitos autorais c conexos decorrentes
da prestação de serviços profissionais.

Parágrafo único. Os direitos autorais e conexos
dos profissionais serão devidos em decorrência de cada
exibição da obra.

PROJETO DE LEI
N~ 2.178, de 1989

(Do Sr. Sérgio Spada)

Isenta as prefeituras municipais da contribuição
previdenciária de empregador.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.962, de 1989)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As Prefeituras Municipais, são isentas, na

condição de empregadora de servidores regidos peJa
legislação trabalhista, das contribuições para COIll as
entidades do Sistema Nacional de Previdência Social.

Art. 2' Os débitos das Prefeituras Municipais, rela
tivos às contribuições previdencíarias e existentes até
a data de publicação desta lei, serão liquidados em 120
(cento e vinte) parcelas mensais, dispensados os juros
e multas sobre eles incidentes, desde que os devedores
requeiram o parcelamento e iniciem seu pagamento no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data
de publicação da presente lei.

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Ar!. 4' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Na sua condição de empregador. também as Prefei
turas Municipais estão sujeitas ao recolhimento das COIl
tribuições previdenciárias estabelecidas no art. 128,
item VI, da Consolidação das Leis da Previdência Social
(CLPS). bem como às contribuições acidentárias insti
tuídas pelo art. 15 e seu § 1" daLei n'6.367, de 10-10-76,
as quais se encontram agrupadas sob o art. 33, item
II e art. 38 do Regulamento.do custeio da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n' 83.081, de 24-10-1979,
Ilas seguintes alíquotas:

a) quantia igual à soma das contribuições dos empre
gados, ou sejam, 8% (oito por cento) sobre os sal,írios
de-contribuição dos mesmos:
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b) contribuição adicional de 4%,1,2% ou 2,5%, so
bre os salários-de-contribuição, para custeio das presta
ções por acidentes do trabalho, correspondentes aos
riscos leve, médio e grave, respectivamente;

c) 4%, 3% e 1,2% da folha de salário-de-contribui
ção para custeio, respectivamente, do salário família,
do salário-maternidade e do abono anual ou natalino
a aposentados e pensionistas, sendo a contribuição res
sarcida em 0,6% junto aos empregados.

Trata-se de encargo de grande monta para expressiva
maioria dos entes municipais, tanto assim que os débitos
das Prefeituras junto à Previdência Social atingiram vo
lume praticamente irresgatável, o que levou a Consti
tuinte aprovar, no Ato das Disposições Transtitórias
(ar!. 57 e parágrafos) preceito assegurando parcelamen
to para liquidação das contribuições previdenciárias de
vidas até 30 de julho de 1988.

Convém lembrar que as instituições filantrópicas go
zam de isenção das contribuições devidas por empre
gador pela Lei n' 3.577, de 4-7-1969, reformuJada atra
vés do Decreto-Lei n" 1.572, de 1-9-1977. Entendeu,
o poder público, não se revestirem, tais entidades assis
tenciais, de caráter mercantil. Ora, com mais razão de
vem ser compreendidas, sob esse entendimento, as mu
nicipalidades pois, sem visarem lucro, desenvolvem ati
vidade social relevante em prol de toda a coletividade
por elas assistidas.

Na prática, o presente projeto de lei não privará as
entidades de previdência c assistência social dc significa
tivos recursos, eis que a parcela devida pelas Prefeituras
é de caráter meramente nominal, o que se comprova
pela larga inadimplência registrada ao longo dos anos.

Vale também recordar que até a reforma da Previ
dência Social, depois de 1964, a União não conseguiu
pagar aos Institutos o vultoso débito decorrente da con
tribuição de oito por cento sobre os salários dos empre
gados e, recorrendo do seu magestático poder, provi
denciou a supressão da dívida e exonerou-se daquele
percentual.

São dois pesos e duas medidas a gerar um tratamento
perverso às unidades municipais, deformação que ·este
projeto busca corrigir, estabelecendo, ainda, no seu
art 2', dispensa de juros, multas e correção monetária
sobre os débitos pretéritos, o que dá aplicabilidade ao
caput ao art. 57 do Ato das Disposições Transitórias.

A proposição prevê, ainda, em seu art. 2', que os
débitos das Prefeituras Municipais referentes às contri
buições em atraso deverão ser pagos em 120 parcelas
mensais, dispensados os juros e multas sobre os mesmos
incidentes, desde que os devedores requeiram o parcela
mento e iniciem seu pagamento no prazo de 180 dias
a contar da data de publicação da projetada lei.

Sala das Sessões. de de 1989. - Sérgio Spada.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXAl)A
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias

Ar!. 57, Os débitos dos Estados e dos Municípios
relativos às contribuições previdenciárias até 30 de ju
nho de 1988 serão liquidados, com correção monetária,
em cento e vinte parcelas mensais, dispensados os juros
e multas sobre eles incidentes, desde que os devedores
requeiram o parcelamento e iniciem seu pagamento no
prazo de cento e oitenta dias a contar da promulgação
da constituição.

§ I' O montante a ser pago em cada um dos dois
primeiros anos não será inferior a cinco por cento do
total do débito consolidado c atualizado, sendo o restan
te dividido em parcelas mensais de igual valor.

§ 2' a liquidação poderá incluir pagamentos na for
ma de cessão de bens e prestação de serviços, nos termos
da Lei n' 7.578, de 23 de dezembro de 1986.

§ 3' Em garantia do cumprimento do parcelamen
to, os estados e os Municípios consignarão, anualmente,
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nos respectivos orçamentos as dotações necessárias ao
pagamento de seus débitos.

§ 4' Descumprida qualquer das condições estabe
lecidas para concessão do parcelamento, o débito será
considerado vencido em sua totalidade, sopre ele inci
dindo juros de mora; nesta hipótese, parcela dos recur
sos correspondentes aos Fundos de Participação, desti
nada aos Estados e Municípios devedores, será bloquea
da à Previdência Social para pagamento de seus débitos.

DECRETO N' 89.312,
DE 23 DE JANEIRO DE 1984

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

TÍTULO IV
Cnsteio

CAPÍTULO r
Fontes de Receita

Ar!. 127. A receita da Previdência Social urbana,
destinada a manter desenvolver e garantir as suas ativi
dades, é constituída:

I - das contribuições previdenciárias dos segurados,
dos aposentados, dos pensionistas e das empresas, inclu
sive o acréscimo para custeio das prestações por aciden
te do trabalho;

lI-da contribuição da União;
III - das dotações orçamentárias específicas;
IV -dos juros, correção monetária, multas e outros

acréscimos legais devidos à Previdência Social Ilrbana;
V - das receitas provenientes da prestação de serviço

e fornecimento ou arrendamento de bens;
VI - das receitas patrimôniais, industriais e finan

ceiras;
VII - da remuneração recebida por serviço de arrc

cadação, fiscalização e cobrança prestado a terceiro;
VIII - das doações, legados, subvenções e outras re

ccitas eventuais;
IX - das suas demais receitas.
Parágrafo único. O valor devido pela empresa ao

empregado que falece semdeixar dependente ou suces
sor reverte em favor da Previdê.ncia Social Urbana.

Art. 128. A receita das entidades do Simpas, aí in
cluída a da Previdência Social urbana, constitui o Fundo
de Previdência e Assistência Social (FPAS), de natureza
contábil e financeira administrado por um colegiado
integrado pelos dirigentes dessas entidades,'sob a presi
dência do Ministro da Previdência e Assistência Social.

§ I' Compete ao colegiado de que trata este artigo:
I - pronunciar-se sobre as propostas orçamentárias

das entidades do Simpas e respectivas alterações;
II - aprovar previamente o Plano Plurianual de Cus

teio do Simpas;
III - aprovar os programas de aplicação patrimônial

e financeira do Sinpas e respectivas alterações;
IV - aprovar programas especiais de Previdência e

Assistência Socia!.
§ 2" A importância destinada ao custeio da Previ

dência Social Urbana s6 pode ser aplicada de acordo
com o estabelecido nesta Consolidação, sendo nulo de
pleno direito o ato em contrário, sujeito seu autor à
penalidade cabível, sem prejuízo da responsabilidade
civil ou criminal.

LEI N' 6.367,
DE 19 DE OUTUBRO DE 1976

Dispõe sobre o seguro de Acidente do Trabalho
a cargo do INPS e dá outras providências.

Ar!. 15. O custeio dos encargos decorrentes desta
Lei será atendido pelas atuais contribuições previden
ciárias e cargos da União, da empresa e do segurado,
com um acréscimo, a cargo exclusivo da empresa, das
seguintes percentagens do valor da folh! de salário-de
contribuição dos segurados de que trata o art, I?
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I -0,4% (quatro décimo por cento) para a empresa
em cuja atividade o risco de acidente do trabalho seja
considerado levre.

II -1,2% (um e dois décimos por cento) para a em
presa em cuja atividade esse risco seja considerado mé
dio;

III -2,5% (dois e meio por cento) para a empresa
em cuja atividade esse risco seja considerado grave.

§ l' O acréscimo de que trata este artigo será reco
lhido juntamente com as demais contribuições arreca
dadas pelo INPS:

REGULAMENTO DO CUSTEIO
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DECRETO N' 83.D81,

DE 24 DE JANEIRO DE 1979

Aprova o Regulamento do custeio da Previdência
Social

TÍTULO II
Custeio da Previdência Social Urbana

CAPÍTULO I
Fontes de Receita

SEÇÃO I
Contribuições

Art. 33. O custeio da Previdência Social Urbana,
objeto das leis reumidas na CLPS e legislação postcrior
pertinentes, é atendido pelas contribuições seguintes:

...Ú~d~~~p~~~'~.~~ g~~~i ~~ '~~ii'ci~d~ ~~ '6~gã~ '~q~;~
parados:

a) quantia igual à soma das contribuições dos seus
empregados, titulares, diretores, membros de conselho
de administração de sociedade anônima. sôcio-geren
tes, sócios solidários, sócios cotistas que recebem pro
labore,sócio-de-indústria e trabalhadores avulsos cujo
serviço utilize:

b) 8% (oito por cento) da importãncia que, paga
ou devida no mês, exceda o salário-base do trabalhador
autônomo cujo serviço utilize, obscrvado o limite da
§ 2' do artigo 41;

c) à contribuição adicional para o custeio das presta
ções por acidentes do trabalho. na forma do artigo 38;

d) 4% (quatro por cento), 1,2% (um e dois décimos
por ccnto) c 0,3% (três décimos por cento) da folha
de salários-de-contribuição dos empregados, para cus
teio do salário-família. do abono anual e do salário-ma
ternidade, respectivamente, como previsto em Regula
mento próprio;

e) 4% (quatro por cento) e 1,2% (um e dois décimos
por ccnto) da folha de salário-de-contribuição dos traba
lhadores avulsos que lhe prestem serviços, para custeio
do seu salário-família e do scu abono anual, respecti
vamente;

SllBSEÇÃO ÚNICA
Contribuições Referentes aos

Acidentes do Trabalho

Art. 38. O custeio das prestações por acidentes do
trabalho na previdencia social urbana é atendido pelas
contribuições do artigo 33 e por uma contribuição adi
cional, a cargo exclusivo da empresa (artigo 31), corres
pondente às percentagens a seguir indicadas na folha
de salários-de-contribuição dos segurados empregados,
cxceto os domésticos, dos trabalhadores avulsos e tem
ponírios e, dos presidiários que exercem trabaUlo remu
nerado;

I -0,4% (quatro décimos por cento) para a empresa
em cuja atividade o risco de acidente do trabalho seja
considerado leve;

H-l,2 (um e dois décimos por cento) para a empre
sa em cuja atividade esse risco seja considerado médio;
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LEI NO 3.577;
DE 4 DE JULHO DE 1959

Iseuta da taxa de contribuição de previdência dos
institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões as
entidades de fins filantrópicos recouhecidas de utili
dade pública, cujos membros de suas diretorias náo
percebam remuueração.

O Presidente da Rep,íblica, faço sabcr quc o Con
gresso Nacional manteve e eu promulgo nos termos
do art. 70, § 3". da Constituição Federal, a seguinte
lei:

Art. 1" Ficam isentas da taxa de contribuição de
previdência aos Institutos e Caixas de Aposentadoria
c Pcnsões as entidades dc fins filantrópicos reconhecidas
como de utilidade pública, cujos membros de suas dire
torias não percebam remuneração.

Art. 2' As entidades beneficiadas pela isenção ins
tituída pela presentc lci ficam obrigadas a recolher aos
Institutos, apenas, a parte devida pelos seus empre
gados. sem prejulzo dos direitos aos mesmos conferidos
pela legislaçáo previdenciária.

Art. 3" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 4 de julho de 1959; 138' da Indepen
dência e 71" da República. - JUSCELINO KUBITS
CHEK - Fernaudo Nóbrega - S. Paes de Almeida.

L'ECRETO-LEI N" 1.572,
DE I' DE SETEMBRO DE 1977

Revoga a Lei n' 3.577, de 4 de julho de 1959,
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item lI. da Constituição.

DECRETA:
Art. 1" Fica revogada a Lei n" 3.577, de 4 de julho

de 1959, que isenta da contribuição de previdência devi
da aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões
unificados no Instituto Nacional de Previdência Social
- INPS, as entidades de fins filantrópicos reconhecidas
de utilidade pública, cujos diretores não percebam re
muneração.

§ 1" A revogação a que se refere este artigo não
prejudicará a instituição que tenha sido reconhecida
como de utilidade pública pelo Governo Federal até
à data da publicação deste decreto-lei, seja portadora
de certificado de entidade de fins filantrópicos com vali
dade por prazo indeterminado e esteja isenta daquela
contribuição.

§ 2' A instituição portadora de certificado provi
sório de entidade de fins filantrópicos que esteja no
gozo da isenção referida no caput deste artigo e tenha
requerido ou venha a requerer, dentro de 9D (noventa)
dias a contar do início da vigência deste decreto-lei,
e seu reconhecimento como de utilidade pública federal,
continuará gozando da aludida isenção até que o Poder
Executivo delibere sobre aquele requerimento.

§ 3' O disposto no parágrafo anterior aplica-se às
instituições cujo certificado provisório de entidade de
fins filantrópicos esteja expirado, desde que tenham
requerido ou venham a requcrer no mesmo prazo, o
scu reconhecimento como de utilidade pública federal
e a renovação daquele certificado.

§ 4,' A instituição que tiver o scu reconhecimento
como de utilidade pública federal indeferido. ou que
não o tenha requerido no prazo previsto no parágrafo
anterior, deverá proceder ao recolhimento das contri
buições prcvidcnciárias a partir do mes seguinte ao do
término desse prazo ou ao da publicação do ato que
indeferir aquele reconhecimento.

Art. 2" O cancelamento da declaração de utilidade
pública federal ou a perda da qualidade de entidade
de fins filantrópicos acarretará a revogação automática
da iscnção, ficando a instituição obrigada ao recolhi
mento da contribuição previdenciária a partir do mês
seguinte ao dessa revogação.

Art. 3' Este decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação,

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 1" dc setembro de 1977; 156' da Indcpen

dência e 89' da República. - ERNESTO GEISEL 
L. G. do Nascimento e Silva.
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PROJETO DE LEI
Nº 2.191, de 1989
(Do Sr. Raul Ferraz)

Iustitui, nos termos dos arts. 182 e 183 da Consti
tuição Federal, a política de desenvolvimento e de
expansão urbaua, suas diretrizes gerais, seus objeti.
vos e instrumentos básicos.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção, de Desenvolvimento Urbano. Interior e Ín
dio.)

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
. Diretrizes do Desenvolvimento Urbauo

Art. -I' A política dc desenvolvimento urbano objc
tiva ordenar o pleno desenvolvimento das funções so
ciais e econômicas da cidade e garantir o bem-estar
de seus habitantes, mediante:

I - adequada distribuição espacial da população das
atividades sócio-econômicas e dos equipamentos urba
nos e comunitários;

II - integração e complementariedade das atividades
urbanas e rurais.

Art. 2' Na promoção do desenvolvimento urbano,
através do investimento público na infra-estrutura Sú
cio-econômica, na regulamentação de créditos e incen
tivos fiscais. na cooperação da iniciativa privada e da
participação popular, serão observadas as seguintes di
retrizes:

I - ordenação da expansão dos núcleos urbanos;
TI - prevenção e correção das distorções do cresci

mento urbano;
III - contenção da excessiva concentração urbana;
IV - proteção, preservação e recuperação do meio

ambiente;
V - proteção, preservação e recuperação do patri

mónio histórico, artístico, turístico, cultural. arqueo
lógico e paisagístico;

VI - controle de uso do solo de modo a evitar:
a) a proximidade de usos incompatíveis ou inconve

nientes;
b) o parcelamento do solo e a edificação vcrtical cx

cessivos com relação aos equipamentos urbanos e comu
nitários existentes;

c) a ociosidade, subutilização ou não utilização do
solo urbano edificável.

VII-adoção de padrões de equipamentos urbanos
e comunitários consentâneos com as condições sócio-e
conômicas do País;

VIII - definição do tipo de uso, da taxa de ocupação
e do índice de aproveitamento dos terrenos urbanos
e de expansão urbana;

IX - intensificação do combate às causas da pobreza
e aos fatores de marginalização. com promoção da inte
gração social dos municípios menos favorecidos;

X - estabelecimentos de meios para controle das mi
grações;

XI - adcquação do dircito de construir aos intcresses
sociais e às normas urbanísticas previstas nesta lei.

Art. 3< A propriedade urbana cumpre sua função
social quando atende às exigências fundamentais de or
denação da cidade expressas no plano diretor e evita
a obtenção. por particulares, de ganhos decorrentes
de investimentos públicos.

Parágrafo único. A função social prevista neste artigo
objetiva a adoção de atividades direcionando a proprie
dade para usos produtivos, asscgurando:

a) acesso à propriedade e à moradia;
bI justa distribuição dos benefícios e ônus decorren

tes do proccsso de urbanização;
c) prevenção e correção das distorçcies da valorização

dos terrenos urbanos;
di regularização fundiária e urbanização específica

de áreas ocupadas por população de baixa renda;
e) adequação do direito de construir as normas urba

nísticas estabelecidas no plano dirctor.

CAPÍTULO II
Da Urbanização

Art. 4' Consideram-se atividades de urbanização:
I - os lotes para fins urbanos. decorrentes de parce

lamento, remembramento, lote isolado, condomínio ou
outros assemelhados;
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Ir - a implantação de equipamentos urbanos e comu
nitários;
, IH - a construção destinada a fins urbanos;

IV-o uso urbano sem edificação.
§ I' As atividades de urbanização, previstas nos

itens I e H deste artigo. serão aprovadas mediante auto
rização, cm consonância com o plano diretor, e as men
cionadas nos itens IH e IV, mediante licença.

§ 2" A autorização e a licença. referidas no pará
grafo anterior, serão concedidas pelo Município;

§ 3' A autorização para instalação de equipamentos
urbanos de grande porte de interesse supramunicipal,
assim entendidos os terminais aéreos e marítimos. será
expedida pela União ou pelo Estado, observado o ãm
bito de competências específicas e o plauo diretor, com
o parecer prévio do Município envolvido.

§ 4' As atividades de urbanização, definidas nos
incisos H, III e IV deste artigo, somente serão admitidos
em terrenos para fins urbanos previstos no item I.

§ 5' Qualquer atividade de urbanização executada
sem autorização ou licença pode ficar sujeita a interdi
ção, embargo ou demolição, nos termos da legislação
pertinente, excetuadas a de habitação, comércio e servi
ços de interesse social, definidas no plano diretor.

Art. 5' A autorização prevista no § 1" do art. 4'
somente será negada por interesse público devidamente
justificado, através de estudos idôneos sobre o mercado
imobiliário ou a capacidade pública de prover equipa
mentos urbanos e comunitários.

Parágrafo único. Revogada a autorização expedida,
por motivo d~ interesse pú"lico, fica assegurado ao inte
ressado o ressarcimento das.despesas por ele efetivadas
até a data de revogação.

Art. 6' O território do Município será dividido em
zona urbana, de expansão urbana e rural, delimitadas
no plano diretor.

§ I' As zonas urbana e de expansão urbana abran
gerão, no máximo, a superfície necessária à localização
da população urbana c de suas atividades para os dez
anos subseqüentes, em consonância com o plano dire
tor.

§ 2' Os municípios que integram região metropo
litana ou aglomeração urbana deliJIÚtarão o plano de
suas zonas urbana e de expansão urbana, de confor
midade com lei estadual específica.

Art. 7' O plano diretor estabelecerá limitações à
construção por meio de índices urbanísticos relativos
ao uso, ocupação e aproveitamento do solo.

Parágrafo único. Enquanto o Município não aprovar
o plano diretor, o índice de aproveitamento máximo
será de uma vez a área do terreno.

Art. 8' A construção será averbada no Cartório de
Registro de Imóveis, com a apresentação do "alvará
de ocupação", do qual constará a área total constJ;Uída
e a área do terreno comprometida com o índice de
aproveitamento.

§ l' Não será permitido o parcelamento do solo
quando a porção resultante estiver vinculada à constru
ção existente.

§ 2' Fica vedado o registro de parcelamento do solo
em zona urbana ou de expansão urbana, quando dele
resultem terrenos com área inferior à mínima prevista
no plano diretor.

§ 3' São nulos de pleno direito os negócios jurídi
cos. as sentenças judiciais c os registros celebrados,
proferidos ou efetuados com infringência do disposto
nos parágrafos anteriores.

§ 4' A porção de terreno não vinculada a constru
ção existente pode ser parcelada, desde que, por si
só, ou reunida a outra de terreno contíguo, passe a
constituir lote autônomo, respeitada a dimensão míni
ma prevista 'no plano diretor.

Art. 9' O parcelamento de glebas para fins urba
nos, mesmo aquele resultante de partilhas amigáveis
ou judiciais, de doação ou de scntença judicial, ou dos
lotes isolados para fins urbanos, Só poderá se realizar
mediante transfcrências para o poder público de área
institucional na proporção mínima de quinze por ccnto
da área global.

Parágrafo único. No desmembramento de lotes re
sultantes de loteamentos ou desmcmbramento qc gle
bas, para o qual já se tenha exigido a transferência
de área prevista neste artigo, não será exigida transfe
rência adicional.
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Ar!. 10. O Município condicionará a autorização
ou a Iiccnça à existência ou à programação para implan
tação de equipamentos urbanos c comunitários com
capacidade para atendimento da demanda e por ativi
dades e usos a se instalarem.

§ l' O plano diretor definirá os equipamentos urba
nos e comunitários exigíveis dos requerentes de licença
ou de autorização, bem como os respectivos padrões
em função das condições sócio-econômicas das ativi
dades e usos a se instalarem.

§ 2' Com base em lei municipal. o podcr público
poderá dispensar a implantação de equipamentos urba
nos e comunitários aos requerentes de autorização ou
dc Iiccnça, cm caso de incapacidade, efetiva ou presu
mida, sócio-econômica dos usuários finais, demonstra
da mediante levantamento das tendências do desenvol
vimento urbano, para arcar com as despesas de implan
tação desses equipamentos.

§ 30 Os requerentes de autorização ou de licença
assegurarão ao poder público os recursos necessários
à implantação dos equipamentos urbanos e comuni
tários, quando este assumir a implementaçãó desses
equipamentos por considerá-Ia imprescindível para a
boa execução dos trabalhos.

§ 4' As mudanças de uso nos imóveis que impli
quem em aumento da demanda de equipamentos urba
uos e comunitários definidos por lei municiapal, estarão
sujeitos a licenciamento c ao disposto nos parágrafos
anteriores.

§ 5' Quando o poder público já tiver implantado
os equipamentos urbanos e comunitários necessários.
os que requererem a autorização ou a licença transferir
lbe-ão os recursos financeiros correspondentes à parcela
que, proporcionalmente, lhes couber dos custos havi
dos, em valor atualizado.

§ 6' O ente encarregado da implantação de equipa
mentos urbauos. e comunitários oferecerão garantias
reais que assegurem a sua implantação ao mesmo tempo
do parcelamento, construção ou utilização pretendidos,
ficando o prejudicado autorizado a cobrar judicialmente
a eventual inadimplência.

Art. n. O plano diretor definirá o prazo de valida
de da autorização e da licença, bem como os requisitos
que caracterizem o início, reinício e conclusão da obra.

Art. 12. São nulas de pleno direito as licenças e
autorizações expedidas em desacordo com esta lei e
com O plano diretor, sujeitando-se o infrator a multa
simples ou diária, interdição, embargo ou demolição
da obra, nos termos da legislação própria, respondeudo
ainda o infrator pelos danos causados.

Art. 13. O Poder Público poderá estabelecer as se-
guintes áreas especiais:

I - áreas de urbanização'preferencial;
II - áreas de reurbanização;
III - áreas de urbanização restrita;
IV - áreas de regularização fundiária;
§ l' Áreas de urbanização preferencial são as desti

nadas a:
a) ordenação e direcionamento da urbanização;
b) implantação prioritária dos equipamentos urbanos

e comunitários;
c) indução da ocupação de terrenos edificáveis;
d) adensameuto de áreas edificadas.
§ 2' Áreas de reurbanização são as que, para a me

lhoria das condições urbanas, exigem o reparcelamento
do solo, a recuperação ou a substituição de construções
existentes.

§ 3" Áreas de urbanização restrita são aquelas em
que a urbauização deve ser desestimulada ou contida,
em decorrência de:

a) necessidade de preservação de seus elementos na·
turais e de características de ordem fisiográfica;

b) vulnerabilidade a intempéries, calamidades e ou
tras condições adversas;

c) necessidade de proteção ambiental e de preser·
vação do património histórico, artístico, turístico, cultu
ral, arqueológico e paisagístico;

d) proteção aos mananciais, às praias, regiões lacus
tres e margens de rios;

e) manutenção do nível de ocupação da área;
f) implantação c operação de equipamentos urbanos

de grande porte, tais como terminais aéreos, marítimos,
rodoviários c ferroviários, autopistas e outros;
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g) necessidade de preservação da produção rural e
de aproveitamento de recursos minerais.

§ 4' Áreas de regularização fundiária são as habi
tadas por população de baixa renda e que deveni, no
interesse social, ser objcto de ações visando à consoli·
dação do domínio, sujeitas'a critérios especiais d~ urba
nização, bem como à implantação prioritária de equipa
mentos urbanos e comunitários.

CAPÍTULO III
Da Promoção do Desenvolvimento Urbano

Art. 14. A promoção do desenvolvimento urbano
compete, precipurrmente, ao Poder Público, mediante
ação integrada da União, dos Estados c dos Municípios.

Art. 15. Na promoção do desenvolvimento urba
no, a União deverá:

I - elaborar e executar planos nacionais c regionais
de ordenação do território e de desenvolvimento econô
mico e social;

II - planejar e promover a defesa permanente contra
as calamidades públicas, .especialmente as secas' e, as
inundações.

IH - instituir diretrizes para o desenvolvimento ur
bano, inclusive habitação, saneamento básico e trans
portes urbanos;

IV - estabelecer princípios e diretrizes para o siste-
ma nacional dc viação;

V -legislar privativamente sobre:
a) desapropriação;

b) diretrizes da política nacional de transportes;
c) trânsito e transporte;
VI -legislar concorrentemente com os Estados e o

Distrito Federal sobre:
a) direito urbanístico;
b) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da na

tureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção
do meio ambicnte e controle da poluição;

c) proteção ao patrimõnio histórico, cultural, artís
tico, turístico, paisagístico e arqueológico;

d) responsabilidade por dano ao meio .ambiente,
a bcns e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico, paisagístico e arqueológico.

VII - exercer competência em comum com os Esta
dos e Municípios para:

a) proteger os documentos, as obras c outros bens
de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos,
as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

b) impedir a evasão, a destruição e a descaracte
rização de obras de arte e de outros bens de valor histó
rico, artístico.ou cultural;

c) proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas;

d) preservar as florestas, a fauna e a flora;
e) promover programas de construção de moradias

e a melhoria das condições habitacionais e de sanea
mento básico;

f) combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos se
tores desfavorecidos;

g) estabelecer e implantar política de educação para
a segurança do trânsito.

h) promover e incentivar o turismo.

Art. 16 Na promoção do desenvolvimento urba-
no, o Estado deverá: ~

I -legislar concorrentemente com a União e o Dis
trito Federal sobre a matéria enumerada no item VI
do art. 15;

II - exercer competênica comum com a União e os
Municípios sobre os assuntos relacionados no item VII
do artigo anterior;

IH -instituir, mediante lei complementar, regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e micorregiõcs,
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes,
para integrar a organização, o planejamento e a execu
ção de funções públicas de interesse comum;

IV -promover e incentivar o turismo;
V - reduzir as desigualdades regionais e sociais;
VI - estabelecer a localização, em âmbito municipal,

de equipamentos de grande porte, quais sejam, termi
nais aéreos e marítimos, de relevância para a política
estadual de desenvolvimento urbano, ouvidos a União
e os Municípios interessados.
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Art. 17. Na promoção do desenvolvimento urba
no, caberá ao Município;

l-exercer competência em comum com a União
e o Estado sobre os assuntos enumerados no item VII
do art. 15 dcsta lei;

II -suplementar a legislação federal e a estadual,
no que couber;

UI-criar, organizar e suprimir distritos, observada
a legislaçiio estadual;

IV -organizare prestar, diretamente ou sob regime
de concessão ou permissão, os serviços públicos de inte
resse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial;

V -promover, no que couber, adequado ordena
mento territorial, mediante planejamento e controle
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

VI - promover a proteção do patrimônio histórico
cultural local, observada a legislação e a ação fiscali
zadora federal e estadual:

VU- instituir contribuição de melhoria, decorrente
de obras públicas;

VIII - observar o princípio da função social da pro-
priedade:

IX - dcfender o meio ambiente;
X - reduzir as desigualdades sociais:
XI- promover e incentivar o turismo como fator

de desenvolviménto sócio-econômico;
XII - instituir, nos termos desta lei, DplanD diretm,

aprovado pela Câmara Municipal, no prazo máximo
de vinte e quatro mcscs. contado da data de publicação
desta lei:

XlIl- executar a política municipal de desenvolvi
mento urbano:

XIV - estabelecer as áreas especiais prcvistas no art.
13 desta lei.

CAPÍTULO IV

Do Regime Urbanístico

SEÇÃO 1

Dos Instrumentos de Desenvolvimento Urbano
Art. 18. Para os fins desta lei scrão utilizadDs:
I-planejamento urbano:
a) plano diretor:
b) parcelamento do solo;
c) zoneamento;
d) eódigD de edificações;
e) código de obras;
I) posturas urbanísticas complementares.
Il"- instrumcntos tributários e financeiros, em espe-

cial:
a) imposto predial e territorial urbano-progressivo;
b) imposto de renda sobre lucro imobiliário;
c) taxas e tarifas, diferenciadas em função de projetos

de interesse social;
d) contribuiçãó' de melhoria, decorrente de obras pú-

blicas;
e) incentivos e benefícios fiscais e financeiros;
f) fundos destinados ao desenvolvimento urbano;
g) contribuição urbanística;
b) taxa de urbanização.
Ill-institutos jurídicos:
a) desapropriação;
b) servidão administrativa;
c) tombamento dc bens;
d) direito real de concessão de uso;
e) transferencia do direito de construir;

f) direito de superfície;
g) direito de preempção;
h) parcelamento, edificação ou utilização compulsó-

rios;
i) requisição urbanística;
j) reurbanização consorciada;
k) usucapião especial de imóvel urbano;
I) outras limitações administrativas previstas em lei.
IV - regularização fundiária;
V - outros instrumentos previstos em lei.
§ l' A dcsapropriaçüo, a servidão administrativa,

o tombamento de bens e o direito real de concessão
de uso regem-se pela legislação que lhes é própria.

§ 2'·' A contribuição urabanística tem CDmo fato ge
rador a valorização imobiliária decorrente de interven
ção urbanística realizada pelo poder público.

§ 3' A taxa de urbanização tem como fatD gerador
o custo de atividades exercidas pelo poder público na
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efetiva ação de polícia e na prcstação de serviços urba
nos.

SEÇÃO II
Do Plano Diretor

Ar!. 19. O plano dirétor, aprovado por lei muni
cipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil
habitantes, é o instrumcnto básico da política de desen
volvimento e de expansão urbana.

§ l' O plano diretor deverá conter:
a) exposição circunstanciada sobre o desenvolvimen

to econômico, financeiro, social, urbano e administra
tivo do município;

b) objetivos estratégicos, fixados com vistas à solução
dos principais problemas e entraves ao desenvolvimento
municipal:

c) diretrizes econômicas, financeiras, sociais, de uso
e ocupação do solo e administrativas, visando atingir
os objetivos estratégicos e, quando for o caso, as respec
tivas metas;

d) ordem de prioridades, abrangendo objetivos e di
retrizes;

e) estimativa preliminar do montante de investimen
tos e dotações financeiras necessárias 11 implemcntação
das diretrizes e consecução dos objetivos do plano dire
tor. segundo a ordem de prioridades estabelecida.

§ 2" O município cstabeleccrá adequado ordena
mento territorial, mediante planejamento e controle
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano,
notadamente o zoneamento, os índices urbanísticos e
as ,ireas de interesse especial, delimitando-as ou fixando
as limitações administrativas nelas incidentes.

§ 3' Quando se tratar de município integrante de
região metropolitana ou de aglomeração urbana, seu
plano diretor será compatibilizado com o planejamento
metropolitano ou da aglomeração urbana.

§ 4' Para elaboração do plano diretor, o município
poderá suspender a concessão de autorização ou licença
por até um ano, por decreto, prorrogável por decisão
do Lcgislativo municipal, até sua promulgação.

§ 5" O município com população inferior a vinte
mil habitantes deverá elaborar sua legislação urbanís
tica, contendo, no mínimo, a estrutura urbana proposta,
os limites de área urbana e de expansão urbana, com
indicação das áreas preferenciais de urbanização e as
diretrizes de uso e ocupação do solo.

SEÇÃO IH
Do Direito de Superfície

Art. 20. O proprietário de terreno urbano pode
conceder a outrem, por tempo determinado ou indeter
minado. o direito de construir ou plantar, mediante
escritura pública, devidamente registrada, no Cartório
dc Registro de Imóveis, adquirindo o concesionário a
propriedade da construção ou plantação.

Parágrafo único. No caso de construção ou planta
ção já existente, o proprietário do terreno poderá alien
tar a construção. a plantação ou o solo separadamente.

Art. 21. A concessão do direito de superfície pode
rá ser gratuita ou onerosa. Se onerosa, estipularão as
partes a forma de pagamento.

Art. 22. O superficiário responderá pelos encargos
e tributos que incidirem sobre o imóvel superficiado.

Art. 23. A superfície pode ser transferida a tercei
ros e, por morte do superficiário, a seus sucessores.

§ I" Salvo disposições em contrário, as obrigações
constantes do título superficiário são exigíveis do adqui
rente do direito de supcrfície.

§ 2' Não serã estipulado, a nenhum tílulD, em favor
do dono do terreno, o pagamento de qualquer garantia
pela transferência da superfície.

Art. 24. Em caso de alienação do solo da super
fície, o supcrficíario ou o dono do solo têm o direito
de preferência, em igualdade de condições.

§ l' O direito de preferencia caducará quando não
cxcrcido nos três dias subseqüentes ao dia em que o
superficiário ou o dono do solo for informado das condi
ções da alienação.

§ 2' Responderá por perdas e danos aquele que
alienar seu direito sem observância do diposto no pará
grafo anterior, juntamente com o adquirente de má-fé.
sendo nula de pleno direito a alienação efetuada em
desacordo com este artigo.
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Art. 25. Extinguir-se-á a superfície se o superficiá
rio incorrer em infração grave de obrigação constante
do respectivo !ftulo.

§ 1" Não paga a pensão ~uperficiária ajustada, o
concedentc não terá outro direito. ainda que estipulado,
senão o de receber as prestações vencidas, atualizadas
monetariamente e respectivas juros de mora.

§ 2' Extinta a superfície, o dono do solo passará
a ter o domínio pleno do terreno, da construção ou
plantação, independentemente de indenização, se as
partes não houverem acordado o contrário, obscrvadas
as seguintes disposições:
1-a extinção do direito de superfície implicará na

extensão à coisa supcrficiária. dos direitos reais que
gravam o solo, observado o adiante disposto quanto
à hipoteca;

II - na hipótese de extinção do direito de superfície,
pelo advento do termo, a hipoteca da coisa superficiária,
igualmente se extingue. A hipoteca do solo não se esten
de à coisa superficiária;

IH - se por outra causa se extinguir a superfície,
a hipoteca da coisa superfieiária ou do solo continuará
a gravar separadamente cada um desses bens.

Art. 26. O direito de superfícies extingue-se ainda:
I - se o superficiário não concluir a obra no prazo

fixado;
II - no prazo de cinco anos, contado da data de cons

tituição do direito de superfície, na falta de fixação
de outro prazo para conclusão da obra;

III - se destruída a construção, o superficiário não
a refizer no prazo fixado ou, na falta deste, no prazo
de cinco anos, a partir da notificação para aquele fim.

Art. 27. O direito de superfície constituído porpes
soa jurídica de direito público rege-se pelo disposto
nestll Seção.

SEÇÃO IV
Do Parcelamento, da Desapropriação e

da Edificação Compulsórios

Art. 28. O poder público, mediante lei específica
para área incluída no plano diretor, exigirá do proprie
tário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado, que promova seu adequado aproveitamento,
sob pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios, no
prazo máximo de tres anos, a contar da data de notifi
cação pela prefeitura ao proprietário do imóvel, deven
do a notificação ser averbada no Cartório de Registro
de Imóveis;

II - imposto progressivo no tempo sobre a proprie
dade predial e territorial urbana;

IH - desapropriação com pagamento mediante títu
los da dívida pública de emissão previamente aprovada
pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez
anos, em parecias anuais. iguais e sucessivas, assegu
rados o valor real da indenização e os juros legais.

Art. 29. Salvo o caso previsto no item III do artigo
anterior, as desapropriações de imáveis urbanos, serãD
feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

Art. 30. A desapropriação poderá abranger a área
contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que
se destina, e as zonas que se valorizarem extraordinaria
mente, em conseqüência da realização do scrviço. Em
qualquer caso, a declaração de utilidade pública de imó
vel urbano para o cumprimento de sua função social,
deverá compreendê-Ias, mcncionando-se quais as indis
pensáveis à continuação da obra e as que destinam à
revenda.

Ar!. 31. A propriedade urbana cumpre sua função
social quando atende às exigências fundamentais de or
denação da cidade expressas no plano diretor.

Art. 32. A alienação do imóvel, posterior à data
da notificação, não interrompe o prazo fixado para o
parcelamento e a edificação compulsórios.

SEÇÃO V
Do Direito de Preempção

Art. 33. Fica assegurado ao Município preferencia
para aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação.
nos seguintes casos:

a) entre particulares;
b) entre órgãos e entidades da administração direta

e indireta de qualquer nível de governo;
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c) entre particulares e órgãos e entidades da adminis
tração direta e indireta.

Parágrafo único. Lei municipal, com base no plano
diretor, delimitará as árcas em que incidirá o direito
de preempção e indicará o valor dos imóveis atingidos.
O prazo de vigência do direito de preempção será de
dez anos, prorrogáveis por cinco anos.

Art. 34. O direito de preempção será exercido para
atender às seguintes finalidades:

I - realização de programas habitacionais;
II - criação de áreas públicas de lazer;
IH - implantação de equipamentos urbanos e comu

nitários;
IV - constituição de reserva fundiária;
V - ordenação e direcionamento da expansão urba

na;
VI - constituição de áreas de preservação ecológica

e paisagística;
VII - regularização fundiária.

Ar!. 35. O proprietário deverá notificar sua inten
ção de alienar o imóvel, para que o Município manifeste
seu interesse na compra, no prazo de noventa dias..
Transcorrido esse prazo sem manifestação, entende-se
haver desinteresse do Município na aquisição, podendo
o proprietário realizar livremente a alienação com ter
ceiros.

Art. 36. O proprietário e o Executivo municipal,
caso discordem do valor indicado pela lei prevista no
parágrafo único do art. 33, poderão requerer arbitra
mento judicial, na forma de lei civil.

§ I' Realizado o arbitramento judicial, a parte dis
cordante do preço poderá desistir do negócio, arcando
com o pagamento das custas.

§ 2' Com a desistência de uma das partes, a aliena
ção do imóvel durante o prazo de preempção somente
poderá ser realizada observado o preço fixado previa
mente em lei ou o arbitrado judicialmente, escolhen
do-se sempre o de menor valor, monetariamente corri
gido.

§ 3' O direito de preempção, a que se refere o art.
33, fica assegurado ao Município enquanto vigorar o
prazo estipulado na Lei municipal, independentemente
de uma ou mais alienações sobre o mesmo imóvel.

Art. 37. A alienaçáo efetuada em desacordo com
os preceitos desta Seção é nula de pleno direito, sendo
vedado o registro do respectivo instrumento no Cartório
de Registro de Imóveis.

SEÇÃO VI
Da Requisição Urbanística

Ar!. 38. O município, com base no plano diretor
e no projeto aprovado, poderá requisitar, ocupando
por prazo determinado, um ou mais imóveis contíguos,
situado em zona urbana ou de expansão urbana, para
promover loteamentos ou obras de urbanização e reur
banização, devolvendo, após o prazo fixado, o imóvel
devidamente urbanizado ou outro de valor equivalente
aos respectivos proprietários.

§ l' A requisição urbanística poderá ser solicitada
por proprietários de terrenos eventualmente interes
sados.

§ 2' O ente requisitante reservará para si, a título
de ressarcimento, determinada quantidade de imóveis
de valor equivalente à totalidade do custo público do
empreendimento urbanístico.

§ 3' Além da reserva de imóveis prevista no pará
grafo anterior. o ente requisitante reservará até dez
por cento da área total de terrenos ou gleba sujeita
à requisição urbanística, para implantação de progra
mas habitacionais públicos, destinados a famílias de bai
xa renda.

§ 4' Na execução do empreendimento urbanístico,
o ente requisitante observará os preceitos do plano dire
tor c providenciará o respectivo registro no cartório
da circunscrição imobiliária competente.

§ 5' Para fins de registro do empreendimentro no
Cartório de Registro de Imáveis, a Administração Indi
reta fica dispensada da apresentação de cópia do ato
de aprovação pelo município.

Ar!. 39. Para proceder à requisição, o município,
ou entidade de sua Administração Indireta, notificará
o proprietário, cientificando-o dos termos e condições
em que executará o empreendiemntro urbanístico.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

§ l' No instrumento de notificação deverá constar,
no mínimo, o seguinte;

I - declaração de que o projeto e demais documentos
pertinentes encontram-se à disposição dos interessados
para exame;

H - intimação para que o imóvel seja dcsoeupado
no prazo de noventa dias, contado da data de recebi
mento da notificação;

IH - valor atribuído ao imóvel;
IV - prazo de execução do empreendimento, com

cronograma discriminando as respectiva etapas;
V - indicação precisa dos lotes e edificações urbani

zados, a serem devolvidos com a respectiva área, locali
zação e valor;

VI - indicação dos lotes urbanizados reservados pa
ra o requisitante;

VH - solução de moradia para a população residente
na área;

§ 2" Caso o imóvel não seja desocupado no prazo
estipulado no inciso II do parágrafo anterior, o ente
requisitante ocupará o imóvel requisitado, dando início
às obras previstas, mediante emissão de posse definida
pelo Poder Judiciário.

Ar!. 40. Caso discorde dos termos e condiçôes esta
belecidas pelo eate requisitante, para a devolução pre
vista no art. 38 desta lei, o proprietário atingido poderá
requerer t no prazo de noventa dias. o juízo arbitral,
ficando sujeito à decisão judicial.

§ 1" Terminando o prazo previsto neste artigo, scm
que tenha sido requerido o juízo arbitral, significa de
pleno direito, a aceitação integral pelo proprietário atin
gido dos termos e condições fixados pelo ente requi
sitante.

§ 2" Para os efeitos previstos neste artigo, a institui
ção do juízo arbitral independerá de compromisso escri
to, deve.ndo o árbitro ser sempre juiz, sendo irrenun
ciável a indicação que contenha a aprovação das partes
interessadas.

§ 3' Aplicam-se, no que couber, as disposições da
legislação processual civil relativas ao juízo arbitral.

Ar!. 41. Ao título definitivo firmado pelo ente re
quisitante, contendo os termos, cláusulas, condições re
lativas ao empreendimento, descrição completa dos lo
tes urbanizados com indicaç.ão dos respectivos proprie
tários, atribui-se o caráter de escritura pública, para
fins e efeitos de direito, devendo ser registrada no cartó
rio da circunscrição imobiliária competente, para trans
missão do domínio sobre os lotes urbanizados.

AI!. 42. Qualquer atraso ou interrupção na execu
ção do empreendimento urbanístico, salvo caso fortuito
ou motivo de força maior, obriga o ente requisitante
a indenizar o proprietário pelos prcjuízos causados.

Ar!. 43. Na aplicação da requisição urbanística, o
ente requisitante garantirá o acompanhamento pelos
particulares interessados, assegurando-lhes o acesso a
documentos e projetos pertinentes.

Art. 44. Fica permitida a requisição urbanística pa
ra fins de reurbanização, desde que o empreendimento
seja aceito por dois terços dos proprietários atingidos,
aplicando-se-Ihe, no que couber, as disposições contidas
nesta Seção.

Parágrafo único. Os inquilinos de imóveis da área
atingida por reurbanização, deverão ser consultados
mediante:

I - publicação prévia dos estudos que deram base
à requisição urbanística;

H - audiência pública dos interessados.

SEÇÃO VII
Da Usucapíão'Especial de Imóveis Urbano

Art. 45. Aquele que possuir como sua área urbana
de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cin
co anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o
domínio, desde que não seja proprietário de outro imó
vel urbano ou rural.

§ I" O título de domínio e a concessão de uso serão
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, inde
pendentemente do estado civil.

§ 2° Esse direito não sen'í reconhecido ao mesmo
possuidor por mais de uma vez.

§ 3'.' Equipara-se ao usucapiente, para efeito de re
conhecimento de usucapião especial de imóvel urbano,
o adquirente de terreno de loteamento irregular.
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§ 4' A usucapião especial não incidirá sobre imóvel
urbano ocupado por empregados domésticos, tais como
caseiros, jardineiros e outros, em função dos serviços
prestados pelos mesmos.

Ar!. 46. Os terrenos contínuos com mais de duzen
tos e cinqüenta metros quadrados. nos,quais existem
aglomerados de edificações precárias, tais como barra
cos, taperas, cortiços e similares, destinados a moradia
e ocupados por dois ou mais possuidores, pcssoas físi
cas, são susceptíveis de serem usucapidos coletivamen
te.

ArJ. 47. A usucapião especial de imóvel urbano
não incidirá;

I - em imóveis públicos;
II - em áreas indispensáveis à segurança nacional;
III - em áreas consideradas, por lei "nom aedifi-

candi"~

IV -nas áreas de domínio público de uso do povo;
V - nas áreas de uso especial do poder público;
VI - em áreas de proteção ambiental.
Parágrafo único. Os ocupantes de terrenos locali

zados nas áreas previstas neste artigo têm assegurada
a preferência para assentamento em outras, selecio
nadas pelo poder público ou entidade competente.

Ar!. 48. O Juiz, na ação de usucapião especial de
imóvel urbano, fará cumprir a legislação urbanística
pertinente a habitaçôes de interesse social, atendendo
aos princípios de justiça e eqüidade e à função social
da propriedade visados nesta lei.

Ar!. 49. A usucapião especial coletiva de imóvel
urbano será declarado pelo Juiz, mediante sentença,
a qual servirá de título para registro no Cartório de
Registro de lmóveis, independentemente de justo título
e boa-fé, desde que os posseiros, por si ou seus anteces
sores, comprovem a posse ininterrupta c sem oposição
por cinco anos, utilizando-o para sua moradia ou de
sua família, e que não sejam, individual ou coletiva
mente, proprietários de outros imóveis urbanos ou ru
ral.

§ 1'.' Na sentença, o Juiz atribuirá igual fração ideal
de terreno a cada posseiro, independentemente da di
mensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese
de acordo escrito entre os condôminos, homologado
pelo Município, estabelecendo frações ideais diferen
ciadas.

§ 2' O condomínio especial constituído é indivisí
vel, não sendo passível de extinção, salvo deliberação
favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos con
dôminos e homologação pelo Município.

§ 3' As deliberações relativas à administração do
condomínio especial serão tomadas por maioria de vo
tos dos condôminos presentes, obrigando também os
demais, discordantes ou ausentes.

§ 4' O possuidor pode, para o fim qe contar o prazo
exigido pelos artigos anteriores, acrescentar sua posse
à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contí
nuas.

Ar!. 50. O Município, em comum acordo com os
condõminos, promoverá, dirigidrá a executará a urbani
zação ou rcurbanização de terreno objeto de usucapião
especial coletiva urbana.

Art. 51. Os condôminos poderão associar-se em
cooperativa popular urbanizadora, para, a fim de pro
moverem por si próprio ou por terceiros, a construção,
reforma ou ampliação de suas moradias, bem como
a realização de benfeitorias e instalação de equipamen
tos urbanos e comunitários.

§ l' A cooperativa popular urbanizadora. consti
tuída para o fim previsto neste artigo, poderá ter, no
mínÍ1no, dois associados.

§. 2' É vedado o ingresso de pessoas jurídicas na
sociedade cooperativa.

Art. 52. A cooperativa popular urbanizadora po
derá contrair empréstimo, sob garantia hipotecária, des
tinados à aquisição de ferramentas e materiais de cons
trução e, quando for o caso, à contratação de terceiros
para prestação de serviços relacionados com as finali
dades da sociedade.

Art. 53. O ingresso na sociedade cooperativa popu
lar urbanizadora somente será permitido aos condô
mioos do terreno usucapido que O utilizem para sua
moradia ou de sua família, nos termos do ar!. 183
da Constituição Federal.

Parágrafo único. A cooperativa popular urbaniza
dora não poderá ter associados "m número superior
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ao de habitações e não admitirá associado com posse
sobre mais de uma moradia.

Art. 54. O Poder Executivo municipal exercerá as
funções de órgão de controle e prestará serviços de
assessoramento técnico, administrativo e contábil à so
ciedade cooperativa popular urbanizadora, com ãmbito
de atuação no respectivo território municipal.

Art. 55. Aplica-se à presente Seção, no que cou
ber, a legislação federal que rege as sociedades coope
rativas em geral, especialmcnte a Lei n" 5.764, de 16
de dezembro de 1971.

§ l' O Município, em face do disposto neste artigo,
dispensará as exigências consideradas dificultadoras da
implantação e funcionamento da cooperativa popular
urbanizadora, previstas no art. 50, tendo em vista suas
finalidades sociais.

§ 2' O Poder Público Municipal poderá intervir na
sociedade cooperativa popular urbanizadora, quando
ocorrer qualquer das hipóteses previstas na legislação
federal que rege as sociedades cooperativas.

Art. 56. Adotar-se-á, na ação de usucapião espe
cial de imóveis urbanos, o procedimento sumaríssimo,
assegurada a preferência à sua instrução e julgamento.

§ l' O autor, fundamentado o pedido e individua
lizando o imóvel, poderá requcrer, na petição inicial,
audiência preliminar, a fim de justificar a posse que,
se comprovada, será nele mantido liminarmente até
a decisão final da causa.

§ 2' O autor requererá ainda a citação pessoal da
quele em cujo nome esteja registrado o imóvel usuca
piendo e dos confinantes e, por edital, dos réus ausen
tes, incertos ou desconhecidos, na forma do art. 232
do Código de Processo Civil, valendo a citação para
todos os atos do processo.

§ 3' Serão cientificados por carta, para que mani
festem interesse na causa, os representantes da Fazenda
Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, no prazo de quarenta
e cinco dias.

§ 4' O prazo para contestar a ação correrá a partir
da data da intimação da decisão que declarar justificada
a posse.

Art. 57. A associação condominial de moradores,
representada pelo síndico, poderá promover em juízo
a ação de usucapião especial coletiva de imóvel urbano.

§ l' O autor da ação de usucapião especial de imó
vel urbano, coletiva ou individual, terá. se o pedir,
o benefício da assisténcia judiciária gratuita, inclusive
para os atos a serem praticados no Cartório de Registro
de Imóveis.

§ 2' Provando-se que o autor, pessoa física ou jurí
dica, possui situação econômica capaz de pagar os custos
do processo e honorários advogatícios, o Juiz ordenar
lhe-á que pague, monetariamente corrigido, o valor das
isenções concedidas, ficando suspenso. até o pagamento
devido, o registro da sentença.

Art. 58. A usucapião especial de imóvel urbano po
derá ser invocada como matéria de defesa, valendo a
setença que a reconhecer como título para registro no
Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 59. O Juiz, a requerimento do autor da ação
de usucapião especial de imóvel urbano, determinará
que a autoridade policial garanta a permanência no
imóvel e a integridade física de seus ocupantes. sempre
que necessário.

Art. 60. Para efeito de aplicação de usucapião es
pecial de imóvel urbano. será considerado imóvel urba
no o situado na zona urbana ou de expansão urbana.

SEÇÃO VIII
Da Transferência do Direito de Construir

Art. 61. Lei Municipal poderá autorizar o proprie
tário de imóvel considerado como de interesse do patri
mônio histórico. artístico, turístico. arqueológico, pai
sagístico ou ecológico, a exercer em outro local, ou
alienar, mediante escritura pública, o direito de cons
truir previsto no plano diretor e ainda não exercido.

Parágrafo único. A mesma faculdade poderá ser
concedida ao proprietário que doar ao poder público
seu imóvel, ou parte dele, para fins de implantação
de equipamentos urbanos c comunitários.

Art. 62. A lei municipal referida no artigo anterior,
estabelecerá ainda os Jocais e as condições em que será
possível a transferência do direito de construir.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

* l' A Prefeitura fornecerá certidão do montante
das áreas construíveis, que poderá ser transferido a ou
tro imóvel, por inteiro ou fracionamento.

§ 2" A certidão referida no parágrafo anterior e a
escritura de transferência do direito de construir de
um imóvel para outro, serão averbadas nas respectivas
matrículas.

§ 3" A Lei Municipal citada no artigo precedente,
somente poderá ser aprovada após estudo e exame pela
Câmara Municipal, que assegurem a inexistência de
prejuízos ao patrimônio histórico, artístico, turístico,
arqueológico, paisagístico ou ecológico nos locais para
os quais seja possível a transferência do direito de cons
truir. Constatada a possibilidade de ocorrer prejuízos
para o patrimônio a proteger, a transferência do direito
de construir não será autorizada.

SEÇÃO IX
Da Reurbanização Consorciada

Art. 65. O Município. com base no plano diretor,
poderá declarar de interesse social, para fins de desapro
priação, imóvel urbano improdutivo ou subutilizado
sem corresponder às necessidades de habitação ou tra
balho da população a que deve ou possa suprir com
nova destinação de uso.

§ 1'" O imóvel desapropriado, mediante prévia lici
tação, poderá ser objeto de venda, incorporação, con
cessão real de uso, locação ou outorga do direito de
superfície a quem estiver em condições de dar-lhe a
destinação social p"cvista no plano diretor.

§ 2' O poder p.íblico poderá exigir no edital que
o licitante vencedor promova a desapropriação em no
me da Administração e indenize o expropriado.

§ 3' No edital, o poder público estabelecerá as con
dições e os termos de ressarcimento ao licitante vence
dor, mediante a transferência de parte dos imóveis vin
culados ao empreendimento.

CAPÍTULO V
Do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Urbano

Art. 64. A União assegurará ao Conselho Nacional
de Desenvolvimento Urbano o apoio técnico, adminis
trativo e financeiro necessário ao exercício de suas ativi
dades, organizando para tanto uma Secretaria-Execu
tiva.

Art. 65. Compete ao Conselho Nacional de Desen
volvimento Urbano, órgão colegiado vinculado ao Mj

nistério do Interior:
I - propor as diretrizes, estratégias, prioridades e

instrumentos da política nacional de desenvolvimento
llrbano~

II -examinar e compatibilizar, em conjunto com os
ministérios específicos, as políticas nacionais de desen
volvimento econômico, emigração. desenvolvimento
regional, localização industrial, incluindo a dimensão
espacial da política de incentivos fiscais, estrutura agrá
ria, emprego e bem-estar social, nos aspectos que reper
cutam no processo de urbanização e na ordenação terri
torial do País.

III - expedir normas administrativas e diretrizes re
lativas à política habitacional, de saneamento básico.
de transportes urbanos e outras vinculadas ao desenvol
vimento urbano;

IV - acompanhar e avaliar a execução da política
nacional de desenvolvimento urbano.

CAPÍTULO VI
Dos Crimes em Matéria Urbanística

Art. 66. Fica acrescentado ao art. l' do Decreto-lei
n' 201, de 27. de fevereiro de 1967, o item seguinte:

"Art. l' ..

XVI - praticar qualquer ato que, explícita ou
implicitamente, ocasione ou autorize o descumpri
mento de diretrizes ou prioridades estabelecidas
no plano diretor e, quando for o caso, no plano
metropolitano de deseuvolvimento urbano."

Art. 67. Constituem crimes urbanísticos:
I - infringir, por açáo ou omissão, as diretrizes e

a ordem de prioridade estabelecidas no plano diretor.
Pena - detenção de três meses a um ano ou multa

de cinco a trinta vezes o salário mínimo.
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H - construir ou deixar construir excedendo os limi
tes máximos estabelecidos em legislação municipal ou
estadual relativos ao uso e oC1ipação do solo;

Pena - detenção de seis meses a dois anos ou multa
de dez a cinqüenta vezes o salário mínimo.

IH - construir ou deixar construir em desacordo com
os termos da licença concedida pelo Município;

Pena - detenção de dois a seis meses ou multa de
cinco a vinte vezes o salário mínimo.

IV - parcelar ou deixar parcelar terreno em dimen
são inferior à mais restrita estabelecida em legislação
estadual ou municipal;

Pena - detenção de seis meses a dois anos ou multa
de dez a cinqüenta vezes o salário mínimo.

V - construir ou deixar construir em área "non aedi
ficandi";

Pena - detenção de quatro meses a dois anos ou
multa de oito a quarenta vezes o salário mínimo e demo
lição da obra.

VI - construir ou deixar construir sem a necessária
licença concedida pelo Município;

• Pena - detenção de três a seis meses ou multa de
cinco a vinte c cinco vezes o salário mínimo e demolição
da obra.

VII - registrar títulos relativos a imóveis e averbar
edificações, contrariando dispositivos vigentes das leis
federais, estaduais ou municipais;

Pena - detenção de quatro a oito meses ou multa
de oito a trinta vezes o salário mínimo.

VIII-infringir, não cumprir ou permitir que não
se cumpra determinações da legislação urbanística refe
rente ao uso e ocupação do solo;

Pena - detenção de cinco meses a dois anos ou multa'
de cinco a trinta vezes o salário mínimo.

IX - causar danos ao meio ambiente ou ao patri
mônio artístico, turístico, histórico. cultural, paisagís
tico ou ecológico;

Pena - detenção de três meses a um ano ou multa
de dez a quarenta vezes o salário mínimo.

§ l' Incorrem nas respectivas penas:
I - os dirigentes de entidades federais, estaduais ou

municipais e os de pessoas jurídicas que, de qualquer
modo, tenham contribuído para a prática de qualquer
dos crimes urbanísticos acima mencionados;

II -os servidores públicos que, no exercício de suas
atribuições, tenham contribuído para a prática de qual
quer dos crimes enumerados no "capul" deste artigo;

III - as pessoas físicas mandantes ou responsáveis
pela prática de qualquer ilícito penal mencionado no
"caput" deste artigo;

IV - os profissionais responsáveis pela elaboração
de projetos que tenhalp serviço de base para a prática
dos mesmos crimes.

V - os oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis
e seus auxiliares, que, por erros ou omissões, tenham
contribuído para a prática dos citados crimes.

§ 2' O Juiz, na gradação da pena de multa, levará
em conta o montante do prejuízo cconômico ou social
causado. o lucro auferido com a prática do ato criminoso
e a condição econômica de quem praticou ou contribuiu
para o ilícito penal.

CAPÍTULOVn
Disposições Gerais

Art. 68. O Município instituirá. por lei, comissão
incumbida de elaborar, controlar, fiscalizar e acompa
nhar a execução do plano diretor, com a participação
de segmentos representativos da comunidade, atendi
dos os interesses urbanísticos.

Art. 69. Para os fins desta lei, entende-se por:
1-"Equipamento Urbano": os bens destinados à

prestação dos serviços de abastecimento de água, esgo
tamento sanitário e pluvial, limpeza pública, energia
elétrica, telccomunicaçôes, serviço postal. transporte
e sistema viário, gás canalizado, segurança pública c
outros, necessários ao pleno funcionamento das cida
des;

II - "Equipamentos Comunitário": bens destinados
à educação e cultura, saúde, recreação e esportes, abas
tecimento, culto e outros necessários à vida urbana;

111 - "Taxa de Ocupação": é a relação entre a proje
ção horizo,ntal da construção e a área total do terreno;

IV - "Indice ou Coeficiente de Aproveitamento":
é a relação existente entre a área total de construção
e a área do terreno;
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v - "Tipo de Uso": é a atividade permitida no imó
vel'

IV -"Índice Urbanístico": é um parâmetro numé
rico definidor de uma relação quanto ao parcelamento,
uso e ocupação do solo;

VII - "Remembramento": é a soma das áreas de
duas ou mais glebas ou lotes para a formação de outra
gleba ou de outro lote;

Art. 70. Na elaboração de políticas, planos, pro
gramas e projetos de desenvolvimento urbano, o poder
público deverá garantir a participação da comunidade.

Parágrafo único. Com esse objetivo, o poder público
viabilizará esta participação, mediante a criação de ins
trumentos para:

I - audiência do Poder Legislativo, das associações
de bairros, entidades de classe e outras associações lo
cais e a própria comunidadc cnvolvida;

II - ampla divulgação e informação dos objetivos,
diretrizes e prioridades pretendidas.

Art. 71. A associação comunitária, rcgularmente
constituída e com desempenho regular de suas funções
estatutárias há pelo menos dois anos, será considerada
como parte legítima para propor ação judicial ou popu
lar, objetivando o cumprimento dos preceitos desta lei
e das normas estaduais e municipais pertinentes.

Art. 72. O vizinho é parte legítima para porpor
ação destinada a impedir a ocupação ou o uso dc imóvel
em desacordo com as normas urbanísticas.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, conside
ra-se também vizinho quem sofra diretamente os efeitos
de ocupação ou uso de imóvel em desacordo com a
legislação urbanística. Cl

Art. 73. Para os fins desta lei, equipara-se ao pro
prietário o compromissário comprador, com título irre
tratável e registrado no Cart6rio de Registro de Im6
veis, exccto cm relação ao direito de superfície.

Art. 74. Aplicam-se, no que couber, ao Distrito
Federal e aos Territ6rios. as disposições desta lei.

Art.75. Não será permitida a urbanização que im
peça o livre e franco acesso público às praias e ao mar.

Art. 76. Na hip6tese de terem sofrido prejuízos na
elaboração e execução de projetos aprovados, mediante
autorização ou licença, antes da vigência desta lei, os
respectivos titulares poderão pleitear judicialmcnte o
ressarcimento dos gastos efetuados em decorrência des
sa aprovação.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais

Art. 77. O valor justo da desapropriação não incor
porará, em seu preço, qualquer quantia decorrentes
de investimento público.

Parágrafo único. A apuração do seu valor far-se-á
mediante levantamento do valor *ural de terreno equi
valente, acrescido do custo das benfeitorias sobre ele
realizadas por seu proprietário, monetariamente corri
gido.

Art. 78. As aglomerações urbanas e as áreas de
polarização urbana integrada serão estabelecidas para
o planejamcnto, coordenação c fiscalização das ativi
dades e serviços de interesse comum, em áreas consti
tuídas por municípios que façam parte da mesma comu
nidade s6cio-eeonômica.

Parágrafo único. Entende-se por:
I - aglomerações urbanas: as áreas onde haja conur

bação integrada por municípios vizinhos não constituin
tes de regiões metropolitanas;

II - áreas de polarização urbana integrada: as áreas
constituídas por municípios vizinhos não conurbadas
que façam parte da mesma comunidade sócio-econô
mica e exijam a execução de serviços de interesse co
mum.

Art. 79. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 80. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, de de 1988. - Raul

Ferraz.

Justificação

Atualmente o urbanismo constitui arte social, onde
o estético substituiu o útil, deixando de colimar unica
mente a parte arquitetc1nica da cidade. para cuidar de
sua estrutura e de seu funcionamento, objetivando a
realização de maior bem para o maior número de pes
soas.
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Como arte social, visa o bem-estar coletivo e a huma
nização da cidade, intentando harmonizar o homem
com a natureza no seus três elementos fundamentais:
ambiente, função e organismo.

Destarte, o urbanismo coordena, integra e equipa
o espaço: como arte, porque cria sínteses novas; como
ciência, porque estuda metodicamente os fatos, pesqui
sando-lhes causas e origens para prescrição dos remé
dios adequados; e, finalmente, como filosofia, porque
sua escola de valores prescreve, impõe e exige a prece
dência absoluta dos valores humanos e espirituais em
face dos mecanismos ou imobiliários.

Infelizmente, o urbanismo dc nossos dias vem acumu
lando, em decorrência de vários fatores, inúmeros pro
blemas, no perpassar das últimas décadas, com graves
reflexos numa sociedade aflita, exigindo, com a maior
brevidade, a aplicação de instrumentos técnico-jurídi
cos que possam interagir com o meio urbano, para cor
reção de suas distorções e a perseguição de melhor
qualidade de vida para sua população urbana, já que
o poder público começa a se preocupar de um modo
mais objetivo com o bem-estar dos indivíduos.

O Brasil, com o novo Instrumento Jurídico Funda
mental, iniciou seus primeiros passos na aplicação dessa
ciência-arte tão benéfica e indispensável ao progresso
humano. O País não questionava a necessidade de esta
belecer caminhos objetivos para uma boa organização
do espaço urbano. As cidades foram crescendo ao sabor
do acaso ou da necessidade. como a criança que nasce
e cresce sem nenhuma orientação no seu traçado de
vida e que, se assim continua, morrerá com todas as
suas potencialidades inalteradas. É o que não queremos
que ocorra com nossas cidades, que estão crescendo
sem os benefícios que a ciência urbanística pode propor
cionar, razão maior para a iniciativa da presente pro
posta de lei.

Por outro lado, há uma absoluta inexistência de cons
trução doutrinária sobre o que seja plano urbanístico
no Direito brasileiro. Inexiste, entre nós, a tradição
do estudo jurídico do que seja plano urbanístico e a
pr6pria concreção objetiva do mesmo encartado num
ordenamento jurídico, fato altamente eonstangedor pa
ra a cultura jurídica do País.

O Direito deve ser instrumento do desenvolvimento;
orientador e condicionador do comportamento huma
no, mais do que simples homologador do fato social.
O campo do Direito Urbanístico é novo e já engloba
graves problemas decorrentes do processo de urbani
zação acelerada e outros. a exigir medidas urgentes
e adequadas dos criadores a implementadores do Di
reito.

Intentamos, com a modesta iniciativa. regulamentar
o Capítulo II do Título VII da Constituição Federal,
para que nossos administradores urbanos, com os ins
trumentos jurídicos adequados oferecidos por este pro
jeto de lei, possam exercitar, com desenvoltura, suas
profundas e nobilitantes atribuições, graças ao novo
ordenamento jurídico que a Nova Carta Magna criou,
a saber:

"Art. 5"

XXII - É garantido o direito de propriedade;
XXIII - A propriedade atenderã a sua função social;

XXIV - A lei estabelecerá o procedimento para de
sapropriação por necessidade ou utilidade pública ou
por interesse social, mediante justa e prévia indenização
em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Cons
tituição;

LXXIII - Qualquer cidadão é parte legítima para
propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao
patrimônio público ou de entidade de que o estado
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambien
te e ao patrimônio histórico c culturaL ficando o autor,
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e
do ônus da sucumbência.

Art. 21. Compete à União:

XVIII - Planejar e promover a defesa permanente
contra as calamidades públicas, especialmente as secas
e as inundações.
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XX - Instituir diretrizes para o desenvolvimento ur
bano, inclusive habitação, saneamento básico e trans
portes urbanos;

XXI - Estabelecer princípios e diretrizes para o sis
tema nacional de viação;

Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:

II - Desapropriação;

IX - Diretrizes da política nacional de transportes;

XI - Trânsito e transporte;

Art. 23. É competência comum da União, dos Es
tados, do Distrito Federal e dos Municípios:

III - Proteger os documentos, as obras e outros bens
de valor hist6rico, artístico e cultural, os monumentos,
as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueol6gicos;

IV - Impedir a evasão, a destruição e a descaracte
rização de obras de arte" e de outros bens de valor hist6
rico l artístico e cultural;

VI - Proteger o meio ambiente e combater a polui
ção em qualquer de suas formas;

VII - Preservar as florestas, a fauna e a flora;

IX - Promover programas de construção de mora
dias e a melhoria das condições habitacionais e de sanea
mento básico;

X - Combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos se
tores desfavorecidos;

XII - Estabelecer e implantar política de educação
para a segurança do trãnsito;

Parágrafo único. Lei Complementar fixará normas
para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito
Federal e os Mnnieípios, tendo em vista o .equilíbrio
do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacio
nal.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dis- 
trito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - Direito urbanístico;

VI - Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, prote
ção do meio ambiente e controle da poluição; _

VII - Proteção ao patrimônio hist6rico, cultural, ar
tístico, tnrístico e paisagístico;

VIII - Responsabilidade por dano ao meio ambien
te, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico,
estético, hist6rieo, turístico e paisagístico;

Art. 25.

§ 3' Os Estados poderão, mediante lei complemen
tar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações ur
banas e microrregiões, constituídas por agrupamentos
de municípios limítrofes, para integrar a organização,
o planejamento e a execução de funções públicas de
interesse comum.

Art. 3' Compete aos municípios:
I - Legislar sobre assuntos de interesse loca!;
II - Suplementar a legislação federal e a estadual

no que couber; ~

IV - Criar, organizar c suprimir Distrito, observada
a legislação estadual;

V -Organizar e prestar, diretamente ou sob regime
de concessão ou permissão, os serviços públicos de inte
resse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial;

VIII - Promover, no que couber, adequado ordena
mento territorial, mediante planejamento e controle
do uso, do parcelamento c da ocupação do solo urbano;

IX - Promover a proteção do patrimõnio histórico
cultural local, observada a legislação e a ação fiscali
zadora federal c estadual.



2892 Sábado 29

Art. 129. São funções institucionais do Ministério
Público:

......................................
.. i"ri·~p~~~~~·~~·~·i~·q~éritocivil e a ação civil públic~,
para a proteção do patrimônio público e socIal, .do melO
ambiente e de outros interesses dIfusos e coletivos.

....................................
.. ·A~;: ..i4S:· ..A·U~úi~·:·~~ Estados, o Distrito Federal
c os Municípios. poderão instituir os seguintes tributos:

.....................................
···iiI'~·c~~·iri·b~i~ã·~·d·~·melhoria.decorrente de obras
públicas;

.. ·A~t·.·· iS6·.··· 'C~~p'~;~' .~~; '~~~i~ipi~;' i~~'iit~;;' ;~p~~:
tos sobre:

I - Propriedade predial e territorial urbana;
II - Transmissão "inter vivos";

R 1" O imposto previsto no inciso I poderá ser pro
gressivo, nos termos de Lei Municipal. de forma a asse
gurar o cumprimento da função social da propnedade.

Ar!. 170. A ordem econômica. fundada na valori
zação do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar il todos existência digna, conf<:rme
os ditames da justiça social. observados os seguIntes
princípios:

.............................................
.. ·iÚ~·f~~çã~·;~·~ial da propriedade;

VI - defesa do meio ambiente;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais.

Ar!. 180. A União, os Estados. o Distrito Federal
e os Municípios promoverão c incentivarão o t~rismo

como fator dc desenvolvimento social e econômICO.

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano,
executada pelo Poder Público Municipal, conforme di
retrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade
e garantir o bem-estar de seus habitantes.

§ l° O plano diretor, aprovado pela Câmara Muni
cipal, obrigat6rio para cidades com mais de vinte mil
habitantes, é o instrumcnto básico da política de desen
volvimento e de expansâo urbana.

§ 2' A propriedade urbana cumpre sua função so
cial quando atende às exigências fundamentais de orde
nação da cidade expressa no plano diretor:

§ 3" As desapropriações de imóveis urbanos serão
feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

§ 4" É facultado ao Poder Público Municipal, me
diante lei específica para área incluída no plano diretor,
exigir, nos termos da lci federal. do proprictário do
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utiliza
do, que promova seu adequado aproveitamento, sob
pena, sucessivamente. de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial

urbana progressivo no tcmpo;
III - desapropriação com pagamento mediante títu

los da dívida pública de emissão previamente aprovada
pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez
anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas. assegu
rados o valor real da indenização e os juros legais.

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana
de até duzentos e cinqüenta metros quadrados. por cin
co anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a
para sua moradia ou de s.ua família: adquirir-lhe.-á ?
domínio, desde que não seja propnetano de outro nno
vel urbano ou rural.

§ 1" O título de domínio e a concessão de uso serão
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, inde
pendentemente do estado civil.

§ 2' Esse direito não será reconhecido ao mesmo
possuidor mas de uma vez.

§ 3' Os imóveis públicos não serão adequados por
usucapião.

Art. 216. Constituem patlimônio cultural brasilei
ro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de refe
rência à identidade, à ação, à mem6ria dos diferentes
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grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:

..........................................
...iv·~· ~.~. ~b;~~·, ..~bjetos, documentos, edificações e
demais espaços destinados às manifestações artístieo
culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico. artístico, arqueológico, paleontológico,
ecol6gico e científico.

§ l' O Poder Público, com a colaboração da comu
nidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural
brasileiro. por meio de inventários. registro. vigilância,
tombamento e desapropriação. e outras formas de acau
telamento e preservação.

.....................................
.. ·§..:ic.. ·A·I~i·~~tab~i~~e·;á incentivos para a produção
e o conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4" Os danos e ameaças ao patrimônio cultural se
rão punidos. na forma da lei.

CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente eco
logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ l' Para assegurar a efetividade desse direito, in
cumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos es
senciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integrid~de do patr!
mônio genético do País e fiscalizar as entidades dedI
cadas à pcsquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da federação, es
paços territoriais e seus compouentes a serem especial
mente protegidos, sendo a al~eração e a supressão.~er

mitidas somente através de leI, vedada qualquer utlhza
ção que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra
ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impac
to ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o em
prego de técnicas, métodos e substâncias que compor
tem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os
níveis de ensino e a conscientização públira para a pre
servação do meio ambiente;

VII - proteger a faun·a e a flora, vedadas, na forma
da lei, as práticas que coloqucm em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou subme
tam os animais a crueldade.

§ 2" Aquele que explorar recursos minerais fica
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.

§ 3' As condutas e atividades consideradas lesivas
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físi
cas ou jurídicas. a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.

§ 4" A Floresta Amazônica. a Mata Atlântica, a
Serra do Mar. o Pantanal Mato-Grossense e a Zona
Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far
se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegu
rem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto
ao uso dos recursos naturais.

§ 5' São indisponíveis as terras devolutas ou arreca
dadas pelos estados, por ações discriminatórias, neces
sárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6' As usinas que operem com reator nuclear deve
rão ter sua localização dcfinida em lei federal, sem o
que não poderão ser instaladas.

ATOS DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Ar!. 49. A lei disporá sobre o instituto da enfiteuse
em im6veis urbanos. sendo facultada aos foreIros, no
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caso de sua extinção, a remissão dos aforamentos me
diante aquisição do domínio dir~to. na conformidade
do quc dispuserem os respectivos contratos. _

§ 1'" Quando não existir clãusula contratual, serao
adotados os critérios e bases hoje vigentes na legislação
especial dos imóveis da União.

§ 2" Os direitos dos atuais ocupantes inscritos ficam
assegurados pela aplicação de outra modalidade de con
trato.

§ 3' A enfiteuse continuará sendo aplicada aos ter
renos de marinha e seus acrescidos, situados na faixa
de segurança a partir da orla m~rítin~a. • .

§ 4" Remido o foro, o antIgo tItular do dommlO
direto devcni, no prazo de noventa dias, sob pena de
responsabilidade, confiar à guarda do registro de imó
veis competente toda a documentação a ele relativa.

O presente trabalho contou com valiosos e inesti
máveis subsídios de pessoas e autoridades das mais ca
.pacitadas no País, nas áreas urbanística e jurídica, as
quais deixo de enumerar para não incorrer em alguma
omissão imperdoável.

A especulação imobiliária. estimulada pela falta de
oportunidade de investimentos produtivos, investiu em
terrenos vazios no interior das citadas ou em zonas
de expansão urbana, resultando uma incomensurável
quantidade de terrenos ociosos, a maioria servida de
equipamentos urbanos e comunitários custeados pelo
Poder Público Municipal, com o produto dos tnbutos
arrecadados da população, favorecendo, de forma in
justa e descabida, os especuladores.

A população carente, por sua vez, é obrigada a residir
em distâncias crescentes dos locais de trabalho, enquan
to os bairros de classe média e alta se verticalizam em
excesso .muito além da capacidade dos equipamentos
urbanos e comunitários instalados.

Os pobres. sem condições dig~as de: morar, te~co~o
alternativa única a favela ou a Invasao. A orgamzaçao
distorcida amplia desmesuradamente a extensão hori
zontal e a extensão vertical da cidade, elevando excessi
vamente o custo da urbanização, impedindo o poder
público de atender às carências básicas da população
em habitação, transporte, saneamento básico, educa
ção, saúde, cultura, lazer e mesmo numa urbanização
adequada. .. .

Hoje, quase 75% da população braSIleIra VIve ~m

cidades. A maioria, reconhecidamente pobre. na perIfe
ria, em seus mocambos, palafitas. barracos e outras
formas degradantes de habitação, escondidos em fave
las, onde a marginalização se tornou a base cultural
da formação da grande maioria dos jovens brasileiros,
que extravazam, através de suas manifestações de vio
lência, 6dios. rancores ~ angústias, as injustiças de qu.e
são vítimas inocentes. E quadro quc carece mudar. CI
dades há, como o Rio de Janeiro, em que o número
de favelados é superior ao de não favelados.

O drama do palco urbano brasileiro aumenta os cus
tos de produção, gera desequilíbrios institucionais, de
sestabiliza a família, desagrega o tecido ético-espiritual,
desarmoniza o homem e tudo o mais que constitui uma
comunidade. A ordem do dia é t6xico, violência, explo
ração desenfreada, desemprego, promiscuidade e, so
bretudo, carência.

Em nosso entendimento, a proposição quc oferece
mos à apreciação dos parlamentares brasileiros, se aco
lhida, minimizará muitos desses males e, temos certeza,
trará sangue novo e energia ao trabalho criativo de
nossos administradores municipais. Será um passo novo
e importante no rumo do Brasil 2000.

Sala das Sessões, de de 1989. - Raul
Ferraz.
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CAPÍTULO II
Da Política Urbana

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano,
executada pelo Poder Público municipal, conforme di
retrizes gerais fixadas em lei. tem por objetivo ordenar
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade
e garantir o bem-estar de seus habitantes.

§ 1" O plano diretor, aprovado pela Câmara Mun
cipal, obrigatório para cidade com mais de vinte mil
habitantes. é o instrumento básico da política de desen
volvimento e de expansão urbana.

§ 2' A propriedade urbana cumpre sua função so
cial quando atende às exigências fundamentais de orde
nação da cidade expressas no plano diretor.

§ 3" As desapropriações de imóveis urbanos serão
feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

§ 4:' É facultado ao Poder Público Municipal, me
diante lei específica para área incluída no plano diretor,
exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utiliza
do, que promova seu adequado aproveitamento, sob
pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsória:
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial

urbana progressivo no tempo:
UI - desapropriação com pagamento mediante títu

los da dívida pública de emissão previamente aprovada
pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez
anos. em parcelas anuais. iguais e sucessivas. assegu
rados o valor real da indenização e os juros legais.

Ar!. 183. Aquele que possuir como sua área urbana
de até duzentos e cinqüenta metros quadrados. por cin
co anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a
para a sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á
o domínio. desde que não ~eja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural.

§ ]o O título de domínio e a concessão de uso serão
conferidos ao homem ou a mulher, ou a ambos. inde
pendentemente do estado civil.

§ 2'" Esse direito não será reconhecido ao mesmo
possuidor mais de uma vez.

§ 3" Os imóveis públicos não serão adquiridos por
usucapião.

LEI N' 5.764
De 16 DE DEZEMBRO DE 1971

Define a Política Nacíonal de Cooperativismo,
Institui Regime Jurídico das Sociedades Coopera
tivas e dá outras Providências.

LEI N' 5.369,
DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui Código de Processo Civil

TíTULO V
Dos Atos Processuais

CAPÍTULO IV
Das Comunícações dos Atos

................................................ , .
SEÇÃO III

Das Citações

Art. 232. São requisitos da citação por edital:
I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficiaL

quauto às circustâncias previstas nos números I e II
do artigo antecedente;

II - a fixação do edital. na sede do juízo. certificada
pelo escrivão;

III - a publicação do edital no prazo máximo de
quinze (15) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos
duas vezes em jornal local. onde houver;

IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará
entre vinte (20) e sessenta (60) dias. correndo da data
da primeira publicação;

V - a advertência a que se refere o art. 235, segunda
parte. se o litíl!io versar sobre direitos disponíveis.

Parágrafo único. Juntar-se-á aos autos um exemplar
de cada publicação, bem como do anúncio, de que trata
o mímero II deste artigo.

DECRETO-LEI N' 201,
DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre a responsabílídade dos Prefeitos ,e
Vereadores. e dá outras providências.

PROJETO DE LEI
N" 2.193, de 1989

(Do 3r. Tadeu França)

Dispõe sobre a mineração em terras indígenas
e dá outras providências.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.561, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" As atividades de exploração c aproveita

mento de recursos minerais em terras indígenas reger
se-ão pelo disposto nesta Lei e. no que couber. pelo
Código de Mineraç,io.

§ 1" Para os efeitos desta Lei. consideram-se terras
indígenas as tradicionalmente ocupadas pelos índios.
as por eles habitadas em caráter permanente. as utiliza
das para suas atividades produtivas, as imprescindíveis
à preservação dos recursos ambientais necessários a seu
bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e
cultural, segundo seus usos. costumes e tradições.

§ 2' No prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar
da data de publicação desta Lei. o Poder Executivo
fará divulgar. no Diário Oficial da União. informações
detalhadas sobre a situação das terras de que trata este
artigo, inclusive memorial descritivo de localização. e
editará mapa, em escala adequada, em que constem
as áreas já demarcadas e as que se acham em processo
de demarcação, a ser concluído até 5 de outubro de
1993, nos termos do art. 67 do "Ato das Disposições
Constitucionais 5ransitórias" da Constituição.

Ar!. 2' A exploração e o aproveitamento de recur
sos minerais em terras indígenas só podem ser efetiva
dos mediante prévia autorização do Congresso ~acio

nal. ouvidas as comuoidades afetadas. ficando-lhes asse
gurada patticipação nos resultados da lavra.

Art. 3' A exploração e o aproveitamento de recur
sos minerais em terras indígenas serão realizados pclos
regimes de autorização de pesquisa e de concessão de
lavra, por empresa brasileira de capital nacional, autori
zada a funcionar como empresa de mineração.

Parágrafo único. O exercício da atividade de apro
veitamento de recursos minerais em terras indígenas
pelo regime de garimpagem é privativo dos índios. não
se aplicando. em tais áreas. o disposto no art. 174,
§§ 3' e 4'. da Constituição.

Art. 4" O processo de habilitação à exploração e
ao aproveitamento de recursos minerais em terras indí
genas terá início com a protocolização, pelo interessado.
do competente requerimento de autorização de pesqui
sa. na foram prevista no Código de Mineração.

§ 1" Estando livre a área pretendida e instruído o
processo com os elementos de informação e prova exigi
dos no Código de Mineração, serão ouvidas as comuni
dades indígenas afetadas.

§ 2' O processo, devidamente instruído. inclusive
com a manifestação expressa das comunidades indíge
nas interessadas, será encaminhado ao Congresso Na
cional.

§ 3" A prévia autorização do Congresso Nacional
terá por objeto. nesta fase, a outorga dos direitos para
a realização dos trabalhos de pesq uisa.

§ 4' A outorga dos direitos para a realização dos
trabalhos de pesquisa será consubstanciada em alvará
de autorização do titular do órgão competente do Poder
Executivo. expedido com estrita observância dos termos
da prévia autorização do Congresso Nacional e das de
mais exigências desta Lei.

§ 5" Coucluída. tempestivamente, a pesquisa e
aprovado. pelo órgão competente do Poder Executivo.

o relatório final dos trabalhos realizados, em que fique
demonstrada a viabilidade técnico-econômica do apro
veitamento da jazida, o titular da autorização requererá
a concessão de lavra. na forma estabelecida no Código
de Mineração.

§ 6' Além dos elementos de informação e prova
exigidos no Código de Mineração, o requerente fica
obrigado a apresentar cópia do termo de ajuste firmado
com as comunidades indígenas afetadas, ou prova de
que as negociações estão em andamento. relativamente
à participação destas nos rcsultados da lavra, de que
trata o art. 10 desta Lei.

§ 7' Devidamente instruído. o processo será nova
mente encaminhado ao Congresso Nacional.

§ 8' A prévia autorização do Congresso Nacional
terá por objetivo, nesta fase, a outorga dos direitos
para a realização dos trabalhos de lavra.

§ 9' A outorgados direitos para a realização dos
trabalhos de lavra será consubstanciada em portaria
de concessão do Ministro de Estado das Minas e Ener
gia. baixada com estrita observancia dos termos da pré
via autorização do Congresso Nacional e das demais
exigências desta Lei.

§ 10. Caso O Congresso Nacional não conceda a
autorização para outorga dos direitos para a realização
dos trabalhos de lavra, fica assegurado ao titular da
autorização de pesquisa indcnização, a ser paga pela
União, em valor correspondente às despesas efetiva
mente realizadas com a execução dos trabalhos de pes
quisa. devidamente auditadas por técnicos do Governo
Federal, com base no projeto de pesquisa, no relatório
final apresentado e em vistoria de campo.

Art. 5' A prévia autorização do Congresso Nacio
nal, expedida sob a forma de decreto legislativo:

I-constitui requisito indispensável à validadc'jurí
dica dos títulos que conferirem direitos minerários em
terras indígenas;

TI - poderá estabelecer condições especiais para a
outorga dos direitos para a relização dos trabalhos de
pesquisa e de lavra, no resguardo dos interesses dos
índios e do cumprimento das diretrizes da política mine
ral do País.

Art. 6' Ê vedada a remoção dos grupos indígenas
para possibilitar a exploração dos recursos minerais
existentes em suas terras, salvo no interesse da sobe
rania nacional, após deliberação do Congresso Nacio
nal, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imedia
to, tão logo cesse o risco.

Ar!. 7" A empresa de mineração autorizada a pes
quisar e a lavrar recursos minerais em terras indígenas
fica obrigada a:

I - submeter aos órgãos competentes, estudo prévio
de impacto ambiental dos trabalhos de pesquisa e lavra
a serem executados;

II - recuperar o meio ambiente eventualmente de
gradado. de acordo com as soluções técnicas que lhe
forem exigidas pelos órgãos competentes;

III - diligenciar no sentido de proteger a flora e a
fauna das terras indígenas, evitando práticas que colo
quem cm risco sua função ecológica, provoquem a extin
ção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

Ar!. 8" A prévia autorização do Congresso Nacio
nal para outorga dos direitos para a realização dos traba
lhos de pesquisa ou de lavra de recursos minerais em
terras indígenas poderá ser revogada a qualquer tempo,
se ficar evidenciada a ocorrência de grave lesão ao meio
ambiente, capaz de comprometer o bem-estar ou a inte
gridade física e cultural das comunidades indígenas.

Art, 9" O Congresso Nacional, mediante lei, pode
rá instituir. em terras indígenas. reserva nacional de
determinada substância mineral. considerada de inter
resse do País.

Parágrafo único. A exploração e o aproveitamento
das substâncias minerais existentes na área da reserva
serão realizados de acordo com as condições específicas
que forem fixadas no ato de sua constituição.

Art. 10. A participação das comunidades indígenas
nos resultados da lavra. referida no art. 2' será fixada
por livre negociação entre as partes. não podendo ser
inferior a 15% (quinze por cento) do valor total do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mer
cadorias e sobre Prestações de serviios de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
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(ICMS), incidente sobre os bens minerais extraídos na
área concedida, e devido pelo concessionário.

§ l' A participação de que trata este artigo será
formalizada em termo de ajuste firmado entre o conces
sionário e as comunidades indígenas, com assistência
dos órgãos federais competentes, garantida a sua revi
são periódica, nos prazos acordados, ou, no máximo,
a cada 3 (três) anos.

§ 2' A receita proveniente da participação será apli
cada em benefício direto e exclusivo das comunidades
indígenas afetadas, vedada sua utilização, a qualquer
título, para custeio de atividades administrativas, de
responsabilidade do Governo Federal.

§ 3" O descumprimento, pelo concessionário, das
obrigações assumidas perante as comunidades indígenas
acarretará a revogação, pclo Congresso Nacional, da
prévia autorização para outorga da concessão de lavra
e o conseqüente cancelamento, pelo órgão competente,
do título respectivo.

Art. 11. Os requerimentos de autorização de pes
quisa, pendentes de decisão, que objetivem áreas situa
das em terras indígenas. formulados por pessoas físicas,
serão arquivados por despacho do titular do órgão com
petentes do Poder Executivo, assegurada aos respctivos
interessados a devolução dos emolumentos que hajam
sido pagos.

Art. 12. Os requerimentos de autorização de pes
quisa. de renovação de autorização de pesquisa e de
concessão de lavra, pendentes de decisão, deverão. no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ajustar-se às dispo
sições desta Lei, sob pena de indeferimento do pedido.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente o Decreto n' 88.895, de 10 de novembro
de 1983, e os arts. 20, § 1', letra ;'f', 44 e 45 da Lei
n9 6.001, de 19 de dezembro de 1973.

Justificação

ACanstituição de 1988, ao tratar da questão da mine
ração em terras indígenas, subordinou a realização das
atividades de pesquisae lavra de recursos minerais a
três condições básicas:

a) autorização do Congresso Nacional;
b) audiência das comunidades afetadas;
c) participação das comunidades nos resultados da

lavra.

2. Deter,ninou, mais, que não se aplicam a essas
áreas a prioridade na obtenção da autorização de pes
quisa e da concessão de lavra atribuída às cooperativas
de garimpeiros, quanto aos recursos e jazidas de mine
rais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando e na
quelas fixadas por lci, norma inserida no art. 174, §
4', da mesma Carta.

3. As exigências configuram inovações de monta
na sistemática de exploração e aproveitamento dos re
cursos minerais em terras indígenas atualmente em vi
gor.

4. A presente iniciativa objetiva, precisamente, re
gular a matéria, segundo as novas diretrizes estabe
lecidas na Lci Maior.

5. Tentou-se, quanto possível, disciplinar, no diplo
ma legal de maior hicrarquia, os procedimentos neces
sários a que possa a atividade regulada desenvolver-se
de imediato, sem ficar na dependência da edição de
texto regulamentador. Daí a extenção do projeto, que
pode. a alguns, parecer exagerada.

6. A autorização congressual assume fundamental
importância no contexto da proposta. Por se afigurar
mais próxima do espírito do legislador constituinte, op
tou-se, em vez de torná-Ia abrangente, pela alternativa
de desdobrá-Ia para cada uma das duas fases do em
preendimento mineral- a pesquisa e a lavra - tendo
em vista as profundas distinções que as estremam do

.ponto de vista técnico e econàmico.
7. A fim de harmonizá-lo com a sistemática tradi

cional da legislação mineira do País, o ato do Congresso
é tratado como autorizativo da outorga dos títulos res
pectivos, de competência do Poder Executivo, c, nessa
condição, requisito indispensável à validade jurídica de
tais títulos.

8. A audiência das comunidades indígenas é pre
vista no projeto como exigência indispensável da fase
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de instrução do processo, antes de seu encaminhamento
ao Congresso Nacional.

9. Entendendo que as atividades de exploração de
jazidas minerais, imprescindíveis ti determinação da
exeqüibilidade técnico-econômica do seu aproveita
mento, melhor se compadecem com a estrutura empre
sarial. não se acolhe a participação das pessoas físicas,
ao contrário do que determina a legislação mineral para
a generalidade das situações.

10. Igualmente, a garimpagem em áreas indígenas
é privativa dos próprios silvícolas. O modelo que se
deseja para a exploração e o aproveitamento dos bens
minerais é o que se baseia na mineração organizada.
A modalidade errática do garimpo é admitida excepcio
nalmente, restrito o seu exercício à atuação dos índios.

11. A participação das comunidades nos resultados
da lavra, por seu turno, recebc um tratamento moderno.
A regra passa a ser a livre negociação entre os intcrres
sados, garantido, entretanto, aos silvícolas um valor
mínimo correspom:lente a 15% do imposto incidente
sobre minerais produzidos, devido pelo concessionário.

12. O projeto determina, ainda, que a receita prove
niente dessa participação deverá ser aplicada em bene
fício direto e exclusivo das comunidades indígenas afeta
das, vedada sua utilização para custear despesas admi
nistrativas, de rcponsabilidade do Governo.

13. Por último, registre-se que especial relevo foi
dado à preservação ambiental das terras indígenas, em
fina sintonia com os preceitos constitucionais que cui
dam da matéria.

14. Na expectativa de que a Casa promova os even
tuais aperfeiçoamentos que se façam necessários ao pro
jeto, alerto os meus Pares para a relevância da matéria,
que deve merecer atenção prioritária. em face dos cla
mores da nação indígena nacional.

Sala das Sessões, de março de 1989. - Tadeu
França.

LEGlSLAÇÃO ClTADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMlSSÓES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TiTULOVlI
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da

Atividade Econômica

. .
Art. 174. Como agente normativo e régulador da

atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da
lei, as funçôes de fiscalização, incentivo e planejamento,
sendo este determinante para o setor público e indica
tivo para o setor privado.
........................................................................

§ 3" O Estado favorecerá a organização da ativi
dade garimpeira em cooperativas, levando em conta
a proteção do meio ambiente e a promoção econômi
co-social dos garimpeiros.

§ 4' As cooperativas a que se refere o parágrafo
anterior terão prioridade na autorização ou concessão
para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas dc minerais
garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naque
las fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma
da lei.

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÕRIAS

Art. 67. A União concluirá a demarcação das terras
indígenas no prazo de cinco anos, a partir da promnl
gaçáo da Constituição.

Abril de 1989

LEI N° 6.001,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre o Estatuio do Índio

TÍTULO III
Das Terras dos Índios

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 20. Em caráter excepcional e por qualquer dos
motivos adiante enumerados, poder:i a União intervir,
se não houver solução alternativa em área indígena,
determinada a providência por decreto do Presidente
da República.

§ 1'~ A intervenção poderá ser decretada:

f) para a exploração de riquezas do subsolo de rele
vante interesse para a segurança e o desenvolvimento
nacional.

TÍTULO IV
Dos Bens e Renda do Patrimônio Indígena

Art. 44. As riquezas do solo, nas áreas indígenas,
somente pelos silvícolas podem ser exploradas. caben
do-lhes com exclusividade o exercicio da garimpagem,
faiscação e cata das áreas referidas.

Art. 45. A exploração das riquezas do subsolo nas
áreas pertencentes aos índios, ou do domínio da União,
mas na posse de comunidades indígenas, far-se-á nos
termos da legislação vigente, observado o disposto neste
lei.

§ l' O Ministério do Interior, através do órgão
competente de assistência aos índios, representará os
interesses da União, como proprietária do solo, mas
a participação no resultado da exploração, as indeni
zações e a renda devida pela ocupação do terreno rever
terão em benefício dos índios e constituirão fontes de
renda indígena.

§ 2' Na salvaguarda dos interesses do patrimànio
indígena e do bem-estar dos silvícolas, a autorização
de pesquisa ou lavra, a terceiros, nas posses tribais,
estará condicionada a prévio entendimento com o órgão
de assistência ao índio.

DECRETO N' 88.895,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1983

.Abre ao subanexo Transferências a Estados, Dis
!rifo Federal e Municípios, O crédito suplementar
no vlaor de Cr$ 6.600.000,000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição, e
da autorização contida no artigo 5", item UI, da Lei
n' 7.053, de 6 de dezembro de 1982 e no artigo l'
da Lei n" 7.124, de 19 de setembro de '1983.
DECRETA:

Art. l' Fica aberto ao subanexo Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios - Governo do
Distrito Federal - Recursos sob Supervisão da Secre
taria do Planejamento/PR, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 6.600.000.000,00 (seis bilhões e seiscentos
milhões de cruzeiros). para reforço de dotações orça
mentárias indicadas no Anexo I deste decreto.

Ar!. 2" Os recursos necessários à execução do dis
poto no artigo anterior decorrerão de anulação parcial
da dotação orçamentária indicada no Anexo II deste
decreto, e no montante especificado.

Art. 3' Este decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 24 de outubro de 1983; 162' da Indepen
dência e 95' da República. - JOÃO FIGUEffiEDO
- Ernane Galvêas - Delfim Netto.
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PROJETO DE LEI
N° 2.195, de 1989

(Do Sr. Tadeu França)

Dispõe sobre a obrigatoriedad; da pluralidade
do ensino de línguas estrangeiras nos currículos das
escolas públicas de l' e 2' graus.

(As Comissõcs de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Educação, Cultura; Esporte e Turismo.)

O Congresso Nacional decreta;
Art. l' O art. 7' da Lei n" 5.692, de 11 de agosto

de 1971, passa a vigorar acrescido do seguinte pará
grafo, quc será o 2', transformando-se o atual parágrafo
único em § 1':

"Art. 7" ..
§ l' ..
§ 2' O ensino de línguas estrangeiras. em caráter
obrigatório, scrá oferecido em todas as escolas pú
blicas de 1" e 2' graus, possibilitando ao aluno a
opção por um ou dois idiomas."

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

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

.Justificação

O objetivo da inclusão 'dE línguas estrangeiras nos
currículos escolares visa li ampliar o universo do aluno,
proporcionando-lhe eondições de pesquisar diretamen
te no texto estrangelfo, seja em inglês, francês, espa
nhol, alemão, italiano, e O de trazer para o ambiente
social brasileiro a informação direta decodificada atra
vés do referido texto, sem o filtro de nenhuma outra
cultura a não ser a cultura brasileira.

O ensino de línguas estrangeiras modernas adquirc,
no mundo de hoje, uma importância fundamental na
cducação da criança c do adolescente, seja considerado
como elemento de formação cultural. como instrumento
de trabalho ou como fator de compreensão interna
cional.

No caso da educação brasileira, a aprendizagem de
uma só língua estrangeira - em geral. hoje em dia,
a inglesa - pode implicar e implica, sem dúvida, grave
detrimento intelectual, que é o conhecimento de uma
s6 civilização estrangeira na sua mais pura e insigne
expressão - a língua - e a estratificação, neste particu
lar, do espírito do estudante em tal civilização. ou seja,
num só processo, diferente do processo nacional de
ver. sentir e interpretar a vida. Estabeleceríamos assim
um único parâmetro extranacional de avaliação e um
único modelo cultural externo.

O Brasil tem uma vasta fronteira com 05 países de
língua espanhola e as escolas da rcgião fronteiriça deve
riam receber bem a introdução do "espanhol" nos currí
culos, assim como as escolas da região Sul gostariam
de introduzir o "alemão".

O estudo da língua espanhola nos parece particu
larmente importante no momento histórico quc vive
mos, pois na Constituição recentemente promnlgada
se faz eco da necessidadc imperiosa de integração do
nosso País no contexto latino-americano. no parágrafo
único do seu artigo 4" que diz: "A República Federativa
do Brasil buscará a integração econômica, política, so
cial e cultural dos povos da América Latina, visando
à formação de uma comunidade latino-americana de
nações."

Também a língua francesa é importante, pois as seme
lhanças entre a civilização francesa e o Brasil e o grau
de afinidade cntrc as línguas franccsa c portugucsa faci
litaria o processo de aprendizagem.

O francês, o italiano e o espanhol são o reencontro
com a nossa latinidade.

Reconhecemos a importância da língua inglesa. quase
uma língua univcrsal. falada por 700 milhões de pessoas
e em expansão cada vez mais rápida pelos quatro cantos
do mundo. Ê o idioma dominante n"a eletrônica, na
tecnologia avançada e na medicina.

Somos, pois a favor da pluralidade de ofertas de lín
guas estrangeiras nas escolas, pois assim os alunos pode
rão optar por um ou dois idiomas, não precisando obri
gatoriamente só cursar uma língua estrangeira. Estare-
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mos evitando o monopólio de uma língua e o empobre
cimento do ensino público brasileiro.

Sala das Sessões, de de 1989. - Tadeu Fran-
ça.

LEGISLAÇÃO CITDA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N° 5.692,
DE 11 DE AGOSTO DE 1971

Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de l' e 2'
graus, e dá outras providências.

Art. 7' Será obrigatória a inclusão de Educação
Moral e Cívica. Educação Física, Educação Artística
e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabe
lecimentos de lo e 2" graus, observado quanto â primeira
o disposto no Decreto-lei n" 869, de 12 de setembro
de 1969.

Parágrafo único. O ensino religioso, de matrícula fa
cultativa, constituirá disciplina dos horários normais dos.
estabelecimentos oficiais de l' e 20 graus.

PROJETO DE LEI
N' 2.210, De 1989
(Do Sr. Luiz Henrique)

Dispõe sobre os feriados nacionais, e dá outras
providências.

(Anexe-se ao Projcto dc Lei n' 1.170/88)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' São feriados nacionais os seguintes dias
I -1:' de janeiro - dedicado à comemoração da Fra

ternidade Urúversal;
II - em data móvel - Sexta-Feira Santa;
II1- l' de maio - dedicado à exaltação do dever

e dignidade do trabalho;
• IV - 7 de setembro - dedicado à comemoração da
Independência e considerado como o dia da festa nacio
nal brasileira;

V - 25 de dezembro - Natal.
Art. 2' São também feriados nacionais os seguintes

dias:
I - 21 de abril- consagrado à glorificação de Tiran

tfOS e anseios da independência do País e liberdade indi
vidual;

II -12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida, Pa
droeira do Brasil;

111-15 de novembro - dedicado à comemoração
do advento da República.

Art. 3' Os feriados mencionados no art. 2', quando
recaírem em terças, quartas, quintas ou sextas-feiras,
serão comemorados por antecipação. nas segundas-fei
ras da mesma semana.

Parágrafo único. Ocorrendo mais de um feriado na
mesma semana, serão, a partir do segundo deles, come
morados nas segundas-feiras subseqüentes.

Art. 4" Sào feriados municipais os declarados em
lei municipal, de acordo com a tradição local, e em
número não superior a 3 (três), aplicando-se-Ihes. quan
to às datas de sua celebração, as normas do art. 3'
e seu parágrafo.

Art. 5' Salvo disposições em contrário, os prazos
em geral, que se vencerem nos dias de comemoração
antecipada de feriados, ficam prorrogados para o pri
meiro dia útil subseqüente.

Art. 6' Esta lei entrará em vigor no dia l"de janeiro
de 1990.

Art. 7" Revogam-se a Lei n" 662 de 06.04.49; O art.
3' da Lei n' 1.266 dc 08.12.50; o art. 11 da Lei n' 605
de 05,01.49 com a redação que lhe deu o Decreto-Lei
n' 86 de 27.12.66; a Lei n' 6.802 de 30.06.80; a Lei
n' 7.320 de 1.1.06.85; a Lei n' 7.466 de 23.04.86; e demais
disposições em contrário.

Jnstificação

Tem, a presente proposição, por objeto, disciplinar
os feriados em nosso País. Ultimamente, as fixações
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de feriados têm acarretado graves prejuízos às ativi
dades comerciais, industriais e de prestaçáo de serviço.
mormente pela dificuldade em se poder efetuar uma
programação eficiente e com a necessária antecedência.

Onde o problema está a exigir maior regulamentação
é no âmbito municipal, pois, se alguns municípios ante
cipam o feriado, outros, alegando os mais vários moti
vos, não o fazem.

O modo como são efetivadas essas antecipações va
riam desde leis, decretos e portarias e até mesmo sim
ples comunicados publicados nos jornais, muitas vezes
em datas muito próximas ao dia da cclebração.

Em razão disso, propomos o presente projeto de lei,
no qual mantemos todos os feriados nacionais existentes
e com a mesma disciplina a eles aplicável atualmente.
Quanto aos municípios, também foi mantida sua compe
tência. esclarecendo. no entanto. que a redução de 4
para 3 feriados é porque a Sexta-Feira Santa foi arrolada
entre os feriados nacionais,

Por fim, fixamos a vigência da lei para l' de janeiro
de 1990, de maneira a não lluerer causar perturbações
em razão do grande número de calendários, agendas,
etc... , .que foram elaborados de acordo com as regras
ora em vigor.

Isto posto, conto com o apoio dos nobres deputados
para aprovação da presente proposição. - Luiz Hen
rique .

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N'·' 662,
DE 6 DE ABRIL DE 1949

Declara feriados nacionais os dias l' de janeiro,
l' de maio, 7 de setembro, 15 de Novembro e 25
de Dezembro.

Art. l' São feriados nacionais os dias 1.' de janeiro,
l' de maio, 7 de Setembro. 15 de Novembro e 25 de
Dezembro. '

Art. 2' S6 serão permitidos, nos feriados nacionais,
atividades privadas e administrativas absolutamente in
dispcnsáveis.

Art. 3' Os chamados "pontos facultativos", que os
Estados, Distrito Federal ou os Municípios decretarem,
não suspenderão as horas normais do ensino, nem pre
judicarão os atos da vida forense, dos tabeliães e dos
cartórios de registro.

Art. 4' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, rcvogadas as disposições em contrário.

LEI N" 1.266
DE 8 DE DEZEMBRO DE 1950

Declara feriados nacionais dias que menciona.

Art. 10 Será feriado nacional o dia que se realiza
rem eleições gerais em todo o País.

Parágrafo único. Quando as eleições se estenderem
a uma ou mais de uma circunscrição eleitoral, ou somen
te a um ou mais de um município ou distrito, o dia
para elas fixado será feriado apenas nos círculos eleito
rais onde se realizem.

Art. 2' Quando não se tratar de data fixada pela
Constituição ou por lei ordinária, serão as eleiçõcs mar
cadas para um domingo ou dia já considerado feriado
por lei anterior.

Art. 3' É feriado nacional o dia 21 de Abril, consa
grado ã glorificação de Tirandentes e anseios de inde
pendência do País e liberdade individual.

Art. 4'! esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

LEI N' 605.
DE 5 DE JANEIRO DE 1949

Dispõe sobre o repouso semanal remunerado e
o pagamento de salário, nos dias feriados civis e
religiosos.
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DECRETO LEI N° R6,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1966

Altera o art. 11 da Lei n' 605, de 5 de janeiro
de 1949.

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe é conferida pelo art. 9', § 1", do Ato Institucional
n" 4, de 27 de dezembro de 1966.

Considerando os reflexos da paralisação do trabalho
sobre a economia c as finanças do País, decreta:

Art. l' O Art. 11. da Lei n" 60S, de 5 de janeiro
de 1949, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 11. São feriados civis os declarados em lei
federal. São feriados religiosos os dias de guarda decla
rados em lei municípal, de acordo com a tradição local
e em número não superior a quatro, neste incluída a
Sexta-feira da paixão."

Art. 2' Este decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LEI N' 6.802,
DE 30 DE JUNHO DE 1980

Declara feriado nacional o dia 12 de outubro con·
sagrado a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do
Brasil

Art. l' É.declarado feriado nacional o dia 12 de
outubro, para culto público e oficial a Nossa Senhora
Aparecida, Padroeira do Brasil.

Art. 2' Esta lei entrará em vigor da data de sua
publicação. (DO de 1'-7-80)

LEI N' 7.320,
DE 11 DE JUNHO DE 1985

Dispõe sobre antecipação de comemoração de fe·
riados, e dá outras providências,

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. l' Serão comemorados por antecipação, nas
segundas-feiras, os feriados que caírem nos demais dias
da semana, com exceção dos que ocorrerem nos sábados
e domingos e dos dias 19 de janeiro (Confraternização
Universal), 7 Setembro (Independência), 25 de dezem·
bro (Natal) e Sexta·Feira Santa.

Parágrafo único. Existindo mais de um feriado na
mesma semana, serão eles comemorados a partir da
segunda-feira subseqüente.

Art. 2" O poder executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de
sua publicação.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na, data de sua publi
cação.

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasi1ia, 11 de junho de 19~5; 164' da Independência

c 97' da RepúPliea. - JOSE SARNEY - Fernando
IJyra.

LEI W7.466,
DE 23 DE ABRIL DE 1986

Dispõe sobre a comemoração do feriado de l'
de Maio - Dia do Trabalho.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1" O feriado de 1" de Maio. consagrado como
"Dia do Trabalho", será comemorado-na própria data,
não se lhe aplicando a antecipação prevista na Lei n'
7.320, de 11 de junhO de 1985.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua pnbli
Cc'lção.

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1986; 165' da Independência

e 98" da República. - JOSÉ SAR..I'IIEY - Paulo Bros·
sard.

PROJETO DE LEI
N" 2.218, de 1989

(Do Sr. Octávio Elísio)

Regulamenta o inciso XVI do art. 49, o par;ágrafo
I"do art. 176 e o parágrafo 3' do art. 231 da Consti.
tuição Federal.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.561. de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Os recursos minerais em lavra ou não, exis

tentes em terras tradicionalmente ocupadas pelos ín-
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dios. são considerados reservas nacionais e somente
poderão ser pesquisados e lavrados de acordo com os
procedimentos previstos nesta lei, sem prejuízo das limi
tações constantes em outros dispositivos legais.

§ 1" A União, por seu órgão competente, procederá
levantamento geológico, das terras referidas no caput
deste artigo, objetivando caracterizar suas potenciali
dades em termos de recursos minerais.

§ 2' A pesquisa e a lavra de qualquer substância
mineral em terras tradicionalmente ocupadas pelos ín
dios poderão ser feitas quando verificada a sua essencia
lidade e quando as reservas conhecidas e exploráveis
dessa substãncia em outras partes do território nacional
forem insuficientes para o atendimento das nccessida
des do País.

Art. 2' Verificadas as condições estabelecidas no
§ 2' do artigo anterior, atestadas por declaração formal
do Ministério das Minas e Energia, este solicitará aos
órgãos competentes laudo antropológico e estudo pré
vio do impacto ambiental, visando a abertura de pro
cesso licitatório para a pesquisa mineral em determi
nada área indígena.

§ I' Publicado o edital de abertura do processo lici
tatório, brasileiros ou empresas brasileiras de capital
nacional poderão apresentar propostas que deverão
conter a programação dos trabalhos de pesquisa. crono
grama físico e financeiro, e a especificação das técnicas
a serem adotadas, bem como as providências neces
sárias à preservação ambiental e a prevenção do impacto
sobre as comunidades indígenas.

§ 2' Cada uma das propostas apresentadas receberá
parecer do órgão minerário, de proteção ambiental e
de assistência aos índios.

Art. 3' Concluída a licitação, o Ministério das Mi
nas e Energia, atendendo ao disposto no inciso XVI
do art. 49 da Constituição Federal, solicitará o envio
de exposição de motivos ao Congresso Nacional, acom
panhada dos autos do processo.

§ [" Ao receber a exposição de motivos prevista
no caput. o Congresso Nacional a analisará e. ouvida
a comunidade indígena afetada. conforme cstabeleee
o § 3" do art. 231 da Constituição Federal, poderá apro
var a autorização de pesquisa.

§ 2" A audiência da comunidade afetada será reali
zada in loco e dela participará o Ministério Público,
que daní parecer sobre a manifestação de vontade dos
índios.

§ 3' A decisão do Congresso Nacional sobre a auto
rização solicitada será formalizada através de decreto
legislativo.

li 4' Autorizada a pesquisa pelo Congresso Nacio
naL o MME expedirá o respectivo alvani.

Ar!. 4" Realizada a pesquisa c comprovada a exis
tência de .jazida. a empresa que houver efetuado poderá
solicitar, através do Ministério das Minas e Energia,
a autorização de lavra deverão constar:

I - plano de aproveitamento econàmico da iazida;
II -estudo de viabilidade econômica do empreen

dimento;
IIl-Iaudo antropológico. especificando as implica

ções sócio-econõmieo-culturais para a comunidade indí
gena;

IV - relatório de impacto am bicntal incluindo plano
de recaperação do meio ambiente degradado.

§ 2' A. sDlicitação de autorização da lavra receberá
pareceres dos órgãos minerário, de proteção amhiental
e de assistência aos índios.

Art. Y Ao receber a solicitaçüo de autorização para
a lavra mineral, O Congresso Nacional procederá. na
forma prevista nos §§ 1", 2' e 3' do art. 3" e poderá
deferi-la ou indeferi-la.

§ l' Caso o Congresso Nacional não autorize a lavra
em decorrência das suas conseqüências para a comuni
dade afetada ou para o meio ambiente. o processo será
devolvido ao Ministério das Minas e Ener~ia e arqui-
vado. '

§ 2" No caso previsto no § anterior, a União ressar
cirá o solicitante pelo investimento Tealizado na pes
quisa.
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§ 3" Caso o Congresso Nacional não autorize a lavra
por considerar inadequada a sua realização pelo solici·
tante, o Ministério das Minas e Energia poderá promo
ver novo processo licitatório, atendendo às condições
previstas no § l' do art. 4".

§ 4' No caso previsto no § anterior, o Ministério
das Minas e Energia enviará os autos do processo licita
tório ao Congresso Nacional, que procederá na forma
prevista no art. 3' e seus §§.

§ 5' Caso o Congresso Nacional autorize a lavra
após o procedimento cstabelecido no § 2\' deste artigo,
o titular desta autorização ressarcirá a empresa que
houver efetuado a pesquisa mineral na área em questão
pelo seu investimento.

Art. 6" Autorizada a lavra pelo Congresso Nacio
nal, o presidente da Rcpúbliea expedirá o respectivo
decreto de lavra e a subordinará a coutrato escrito entre
a empresa e a comunidade indígena. assistida pelo Mi
nistério Público.

S l' O contrato deverá especificar os percentuais
de participação das comunidades indígenas nos resulta
dos da lavra, que não serão inferiores a 5% do valor
bruto do minério extraído.

§ 2' Do contTato deverão constar as garantias de
sua fiscalização por parte da comunidade indígena.

Art. 7' A qualquer tempo, em face do não-cum
primento das condições estabelecidas por esta lei, por
outros dispositivos legais pertinentes ou pelo contrato
fiTmado entre as partes, o Congresso Nacional poderá
suspender ou cassar a autorização de pesquisa ou de
lavra, por iniciativa própria ou por provocação do Mi
nistério Público, dos órgãos minerário, de proteção ao
meio ambiente e de assistência aos índios. da comuni·
dade indígena afetada ou da empresa autorizada.

"Art. 8' O Ministério das Minas e Energia, através
de seu órgão competente, procederá ao levantamento
dos alvarás de pesquisas e decretos de lavra em vigor
em terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, con
cedidos até a data de promulgação da Constituição Fe
deral. tomando medidas para que se adaptem às exigên
cias desta lei.

§ l' Ao Congresso Nacional cabe a decisão final
sobre o disposto no caput deste artigo.

§ 2\' Ficam anulados todos os requerimentos de pes
quisa protocolados antes da data de promulgação desta
lei.

Art. 9' Esta lei entre em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto visa a regulamentação dos artigos
49, inciso XVI, 176, § l' e 231, § 3' da Constituição
Federal. que atribuem ao Congresso Nacional a tarefa
de aprovar a autorização para a pesquisa e lavra de
requezas minerais em terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios. Está claro que estes dispositivos atribuem
caráter excepcional à exploração mineral nestas áreas.
que têm a finalidade constitucional de servir de habitat
a populações culturalmente diferenciadas da sociedade
nacional.

A excepcionalidade do aproveitamento destes recur
sos deve marcar uma sistemática diferentre na autori
zação da exploração, que em geral obedece à solicitação
dos interessados e à precedência por ordem cronológica
dc solicitação. No caso da mineração em terras indígc
nas. os critérios devem ser outros e mais rigorosos para
que se evite a exploraçáo indiscriminada destas àreas
e o acúmulo de prejuízos ecológicos e culturais.

Por esta razão é imperativa a realização prévia de
um levantamento geológico destas ;lreas pela União,
que através do seu órgão competente, deterá as infor
mações básica, referentes à potencialidade de recursos
minerais das terras tradicionalmente ocupadas pelos ín
dios. Aliás, a existência de tal levantamento a nível
de todo o território nacional seria de enorme relevância.

Ainda em virtude do caráter excepcional da minera
ção em terras indígenas. compete exdusivamente à
União julgar a necessidade e a conveniência desta explo
ração, e iniciar. quando for o caso, um processo licita
tório para viabilizá-la. A licitação é, aqui, a forma legal
mente indicada, por garantir igualdade de condições
de concorrência a todos os agentes constitucionalmente
autoTizados. c interessados na exploração do minério
em questão.
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Embora de iniciativa da União, a decisão sobre a
autorização de pesquisa e lavra é, em última instância,
do Congresso Nacional, que para tanto ouvirá a comuni
dade indígena afetada, conforme determina a Consti
tuição Federal. O importante neste processo é que a
consulta aos índios seja realização in loco, pois desta
forma, o Congresso Nacional pode aferir a vontade
coletiva do grupo, além de verificar outras condições
da área a ser explorada. Neste sentido, é necessário
mencionar que este tipo de decisão é sempre tomada
coletivamente pelas comunidades indígenas. Sendo as
sim, a consulta in loco simplifica o processo e o torna
mais eficaz, evitando o deslocamento de comunidades
ou de suas lideranças. Mesmo porque, assim proce
dendo, o Congresso Nacional desestimula a cooptação
de índios ou lideranças, reduzindo o risco de dificuldade
e c!,nflitos posteriores.

E também importantc perceber que o impacto causa
do pelo processo de pesquisa mineral sobre uma deter
minada comunidade indígena e seu habitat é sempre
bem diferente daquele decorrente do processo de lavra.
Mesmo porque a própria atuação da empresa respon
sável pela pcsquisa poderá influenciar a manifestação
de vontade da comunidade indígena afetada quanto à
realização dos trabalhos de lavra. Por isso mesmo é
que os Constituintes previram a necessidade da consulta
às comunidades em ambos os casos, isto é, quando
da autorização da pesquisa e também quando da autori
zação da lavra.

Do processo de consulta às comunidades indígenas
deverá sempre participar o Ministério Público, que,
através de seus pareceres como órgão independente
com a atribuição constitucional de exercer o acompa
nhamento dos casos que envolvam interesses indígenas,
poderá auxiliar o trabalho do Congresso Nacional.

Superadas as questões demonstrativas da excepcio
nalidade da exploração mineral em terras indígenas,
pode o Congresso Nacional aprovar ou não a autori
zação de pesquisa e de lavra. O indeferimento de autori
zação, entretanto, pode dever-se a motivos diversos,
tais como aqueles pcrtinentes à comunidade afctada
e ao meio ambiente, bem como a questões inerentes
à empresa que efetuou a pesquisa. No primeiro caso,
não seria recomendável, pelo menos a curto prazo, a
retomada do processo. Entretanto, levando-se em con
sjderação os elevados custos da pesquisa mineral, a
União deverá ressarcir a empresa pelos seus investi
mentos durante a realização da pesquisa. Porém, quan
do o indeferimento tem por base apenas a inadequação
da empresa titular dos trabalhos de pesquisa, cabe a
rctomada do procedimento através da realização de no
va licitação. Neste caso, a empresa autorizada a efetuar
a lavra é quem deverá ressarcir àquela responsável pela
pesquisa, de cujos resultados estará se beneficiando.

Autorizada a lavra em terras indígenas, esta deverá
sempre estar subordinada a contrato escrito entre a
empresa e a comunidade afetada, assistida pelo Minis
tério Público. O contrato definirá a participação dos
índios nos resultados da exploração cconõmica de suas
terras, que, contudo, não poderá ser inferior a 5% do
valor bruto do minério cxtraído. Estc percentual míni
mo de 5% foi estabelecido com base em casos concretos,
que hoje prevêem acordos neste sentido. Este projeto,
no entanto, ao estabelecer apenas um percentual míni
mo, abre espaço a negociações, a fim de que se possa
garantir uma participação significativa para as comuni
dades em cada caso específico e para que ao mesmo
tempo, não se inviabilize a exploração mineral.

Por serem parte interessada e os maiores afetados,
é também, fundamental que se conceda o direito de
fiscalização dos trabalhos de lavra aos índios, que pode
rão, para este fim, recorrer ao auxílio de terceiros 
condição esta que poderá vir a ser regulamentada no
contrato firmado pelas partes.

Descumpridas quaisquer das condições estabelecidas
pela lei ou pelo contrato vigente entre as partes, a auto
rização de pesquisa ou de lavra poderá ser suspensa
e até mesmo cassada. A todo direito corresponde uma
obrigação, e o não-cumprimento desta obrigação gcra,
como sanção, a suspensão ou a perda do direito ein
questão. Entretanto, é imperioso esclarecer que somen
te o Congresso Nacional, que em última instância é
quem aprova a autorização de pesquisa e de lavra, pode-
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rá suspendê-Ias ou cassá-las. Não obstante, qualquer
interessado poderá tcr a iniciativa e provocar tal atitude
do Congresso Nacional.

Finalmente, o artigo 8' deste projeto visa compati
bilizar a efetividade do texto constitucional com o pros
seguimento das atividades minerárias em áreas indíge
nas, sem maiores prejuízos daquelas que já se encon
tram em curso, ficando anulado os requerimentos ainda
em tramitação.

A aprovação deste projeto regulamentará definitiva
mente uma prática que até aqui vem sendo realizada
ilegalmente, gerando conflitos de toda natureza.

Brasília, de maio de 1989. - Deputado Octávio
Elísio.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPUBLICA FEDERATrVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

........................................................................
Art. 49. Ê da competência exclusiva do Congresso

Nacional:

XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração
e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa
e a lavra de riquezas minerais:

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da

Atividade Econômica

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, demais re
cursos minerais e os potenciais de energia hidráulica
constituem propriedade distinta do solo, para efeito
de exploração ou aproveitamento, e pertencem à
União, garantida ao concessionário a propriedade do
produto da lavra.

§ l' A pesquisa e a lavra de recursos minerais e
o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput
deste artigo somente poderão scr cfetuados mediante
autorização ou concessão da União, no interesse nacio
nal, por brasileiros ou empresa brasileira de capital na
cional, na forma da lei, que estabelecerá as condições
específicas quando essas atividades se desenvolverem
em faixa de fonteira ou terras indígenas.

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO VIII
Dos Índios

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organi
zação social, costumes, línguas, crenças e tradições, e
os direitos originários sobre as terras que tradicional
mente ocupam, competindo à União demarcá-las, pro
teger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 3' O aproveitamento dos recursos hídricos, incluí
dos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das
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riquezas minerais em terras índigenas só podem ser
efetivados com autorização do Congresso Nacional, ou
vidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada
participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

PROJETO DE LEI
Ng 2.224, de 1989

(Do Sr. Juarez Marques Batista)

Estabelece horário nas emissoras de rádio e
televisão de todo o País, para programa nacional
de divulgação, dos princípios sociai,ç e jurídicos da
Constituição Federal.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; e de Ciência, Tecnologia, Comunicaçáo e In
formática. )

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" As emissoras dc rádio c televisão de todo

o País, de qualquer potência, inclusive as de proprie
dade da União, dos Estados, dos Municípios e dos Terri
tórios, ficam obrigados a reservar, gratuitamente,. um
espaço diário de no mínimo 1 (um) minuto. para divul
gação dos dispositivos dos artigos 5' (quinto) a 11 (onze)
da Constituição Federal.

Ar!. 2' A transmissão de que trata esta lei será efe
tuada no horário nobre, assim compreendido aquele
entre as 20 (vinte) horas e 20.30 (vinte horas e trinta
minutos).

Art. 3' O Poder Executivo, através de seu órgão
competente, regulamentará esta lei no prazo de 60 (ses
senta) dias, contados a partir de sua vigência, dispondo,
inclusive, sobre a fiscalização e as penalidades aplicáveis
aos infratores.

Art. 4" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

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

Justificação

O presente projeto de lei tem por objetivo abrir espa
ço nos veículos de comunicação de massa - rádio e
televisão, para conscientizar a sociedade brasileira dos
direitos e deveres individuais e coletivos consagrados
na nova Constituição Federal.

Acreditamos que uma das maiores conquistas do po
vo brasileiro foi conseguir levar para a nova Carta os
princípios sociais e jurídicos mais avançados de que
se tem notícia.

Contudo, serão letra morta se esses princípios não
forem conhecidos, apalpados, estudados, experimen
tados, postos em prática e respeitados tanto pelo povo
como pelo Estado.

Uma das razões pelas quais, em nosso País, a lei
não é cumprida e observada é justamente pela falta
de conhecimento dos termos nela expressos.

E a única maneira de torná-los conhecidos e respei
tados é levá-los ao conhecimento do povo.

'Sem dúvída, conheeendo-a saberão utilizá-la, respei
tá-la e conseqüentemente exigir a sua aplicação e até
mesmo a sua modificação, quando chegar o momento
oportuno.

A divulgação dos Direitos e Garantias Individuais
e Coletivos, torna-se impositiva e eficaz, no sentido
de resguardar os direitos do cidadão e contribuir tam
bém para i:liminuir as infrações.

Assim, tanto os poderes constituídos quanto os veícu
los de comunicação de massa, principalmente o rádio
e a televisão, têm compromissos com a sociedade e,
nesse mister, não se podem furtar ao dever de levar
ao conhecimento de todo o povo brasileiro, em lingua
gem clara, tudo o que diz respeito aos dispositivos ex
pressos nos artigos Se a 11, da Constituição Federal.

Em se tratando de matéria de interesse nacional, es
peramos contar com o apoio dos ilustres membros do
Congresso Nacional.

Sala das Sessões, de de 1989, - Juarez
Marques Batista.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PEL4 COORDENAÇ40 DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO II

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5' Todos são iguais pcrante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obri
gações, nos termos desta Constituição;

11 - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei:

lU - ninguém será submetido a tortura nem a trata
mento desumano ou degradante;

IV -é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional
ao agravo, além da indenização por dano material, mo
ralou à imagem;

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e as suas liturgias;

VIl- é assegurada, nos termos da lei, a prestação
de assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva;

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo
de crença religiosa ou de convicção filos6fica ou política,
salvo se as invocar para eximir-se de obrigaçãO legal
a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação altcr
nativa, fixada em lei;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, ar
tística, científica e de comunicação, independentemente
de censura ou licença;

X-são inviolávcis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito
a indcnização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação;

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro ou, durante o dia, por determinação
judicial;

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial,
nas hip6teses e na forma que a lei estabelecer para
fins de investigação criminal ou instrução processual
penal;

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer;

XIV - é assegurada a todos O acesso à informação
e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional;

XV - é livre a locomoção no território nacional em
tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nas termos
da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus
bens;

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem ar
mas, em locais abcrtos ao público, independentemente
de autorização, desde que mIo frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

XVIl- é plena a liberdade de associação para fins
licitas, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei,
a de cooperativas independem de autorização, sendo
vedada a interferência estatal em seu funcionamento;

XIX - as associações só poderão ser compulsoria
mente dissolviças ou ter suas atividades suspensas por
decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o tnln
sito em julgado;
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XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se
ou a permanecer associado;

XXI - as entidades associativas, quando expressa
mente autorizadas, têm ligitimidade para representar
seus filiados jndicial ou extrajudicialmente;

XX rI - é garantido o direito de propriedade;
XXIlI - a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desa-

propriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, mediante justa e prévia indenização
em dinhciro, ressalvados os casos previstos nesta Cons
tituição:

XXV - no caso de iminente perigo público, a autori
dade competente poderá usar e prowiedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se hou
ver dano;

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida
em lei, desde que trabalhada pela família, não será
objeto de penhora para pagamento de débitos decor
rentes de sua àtividade produtiva, dispondo a lei sobre
os meios de financiar a seu desenvolvimento:

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras

coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas,
inclusive nas atividades desportivas;

b) a direit') de fiscalização da aproveitamento econô
mico das obl1S que criarem ou de que participarem
aos criadores, aos intérpretes e às respectivas represen
tações sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos in
dustriais privilégio temporário para sua utilização, bem
como proteção às criações industriais, à propriedade
das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desen
volvimento tecnológico e econômico do País;

XXX - é garantido o direito de herança;
XXXl- a sucessão de bens de estrangeiros situados

no País será regulada pela lei brasileira em benefício
do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não
lhes seja mais favorável a lci pessoal do de cnjus;

XXXII -o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor;

XXXIII -todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aque
las cujo sigilo seja imprescindível à segurança da socie
dade e do Estado;

XXXIV - são a todos asscgurados, independente
mente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defe
sa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidóes em rcpartições públicas,
para defesa de direitos e esclarecimentos de situações
de interesse pessoal;

XXXV -a lei não excluirá da apreciação da Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito;

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido,
O ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIU- é reconhecida a instituição do júri, com

a organização que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolo

sos contra a vida:

XXXIX - não há crime sem lei anterior que odefina,
nem pena sem prévia cominação legal;

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar
o réu:

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atenta
tória dos direitos e liberdades fundamentais;

XLII - a prática do racismo constitui crime inafian
çável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos
termos da lei;

XLIII - a lei considerará crimcs inafiançáveis e in
suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terro
rismo e os definidos como crimes hediondos, por eles
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respondendo os mandantes, os executores c os que,
podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV - constitui cri&-.e inafiançável e imprescritível
a ação de grupos armados, civis DU militares, contra
a ordem constitucional e o Estado Democrático;

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do conde
nado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decre
tação dD perdimento de bens ser, nos termos da lei,
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, at~

Olimite do valor do patrimônio transferido;
XLVI - a lei regulará a individualização da pena c

adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa:
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitas;

XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos

termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;

XLVIIl - a pena será cumprida em estabelecimentos
distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade
e o sexo do apenado:

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integri
dade física e mora];

L - às presidiárias serão asseguradas condições para
que possam permanecer com seus filhos durante o pcrío
do de amamentação;

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

LU - não será concedida extradição de estrangeiro
por crime político ou de opinião;

LIIl- ninguém será processado nem sentenciado sc
não pela autoridade competente;

LlV - ningném será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou adminis
trativo, e aos acusados em geral são assegurados o con
traditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes:

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obti
das por meios ilícitos;

LVII - ninguém será considerado culpado até o trân
sito em julgado de sentença penal condenat6ria;

LVIlI- o civilmente identificado não será subme
tido a identificação criminal, salvo nas hip6teses pre
vistas em lei;

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação
pública, se esta não for intentada no prazo legal;

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos
atos processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem;

LXI- ninguém será preso senão cm flagrante delito
ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crimc propriamente militar, definidos em lei;

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde
se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz
competente e à família do preso ou à pessoa par ele
indicada;

LXIII - o preso scrá informado de seus direitos, en
tre os quais o de permanecer calada, sendo-lhe assegu
rada a assistência da família e de advogados;

LXIV - o preso tem direito à identificação dos res
ponsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório poli
cial;

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada
pela autoridade judiciária;

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela man
tido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com
ou sem fiança;

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo
a do responsável pelo inadimplemento voluntário e ines
cusável de obrigação alimentícia e a do depositário in
fiel;

LXVIlI - conceder-se-á habeas-corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência
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ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegali
dade ou abuso de poder;

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparo por habeas
corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
do Poder Público;

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso
Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou asso
ciação legalmente constituída e em funcionamento há
pelo menos um ano, em defesa dos interesses de scus
membros ou associados;

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre
que a falta de norma regulamentadora torne inviável
o exercício dos direitos e libcrdades constitucionais e
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania
e à cidadania;

LXXII - conceder-se a habeas data
a) para assegurar o conhecimento de informações re

lativas à pessoa do impetrante, constantes de registros
ou bancos de dados de entidades governamentais ou
de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para
propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao
patrimônio público ou de entidade de que o Estado
participe, à moralidade ad~nistrativa,ao meio ambien
te e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor,
salvo comprovada má fe, isento de custas judiciais e
do ônus da sucumbência;

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica inte
graI e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos;

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro
judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo
fixado na sentença;

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente
pobres, na forma da lei;

a) o registro 'Civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII - são gratuitas as ações de babeas corpus

e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários
ao exercício da cidadania.

§ 10 As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata.

§ 2' Os direitos e garantias expressos nesta Consti
tuição não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados interna
cionais em que a República Federijtiva do Brasil seja
parte.

CAPíTULO II
Dos Direitos Sociais

Art, 6' São direitos sociais a educação, a saúde,
o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados, na forma desta Constituição,

Ar!. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que viscm à melhoria de sua
condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida
arbitrária ou sem justa causa, nos termos dc lei comple
mentar, que preverá indenização compensatória, dentre
outros direitos;

II - seguro-desemprego, em caso de descmprego in
voluntário;

III - fundo de garantia do tempo de scrviço;
IV -salári<) mínimo, fixado em lei, nacionalmente

unificado, capaz dc atcnder a suas necessidades vitais
básicas e às de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte
e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vincu
lação para qualqucr fim;

V - piso salarial proporcional à extensão e à comple
xidade do trabalho;

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo;

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo,
para os que percebem remuneração variável;
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VIII - décimo terceiro salário com basc na remunc
ração integral ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à
do diurno;

X -proteção do salário na forma da lei, constituindo
crime sua retenção dolosa~

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvin
culada da remuneração, e, excepcionalmcntc, partici
pação na gestão da empresa, conforme definido em
lei;

XII - salário-família para os seus dependentes;
XIII - duração do trabalho normal não superior a

oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facul
tada a compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho:

XIV - jornada de seis horas para o trabalho reali
zado em turnos ininterruptos de revczamento, salvo
negociação coletiva;

XV - repouso semanal remunerado, preferencial
mente aos domingos;

XVI- remuneração do serviço extraordinário supe
rior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;

XVII- gozo de férias anuais remuneradas com, pelo
menos, um terço a mais do que o salário normal;

XVIII -licença à gestante, sem prejuízo do emprego
e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX -licença-paternidade, nos termos fixados em
lei;

XX-proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de servi
ço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por
meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXIII - adicional de remuneração para as atividadcs
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes

desde o nascimento até seis anos de idade em creches
e pré-escolas;

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho;

XXVII - proteção em face da automação, na forma
da lei;

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a car
go do emprcgador, sem excluir a indenização a quc
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

XXIX - ação, quanto a créditos resultantes das rela
ções de trabalho, com prazo prescricional de:

a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite
de dois anos após a extinção do contrato;

b) até dois anos após a extinção do contrato, para
o trabalhador rural;

XXX - proibição de diferença de salários, de eXer
cício de funções e de critério de admissão por motivo
de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI - proibição de qualquer discriminação no to
cante a salário e critérios de admissão do trabalhador
portador de deficiência;

XXXII - proibição de distinção entre trabalho ma
nual, técnico e intelectual ou entre os profissionais res
pectivos;

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição
de aprendiz;

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador
com vínculo empregatício permanente e o trabalhador
avulso.

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos
trabalhadores domésticos os direitos previstos nos inci
sos IV, VI, VIU, XV, XVII. XVIII. XIX, XXI, e
XXIV, bem corno a sua integração à previdência social.

Ar!. 8' É livre a associação profissional ou sindical,
observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado
para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no
órgão competente. vedadas ao Poder Público a interfe
rência e a intervenção na organizaçaã sindical;

II - é vedada a criação de mais de uma organização
sindical, em qualquer grau, reprcsentativa de categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial,
que será definida pelos trabalhadores ou empregadores
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interessados, não podendo ser inferior à área de um
Município;

III - ao sindicato cabe a defcsa dos direitos e inte
resses coletivos ou individuais da categoria, inclusive
em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembléia geral fixará a cQntribuição quc,
em se tratando de categoria profissional, será descon
tada em folha, para custeio do sistema confederativo
da representação sindical respectiva, independente
mente da contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se
filiado a sindicato;

VI- é obrigatória a participação dos sindicatos nas
negociações coletivas de trabalho;

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser
votado nas organizações sindicais;

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindica
lizado a partir do registro da candidatura a cargo de
direção ou representação sindical e, se eleito, ainda
que suplente, até um ano após o final do mandato,
salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Parágrafo único. As disposições deste artigo apli
cam-se à organização de '>indicatos rurais e de colônias
de pescadores, atendidas as condições que a lei estabe
lecer.

Art, 9" É assegurado o direito de greve, compe
tindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade
de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio
dele defender.

§ 1" A lei definirá os serviços ou atividades essen
ciais e disporá sobre o atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade.

§ 2' Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis
às penas da lei.

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalha
dores empregadores nos colegiados dos órgãos públicos
em que seus interesses profissionais ou previdenciários
sejam objeto de discussão e deliberação.

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empre
gados, é assegurada a eleição de um representante des
tes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o enten-
dimento direto com os empregadores. .

Erratas

Rcpublica~se em virtude da anexação dos Projetos de Lei nU~ 1.68li89,
1.914!S9. 1.945;89, 1.956;89,2.055189 e 2.143189,

PROJETO DE LEI
N" 1.482, de 1989

(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Dispõe sobre o salário mínimo.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção e de Trabalho).

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O valor do salário mínimo dc que trata,

o inciso IV do ar!. 7' da Constituição Federal fica estipu
lado em NCz$ 63,90 (sessenta e três cruzados novos
e noventa centavos) mensais, em todo o território nacio
nal.

Art, 2" A partir de l' de janeiro de 1990 o salário
mínimo será fixado com base em proposta a ser apresen- ,
tada ao Congresso Nacional, até o dia 15 de novembro
de 1989, pela Comissão Permanente do Salário Mínimo,
de que trata o ar!. 7' desta Lei, a qual será apreciada
em regime de urgência, e com precedência na Ordem
do Dia.

Art, 3' É vedada a vinculação do salário mínimo
para qualquer fim, rcssalvados os benefícios de presta
ção continuada mantidos pela Previdência Social.

Art. 4' Para os efeitos do disposto no ar!. 82 da
Consolidação das Leis do Trabalho, os pcrcentuais de
desccato serão os seguintes:

I -moradia -23% (vinte e três por cento)
II -alimentação - 31% (trinta e um por cento)
III - educação - 6% (seis por cento)
IV - saúde - 6% (seis por cento)
V -lazer - 5% (cinco por ccnto)
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VI - vestuário - 9,5% (nove e meio por cento)
VII -higiene -4% (quatro por cento)
VIII - transporte - 7% (sete por cento)
IX - Previdência Social - 8,5% (oito e meio por

cento)
Art. 5' O salário mínimo horário é igual ao quo

ciente do valor do salário mínimo de que trata o art.
I' desta lei por duzentos e vinte e o salário mínimo
diário por trinta.

Parágrafo único. Para os trabalhadores que tenham
por disposição legal o máximo de jornada diária de
trabalho em menos de oito horas, o salário mínimo
horário será igual àquele definido no caput deste artigo
multiplicado por oito e dividido por aquele máximo
legal.

Art. 6" Para os menores aprendizes de que trata
o art. 80. e seu parágrafo único. da Consolidação das
Leis do Trabalho, o salário mínimo corresponderá ao
valor de meio salário mínimo durante a primeira metade
da duração máxima prevista para o aprendizado do res
pectivo ofício; durante a segunda metade do aprendi
zado, o salário mínimo será correspondente a dois terços
do valor do salário mínimo.

Art. 7' Ê instituída a Comissão Permanente do Sa
lário Mínimo, que funcionará junto à Mesa do Con
gresso Nacional, constituída de Deputados e Senadores,
observada a proporcionalidade partidária, com consul
toria de 8 (oim) representantes classistas, sendo 4 (qua
tro) representantes de trabalhadores e 4 (quatro) de
empregadores e 4 (quatro) representantes do Poder
Executivo.

§ l' Os representantes dos trabalhadores e dos em
pregados serão escolhidos por colégio eleitoraI com
posto de delegados-eleitores das confederações nacio
nais e das centrais sindicais, cabendo a cada entidade
um voto.

§ 2' Os consultores serão nomeados pelo Presiden
te do Congresso Nacional e as despesas da Comissão
Permanente do Salário Mínimo serão custeadas pelo
Poder Lej,islativo.

§ 3' E assegurada aos trabalhadores e aos emprega
dores a participação de suas assessorias técnicas ficando,
no que concerne aos trabalhadores. desde já, creden
ciados O Departamento Intersindieal de Estudos Econô
micos (DIEESE) e O Departamento Intersindical de
Assessoramento Parlamentar (DIAP), sem prejuízo de
outras entidades sindicais.

§ 4' As reuniões da Comissão Permanente do Salá
rio Mínimo serão públicas e suas deliberações divul
gadas pelo ó!gão oficial do Congresso ~acionaI.

Art. 8' E competência da Comissão Permanente do
Salário Mínimo a elaboração de projeto fixando o valor
monetário do salário mínimo. regras para seu aumento
real e da preserva'ião de seu poder aquisitivo. de acordo
com o disposto no inciso IV do art. 7' da Constituição
FederaL

Art. 9" Em sua primeira reunião, no prazo máximo
de 90 (noventa) dias da publicação desta lei, a Comissão
Permanente do Salário Mínimo elegerá seu Presidente
e elaborará o seu Regimento Interno. o qual será apro
vado pelo Congresso Nacional.

Art. 10. O Poder Executivo, respeitado o disposto
nos arts. l' e 5' desta lei, publicará mensalmente o
valor do salário mínimo referente ao mês. ao dia e
à hora.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente o Decreto-Lei n' 2.351 de 7 de agosto
de 1987.

Jnstificação

O presente projeto vêm regulamentar o art. 7" em
seu. inciso IV da nova Carta Constitucion ai que, desde
o dia 5 de outubro de 1988, representa um grande marco
na História nacional.

Coadunando com 05 princípios democráticos de nossa
Carta, o presente projeto traz à mesa de negociações
os representantes de entidades, dos trabalhadores e dos
patrões, onde definirão os novos e futuros valores.

Sendo assim. o qnantum que preconizamos no pre
sente projeto, é o mínimo inicial capaz de atender às
necessidades do trabalhador.

Sala das Sessões. 16 de fevereiro de 1989. - Depu
tado Arnaldo Faria de Sá.
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LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

. CONSTITUIÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

····························TiTüi:ClÚ···················· .
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

.............................................................................
CAPÍTULO II

Dos Direitos Socia!s

Art. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

IV -salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais
básicas e às de sua família com moradia. alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário. higiene, transporte
e Previdência Social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vincu
lação para qualquer fim;

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452.

de l' de maio de 1943.

TÍTULO II
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

................ ' 'cúfTüici'iii········· .
Do Salário Mínimo

SEÇÃO I
Do Conceito

Art. 80. Ao menor aprendiz será pago salário nun
ca inferior a meio salário mínimo regional durante a
primeira metade da duração máxima, prevista para o
aprendizado do respectivo ofício. Na segunda metadc
passará aperceber, pelo menos, 2/3 (dois terços) do
salário mínimo regional. (Artigo revigorado pela Lei
n' 6.086, de 15-7-74).

Parágrafo único. Considera-se aprendiz o menor de
12 (doze) a 18 (dezoito) anos, snjeito a formação profis
sional metódica do ofício em que exerça o seu trabalho.

Art. 82. Quando o empregador fornecer, "in natu
ra", uma ou mais das parcelas do salário mínimo, o
salário em dinheiro, será determinado pela fórmula Sd
= Sm - P, em que Sd representa o salário em dinheiro,
Sm o salário mínimo e P a soma dos valores daquelas
parcelas na região, ou sub-região.

Parágrafo único. O salário mínimo pago em dinhei
ro não será inferior a 30% (trinta por cento) do salário
mínimo fixado para a região, ou sub-região.

DECRETO-LEI N' 2.351,
DE 7 DE AGOSTO DE 1987

Institui o Piso Nacional de Salários e o Salário
Mínimo de Referência, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55. itens I e n, da Constituição,
decreta:

Art. l' Fica instituído o Piso Nacional de Salários,
como contraprestação mínima devida e paga diretamen
te pelo empregador, como tal definido na Consolidação
das Leis do Trabalho, a todo trabalhador, por dia nor
mal de serviço.

§ l' O valor inicial do Piso Nacional de Salário será
de Cz$ 1.970,00 (hum mil novecentos e setenta cruza
dos) mensais.
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§ 2" O valor do Piso Nacional de Salários será rea
justado em função do disposto no caput deste artigo
e de conjuntura sócio-econór!'ica do País, mediante de
creto do Poder Executivo, que estabelecerá a periodi
cidade e os índices de reajustamento.

§ 3' Ao reajustar o Piso Nacional de Salários, o
Poder Executivo adotará índices que garantam a manu
tenção do poder aquisitivo do trabalhador e propor
cionem seu aumento gradual.

Art. 2' O salário mínimo passa a denominar-se Sa
lário Mínimo de Referência.

§ 1" Ficam vinculados ao Salário Mínimo de Refe
rência todos os valores que. na data de publicação deste
decreto-lei, estiverem fixados em função do valor do
salário mínimo, especialmente os salários profissionais
de qualquer categoria. os salários normativos e os pisos
salariais fixados em conveução ou acordo coletivo de
trabalho, bem assim salários, vencimentos. vantagens,
soldos e remunerações em geral de servidores públicos
civis e militares da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios e respectivas
autarquias e, ainda, pensões e proventos de aposen
tadoria de qualquer natureza, penalidade estabelecidas
em lei, contribuições e benefícios previdenciários e obri
gações contratuais ou legais.

§ 2' O valor do Salário Mínimo de Referência é
de Cz$ 1.969,92 (hum mil novecentos e sessenta e nove
cruzados e noventa e dois centavos) mensais.

§ 3' O Salário Mínimo de Referência será reajus
tado em função da conjuntura sócio-econômica do País,
mediante decreto do Poder Executivo. que estabelecerá
a periodicidade e os índices de reajustamento.

§ 4' Ao reajustar o Salário Mínimo de Referência,
o Poder Executivo adotará índices que garantam a ma
nutenção do poder aquisitivo dos salários.

Art. 3' Será nula, de pleno direito, toda e qualquer
obrigação contraída ou expressão monetária estabele
cidas com base no valor ou na periodicidade ou índice
de reajustamento do Piso Nacional de Salários,

Art. 4' A expressão "salário mínimo", constante
da legislação em vigor. entende-se como substituída
por:

I - Piso Nacional de Salários, quando utilizada na
acepção do caput do art. l' deste decreto-lei; e

TI - Salário Mínimo de Referência. quando utilizada
na acepção de índice de atualização monetária ou base
de cálculo, de obrigação legal ou contratual.

Art. 5" Este decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

Art. 6' Revogam-se as disposições em contnírio.
Brasilia-DF, 7 de agosto de 1987; 166' da Indepen

dência e 99' da República. - JOSÉ SARNEY - Luiz
Carlos Bresser Pereira - Almir Pazzianotto Pinto.

PROJETO DE LEI N' 1.681. DE 1989
(Do Sr. Geovani Borges)

Anexado ao de n' 1.482/89

Dispõe sobre a fIXação do salário mínimo do em·
prellado (art. 7', inciso IV, da Constituição.)

(As Comissões de Constituição e Justiça e Reda
ção; de Trabalho; e de Serviço Público.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O salário mínimo beneficianí todos os tra

balhadores, rurais e urbanos, bem como os funcionários
públicos e servidores da administração direta e indireta,
estadual, federal e municipal, somente competente para
dirimir suas pendências judiciais a Justiça 'Trabalhista,
qualquer que seja o empregador.

Art. 2' Fixado em oitenta cruzados novos, será na
cionalmente unificado, e atenderá as necessidades vitais
básicas do trabalhador e sua familia, como alimentação,
moradia, educação, saúde. lazer. vestuário, transporte
e previdência social. com reajustes periódicos que lhes
preservem o poder aquisitivo. vedada sua vinculação
para qualquer fim.

Parágrafo único. O salário mínimo serl[ atualizado
de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

Art. 3' Nos estudos para o cáleulo do salário míni·
mo, em virtude das alterações do seu poder aquisitivo,
serão ouvidos representantes da classe trabalhadora.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação

Conquista do trabalhador brasileiro, posterior a 1930,
criada por Getúlio Vargas, tendo Lindolfo Collor como
Ministro do Trabalho, a fixação do salário mínimo cons
titui-se no atendimento à maior reivindicação do prole
tariado brasileiro, embora se tenha apequenado, princi
palmente a partir da década de sessenta.

Seu cálculo de ser feito com a audiência de órgãos
técnicos não oficiais, como o Dieese, de incontestável
competência e repercussão! na opinião nacional, a fim
de que o arbitrado seja um salário que atenda, realmen
te, às necessidades mínimas do trabalhador.

Daí a nossa previsão no art. 3' do presente projeto.
Sala das Sessões, - Geovani Borges.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULon
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

..........................CAP'f-rÜLO 'ii .
Dos Direitos Sociais

Art. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

IV - salário mínimo, fixado em lei. nacionalmente
unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais
básicas e às de sua famnia como moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuáriO, higiene, transporte
e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vincu
lação para qualquer fim;

PROJETO DE LEI N" 1.914, DE 1989
(Do Sr. Naphtali Alves de Souza)

Anexada ao de n" 1.482/89

Dispõe sobre a composição do salário mínimo,
conforme o inciso IV do artigo 7' da Constituição,
alterando o artigo 81 da CLT.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.681. de 1989)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 81, da Consolidação das Leis do Tra

balho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1" de
maio de 1943, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 81. O salário mínimo será determinado
pela fórmula SM = a +b +c +d +e +f +g +h, em
a, b, c, d, e, f, g, h, i, representam respectivamente.
o valor das despesas diárias do trabalhador com
moradia, alimentação, educação, saúde, laser ~ ves
tuário, higiene. transporte e previdência social."

Art. 2'! Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O Inciso IV, do Ar!. 7', da Constituição Federal de
termina que o salário mínimo seja fixado em lei e o
unifica nacionalmente. Além disso, estabelece quais as
necessidades do trabalhador, este se obriga a atender.
O artigo da CLT, para a qual propomos uma nova
redação, fala em salário mínimo regional, o que contra
ria o dispositivo Constitucional. e na composição do
salário mínimo não está de acordo com que estabelece
o texto constitucional.

Sendo assim esperamos contar com o apoio dos no
bres pares para a aprovação da matéria.

Sala das Sessões, Deputado Naphtali Alves de Souza

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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TÍTULO li
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

.. ·..·..·..·..·· ....·..·.. cAPfTÜLO·ii·' ..·....·· ..·........·..·
Dos Direitos Sociais

Ar!. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

IV -salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais
básicas e às de sua família como moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte,
e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vincu
lação para qualquer fim;

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
(Aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452,

de l' de maio de 1943)

Ar!. 81. O salário mínimo será determinado pela
fórmula Sm = a + b + c + d + e, em que a, b,
c, d e e representam, respectivamente, o valor das des
pesas diárias com alimentação, habitação, vestuário,
higiene e transporte necessários à vida de um traba
lhador adulto.

§ l' A parcela correspondente à alimentação terá
um valor mínimo igual aos valores da lista de provisões,
constantes dos quadros devidamente aprovados e neces
sários à alimentação diária do trabalhador adulto.

§ 2' Poderão ser substituídos pelos equivalentes de
cada grupo. tambêm mencionados nos quadros a que
alude o parágrafo anterior, os alimentos, quando as
condições da região, zona ou subzona o aconselharem.
respeitados os valores nutritivos determinados nos mes
mos quadros.

§ 3' O Ministério do Trabalho e Previdência Social
fará, periodicamente, a revisão dos quaGros a que se
refere o § 1" deste artigo.

PROJETO DE LEI N" 1.945. DE 1989
(Do Sr. Paulo Paim)

Dispõe sobre o salário mínimo e dá ontras provi
dimcias.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.482, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O salário mínimo é a contraprestação míni

ma devida e paga diretamente pelo empregador a todo
o trabalhador, vedada qualquer distinção, por dia nor
mal de serviço, capaz de atender as suas necessidades
vitais básicas e as de sua família.

§ l' Por necessidades vitais básicas entende-se as
de alimentação moradia, educação. saúde, lazer, ves
tuário, higiene, transporte e previdência social.

Art. 2' Fica vedada a vinculação do salário mínimo
para qualquer fim.

Art. 3' Fica criada a Comissão Especial do Salário
Mínimo que será composta de um representante por
partido com representação no Congresso Nacional, por
4 (quatro) representantes dos trabalhadores, indicados
pela CUT, CGTe representaille de confederações, com
assessoria do Dieese e do DIAP e 4 (quatro) represen
tante, dos empregadores; todos nomeados pelo Presi
dente do Congresso Nacional.

§ l' A Comissão do Salário Mínimo terá como atri
buição a realização de estudos sócio-econômicos das
diversas regiões metropolitanas em que se divide o País
e para isso requisitará a assessoria de órgãos técnicos
indicados pelas organizações sindicais do~ trabalhado
res, empresários e Governo.

§ 2' Os membros da Comissão elegerão o seu presi
dente e o seu secretário.

§ 3' As despesas de requisição da assessoria de ór,
gãos indicados pelos trabalhadores será custeada pelo
Congresso Nacional.
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§ 4' A Comissão por deliberação de seus membros,
poderá requisitar a assessoria de qualquer outro órgão
público da comunidadé científica ou de caráter particu
lar. para colaborar nos trabalhos da Comissão.

Art. 4" A Comissão será instalada no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta lei.

Ar!. 5" A Comissão terá um prazo de 30 (trinta)
dias para a elaboração do seu regimento interno.

Ar!. 6" É competência da Comissão a elaboração
de um projeto de lei, fixando o valor monetário do
salário mínimo.

Art. 7' Para a fixação do salário mínimo, a Comis
são deverá observar para a elaboração do projeto de
lei, os seguintes critérios:

I - o salário mínimo deverá alcançar o seu valor real,
considerados os requisitos do art. l' desta lei, no prazo
máximo de um ano, contados da data de publicação
da lei que fixar seu valor;

li - durante o primeiro ano de vigência da lei que
fixar o salário mínimo, deverão ser concedidos reajustes
iguais ao da variação da taxa de inflação, além de au
mentos reais gradativos, para que, ao final de doze
meses, se obtenha o seu valor real. como determina
o inciso anterior;

UI - os reajustes do salário mínimo sempre acompa
nharão a variação da taxa de inflação e serão incorpo
rados a seu valor mensalmente. independentemente de
qualquer disposição legal.

Ar!. 8" O prazo para que a Comissão faça a equali
zação dos valores do salário mínimo e apresente em
plenário o seu projeto de lei é de seis meses, contados
da data de sua publicação.

Art. 9' Enquanto não for fixado o novo valor para
o salário mínimo, o que estiver vigorando será aumen
tado em 100% (cem por cento), passando a ser reajus
tado pela taxa de inflação, que se incorporará ao seu
valor mensalmente. e da mesma forma serão conce
didos, a título de aumento real, um percentual de 10%
(dez por cento) ao mês.

Parágrafo único. Os aumentos concedidos antecipa
damente serão compensados por ocasião da fixação do
novo salário mínimo.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. ll. Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Justificação

O projeto de lei que ora apresentamos constitui-se
em instrumento de grande importância para a recupe
ração do salário mínimo. Procuramos de todas as formas
abranger as hipóteses possíveis em relação à fixação
do novo valor e fomos mais longe ao prever uma medida
provisória enquanto não se definem os critérios para
o reajuste e aumento do salário mínimo.

Fomos fiéis ao mandamento constitucional e outorga
mos através desse projeto toda a responsabilidade ao
Congresso Nacional, que pelos partidos políticos, deve
rá votar e aprovar uma nova sistemática que comtemple
a realidade de nosso País.

Sala das Sessões, - Paulo Paim. Deputado Federal
(PTlRS).

PROJETO DE LEI N" 1.956, DE 1989
(Do Sr. Luiz Salomão)

Fixa o valor do novo salário mínimo e estabelece
o critério de seus reajustes.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 1.482, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' .o valor do salário mínimo de que trata o

inciso IV do arl. 7" da Constituição Federal fica estipu
lado em NCz$ 139,19 (cento e trinta e nove cruzados
novos e dezenove centavos) mensais, a partir de 1:' de
abril de 1989, em valores de abril de 1989.

Art. 2" O salário mínimo vigente a partir de 1" de
abril de 1989 será reajustado mensalmente, de modo
a preservar-lhe o poder aquisitivo.

Parágrafo único. Para efeito de aplicação do rea
juste menciqnado no caput deste artigo, será utilizado
o INPC - Indice Nacional de Preços ao Consumidor
- calculado c divulgado mensalmente pela FIBGE 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís
tica. relativo às variações de preços do mês imediata
mente anterior.
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Outro dado crítico, assustador, que agride a cons
ciência nacional, é que o trabalhador de salário mínimo
em fevereiro de 1959 trabalhava 56h46min e conseguia
comprar sua ração alimentar básica. Em fevereiro de
1981 eram necessárias l63h50min. Em fevereiro de
1988, 148h59min e agosto de 1988. 169h50min. Portanto
trabalha mais, ganha menos. compra menos, produz
menos, vive menos. Até quando vamos prosseguir com
tantas injustiças e violência social entre nós? De capita
lismo selvagem passamos a fazê-lo sanguinário!

E não há como alcgar que a economia brasileira não
suportará uma gradual, contínua recuperação e melhora
do salário. Afinal, segundo indices recentes, compa
rando o sctor industrial brasileiro e a indústria de 40
países. o Brasil está em último lugar quanto à partici
pação média dos salários (massa salarial) no produto
industrial. Na Alemanha, os salários representam 50%
do produto, na Inglaterra 49%. Itália 38%. O salário,
no Brasil, é mais baixo do quc em Bangladesh, Turquia,
Egito. Bolívia, Índia ou Coréia do Sul. Os dados foram
levantados pelo professor da Unesp, economista João
Furtado, publicado em março dc 1988 na revista Senhor.

Ante este quadro, não nos omitimos na Assembléia
Nacional Constituinte e lutamos dedicadamente para
propor um novo e mais abrangente coneeito de salário
mínimo. Nossa emenda, acatada em co-autoria com
outros quatro constituintes, ê ipsis litteris o que agora
consta do novo texto.

Assim, determinados avanços conquistados através
do texto da nova lei fundamental no campo dos direitos

Justificação

O dia 5 de outubro de 1988 representa, sem dúvida,
importante marco na História uacional. Com a promul
gação. nesse dia, da mais democrática e moderna de
todas as Constituições que o País já teve, vemos renas
cer as esperanças do nosso povo já céptico das intenções
e real capacidade dos homens que comandam a Nação
em conduzi-la rumo a seu grande destino. A despeito
de todas as potencialidades em recursos que a natureza
nos legou: a despeito de galgarmos hoje a condição
de oitava economia do mundo ocidental. mais da meta
de da população economicamente ativa ainda vive à
margem do progresso, sem sequer ter acesso ao mínimo
necessário ao atendimento de suas necessidades vitais
básicas.

Os indicadorcs sociais apontam a perversidade de
nossa realidade. Segundo dados do Banco Mundial,
citados no Seminário Internacional em Economia da
UFRJ, em 15-9-88, 10% da população economicamente
ativa recebia 38% da renda total. Quando verificamos
o que isso significa na massa salarial, as distâncias sociais
são dramáticas. Conforme o Anuário Estatístico do IB
GE de 1986, lançado na segunda quinzena de setembro
último, dos 53.2 milhões de trabalhadores com mais
de 10 anos de idade, 42% recebem até um salário míni
mo ou não recebem nenhuma remuneração. São mais
de 22 milhões de trabalhadores que sobrevivem nesta
faixa. Vê-se, pois, quanto precisamos atentar para a
iniqüidade do salário mínimo entre nós. Só que nem
sempre foi assim. O modelo de desenvolvimento impos
to aos brasileiros, a política econômica concentradora
e dependente, o arrocho salarial, a falta de liberdade
política e sindical, governantes antipovo, leis injustas,
ausência de um projeto de Nação, cntrc tantos fatores,
nos levaram o que hoje temos de miséria crescente.
Hoje, segundo o Dieese. o salário mínimo representa
apenas 35% do que era o salário mínimo em 1940,
quando foi instituído. No final da década de 50 o salário
mínimo se aproximou de US$ 200.00 e principalmente
após 1964 a pressão sobre os salários foi brutal. Tanto
isso é verdade que a tabela abaixo mostra quanto o
poder aquisitivo do salário mínimo decaiu nos últimos
tempos (dados do Dicese):

Art. 3" O Poder Executivo publicará mensalmente
o valor do salário mínimo referente ao mês, ao dia
e à hora.

Art. 4' É vedada a vinculação do salário mínimo
para qualquer fim.

Art. 5' Fiea instituída a Comissão Permanente do
Salário Mínimo, que funcionará junto à Mesa do Con
gresso Nacional.

Art. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

Ao não rejeitar o veto presidencial ao projeto de
lei que fixava novo valor para o salário mínimo, e sua
progressiva valorização, o Congresso Nacional cometeu
grave contradição.

Ao aprovar o substitutivo do Deputado Christóvam
Chiaradia, os membros da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal foram bastante modestos. mas, de
qualquer forma, expressaram o acordo possível entre
as diversas correntes políticas.

O que se propõe na presente propositura é o restabe
lecimento da vontade do Congresso, que fora violen
tado pelo Executivo, violência essa que foi acatada por
falta de uma maioria efetiva para defender o Poder
Legislativo.

Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. - Deputado
Luiz Salomão.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO li
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO II
Dos Direitos Sociais

.,.A·rt."·:;;·· 'sã~ '~ú~~it~'~' d~'~' t~~b~ih'~d~~'~~' '~~'b~~~~"~
rurais. além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

IV -salário mínimo. fixado em'lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais
básicas e às de sua família com moradia. alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário. higiene, transporte
e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vincu
lação para qualquer fim:

PROJETO DE LEI N' 2.055, DE 1989
(Do Sr. Nelton Friedrich)

Dispõe sobre o salário mínimo e dá outras provi
dências.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n'! 1.482/89.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O valor do salário mínimo de que trata o

inciso IV do art. 7" da Constituição Federal fica ,~stipu

lado em NCz$ 139,19 (cento e trinta e nove cruzados
novos e dezenove centavos) mensais, em todo o terri
tório nacional, a partir do dia 1\' de maio de 1989.

Ar!. 2' Ao valor do salário mínimo estipulado no
artigo anterior serão acrescidos, ao longo de 7 (sete)
mcses, a partir de 1" de maio de 1989, incrementos
reais dc 5% (cinco por cento) sobre o valor vigente
no mês imediatamente anterior.

Art. 3' A partir de 1" de janeiro de 1990. o salário
mínimo será fixad'o com base em proposta a ser apresen-

tada ao Congresso Nacional, até o dia 15 de novembro
de 1989, pela Comissão Permanente do Salário Mínimo,
de que trata o art. 8' desta lei, a qual será apreciada
em regime de urgência e com precedência na Ordem
do Dia.

Art. 4' Fica vedada a vinculação do salário mínimo
para qualquer fim, ressalvados os benefícios de presta
ção continuada mantidos pela Previdência Social.

Art. 5" Para os efeitos do disposto no art. 82 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os perccn
tuais de desconto serão os seguiptes:

I - moradia - 23 (vinte e três por cento);
II - alimentação - 31% (trinta e um por cento);
lU -educação - 6% (seis por cento);
IV - saúde - 6% (seis por cento);
V -lazer - 5% (cinco por cento);
VI -vestuário - 9,5% (nove e meio por cento);
VII -higiene - 4% (quatro por cento);
VIII-transportc -7% (sete por cento);
IX-previdência social - 8.5% (oito e meio por

cento).
Ar!. 6' O salário mínimo horário é igual ao quo

ciente de valor do salário mínimo de que trata o ar!.
I" desta lei por 220 (duzentos e vinte) e o salário mínimo
diário por 30 (trinta).

Parágrafo único. Para os trabalhadores que tenham
por disposição legal o máximo de jornada diária de
trabalho em menos de 8 (oito) horas, o salário mínimo
horário será i~ual àquele definido nO caput deste artigo
multiplicado por 8 (oito) e dividido por aquele máximo
legal.

Art. 7' Para os menores aprendizes de que trata
o art. !lO e seu parágrafo único da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), o salário mínimo correspon
derá ao valor de meio salário mínimo durante a primeira
metade da duração máxima prevista para o aprendizado
do respectivo ofício; durante a segunda metade do
aprendizado, o salário mínimo será correspondente a
2/3 (dois terços) do valor do salário mínimo.

Art. 8" Fica instituída a Comissão Permanente do
Salário Mínimo, que funcionára junto à Mesa do Con
gresso Nacional, constituída de deputados e senadores,
observada a proporcionalidade partidária. com consul
toria de 8 (oito) representantes classistas. sendo 4 (qua
tro) de trabalhadores, 4 (quatro) de empregadores e
4 (quatro) representantes do Poder Executivo.

§ I' Os representantes dos trabalhadores e dos em
pregadores serão escolhidos por colégio eleitoral com
posto de delegados-eleitores das confederações nacio
nais e das centrais sindicais. cabendo a cada entidade
um voto.

§ 2' Os consultores serão nomeados p"Jo presiden
te do Congresso Nacional e as despesas da Comissão
Permanente do Salário Mínimo serão custeadas pelo
Poder Legislativo.

§ 3" E assegurada aos trabalhadores e aos emprega
dores a participação dc suas assessorias técnicas ficando,
no que concerne aos trabalhadores, desde já creden
ciados O Departamento Intersindical de Estudos Econô
micos (Dieese) e o Departamento Intersindical de As
sessoramento Parlamentar (Diap), sem prejuízo de ou
tras entidades sindicais.

§ 4' As reuniões da Comissão Permanente do Salá
rio Mínimo serão públicas e suas deliberações divul
gadas pelo órgão oficial do Congresso Nacional.

Art. 9" É competêneia da Comissão Permanente do
Salário Mínimo a elaboração de projeto fixando o valor
monetário do salário mínimo, regras para seu aumento
real e preservação de seu poder aquisitivo, de acordo
com o disposto no inciso IV do art. 7' da Constituição
Federal.

Ar!. 10. Em sua primeira reunião. no prazo máxi
mo de 90 (noventa) dias da publicação dcsta lei, a Co
missão Permanente do Salário Mínimo elegerá seu pre
sidente e elaborará o seu regimento interno. o qual
será aprovado pelo Congresso Nacional.

Art. lI. O Poder Executivo, respeitado o disposto
nos arts. 1", 2' e 6" desta lei, publicará mensalmente
o valor do salário mínimo referente ao mês, ao dia
e à hora.

Ar!. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.

Comprava-se: rev. 59
Carne (kg)... 93,6
Feijão (kg) .. 241,8
Pão (Kg) 255,5

fev. 81
24.4
51.0

109.6

fev. 88
31,0
92.0
72,7

aqosto 88
25,4
9? ,B
5~,8
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TíTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

··························cAPiTÜio"ii······,··········· .
Dos Direitos Sociais

Art. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PARECER DO RELATOR
Dando cumprimento ao disposto no inciso IV do art.

7' da Constituição Federal que reza o seguinte:

"IV - salário mínimo, fixado em lei. nacional
mente unificado, capaz de atender a SuaS necessi
dades vitais b,ísicas e às de sua família com mora
dia, alimentação: educação, saúde. lazer. vestuá
rio, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qual
quer fim."

Cumpre destacar as inovações de fundamental impor
tãncia tais como: atribuição do Congresso Nacional para
decretar salário mínimo, unificação a nível nacional do
salário mínimo, reajustes periódicos para preservar o
seu poder aquisitivo, mas principalmente a determi
nação de que o salário mínimo deve preencher plena
mente as necessidades de vida e trabalho do trabalhador
e de sua família.

Percebe-se então com nitidez que o legislador Consti
tuinte conceituou salário mínimo não apenas como uma
mera equação econôptica, mas como instrumento de
justiça social.

A elaboração de uma lei sobre salário mínimo não
pode ficar restrita aos cálculos estruturais da economia.
mas deve constituir em uma decisão de natureza política
tendo como fundamento básico a justiça social.

São conhecidas as perversidades perpetuadas pelos
sucessivos arrochos salariais impostos a classe trabalha
dora levando o País a dramática contradição de ter
que conviver ao mesmo tempo com a oitava economia
do mundo e aquele que pior remunera o trabalho.

O que isto representa em termo de dívida social pode
ser aferido pelos indicadores sociais das condições de
vida e trabalho da maioria da população brasileira: altos
índices de mortalidade infantil, queda da expectativa
média de vida, doenças nutricionais ou da fome, péssi
mas condições de moradia e transportes, elevados índi
ces de criminalidade e finalmente o escárnio que repre
senta a existência de cerca de vinte milhões de menores
abandonados. Eilfim urna qualidade de vida semelhante
às dos países mais pobres da terra e incàmpatível com
a dignidade da vida humana.

A Subcomissão teve o cuidado ao elaborar o presente
projeto de fazer amplas consultas incluindo entidades
de trabalhadores, entidades empresariais além da con
tribuição de vários parlamentares através de propostas
de projeto de lei e ianda da comissão presidida pelo
Deputado Maurílio Ferreira Lima que examinou a ma
t~ria quando da Sua votação no Congresso Nacional.
E importante assinalar a coincidência de opiniões de
todos estes setores a respeito da matéria, isso é a impe
riosa necessidade de se estabelecer um salário mínimo
compatível às necessidades dos trabalhadores destacan
do-se a opÚlião da Fiesp que defende a fixação do salário
mínimo em tomo de cem dólares reais, conforme decla
ração do Senhor Roberto Dellamana à Comissão de
Trabalho.

Agindo de maneira equilibrada e realista a Subco
missão optou por adotar o texto do projeto de lei apro
vado por unanimidade no Congresso Nacional, confe
rindo à sua proposta ampla legitimidade. Teve também
o cuidado mesmo tendo consciência que o salário míni
mo real segundo avaliação do Dieese estaria em torno
de NCZ$ 470,28, preferiu partir para efeito de cálculo
do salário mínimo dos NC$ 64,20 em l' de janeiro con
sensualmente aprovado por todas as lideranças no Con
gresso Nacional, e sobre este valor fazer incidir os índi
ces de correção da inflação correspondente aos meses
de fevereiro, março e a projeção do mês de abril, o
que resultou no valor de NC$ 160,65 a vigorar a partir
de 1" de maio do corrente.

Estamos conscieutes que a fixação do salário mÚlimo
constitui somente um dos mecanismos de distribuição
de renda, devendo ser complementado num elenco de
medidas enérgicas e corajosas. firmemente articulada
visando criar neste País aquilo que a grande maioria
de sua população jamais alcançou; qual seja uma verda
deira política de distribuição de rendas, fundamento
de uma ordem econômica saudável e de um sistema
social mais justo.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 12. Revogam-se aS disposições em contrário.
Brasília, 20 de abril de 1989. - Carlos Alberto Caó,

Presidente.

Projeto de lei que dispõe sobre o Salário MÚlimo
e dá outras providências

Autoria da Subcomissão "B" da Comissão de
Trabalho integrada pelo Deputado Paulo Paim
(Coordenador), Deputada Myrian Portella, Depu
tado Haroldo Sabóia, Deputado Mendes Thame,
Deputado Geraldo Campos, Deputado Augusto
de Carvalho, Deputado José da Conceição, Depu
tado Mello Reis e Deputado João Paulo

PROJETO DE LEI N" 2.143. DE 1989
(Da Comissão de Trabalho)
Anexada ao de n" 1.482/89

Dispõe sobre o salário mínimo e dá outras provi
dências.

(A Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O valor do salário mínimo de que trata o

inciso IV do art. 7' da Constituição Federal fica estipu
lado em Ncz$ 160,65 (cento e sessenta cruzados novos
e sessenta e cinco centavos) mensais, em todo o Terri
tório Nacional a partir do dia l' de maio de 1989.

Art. 2" Ao valor do salário mínimo estipulado no
artigo anterior, serão acrescidos mensalmente pela taxa
de inflação e mais incrementos reais de5% (cinco por
cento), assim sucessivamente sobre o valor reajustado
no mês imediatamente anterior.

Art. 3' A partir de l' de maio de 1990, o salário
mínimo será fixado com base em proposta a ser apresen
tada à Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputa
dos, até o dia 15 de novembro de 1989, pe!,a Comissão
Permanente de Salário Mínimo e Política Salarial, de
que trata o art. 6' desta lei, a qual será apreciada em
regime de urgéncia e com precedéncia na Ordem do
Dia.

Art. 4' Fica vedada a vinculação do salário mínimo
para qualquer fim, ressalvados os benefícios de presta
ção continuada mantidos pela Previdência Social.

Art. 5' O salário mínimo horário é igual aO quo
ciente do valor do salário mínimo de que trata o art.
l' desta lci 220 (duzentos e vinte) e o salário diário
por 30 (trinta).

Parágrafo único. Para os trabalhadores que tenham
por disposição legal o máximo de jornada diária de
trabalho em menos de 08 (oito) horas o salário mínimo
será igual àquele definido no "caput" deste artigo mul
tiplicado por 8 (oito) e dividido por aquele máximo
legal.

Art. 6' Fica instituída a Comissão Permanente do
Salário Mínimo e Política Salarial junto à Comissão
de Trabalho da Cãmara dos Deputados.

Parágrafo único. É assegurada aos trabalhadores e
aos empregadores a participação de suas assessorias
técnicas credenciadas, sem prejuízo de outras entidades
sindicais.

Ar!. 7' É competência da Comissão Permanente do
Salário Mínimo e Política Salarial a elaboração de proje
to fixando o valor monetário ao salário mínimo, regras
para seu aumento real e preservação de seu poder aqui
sitivo, de acordo com o disposto no inciso IV do Art.
7', da Constituição Federal.

Art. 8' Em sua primeira reunião, no prazo de 90
(noventa) dias da publicação desta lei, a Comissão per
manente di> Salário Mínimo e Política Salarial elegerá
seu presidente e elaborará o seu regimento interno,
o qual será aprovado pela Comissão de Trabalho.

Art. 9' A partir da publicação da presente lei, deixa
de existir o salário mínimo de referência e o piso nacio
nal de salário, vigorando apenas o salário mínimo.

Art. 10. Na hipótese da presente lei ter vigência
após a data de l' de maio de 1989, o valor estabelecido
no Art. 1.', será corrigido na forma prevista no Art.
2'.

abril dc 1989. - Deputado NcltonSala das Sessões.
Friedrich.

IV -salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais
básicas e às de Sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte
e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vincu
lação para qualquer fim;

individuais e co1ctivos, no campo social, constituem o
principal motivo para que as pessoas voltem a acreditar
nos homens e nas instituições. É claro que não basta
dispormos de um texto que consagre avanços em termos
de conquistas sociais. E necessário que o coloquemos
em prática pois só assim alcançaremos o tão almejado
sonho que animou a maioria absoluta dos constituintes
a inserir no aludido texto aquilo que é anseio da socie
dade, qual seja, o de dar a milhões de brasileiros uma
existência de acordo com a dignidade humana.

O projeto de lei que ora submetemos à apreciação
dessa egrégia Casa visa a regulamentar o salário mínimo
tal como previsto no texto da nova Carta. Esta como
é do conhecimento de todos, procurou explicitar as ne
cessidades vitais básicas que devem ser atendidas pelo
salário mínimo, ao contrário da anterior, que apenas
dizia assegurar ao trabalhador salário mínimo capaz
de satisfazer suas necessidades e às de suas famI1ia.
deixando à lei nomear tais necessidades.

É evidente, público e notório, que o salário mínimo
hoje vigente é f1agrantement~ inconstitucional, posto
que seu valor monetário não atende ao mandamento
constitucional. Seria temerário, entretanto, fixarmos o
valor que a nós nos parece justo, por simples intuição.
Por isso, o projeto cria uma Comissão de Salário Míni
mo, com participação do poder público e das categorias
econômicas e profissionais para, a partir de dados da
realidade econômica das diversas regiões metropolita
naS em que se divide o País, oferecer proposta de valor
a ser fixado pelo Congresso Nacional.

Naturalmente a passagem de um valor irreal, em ter
mos de poder aquisitivo, para um que atenda aos pressu
postos constitucionais poderia causar sérios traumas em
setores econômicos mais débeis. Atento a esse aspecto.
cuidamos de inserir regra no sentido de que se promova
a equalização dos valores de forma gradativa, mas com
prazos para que, através de manobras políticas, o pro
cesso não venha a se prolongar indefinidamente.

Finalmente, o projeto prevê escala móvel de reajuste
do valor monetário do salário mínimo, o que ocorrerá
sempre que o índice de preços que serve de base para
medir a inflação atingir 10%, desde a última correção.
Com isso assegura-se a manutenção do seu valor real.
qualquer que seja o ritmo de elevação do nível de pre-.
ços.

São essas, em essência, as razões que nos levaram
a aprcsentar cste projeto de lei e esperamos dos ilustres
pares especial atenção quando do seu exame nas comis
sões técnicas e no plenário.
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Grupo Categorias Funcionais lU~ero Código

C1Jtras at 1\(1 AUK Illar ae Enfermagem 03 TRT-16' 1>1.1-1001
danes ne Nível Te JefiJ(lIsta 03 TRT-16' t-.l.H044
vel loIedio. Cá- At!xlliar I)Jeracional de S. Di\(. 19 rRT -16'i'I.(-l006
dIgo TRT-16' (Area de L ,mpeza e Cooservacão)
1>1.1-1000 Agente de Vigi lâncie 08 TRT-IS' 1>1.1-1045
ArteSanato, Art íf ice de Mecânlca 02 lAT-16"ART-702
CódIgo. TRT- Artífice ae EletriCIdade e Comunicacão 02 !RT-IS'-ART' 703
161 ARl-700 Artífice ele CarpIntaria e Marcenaria 02 TRl-16'-ART-704

Art lf ice de Artes' Gràf icas 02 rRT-16L ART-700

(Republica-se em virtude da anexação
de. emtnda do autor)

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência. nos termos regimen

tais e constitucionais. projeto de lei de autoria desta
comissão. que "Dispõe sobre o Salário Mínimo e dá
outras providências", aprovado em reunião realizada
hoje,. encarecend~ a Vossa Excelência que dedique ã
rdenda proposlçao a tramItação adequada.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e consideração. - Depu
tado Carlos Alberto Caó. Presidente.

PROJETO DE LEI
N' 1.640, DE 1989

(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Dispõe sobre a criação de cargos no Qnadro Per
manente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Re
gional do Trabalho da 16' Região, com sede em
São.Luís-MA, e dá outras providências.

(A Comissão de Constituição e Justiça.)
O Presidente da República. faço saber que o Con

gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' Ficam criados, no Quadro Permanente de

Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 16' Região, instituído. pela Lei n" 7.671. de 2li9!88.
com sede em São Luís-MA. e jurisdição nos Estados
do Maranhão e Piauí. os cargos de provimento efetivo
das seguintes Categorias Funcionais:

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMiSSÕES PERMANENTES

LEI N" 7.671.
DE 21 DE SETEMBRO DE 1988

Cria a 16' Região da Justiça do Trabalho e o
respectivo Tribunal Regional do Trabalho. institni
a correspondente Procuradoria Regional do Minis
tério Público da União junto à Justiça do Trabalho,
e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. l' Fica criado o Tribunal Regional do Traba
lho da 16' Região. que terá sede em São Luís (MA)
e jurisdição nOs Estados do Maranhão e Piauí.

Art. 2' O Tribunal Regional do Trabalho da 16'
Região será composto de 8 (oito) Juízes. com venci
mentos' e vantagens previstos na legislatura em vigor.
sendo 6 (seis) togados, de investidura vitalícia, e 2 (dois)
classistas. de investidura temporária, represeutantes.
respectivamente, dos empregadores e dos empregados.

Parágrafo único. Haverá um suplente para cada Juiz
Classista.

Art. 3' Os Juízes togados serão nomeados pelo Pre
sidente da República:

1-4 (quatro) dentre Juízes do Trabalho Presidentes
de Juntas de Conciliação e Julgamento, por antigüidade
e por merecimento. alternadamente. com jurisdição na
área desmembrada da 7' Região da Justiça do Trabalho;

II -1 (um) dentre integrantes do Ministério Público
da União Junto à Justiça do Trabalho:

IH -1 (um) dentre advogados no exercício efetivD
da profissão.

Parágrafo único. Para fins de preenchimento. por
merecimento. das duas vagas de Juiz tógado reservadas
a magistrados de carreira. o Tribunal Regional do Tra
balho da 7' Região. dentro do prazo de 10 (dez) dias,
contados da publicação desta Lei, elaborará duas listas
tríplices. atendido o disposto no inciso I deste artigo,
que serão encaminhadas, pelo Tribunal Superior do
Trabalho, ao Ministério da Justiça.

Art. 4' Os Juízes Classistas serão designados pelo
Presidente da Repúblcia, na forma dos arts. 684 e 689
da Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo
Decreto-Lei n" 5.452, de l' de maio de 1943. dentre
nomes constantes de listas tríplices organizadas pelas
associações sindicais de grau superior. que tenham sede
na área de jurisdição da 16' Região.

Parágrafo único. O Presidente do Tribunal Regio
nal do Trabalho, dentro de 10 (dez) dias. contados da
publicação desta Lei, mandará publicar edital, conVD
cando as associações sindicais mencionadas neste artigo,
para que apresentem, no praw de 30 (trinta) dias, suas
listas tríplices. que serão encaminhadas. pelo Tribunal
Superior do Trabalho, ao Ministério da Justiça.

Art. 5" Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas
e os Juízes Substitutos. que tenham, na data da publi
caçtlo desta Lei. jurisdiçáo sobre o território da 16'
Região. poderão optar por sua permanência. conforme
o caso. no Quadro da 7' Região,

§ 1" A opção prevista neste artigo será manifestada
por escrito. dentro de 30 (trinta) dias. contados da publi
caçãu desta Lei. ao Presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da 7' Região e terá caráter irretrattlvcl,

§ 2" Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas
que optarem peja 7' Região permanecerão servindo na
16' Região. garantidos os seus direitos a remoção e
promoção, ã medida em que ocorrerem vagas no Qua-

trições governamentais, Cque os servidores transferidos
da Região desmembrada (7' Regiiío da Justiça do Traba
lho) o são em número insuficiente, porquanto já lotados
nas Juntas de Conciliação e Julgamento que ficarão
sob jurisdição da nova Região. a cujo serviço são im
prescindíveis.

A criação de cargos proposta compreendeu, exclusi
vamente, os de maior necessidade para o novo Tribunal,
em número compatívC! com os dos demais Tribunais
do mesmo porte.

Brasília-DF. 6 de março de 1989. - Ministro Marco
Aurélio Prates de Macedo, Presidente do Tribunal Supe
rior do Trabalho.

CÓdigo

TRT-16ª AJ-021
TRr-16ª AJ-ü27
TRT-16' AJ-023
TRT-16ª ~J-024
TRT -16ª AJ-025
TRT-16' NS-901
TRT-16" NS-909
TRT-16' NS-924
TRT-16· NS-915
TRT -16' NS-932

45
07
66
11
30
02
OI
03
OI
02

Número

sob cargos de Juiz do Tribunal, Juiz do Trabalho Substi
tuto e cargos em comissão do Grupo de Direção e Asses
soramento Superiores (DAS), postergando a criação
dos cargos de carreira. Ressalte-se que em situações
assemelhadas. ocorridas anteriormente. nos Tribunais
do Trabalho da 12" 13' e 14' Regiões, o Tribunal Supe
rior do Trabalho editou Tabelas de Pessoal Pennanente,
sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho,
para acolher pessoal admitido na forma legal. em cará
ter de emergência, de modo a compor a força de tra!?a
lho lnínima necessária ao funcionamento inicial ao Or
gâo. Na situação presente, ã vista das disposições da
Constituição promulgada a 5 de outubro de 1988, cabe
ao Congresso Nacional deliherar sobre a matéria, razão
pela qual. decidiu-se pela elaboração deste anteprojeto
de lei.

Indispensável é dizer da urgência que a criação de
cargos, ora proposta, encerra, em função de que a entra
da cm funcionamento do novo Tribunal. em suas ativi
dades-meio. condicionar-se-á ti admissão de pessoal no
Quadro. em vagas propostas no presente anteprojeto
de lei, consideraqdo a inviabilidade de requisitar servi
dores de outros Orgãos federais em face das atuais res-

Categorias Funcionais

Técnico Judiciário
Df ioial de Just iQa Aval iarjor
Auxíl iar Judiciário
Agente de Segurança, Judlciária
Atendente Judiciário
Médico
Odontólogo
Contad0r
Engenheiro
Blbl ~oteciH'io

Grupo

AI iv idade de
apoio Judi
ciário, Códi
go TRT-16'
A,I·020.
Outras at ivi
dades de Ní
ve 1 Super i ar
Código TRT
16ª-NS-800

Pelas razões acima expostas opinamos pela aprovação
do projeto de lei de autoria da Subcomissão "B" ressal
vadas as emendas apresentadas.

Este é nosso o parecer.
Brasília, 20 de abril de 1989. - Deputado Célio de

Castro, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, em reunião realizada em
20-04-89. opinou, contra o voto do Senhor Deputado
Santos Neves, pela aprovação do Projeto de lei de auto
ria deste Órgão Técnico. que "Dispõe sobre o Salário
Mínimo e dá outras providências". nos termos do pare
cer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Carlos
Alberto Caú, Presidente. Célio de Castro. Relator, Pau
lo Paim, Edmilson Valentim. Júlio Costamilan. Antero
de Barros, Antonio Mariz, Francisco Amaral. Geraldo
Fleming. Ismael Wanderley, Jorge Uequed. José da
Conceição. José Tavares. Santos Neves. Haroldo Sa
bóia. Lucio Alcântara. Humberto Souto, Geraldo Cam
pos, Nelton Friedrich. Myriam Portella, Lysâneas Ma
cial, Mendes Botelho, Roberto Augusto, Domingos
Leonelli. Átila Lira. João Paulo. Augusto Carvalho.
Mário Lima e OSVilldo Sobrinho.

Brasília. 20 de abril de 1989. - Carlos Alberllo Caó,
Presidente - Célio de Castro, Relator.

COMISSÃO DE TRABALHO

Ofício n' 26/89 Brasfiia. 20 de abril de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Art, 2' O provimento dos cargos criados por esta
lei, far-se-á por Concurso Público. em conformidade
com o inciso lI. do art. 37 da Constituicão Federal.

Art. 3" A classificação dos cargos c~iados por esta
lei. nas respectivas classes, níveis e referência~,. será
feita por Ato do Tribunal.

Art. 4' As despesas decorrentes do disposto nesta
lei correrão ã conta das dotações orçamentárias próprias
da Justiça do Trabalho.

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação,

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília-DF. de de 1989. 168' da Inde-

pendência e 101' da ReptihJica. - JOSÉ SARNEY,
Oscar Dias Corrêa.

Justificação

A Lei n" 7.671, de 21109/88, que criou a 16' Região
Trabalhista e o respectivo Tribunal Regional do Traba
lho da 16' Região, com sede em São Luís. e Jurisdição
sobre os Estados do Maranhão e Piauí, cuidou, em
seu texto, no que se refere ao Quadro de Pessoal. apenas
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~NEXO I
(Lei nO 7.671. de 21 de setembro de 1988)

TRIBUNAL REGIONAL 00 TRABALHO DA 16ª REGIÃO - CARGOS EM COMISSÃO

ANEXO 1i
(Lei nº 7.671, de 21 de setemb~o de 1988)

PROCURADORIA REGIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 16a. REGIÃO
QUADRO PERM~NENfE

Agente Administrativo PRT-16a.-SA-801
Dal i lógrafo PRf -16a. -SA-802

PRT-16a. -DAI-lll.3

3
1

Numero de
Cargos

CódIgo

TRT-16a. -OAS· 101
TRT-16a.-DAS-IOf
TRI-16a. -DAS-Ia!
TRI-IOa. -OAS-101
TRT-16a. -OAS-IOI
TRT -16a. -DAS-101
TRT-16a. -DAS-IOZ
TRT-16a. -OAS-I02
TRT-16a. -nAS-IOI

Código

PRT-16a. -NS-923

PRT-16a. - TP-120 1
PRT-16a. -TP-1202

Código

Art. 20. Compete ao Tribunal Superior do Traba
lho, através do seu Presidente, tomar todas as medidas
de natureza admi[\istrativa para instalação e funciona
mento.do Tribunal Regional do Trabalho da 16" Região.

Art. 21. O Poder Executivo fica autorizado a abrir
créditos especiais até o limite de Cz$17.500.000,00 (de
zessete milhües e quinhentos mil cruzados) e Cz$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzados) para
atender às respectivas despesas iniciais de organização,
instalação e funcionamento do Tribunal Regional do
Trabalho da 16' Rcgião e da Procuradoria Regional
do Trabalho da 16' Região.

§ l' Os créditos a que se refere este artigo serão
consignados, respectivamente, em favor do Tribunal
Superior do Trabalho e do Ministério Público da União
junto à Justiça do Trabalho.

§ 2' Para atendimento das despesas decorrentes da
abertura dos créditos especiais autorizados neste artigo
poderá cancelar dotações consignadas nos orçamentos
da 7' Região da Justiça do Trabalho, destinadas às des
pesas que seriam realizadas pelas Juntas de Conciliação
e Julgamento desmembradas, ou outras dotações orça
mentárias, bem como ntilizar dotações do orçamento
do Ministério da Justiça.

Ar!. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as disposições do § 2' do ar!.
108 da Constituição Federal.

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de de setembro de 1988: 167' da

Independência e 100' da República. -JOSÉ SARNEY,
Paulo Brossard,

PRT-16a. -DAS-IOl. I
PRT -16a_ -DAI -111. I
PRr-16a. -DAI-Il1.3

Adm inist~ado~

Categorias

Número Cargo

01 Diretor-Geral da Secretaria
01 Secretário-Geral da Presidência
01 Secretário do Tribunal Pleno
01 Diretor de Secreta~ia Administ~ati'la

01 Diretor de Secretaria Judiciária
08 Di reto~ de Serviço
08 Assesso~ de Ju iz
0.3 Assessor
01 Secretário de Corregedor ia

Grupos

Outras At i'l idades de
Ní'lel Superior
(PRT-16a. -NS-900)

CARGOS EM COMISSÃO

Se~'1iços de Transporte Motor ista Of icia 1
E Portar la Agente de Portaria

Serviços Aux i 1iares

Número Cargo

01 Secretário Regional
01 Secretário Administrativo
01 Chefe da Seção Processua I
01 Chefe de Seção de Apo io

Administrat ivo

Ar!. 15. Fica criada, como órgão do Ministério PÚ
blico da União junto à Justiça do Trabalho, a Procura
doria Regional do Trabalho da 16' Região, com compe
tência prevista na legislação em vigor.

Parágrafo único. A Procuradoria Regional do Tra
balho da 16' Região compor-se-á de 4 (quatro) Procura
dores do Trabalho de 2' Categoria, um dos quais será
designado Procurador Regional.

Art. 16. Para atendimento da composição da Pro
curadoria Regional do Trabalho da 16' Região ficam
criados 4 (quatro) cargos de Procurador do Trabalho
dc 2' Categoria, os quais serão preenchidos de confomi
dade com a legislação em vigor.

Ar!. 17. Fica criado o Quadro de Pessoal da Procu
radoria Regional do Trabalho da 16' Região, na forma
do Anexo rI desta Lei, cujos cargos serão preenchidos
dc conformidade com a legislação vigente, sendo-lhes,
entretanto. aplicados os mesmos valores de reajusta
mento, critérios de gratificação e condições de trabalho
fixados pelo Decreto-Lei n" 1.445, de 13 de fevereiro
de 1976, com alterações posteriores.

Art. 18. O Ministério da Justiça, ouvido o Procura
dor-Geral da Justiça do Trabalho, promoverá a instala
ção da Procuradoria Regional do Trabalho da 16' Re
gião.

Ar!. 19. Os Juízes nomeados na forma do art. 3'
desta Lei tomarão posse perante o Presidente do Tribu
nal Superior do Trabalho.

Parágrafo único. A Posse dos Juízes referidos neste
artigo deverá realizar-se dentro de 30 (trinta) dias, con
tados da nomeação, prorrogável por mais 30 (trinta)
dias, em caso de força maior, a juízo do Presidente
do Tribunal Superior do Trabalho.

dro da 7' Região, observados os critérios legais de preen
chimento.

Ar!. 6" O Tribunal Regional do Trabalho da 16'
Região tcrá a mesma competência atribuída aos Tribu
nais Regionais do Trabalho pela legislação em vigor.

Art. 7" O novo tribunal será instalado e presidido,
até a posse do Presidente e do Vice-Presidente eleitos
de conformidade com as disposições da Lei Orgânica
da Magistradura Nacional, pelo Juiz togado mais antigo,
oriundo da carreira de Juiz do Trabalho, computada
a antigüidade de classe de Juiz Presidente de Junta
da Conciliação e Julgamento.

Parágrafo único. O novo Tribunal aprovará séu Re
gimento Interno dentro de 30 (trinta) dias, contados
da data de sua instalação.

Art. 8" Uma vez aprovado e publicado o seu Regi
mento Interno, na sessão que se seguir, o Tribunal ele
gerá o Presidente e o Vice-Presidente, de conformidade
com as normas da Lei Orgânica da Magistratura Nacio
nal.

Art. 9" Até a data de instalação do Tribunal Regio
nal da 16' Região, fica mantida a atual competência
do Tribunal Regional da 7' Região.

§ l' Instalado o Tribunal Regional do Trabalho da
16' Região, o Presidente do Tribunal do Trabalho da
7' Região remeter-Ihe-á todos os processos oriundos
do território sob jurisdição do novo Tribunal que não
tenham recebido "visto" do Relator.

§ 2' Os processos que já tenham recebido "aviso"
do Relator serão julgados pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 7' Região.

Ar!. 10. As Juntas de Conciliação e Julgamento se
diadas nos Estados do Maranhão e Piauí ficam transfe
ridos, com seus íuncionários e seu acervo material, para
o Tribunal Regional do Trabalho da 16' Rcgião, sem
prejuízo dos direitos adquiridos e respeitadas as situa
ções pessoais de seus Juízes, Vogais e servidores.

§ 1< Os cargos existentes na lotação do Tribunal
Regional do Trabalho da 7' Região, a que se refere
este artigo. ficam transferidos para o Tribunal Regional
do Trabalho da 16' Região.

§ 2' Os Juízes. Vogais e servidores transferidos na
forma deste artigo continuarão a perceber vencimentos
e vantagens pelo Tribunal Regional do Trabalho da
7' Região, até que o orçamento consigne ao Tribunal
criado por esta Lei os recursos necessários ao respectivo
pagamento.

§ 3' Poderão ser aproveitados no Quadro de Pes
soal do Tribunal ora criado. em cargos equivalentes,
os funcionários requisitados de outros órgãos da Admi
nistração Pública Federal em exercício nas Juntas de
Conciliação e Julgamento subordinadas à jurisdição,
desde que haja concordância do órgão de origem.

Ar!. 11. Ficam criados, no Quadro de Pessoal do
Tribunal Regional do Trabalho da 16' Região, com retri
buição pecuniária prevista na legislação em vigor, 2
(duas) funções de Juiz Classista e 6 (seis) cargos de
Juiz Togado.

Art. 12. Além dos cargos e funções tranferidos ou
criados na forma dos arts. 10 c 11 desta Lei, ficam
criados, no Quadro de Pessoal da Justiça do Trabalho
da 16' Região. com os vencimentos e vantagens fixados
pela legislação em vigor, 6 (seis) cargos de Juiz Substi
tuto e os cargos em comissão constantes do Anexo I
desta lei.

Parágrafo único. Os cargos constantes do Anexo
I desta Lei serão providos após a instalação do Tribunal
Regional do Trabalho da 16' Região, com sede em São
Luís, Estado do Maranhão, nos termos da legislação
em vigor.

Ar!. 13. O Tribunal Regional do Trabalho da 16'
Região, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados
de sua instalação, abrirá concurso público de provas
e títulos para preenchimento das vagas de Juiz Substi
tuto, depois de satisfeito .0 disposto no art. 5" desta
Lei.

Ar!. 14. Os servidores atualmente lotados nas Jun
tas de Conciliação e Julgamento com jurisdição no terri
tório da 16' Região da Justiça do Trabalho poderão
permanecer no Quadro de Pessoal da 7' Região, me
diante opção escrita,e irretratável, manifestada ao Presi
dente do Tribunal respectivo, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados da publicação desta Lei.



2906 Sábado 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Abril de 1989

Tabela. de Grat~ificll.ção clt! Representação de Gabinete do Tribunal Regional do Trabalho

da 16a Região .. MA.

Obs; ~ presente emenda importa na alteração da numeração
dos artIgos deste projeto de lei. a partir do 4'

balho da 16' Região - MA, integrada por funç.ões de
Chefia e Assistência, na forma constante do Anexo
único desta Lei.

§ l' Os valores das funções, da Tabela de Gratifi
cação de Representação de Gabinete do Tribunal Re
gional do Trabalho da 16' Região - MA, são idênticos
aos da mesma Tabela do Tribunal Superior do Tra
balho.

§ 2' Ato interno do Tribunal Regional do Trabalho
da 16' B.egião - MA, estabelecerá as atribuições e
especificações das funções constantes do Anexo único
desta Lei.

Representação de Gabinete, a nível de Chefia de'Seção
e Assistência a Juízes e Diretores. o que não permite
a perfeita estruturação do organograma Administrativo
do Regional em tela, pois flagrante reconhecer que as
Diretorias existentes necessitam do apoio das Chefias,
estágio inicial da cadeia de comando nas instituições
públicas, assim como, os Juízes também requisitem as
sistência diretamente subordinada, que lhes facilite a
normal prestação jurisdicional afeta aos órgãos do Po
der judiciário.

Nesse quadro, faz-se mister destacar a importância
e a urgência da matéria tratada nesta emenda, que tem
por escopo a organização da secretaria e dos servi~os
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QUANTIDADE

QUANTIDADE

do 1989.do

• I

• do

FUNÇÕES

CHEFE DE SERVIÇO
ASSrSTErlTE AD:-JIlUSTRATIVO

SECRETt.RIO ESPECIALIZt\.DO

AGENTE ESPECIALIZADO

AUXILIAR ESpr;CIALIZADO

CHEfE DE SERVIÇO
ASSISTEUTE: ADMINISTRATIVO

SECRETÁRIO ESPEClllLIZADO

AUXILIAR ESPECIALIZADO

CHEI:'E: DF: SER'JIÇO
A55I STENl'E ADMl ~I STRATIVO

ASSISTEnTE: CHEFE

CHEFE DE SERVIÇO
ASSISTE!';TE AOi'lnnSTRhTIVO

SECRETÁRIO ESPECIALIZADO

AGENTE ESPECli,"LlZlI.DO

AUX1LIAR", ESPECIALIZADO

CHEFE DE SE;RV1ÇO
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AGENTE ESPECIALIZADO

AUXILli'\R ESPECIALIZADO
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SECRETÁRIO ESPeCIALIZADO

AGENTE ESPECIALIZADO
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CHEFE DE SERVIÇO
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ASSISTEN'l'E ADMINISTRAT~VO

ASSISTi::X'I'E CHEFE'

.CHEFE DE SERVIÇO
ASSISTENTE ADMINISTR1I.TIVO

SECRETÁRIO ESPEClo{\LIZADO

AUXILIAR E5P.ECIAL,IZADO

~ DIRETORIA-GERAL
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TRIBUNAL PLENO
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DE: SERVIÇO

SECRETARIA DA

CORREGEDORIA

GAB'INETE

SECRETARIA

.JUDIcrÁ..1.IA

Justificação

A Lei n" 7.671/88, publicada in DOU, de22-9-89, criou
o Tribunal Regional do Trabalho da 16" Região, com
sede em São Luís e Jurisdição nos Estados do Maranhão
e do Piauí, e versou apenas sobre a criação de cargos
de Juiz c em comissão, estes, a teor de seu Anexo
L

Assim. o Projeto de Lei n? 1.640, de 1989, ora trami
tando no Congresso Nacional, vislumbrou a eriação de
cargos efetivos de carreira, que possibilitem o regular
funcionamento do aludido Tribunal Regional.

Todavia, tal projeto não incluiu em seu bojo a criação
das funções. integrantes da Tabela de Gratificação de

Anexo Ónico da Lei

Esclareço, outrossim, que a proposição em tela foi
aprovada pelo E. Tribunal Pleno desta Corte, conforme
cópia da Resolução Administrativa anexada ao presen
te.

Na oportunidade, reitero a V. Ex' expressões de ele
vada estima e distinta consideração. - Marco Aurélio
Prates de Macedo, Ministro Presidente do Tribunal Su
perior do Trabalho.

EMENDA DO AUTOR

Emenda ao Projeto de Lei n' 1.640, de 1989, que
dispõe sobre a criação de cargos no Quadro Perma
nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 16' Região, com sede em Sãó Luís
- MA, e dá outras providências,

Art. 4' Fica criada a Tabela de Gratificação de Re
presentação de Gabinete do Tribunal Regional do Tra-

SECRETARIA

ADMINISTRATIVA

Brasília, 8 de março de 1989

Ofício n' STST.GDG.GP. N° 134/89. de 5 de maio
de 1989, do Senhor Ministro Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho.

Exm' Sr.
Deputado Antônio Paes de Andrade
DD, Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente
Em aditamento ao Projeto de Lei n" 1.640/89, que

se encontra em tramitação nessa Casa Legislativa, diri
jo-me a V. Ex' para encaminhar, nos termos do artigo
64, da Constituição Federal, emenda àquele projeto,
propondo a criação da Tabela de Gratificação de Repre
sentação de Gabinete do Tribunal Regional do Traba
lho da 16' Região, com a respectiva justificativa.

Senhor Presidente:
De acordo com o disposto no art. 64 da Constituição

Federal terá início na Câmara dos Deputados a discus
são e votação dos projetos de lei de iniciativa dos Tribu
nais Supcriores.

Em decorrência, encaminho a Vossa Excelêncía, em
anexo, o Ofício n' 063/89, de 6 do corrente, pelo qual
o Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Traba
lho submete à consideração dos membros do Poder
Legislativo Federal, nos termos do art. 96, inciso n,
alínea b, da Carta Magna, anteprojeto de lei que trata
da criação de cargos no Quadro Permanente de Pessoal
da Sccretária do Tribunal Regional do Trabalho da 16'
Região.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência os protestos de estima e consideração. -Sena
dor Nelson Carneiro, Presidente do Senado Fedcral.

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

Senhor Deputado,
A lei de criação do referido Tribunal, em seu art.

20, atribui competência ao Tribunal Superior do Traba
lho, através de seu Presidente, para tomar todas as
medidas.administrativas destinada à instalação e funcio
namento do novo Órgão, destituído, de momento, da
força de trabalho indispensável ao início de suas ativida
des, decorrendo, daí, a urgente necessidade de que o
anteprojeto de lei, em anexo. venha a se transfonnar
em lei, a fim de que o Tribunal recém-criado possa
atender à nobre finalidade da prestação jurisdicional.

Na oportunidade, renovo a V. Ex' os meus protestos
de estima e distinta consideração. - Marco Aurélio
Prates de Macedo, Ministro-Presidente do Tribunal Su
perior do Trabalho.

OFÍCIO DTST, GDG, GP N° 063/84, DE 6 DE MAR
ÇO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO-PRESI
DENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRA
BALHO

Exm' Sr.
Doutor Nelson de Sousa Carneiro
DD. Presidente do Congresso Nacional
Congresso Nacional
Brasília- DF

Senhor Senador:
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex', para conside

raçáo dos membros do Poder Legislativo Federal, nos
tennos do art. 96, inciso n, letra "b", da Constituição
vigente, o anexo anteprojeto de lei, acompanhado da
respectiva justificativa, que trata da criação de cargos
no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho, da 16' Região, criado
pela Lei n' 7.671, de 21 de setcmbro de 1988, com
sede em São Luís-MA, e jurisdição sobre o Estado
do Maranhão e Piauí.

A medida ora proposta advém de imperiosa necessi
dade em virtude de a Lei n' 7.671/88 ter cuidado apenas
da criação dos cargos de Juiz do Tribunal, Juiz do Traba
lho Substituto e dos cargos em comissão do grupo Dire
ção e Assessoramento Superiores - DAS, tendo silen
ciado a respeito dos cargos auxiliares de carreira, razão
pela qual se propõe, agora, sejam criados através de
lei específica.

Of. SM/127/89
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Preço médio de 22 anos = Ncz$ 17.!l6
Preço atua 1 conge 1ado " Ncz$ 8,20
Custo atual levantado pelo IRGA " Ncz$ 17.14

O mesmo raciocínio, segundo o dólar, atinge o valor
médio de 22 anos em 11,33 US$/s/SOkg, enquanto que
o preço atual é de 4,00 US$/s/50 kg.

A inclusão do preço do arroz em termos de troca
relativo aos insumos - máquinas agrícolas - no perío
do de Jan/80 e Jan/89, dá-nos os indicativos que seguem:

Razões desse empobrecimento:
Nos últimos cínco anos, inclusive no atual, o preço

máximo obtido pelos produtores foi o preço mínimo.
Segundo demonstrativo dos preços recebidos pelos

produtores do Rio Grande do Sul (fontc FGV/CFP),
no período de 22 anos 1967/1988, tendo por base o
ano de 1988 (IGF-DI), a média foi de 1,5136 OTN
por si SOKg, o menor preço ocorreu em 88 e 89 com
0,75 e 0,71 OTN/s/50kg; respectivamente.
Calculando a OTN para abril de 1989, corrigindo os
valores de Ncz 6,17 em I'de Janeiro pelo IPC, chegamos
a 01-04-89 em Ncz$ 11,54. Portanto temos:

Conclusões
1-Os custos subiram assustadoramente.
2 - O preço de comercialização decresceu em valores

reais.
3 - O período de 36 anos (1956/1989), fonte

FEALQ/FGV, demonstra que nos três últimos anos
foram os piores preços reais recebidos.

4 - Toda esta situação torna o produtor totalmente
dependente do sistema financeiro, do Governo e das
indústrias, devendo sistematicamente recorrer a estes
quando o menor problema ocorre.

5 - Não nos esqueçamos de que a agricultura é uma
atividade de alto risco e fundamental para o desenvol
vimento da Nação e precisa ser bem remunerada.

Diante dessa situação, os orizicultores fazem as se
guintes sugestões:

1 - Fazer EGF ao invés de AGF para o arroz de
sequeiro.

2 - Liberação dos preços do arroz tipos 1 e 2.
3 - Criar os tipos 3 e 4, subsidiados para a população

de baixa renda.
4 - Colocar este arroz popular na Cesta Básica.
5-Fixar EGF para 1'105/89 em Ncz$ 13,73/s/50 kg

para o arroz tipo 2 - 50x18.
6 - Recursos - Os débitos dos produtores no Banco

do Brasil já representam mais de 70% dos valores totais
necessários para egefar toda a produção gaúcha.

Encerro meu pronunciamento, Sr. Presidente, fazen
do um apelo, ao Governo Fcderal para que não desesti
mule este setor da economia gaúcha, que representa
40% da produção nacional de arroz. Lembro também
que 90% do arroz irrigado produzido no Brasil vêm
do Rio Grande do Sul.

Era este o registro que queria fazer.

O SR, NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, os trabalhadores brasileiros comemoram, mais
uma vez, o l' de Maio, data universal do trabalho.
Nunca será demais louvar, com o maior respcito, os
que tombaram lutando pelas conquistas da classe obrei
ra, ela que é o motor de todo o progresso ocorrido
ao longo da história da humanidade.

Um pensamento cspecial para os mártires de Chica
go, cinco operários que morreram na forca em 1887,
condenados por distúrbios ocorridos num comício de
que haviam participado, ao final de um processo cuja
lisura haveria de ser desmentida poucos anos mais tarde.
Em 1893, uma revisão processual dcterminada pelo Go
vernador de IlIinois proclamou que a sociedade havia
assassinado aquelcs operários, cujo único crime foi o
de lutar pelos seus direitos.

Tarde demais para a recuperação física daqueles he
róis, a revisão do processo foi oportuna para recupe-

rar-Ihes a honra, c abriu caminho para as conquistas
sociais, que não pararam de suceder dali por diante.
Vítimas da intolerância e do arbítrio, os mártires de
Chicago deixaram, todavia, sementes que germinaram
e um exemplo indelével de coragem e dignidade.

Scnhor Presidentc, a luta operária adentrou o século
XX com muitos episódios violentos, principalmente nas
primeiras décadas. Basta dizer que, no Brasil, até 1930,
o problema social era considerado "caso de polícia".
A partir de Getúlio Vargas é que uma nova concepção
Icgal passou a ditar o relacionamento entre patrões e
empregados,

À medida que o País se industrializava, desanuviou
se, ao menos em partc, o panorama social. Tanto quanto
os de outros países, os trabalhadores brasileiros já têm
O seu lugar ao sol, e, se não estão ainda em melhor
situação, isto se deve à crise de grandes proporções
que nos vem assolando, em permanente desafio aos
homens do Govcrno.

Entretanto, é de justiça reconhecer que a classe traba
lhadora brasileira ganhou vantagens muito significativas
nestes últimos tempos. Os homens que compuseram
a Assembléia Nacional Constituinte tiveram sensibili
dade para ascultar o povo·c colocar na Lei Maior alguns
direitos sociais da maior importância, equiparando a
nossa legislação social ao que há de mais avançado nos
países desenvolvidos.

Basta lembrar a jornada semanal de trabalho, que
foi encurtada de 48 para 44 horas. Os trabalhadores
de empresas que mantêm turnos ininterruptos, por sua
vez, doravante não trabalharão mais do que seis horas
diárias. A hora extra passou a ser paga com 50% a
mais da hora normal.

A instituição familiar foi especialmcnte contemplada
com a licença maternidade de 120 dias protegendo a
gestante e o recém-nascido. A licença paternidade, que
pennite ao pai ausentar-se do trabalho por cinco dias
quando o filho nascer veio em reforço da primeira,
como mais uma conquista de natureza trabalhista em
favor da família brasileira.

O salário mínimo unificado para todo o País, a indeni
zaçâo contra demissão imotivada e o aviso prévio pro
porcionaI ao tempo de serviço têm o objetivo de dar
mais segurança ao trabalhador, valorizando-'O no exer
cício da sua profissão.

Uma atenção especial mereceram os nossos aposen
tados, há tantos anos vivendo em situação aflitiva e
até passando necessidade pela deterioração dos seus
proventos. Estes serão paulatinamente corrigidos, para
devolver-lhes o antigo poder de compra. A Constituição
determina que os reajustes, a partir de agora, devem
acompanhar os salários dos trabalhadores da ativa.

A Lei Maior cuidou também do lazer da classe labo
riosa, ao determinar que as férias serão concedidas com
salário antecipado, acrescido de mais um terço.

Estes, entre outros direitos constantes do novo texto
constitucional, são a garantia de que o trabalhador bra
sileiro tem o seu papel valorizado pelos legisladores
do Brasil. Haveremos de comemorar ainda muitas ou
tras vitórias cm seu benefício e para o seu proveito.
Tenho a firme convicção de que o País há de ultrapassar
esta fase difícil para dar ao seu povo, em especial aos
operários e camponeses, um padrão de vida à altura
do seu valor e do seu merecimento.

O SR, WLADIMIR PAJJMEIRA (PT - RJ. Sem
re-visão do orador.) -Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputa
dos, quero rcgistrar o protesto do Partido dos Trabalha
dores diante da espúria tentativa de regulamentação
do direito de greve.

A medida provisória, quando aprovada na Consti
tuição, destinava-se a leis normais, a assuntos de rele
vante importância e de urgência. O papel de fazer lei
complementar cabe inteiramente ao Congresso Nacio
nal. De forma a intervenção do Presidente da República
é, em primeiro lugar, descabida e, em segundo lugar,
politicamente inconveniente.

Acompanhamos a exposição de motivos que S. Ex'
fez e constatamos que se acusa de grevismo. Na verda
de, ao invés de procurar as causas da greve no baixo
poder aquisitivo da classe trabalhadora, no fracasso do
Plano Verão, o Presidente da República tenta vê-Ia
por si só, não procura entendê-la como uma reação
à situação em que vive o povo brasileiro. Dessa forma,
pende para a política repressiva.
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3 740.841 %
1.490.909 %

7. Aumento no Per iodoImplementas ou Isumos

Trator MF -295
Co Ihedeira
Fert ; 1i zant es
Arroz

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Ivo Mainardi

O SR, IVO MAINARDI (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esteve
em BrasDia, durante a semana, uma comissão de arro
zeiros, representada pelos Drs. Ct:ludio Plácido Ribei
ro, Vice-presidente da Farsul, Loy Ribeiro, Vice-pre
sidente, do Irga, Alaor Pastoriza Ribeiro, da Associa
ção dos Arrozeiros de Tapes, Luís Carlos Hinze, da
Associação Arrozeira de São Borja, Luís Alberto Silvei
ra, Secretário da Farsul, e Fábio Silva e Daltro Greco.
Senhor Presidente, eles vicram buscar uma solução para
a grave crise que vive o setor orizícola do Rio Grandc
do Sul, a fim de que não se desestabilize esse importante
setor da nOssa economia e não fique desestimulado o
nosso plantador de arroz.

O Dr. Cláudio Plácido Ribeiro foi ouvido pela Comis
são de Agricultura desta Casa, Ele nos informou que
na década de 70 colhíamos em torno de 3.000 Kg/ha,
o arrendamento já existia (mais ou menos 80% da ,lrea)
e a lavoura possibilitava bons lucros aos produtores,
empregados, comerciantes, industriais, enfim, os muni
cípios produtores creSceram com os investimentos gera
dos pela orizicultura.

Atualmente o Estado do Rio Grande do Sul colhe
em ramo de 5.000 kglha, produtividade que se equipara
às melhores médias mundiais, cnquanto que a média
do restante dos Estados brasileiros é de 1.500kg/ha.

Observem V. Ex" que, apesar da grande produti
vidade, da diminuição da área plantada em terras arrcn
dadas, a lavoura está com prejuízos. O produtor não
consegue nem mesmo repor seu parque de máquinas,
enquanto que todos os outros setores que dependem
da lavoura (serviços, fornecedores ou indústrias) são
os únicos que ainda mantem lucros, estes gerados pelo
produtor.

auxiliares desse recém-criado e, em vias de inauguração,
Tribunal Regional da 16' região - MA, como consa
grado na alínea b, do inciso J, do art. 96, da Lei Maior.

Não se deve ser olvidado, que a criação ora discorrida
cingiu-se estritamentc ao mínimo nccessário para o per
feito funcionamento dos serviços auxiliares do Tribunal
Regional em causa, além de que os valores das funções,
integrantes da Tabela de Gratificação de Representação
da Corte Regional do Maranhão, serão no mesmo pata
mar das gratificações de idêntica Tabela deste Tribunal
Superior do Trabalho, implantada nos termos do art.
5', da Lei Complementar n' 10/71 e Atos administrativos
conseqüentes.

Finalmente, deve ser aduzido que atribuição de cria
ção das funções da Tabela de Gratificação, objeto da
presente emenda, recai no Poder Legislativo, como se
infere do inciso X, do art. 48, da Constituição Federal,
que dando, contudo, competência a este Tribunal Supe
rior do Trabalho para iniciar o processo legislativo de
scu interesse, como faz certo o art. 61, combinado com
o art. 96, inciso J, alínea b e o inciso IJ, alínea b,
da Carta Magna.

Brasília, 5 de abril de 1989. - Marco Aurélio Prates
de Macedo, Ministro Presidente do Tribunal Superior
do Trabalho.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N' 40/89

Certifico e dou fé que o Egrégio Tribunal, em Sessão
Plena Extraordinária hoje realizada, presentes os exce
lentíssimos Senhores Ministros Prates Macedo, Guima
rães Falcão, Marcelo Pimentel, Marco Aurélio, Orlan
do Teixeira da Costa, 'José Ajuricaba, Ermes Pedro
Pedrassani, Wagner Pimenta, Almir Pazzianot!o, José
Carlos da Fonseca e Antonio Amaral, ao considerar
o pedido formulado no processo Administrativo TST
SP-04/89, resolvcu, por unanimidadc, autorizar o Exce
lentíssimo Senhor Ministro Presidente a enviar ao Se
nhor Presidente da Câmara dos Deputados Projeto de
Lei complementando o quadro da Secretaria do Tribu
nal Regional do Trabalho da 16' Região - Maranhão.

Sala das Sessões, em 28 de abril de 1989. - Neide
A. Borges Ferreira. - Secretária do Tribunal Pleno.

(Publicado no Diário da Justiça, Seção I, de
5-5-89, pág. 7182.)

O SR, PRESIDENTE (José Melo) - Finda a leitura
do expediente passa-se ao
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Os jornais de hoje noticiam que no tratamento de
uma questão trabalhista foi mais fraca a influência da
Ministra do Trabalho. Dorothéa Werneck, do que a
do Ministro do Exército, o que é um sintoma do tipo
de democracia brasileira que temos.

A Constituição não mudou o papel das Forças Arma
das, não as democratizou, e num processo de transição
democrática temos as antigas estruturas militares fun
cionando da mesma forma. Desse jeito, continuam os
generais e o alto comando do Exército a atuar não
s6 com poder de veto, mas também a influenciar desisi
vamente a política do Presidente da República.

Advertimos que no próprio conteúdo da lei desco
brimos uma imposição ridícula do Presidente da Repú
blica. Entre outros aspectos da regulamentação autori
tária, encontramos a tentativa de fazer com que os servi
ços essenciais e os operários necessários à sua manu
tenção sejam definidos, de fato, pelos empresários.
Chegamos a uma verdadeira piada: o trabalhador faz
a greve e os patrões requisitam quantos operários quei
ram para manter a fábrica ou a empresa funcionando.

Trata-se, na verdade, de uma série de setores tentan
do impedir a greve.

Estamos solidários com as greves que espocam pelo
Brasil; compreendemos que greve não é grevismo; a
greve não vem pelo desejo de fazer greve, não vem
pelo descjo de perturbar, a grevc é uma resposta neces
sária, justa e combativa às medidas do Governo. O
Brasil está indo para o caos sob o comando ou desco
mando do Presidente da República. As greves traduzem
simplesmente a necessidade da classe trabalhadora de
não perder tanto.

Apoiamos a greve. Alertamos a Nação para as medi
das do Presidente da República, que, no fundo, tradu
zem uma vocação golpista, autoritária, querendo em
purrar o País para a guerra civil.

Nossa solidariedade aos trabalhadores, nossa denún
cia da atitude do Presidente da República.

O SR. FRANÇA TEIXEIRA(PMDB - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, a Bahia, porque seu atual Governador rompeu
com o Presidente da República, assumindo desde a pri
meira hora, coerente com seus princípios ideol6gicos,
a liderança de uma serena oposição nacional, vem sendo
terrivelmente prejudicada no processo político-admi
nistrativo brasileiro. Não é possível que. devido às posi
ções antagônicas do Presidente da República e do seu
Governador, todo o povo baiano seja premido a pagar
o preço do atraso. da falta de verbas, permanente e
perversamente retidas, e da procrastinação, até porque
nehum governador tem qualquer obrigação de, no apa
rente regime democrático que estamos atravessando,
subordinar-se às vontades e aos caprichos do Presidente
ou, por dever de oftcio, aliar-se às suas idéias políticas,
sob pena de fracassar no governo.

Os tempos são outros: Parece que s6 o Palácio do
Planalto ainda não pecebeu isso. A independência nas
ações e o livre pensar são elementos determinantes e
significativos de uma democracia que se pretende sau
dável.

Agora mesmo ameaçam construir uma ferrovia entre
Petrolina e Salgueiro. no Estado de pernambuco, com
custo estimado em trezentos e cinqüenta milhões de
dólares, para conduzir toda a soja produzida em Barrei
ras. na Bahia. A soja teria que fazer uma penosa e
caríssima travessia, passando por Ibotirama, Juazeiro,
Petrolina. Salgueiro e, finalmente, Recife, quando o
mais certo e econômico seria a reforma da estrada de
ferro Juazeiro-Salvador, já existente, a um custo bem
menor - 50 milhões de d6lares - beneficiando dezenas
de Municípios baianos e implantado o caminho natural
da soja colhida na bahia. Pelo Porto de Aratu. o Estado
baiano nãõ perderia seus ganhos tribntfírios e sociais,
auferidos com o suor e a determinação de seu povo
e sua gente.

Não é possível que a Nação brasileira seja punida,
toda ela, pela antipatia e rancor que o Presidente da
República nutre pelo Governador Waldir Pires. Se uma
estrada de ferro pode custar 50 milhões de dólares e
aumenta seu custo para 50 milhões somentc por um
capricho do presidente, que não quer beneficiar a bahia,
não é apenas o povo baiano o grandc prejudicado, mas
todo o povo brasileiro, que paga com sacrifício doloroso
seus impostos, mais uma vez penalizado com o desvio
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criminoso de recursos administrativos. para a rota de
mais esta mesquinharia política.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente. trago ao conheci
mento desta Casa, no dia de hoje, trabalho que está
sendo desenvolvido a nível da Comissão de Educação.
cultura. Esporte e Turismo, a qual tenho a honra de
presidir. Logo após sua instalação, entendemos ser prio
ritário o tratamento a ser dispensado à elaboração da
legislação complementar naquelas leis que a Carta Mag
na de 1988 nos remeteu para apreciação. Inicialmente.
tivemos o cuidado de constituir grupos de trabalho para
que pudéssemos, dando prioridade ao assunto, começar
todo um trabalho, rccolhendo contribuições as mais
diversas, de forma a. no tempo mais rápido possível.
sem prejuízo da qualidade que a matéria possa ter.
ingressar nesta Casa com o projeto que trata da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Plano
Nacional de Educação. do Plano de Carreira para o
Magistério, bem assim na área da cultura, do esporte
e do turismo. Esses grupos já iniciaram seus trabalhos
dentro de uma metodologia que prevê audiências públi
cas com entidades do Governo e da sociedade civil.
Ouvimos órgãos, como o Conselho Federal de Educa
ção, a Associação de Educação Católica, que representa
o sentimento e o pensamento da CNBB. a Andes e
a Fasubra. Até o final de maio teremos ouvido cerca
de trinta entidades das áreas de educação. cultura espor
te e turismo.

Com a contribuição valiosa da sociedade brasileira,
poderemos elaborar projetos de lei que tragam a legiti
mação da base, o sentimento da sociedade, que possam
corresponder aps anseios daqueles que, em última ins
tância, esperam, de todos n6s. uma legislação que com
plete e que consagre os princípios consagrados na Cons
tituição de 1988.

Tais considerações representam uma prestação de
contas que fazemos dos nossos trabalhos iniciais da Co
missão que tenho a honra de presidir, a qual busca,
com essa sistemática adotada, produzir um trabalho
da melhor qualidade.

Sei que este é o sentimento de todos os Srs. Depu
tados da Câmara Federal. Assim. haveremos de cons
truir uma legislação em tempo hábil, que possa repre
sentar o pensamento e a idéia da comunidade ligada
à educação, à cultura. ao esporte e ao turismo em nosso
Pais.

O SR. EDME TAVARES (PFL - PB. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr'- e Srs. Depu
tados, as comemorações do Dia do Trabalho constituem
significativa oportunidade para se examinar a realidade
dos dias de hoje, com os olhos no futuro.

Desenvolvimento com justiça social é o compromisso
que todos temos com a grande comunidade brasileira,
que exige crescente participação de seus diversos seg
mentos no processo de transformação por que passa
o País.

Liberdade, igualdade e representa atividade são cer
tamente atributos importantes e essenciais à democra
cia. Mas é também fundamental que os governos demo
cráticos favoreçam a maioria da população. benefician
do maior número possível de cidadãos, levando para
muitos os frutos do desenvolvimento e do bem-estar
social.

A caminhada pela via da abertura política inclui a
abertura econômica, esta envolvendo o fortalecimento
dos mercados, da empresa privada nacional e dos traba
lhadores - artífices e destinatários da construção deste
novo tempo social.

Ao traduzir o meu apreço aos trabalhadores de todo
o País, proclamo a impossibilidade da convivência, que
ainda perdura, desses dois Brasis - o real e o imagi
nário.

O Brasil real é aquele em que a classe trabalhadora
passa dificuldades, e são os próprios empresários que
reconhecem a necessidade de fortalecer os patamares
salariais dos menos privilegiados, como forma de incen
tivar o consumo interno.

Em relação ao Brasil imaginário, estou convencido
de que as distâncias salariais entre a menor e a mais
alta remuneração respondem pelos desníveis sociais que
envergonham a sociedade brasileira. concorrendo para
o clima de desequilíbrio da economia, ademais da am-
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pliação dos índices de pobreza. que todos devemos re
pudiar por serem injustos e perversos.

Neste dia de reflexão. entendo que pela via pacífica.
do diálogo c do entendimento. no exercício democrático
do voto, dispõem os trabalhadores de vigoroso instru
mento para a concretização dos seus sonhos e aspirações
que não podem agasalhar sentimentos de violência e
de desespero,

A conjuntura atual de dificuldades deve constituir-se
em dasafio para atcançarmos dias melhores, nesta trin
cheira de lutas em que, ombro a ombro, lias encontra
mos, movidos pela responsabilidade de legarmos às fu
tura, gerações um Brasil mais justo e mais humano.

Na Constituinte fui um defensor intransigente dessas
causas.

A todos os trabalhadores da minha Paraíba, sem qual
quer distinção. e a cada um em particular, transmito
o meu abraço solidário, na certeza de que as minhas
ações como homem público estarão sempre voltadas
para a defesa de seus interesses que se confundem com
a vontade superior desta grande Nação que almeja cres
cente prosperidade para seus filhos, em clima de paz
e de liberdade.

Muito obrigado.

O SR, SAULO QUEIROZ (PSDB - MS, Sem revisão
do orador.) -Sr. Prcsidente, o Govcrno editou ontem,
às pre'5as, a Medida Provisória n' 50, que busca a regu
lamentação das greves. A nossa avaliação é que as medi
das provis6rias - e isso já foi amplamente discutido
nesta Casa - não se prestam a ações dessa natureza.
A lei das greves é assunto extremamente importante
e sua regulamentação vai ter de ser exaustivamente
estudada e debatida no Congresso. Alêm do mais, Sr.
Presidente, a lei que ontem foi tratada por esse instru
mento inadequado decididamente foge ao espírito do
que tratamos aqui durante os trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte.

A mim, Sr. Presidente, íicou a impressão de que
com essa decisão o Palácio do Planalto busca, na verda
de. a intimidação de alguns setores que estão em greve,
E quero aqui falar particularmerite da catcgoria a que
pertenço, Como funcionário do Banco do Brasil, estou
convencido de que somos essencialmente legalistas. As
sim sendo, os bancários não iriam decretar um e~tado

de greve e mobilizar todo o seu corpo funcional movidos
por retaliação política ou por espírito de oportunismo.
O que eles pleiteiam é o cumprimento de uma decisão
da justiça que o banco não cumpriu até agora. Por
isso, na minha avaliação, a greve dos funcionários do
Banco do Brasil é perfeitamente legal. é uma mobili
zação lícita. E o que estranhamos é que, diante de
fato de tão grande relevância. inclusive de importância
hist6rica. qual seja, o papel que o Banco do Brasil
desempenha no País há tanto tempo, e o que representa
o corpo de funcionários desta instituição tão perma
nente, algumas pessoas, ocupantcs de funções de co
mando, atentem contra essas coisas que são perma
nentes e hist6ricas. A direção do Banco do Brasil é
um fato transit6rio; já o seu corpo de funcionários é
permanente. No entanto, num processo de retaliação.
a Presidência do Banco do Brasil editou, ontem, carta
circular, onde estabelece um clima de verdadeiro terro
rismo entre os funcionários, admitindo uma transfe
rência de alçada. E, mais do que isso. obrigando os
gerentes de agências e superintendentes nos Estados
a fazerem uma retaliação brutal contra os funcionários
comissionados.

Ora, Sr. Presidente. não é assim que vamos construir
a democracia no País, nem é através da queda de braço
que vamos construir o Brasil que almejamos.

Como funcionário do Banco do Brasil e como Parla
mentar, nesta simbiose que me permite contatos em
busca de solução, f"i ao Sr. Ministro da Fazenda fazer
um apelo no sentido de que se abrissem canais de nego
ciação. E, para surpresa minha e quase estupefação,
o Governo adotou realmente a política da ~ueda de
braço. O Governo não quer conversar. O Governo não
quer negociar. O Governo quer apenas retaliar. E a
prova maior, mais evidente e incontest;lvel de qne existe
retaliação e que esta é a posição do Governo veio atra
vés da Medida Provis6ria n' 50. que. tenho absoluta
convicção, pelo que já aprovamos ontem, será negada
como de rc1evância e urgência pelo Congresso Nacional.
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Evolução dos d<Jdos salariais em 1989

o SR. VICENTE BOGO (PSDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
quero, em primeiro lugar, secundar as palavras do De
putado Ivo Main.ardi, que se referiu à problemática
do Arroz do Rio Grande do Sul, em especial. Aquele
setor vive momentos de dificuldades, especialmente em
razão da política econômica de garantia de preços míni
mos c da política da AGF e EGF, faltando recursos
para essa finalidade, bem como em razão dos altos cus
tos de produção. É indispensável que o Governo inter
venha no sentido de assegurar a remuneração justa e
adequada para o arroz produzido no Rio Grande po
Sul e também nos demais Estados brasileiros.

Aproveito a oportunidade para também me mani
festar a respeito da Medida Provisória n' 46, do Governo
Federal, que dá tratamento igual para o crédito rural.
Quer dizer, o Governo não cobra LFT sobre os financia
mentos obtidos de recursos lastreados pela Caderneta
de Poupança Verde, caderneta rural, ficando portanto,
todos esses recursos com correção monetária variando
conforme a variação do IPC, mais os .iuros contratuais.
Quero crer que o Congresso Nacional deva, na próxima
semana, apreciar essa medida provisória aprová-Ia, a
fim de diminuir a angústia dos produtores rurais.

Em segundo lugar, quero dizer que recebi um docu
mento da Federação das Associações dos Servidores
das Universidades Brasileiras. Sr. Presidente, estamos
hoje com 28 universidades paralisadas, estando em gre
ve os seus servidores e boa parte dos professores dessas
universidades.

Nesse documento lemos o seguinte;

Se compararmos o Brasil, com 75 universidades para
140 milhões de brasileiros, e tomarmos a Rússia com
220 milhões de habitantes e 870 universidades ou insti
tuições de ensino superior, esta comparação vai mostrar
a desproporcionalidade, ou seja, a pouca oferta da pos
sibilidade da preparação da nossa juventude, a nível
de 3" Grau.

Por isso, quero manifestar meu apoio e minha solida
riedade aos servidores das universidades brasileiras, ao
seu corpo docente, boa parte em greve, que reivindicam
a reestruturação da universidade, sua modernização e
recursos para o seu bom funcionamento.

Sr. Presidente, prossegue o documento:

"A queda nas verbas de OCC não apenas impede
a expansão das atividades de ensino, pesquisa e
extensão, asseguradas pela Constituição, pois exi
gem mais espaço físico, mais recursos para manu
tenção e reparo, maior consumo de energia, mate
rial de consumo e combustíveis, mais livros c perió
dicos, mais equipamentos didáticos e científicos,
como está conduzindo ao sueatcamento da estru
tura já existente.

A Fasubra, a ANDES e a UNE, entidadesrepre
sentativas da comunidade universitária de todo o
Brasil, vêm colocar para os Srs. Deputados a neces
sidade urgente de reverter este quadro de sucatea
mento das lfes públicas, exigindo, junto ao Go
verno c, em particular, junto ao MEC. a implemen-

taçáo do art. 212 da Constituição, que prevê a apli
cação de nunca menos de 18% da receita da União
para a educação. Nesse sentido é urgente a defini·
ção imediata de 28% do orçamento global do MEC
para a rubrica de OCC.

Da mesma forma, é urgente liberar os saldos
de convênios, recursos próprios e do Tesouro jã
destinados às universidades, hoje centralizados pe
lo Governo no Orçamento Fiscal da União e impe
didos de serem utilizados até o momento.

Ao mesmo tempo, os servidores públicos vêm
sendo alvo neste momento de uma política vergo
nhosa de diferenciação. no que tange à política
salarial, com o setor privado.

O argumento do Governo é que os gastos com
salários está ultrapassando a sua arrecadação. Foi
esta avaliação que o levou a suspender a URP dos
servidores públicos, apesar de todas as evidências
de que os gastos com pessoal não chegavam sequer
a atingir o limite constitucional.

Al6m de serem discriminados em relação à polí
tica salarial, os sel'Vidores das Ifes vêm sofrendo
um brutal arrocho salarial que pode ser acompa
nhado pelos quadros apresentados abaixo;

Quadro 1: Em apenas quatro meses os servidores
necessitarão de 88,57% (Dieese) Ou 100% (IBGE)
para recompor o salário real de lo de Janeiro de
1989. O que demonstra o brutal arrocho provocado
pelo Plano Verão.

PiSO da

Categoria 3.883,00 49,0 16.470,25 45.5 W.;·:1cl.iol JU.G 123.87 2~.'3

EVOlUção do nosso Piso Salarial
(Em comparação com O salário mínimo do DIEESE

ABR/87 % MAR/88 % JUN/88 % MAR/89 %

Salário
Minlmo 7.916,56 100 35.938,40 100 62.780,06 100 470,68 100DIEE3E

Obs. - 1º de março - 100
- Reajuste 1 - Reposição necessária segundo os números do IBGE
- Reajuste 2 - Reposição necessária segundo os números do DrEESE
- , Inflação de abril está estimada em percentuais divulgados pelas

instituições respectivamente responsáveis pelo cálculo do IPe e ICV

lndice Reajuste Reajuste
Mês Reajustes Salário IPC IPC ICV ICV 1 2

nominal Acumulado Acumulado IBGE DIEESE

JAN 100 70,28 170.28 33,73 133,78

FEV 100 3,60 176,41 18,41 158,41

MAR 100 6,09 187,15 10,22 174,60

ABR 100 ,. 7,D %200.25 x8.0 '188,57 '100,25 '88,57

50%, conforme demonstra o quadro comparativo
do nosso piso em relação ao salário mínimo do
DIEESE.

que já foi o ouvidor-geral, o porta-voz e também Gover
nador do Presidente Sarney, e que o Brasil inteiro sabe
ser pessoa da absoluta confiança do Presidente da Repú
blica. Pois bem, S. S' dizia simplesmente ao repórter
que o programa de preservação do meio ambiente em
defesa da Amazônia, Nossa Natureza, não podia ser
realizado no momento porque faltavam verbas. Quer
dizer, apelava publicamente ao Ministro do Planeja
mento p~ra que liberasse as verbas a fim de que ele
pudesse começar a trabalhar. Não apresentou qualquer
medida concreta no sentido da preservação da região.
E disse mais: que considerava a burocracia muito pior
do que o combate ao meio ambiente. Esse homem.
que foi. repito, o ouvidor-geral, o porta-voz do Presi~
dente, o Governador de Fernando de Noronha, que
é amigo do peito do Sr. José Sarney, diz que não tem
condição nenhuma de implementar um programa como
o Nossa Natureza, que diz respeito à Amazônia, à Mata
Atlântica e a outros recantos do Brasil, que está sendo
reclamado pelo Brasil inteiro, recebendo inclusive pres
são por parte da opinião pública internacional. Existem
hoje manifestações em Paris, em Londres, em Berlim
a respeito da defesa da Amazônia. cJ que é que os

Quadro 2; Em abril de 1987. a categoria conquis
tou um piso nacional de salários. Este piso vem,
no decorrer de 2 anos, corroído em praticamente

o SR. BENEDICTO MONTEIRO (PIB - PA. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente. Sras. e Srs. Depu
tados, ontem, quando assomei a esta tribuna, falei a
respeito dos Municípios do meu Baixo Amazonas, na
Amazônia, mais precisamente do Estado do Pará. Citei
nominalmente Alenquer, Santarém, Óbidos. Oriximi
ná, Juriti, Faro, Monte Alegre e Prainha, reclamando
imediata assistência por parte das autoridades compe
tentes para aquela região que está sendo assolada por
grande enchente do rio Amazonas e seus aft uentes.
HoJe, fiquei surpreso ao ver e ouvir, no programa Tele
manhã, a entrevista do Sr. Ronaldo César Mesquita,

Queremos dos Srs. Deputados: a) a denún
cia vi~orosa, junto à opinião pública, dessa situação
de eose profunda vivida pelas Ifes e do arrocho
brutal que vem sofrendo a categoria: b} A formação
de um bloco parlamentar para fazer gestões junto
ao Governo, MEC e MTb, no sentido de abrir
negociações efetivas em torno de nossas reivindi
cações.

Atenciosamente,
CNGlFasubra"

..A universidade pública brasileira vem sendo
alvo, neste momento, de uma brutal redução no
aporte financeiro provocado pelo corte de verbas
por partc do Governo. Está colocada a perspectiva
de um grande número de Ifes públicas virem a
fechar as portas, ainda neste primeiro semestre de
1989, por absoluta falta de condições de saldar com
promissos essenciais coma contas de água e luz
e do funcionamento global da universidade.

A política do Governo, de descompromisso cada
vez maior com o, serviços que deveriam ser públi
cos, fez com que as verbas destinadas ao ensino
público superior, e, em particular, as verbas para
OCC (Outros Custeios de Capital), chegassem a
um dos índices mais baixos da sua história.

Os recursos para a educação vêm sofrendo uma
redução histórica, basta citar alguns dados; "Entre
1970 e 1973, enquanto o PNB subia de 9,5% para
11,4%, o percentual orçamentário para a educação
caía de 3,16 para 2,9%, chegando até 2,5% em
1975. Em 1980 e 1981, este percentual mal ultra
passou os 4,0%", (fonte: caderno da ANDES n'
1). Também o, recursos para OCC diminuíram,
desde 1973 até 1978, de 32% em valor real (idem).

Dados recentes confirmam que a situação pouco
mudou. O compromisso público do Governo assu
mido com o CRUB, ANDES e Fasubra, nas nego
ciações de 1987 de dotar as Ifes de 15% do OG
(Orçamento Global) Para OCC em 1988, ficou lon
ge de ser cumprido. (Fonte: Prof. Elias Antônio
Jorge).

Por outro lado, tomando-se todas as fontes, o
montante de recursos destinados às lfes deverá fi
car em torno dos 50% do orçamento global do
MEC. Isso se considerarmos como moeda o cruza
do. A conversão do Orçamento Global do MEC
em U$$ e OTN. mês a mês. aponta, numa primeira
análise (com valores reais), para uma brutal dimi
nuição da participação das Ifes no OG do MEC,
reduzindo-a para a faixa dos 30%. (idem)

As Ifes, (Institnições Federais de Ensino Supe
rior) têm convivido. desde 1973, com elevado défi
cit nas rubricas de OCC (Outros Custeios de Capi
tal). De 1973 até 1978, o valor destas rubricas dimi
nuiu 32% em valor real. Hoje, o peso de OCC
continua reduzido, atingindo somente 6,07% com
relação ao OG (Orçamento Global) do MEC."

Sr. Presidente, a situação em que vivem as univer
sidades 6da maior gravidade. É indispensável que sejam
alocados os recursos necessários para o bom funciona
mento das universidades, bem como a ampliação do
contingente de jovens a serem atendidos.
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amazônidas podem esperar do Presidente da República
neste momento em que S. Ex' intervém na Sudam e
toma medidas meramente administrativas, pois que a
buroeracia impede que esta região receba os recursos
necessários não só para o seu desenvolvimento, mas,
sobretudo, para a sua preservação, tão urgente e recla
mada por todos?

O SR. RUBEM BRANQUINHO (PMDB - AC. Scm
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
O Estado do Acre é uma Unidade da Federação que
tem amplas perspectivas de progresso. Temos ?m terri
tório de 152 mil quilômetros quadrados, hgelramente
superior aos Estados do Ceará e Santa Catarina. As
nossas tenas são altas e temos nascentes dos afluentes
da margem direta da calha do rio Amazonas e mais
de 1.500 quilômetros de fronteira eom o Peru e a Bo
lívia.

Não obstante tenha o Aere uma história relevante
e bonita da sua formação social e econômica, da sua
integração ao Brasil, conforme consagra o Trat~do de
Petrópolis de 1903, ultimamente temos Sido objeto de
grande incompreensão por parte de vários setores da
nossa própria Pátria. A questão ecológica tcm sido tra
tada de forma distorcida por pessoas que não conhecem
nossa realidade. Todo homem de bom senso é a favor
da ecologia. Cabe aos homens públicos principalmente
a responsabilidade de levar a sério esse assunto. Para
isso é necessário que conheçam profundamente a re-
gião. .

Assim, quero registrar meu protesto eontra pronucIa
mentos feitos nesta semana, no plenário da Câmara
.dos Deputados, pelo Deputado ~ui~ Salomão, do Rio
de .Taneiro. Esse Parlamentar fOI cnado nas praias de
Copacabana, onde é residente. Não conhece nos~o esta
do e veio dar aulas de como fazer o desenvolvlmento
sócio-econômico do Acre. Protesto contra isso. S. Ex'
não conhece nosso estado, nossa realidade, nunca este
ve ou viveu lá e não sabe de nossas dificuldades. Não
sabe, por exemplo, que hoje somos auto-suficientes na
produção de proteína bovina. Depois de, u?1longo tra
baJho hoje exportamos carne para Rondoma e Manaus.
Qu~ro dizer que, não obstante as dificuldades, o Go

vernador do Estado, Flaviano Flávio Batista de Melo,
tem feito esforço gigantesco para conciliar as atividadcs
econômicas do nosso estado. Somos o maior produtor
de bonacha natural e o maior produtor de castanha.
Também temos nossa produção de carne. Isso é impor
tante, porque há 15 anos o acreano. tinha de ir para
uma fila à meia-noite, de 15 em 15 diaS, para comprar
um quilo de carne, de péssima qualidade, pelo dobro
do preço do Centro-Sul do País. Hoje produzimos carne
de boa qualidade e mais barata do que no Centro-Sul.

O governador do nosso estado tem procurado fazer
o zoneamento ecológico. O Acre é pioneiro nessa atua
ção. Colocou órgãos estaduais, como é o caso da Funtac,
para fazer estudos. A Secretaria do estado tem mantido
entendimento com os setores competentes do Governo
Federal. Por tudo isso, SI. Presidente, não podemos
aceitar que o Deputado Luiz Salomão venha criticar
nosso governador, quando ele se solidarizou com os
produtores da região, que já tinham autorização par~

fazer sua atividade agropecuária devidamente auton
zado pelo IBDF. depois de pronto um projeto caro,
difícil de ser executado.

Sofremos perseguição recentemente, quando um. ho
mem despreparado chamado Renato Torrano, OUVIdor
da natureza. chegou abrutalhadamente no Estado do
Acre e cancelou autorizações já definidas, aprovada
no ano passado.

Quero manifestar minha solidariedade ã Federação
de Agricultura do Estad~ c ao Gov~rn,:, do estado e
o meu repúdio ao pronunciamento aqUi feito pelo Depu
tado Luiz Salomão.

Muito obrigado.

O SR. AMAURY MüLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
diz a sabedoria popular que "quem diz o que quer ouve
Oque não quer". Dias atrás, inconfonnado com .as diS
torções de uma notícia publicada no Jornal CorreIO ~ra.

ziliense na coluna do jornalista Ary Cunha, "ViStO,
Lido e Ouvido" , sobre uma delegação de Parlame~tares
que iria à Cuba, às. expensas d? Co?gresso NaCIOnal,
suscitei uma questão de ordem; Imediatamente respon-
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dida pelo Primeiro Vice-President.e, Deputad~ Inocê~

cio Oliveira. A resposta foi no sentido de que nao eXistIa
essa delegação e. muito menos, a intenção da Câmara
dos Deputados patrocinar cs~a viagem. , .

Ora, diante dISSO, Sr. PreSidente, como a notiCIa e~a

rigorosamente mentirosa. distorcia a verdade, agredIU
a realidade, o que requeri à Mesa foi simplesmente
a observância dos princípios constitucionais: c~ntid?s

no art. 5v, inciso V, que defere à pessoa ou mstitUlçao
atingida - e, no caso, a Câmara dos Deputado.s fOI
a instituição atingida - o direito de defesa propOl:clOnal
ao agravo, sem prejuízo de uma ação n? se!'tld? ~e

indenizar a parte atingida por danos moraiS e a propna
imagem. Outra coisa não fiz do que propo~ à Mesa
O restabelecimento da verdade, com base em dlSpOSltlVO
constitucional, através de uma questão de ordem, não
de um discurso. Eis que, ontem. na mesma coluna,
o jornalista Ary Cunha. inconformado com a altivez
da verdade, que pode machucar - mas é bom que
machuque quem mente -responde à questão de ordem
com a seguinte nota:

"Cuba: uma nota desta coluna foi motivo de
um acre discurso na Câmara, pronunciado pelo
Deputado Amaury Müller. Retifico a m~téria. A
viagem não será feita às expensas da. C~mara,. e
aproveito para repelir e devolver os a~Jetlvos util!
zados na falação do parlamentar: a tnbuna da Ca
mara está alguns quadratins acima dele."

Certamente, ~stá muitos quadratins acima de mim,
mas o verdadeiro jornalismo - o jornalismo sério, res
ponsável, que tem compromissos com a verdade - está
certamente muitos quilômetros acima do Sr. Ary Cu
nha. Não aceito esse tipo de agressáo.

Creio inclusive, Sr. Presidente. que a Mesa não se
comportou como devia fazendo uma simples notifi
cação ao jornalista de q~e a notícia não era ver~a?ei~a.
A Câmara deveria adotar, por sua Mesa, proVidenCiaS
no sentido de que o texto constitucional fosse cumprido,
isto é, o direito de resposta proporcional ao agra~o

e até pensar em uma ação judicial para reparar quais
quer danos morais ou à imagem do Parlamento ~~e

teriam ou poderiam ter sido provocados porum~ notiCia
absolutamente inverídica, rigorosamente mentrrosa.

Ora, quem difunde notícias que não são verdadeiras,
quem difunde mentiras mentiroso é. E eu aqui, ag,:ra,
num discurso acre, como forma de repulsa a esse tipo
dc manifestação, de qucm manipula os meios de comu
nicação para continuar falando inverdades, chamo?
Sr. Ary Cunha de mentiroso c assumo a respo~sa?l

lidade pelo que digo. Um jornalista não tem o dlrelto
de falar-se de uma coluna para difundir inv~rdades .e
continuar difundindo essas inverdades, mesmo depOIS
de advertido de que a notícia veiculada não era verda-
deira. .

Fica o meu protesto, não apenas contra esse tipo
de notícia mas também contra a omissão da Mesa,
que náo s~ube conduzir a questão de ordem p~)f mim
levantada. Desde que a notícia não era verdadclra, que
se cumprisse a Constituição e que a instit~ição tivesse,
como não teve, direito de resposta proporCIOnal ao agra
vo e até se pensasse, quem sabe, em acionar judicial
mente esse jornalista para que não continuasse, como
continua, a difundir inverdade e mentiras.

O SR. JORGE ARBAGE (PDS - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, entre os muitos salmos,
encontramos um que reflete realmente uma grande be
leza divina: "Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor."

Creio que o Brasil, por ter Deus como seu Senhor,
ainda esteja podendo sobreviver às procelas de tantos
acontecimehtos trágicos que enfrentamos no dIa-a-dla
das nossas atividades.

Venho aqui para, desta tribuna, agradecer a todas
as Lideranças partidárias com representações nesta au
gusta Casa do povo brasileiro o apoio e a solidaried~de,

proporcionando a aprovação de projeto de .lel de mmha
autoria que exclui da antecipação dos fenados para a
sengunda-feira aquele que diz respeito à comemoração
do Corpo de Deus.

Coloquei na justificativa este pequeno fragmento:

"O Dia do Corpo de Deus é dia de festa para
o católico, ou seja, para a maior parte do povo
brasileiro. Não é justo, portanto, que aquele. que
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trabalham sejam privados de participar das celebra
ções, quando todos os Vés se unem para agradecer
e louvar o amor de Cnsto, que dá Seu Corpo em
comunhão."

Esse dia, tem uma alta significação, tanto para a I!lf~

ja como para os fiéis católicos, porque é o dia da mstltUl-
ção do Santíssimo Sacramento.. .,

Portanto, Sr. Presidente, ao deIxar aqUi re~lStrado

meu ágradecimento à Câmara d~s Depu.t~do~ e a~ Llde
rauças que nos apoiaram n~sta Justa re~vll~dlcaçao qu~

refletc o pensamento de mms de cem mJ1hoes de católI
cos brasileiros, quero também, por antecipação. agra
decer às Lideranças partidárias do Senado da RCplí
blica, onde o projeto, ontem, foi lido em plenário. Na
próxima terça-feira. será col?cado em votaçã?,.també~
com o apoio de todas as Lld~ranças partId~n~s, apos
o que subirá à sanção d? Preslden.te da R~publIca.

Concluindo, Sr. PreSidente, delXO aqUi a esperança
de que a comemoração de ~orpus Christi ~o dia ~5

de maio próximo vindouro atnda possa ser feita no dIa
em que deve ser celebrado pelo calendário da Igreja
Católica.

O SR. ANTÔNIO PEROSA (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente. a Casa vem discu
tindo, ao longo desta semana, a legislação eleitoral que
regulamentará as eleições presidenciais a se realizarem
após vinte anos. Um dos itens que ~uscitou maiores
polêmicas foi o referente à divul&açao .das pesqUlsas
eleitorais e até que prazo se podenam divulgar as pes
quisas eleitorais. Entendeu esta Casa que esse prazo
deveria ser de até 30 dias antes da realização do pleito.

O PSDB tem uma posição, manifcstada pelos seus
Líderes e Deputados nesta Casa, no sentido de que
esse prazo seja diminuído e seja possível realizar a div~l

gação das pesquisas até alguns dias próximos ao dia
das eleições. Aqui se manifestaram sobre o assunto
o Senador Fernando Henrique Cardoso e também o
nosso Líder na Câmara, Deputado Euclides Scalco. A
notícia que lemos hoje em O Estado de S. Paulo dá
vazão ao receio da classe política quanto ã divulgação
dessas pesquisas eleitorais. Não só os políticos, mas
toda a população tem receio de que essas pesquisas
sirvam de instrumento de manipulação da soberania
da vontade popular. Tanto isso é verdade que, recente
mente, uma pesquisa de um instituto de opinião pública
vinculado a um jornal deu um resultado completamentc
diferente do divulgado por outro instituto. O que o
povo desconfia da divulgação dessa pesquisa é que esses
dados estejam servindo para dar crédito a propostas
que, junto à populaçã'J, não têm acolhida. ~ isso que
preocupa a todos nós do PSDB, que nos mamfestamos
quanto à divulgação das pesquisas. .

Sr. Presidente, a pesquisa do Instituto Datafolha di
vulgou que o Governador Orestes Qnércia, se dispu
tasse a eleição para Presidente da República, teria hoje
18% das preferências populares. O Ibope, analisando
o mesmo período, dá para o Governador apenas 7%.
São essas incongruências que fazem com que não só
os políticos desta Casa, mas principalmente o povo te
nha receio de que isso está sendo feito para iludir a
vontade popular.

O SR. RUY NEDEL (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs, Deputados,
a edição da Medida Provisória n' 50, por parte do Poder
Executivo, parece-nos inadequada para a matéria ali
tratada. A Constituição, promulgada em 5 de outubro
de 1988, em seu art. 9', inciso VII, diz, de fonna bem
clara que greve é matéria de lei complementar votada
nest~ Casa. Eu mesmo tenho já encaminhado projeto
de lei complementar que regula o direito de greve no
serviço público. Essa proposição, posso adiantar, já está
tramitando na Comissão de Constituição c .Tustiça, com
parecer do Relator, tendo recebido duas emendas.

Se essa matéria é urgente, fazemos um apelo para
que tramite com urgências pelas dependências desta
Casa. E é preciso lembrar à Nação inteira que este
Congresso não está parado. Aqui estão sendo elabo
rados as leis complementares e ordinárias.

Também apresentamos projeto de lei que dispõe so
bre crédito fundiário. A propósito, a Constituição prevê
o período de um ano para que o Congresso regulamente
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como deve ser implementada a política agrícola e fun
diária.

Finalizando, Sr. Presidente, cabe ao Governo tomar
medidas conforme os rumos das greves, mas não tentar,
através de medida provisória, instituir lei complementar
que compete a nós elaborar e votar.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JOSÉ FERNANDES (PDT - AM. Sem revisão
do orador.) - Sr Presidente, Srs. Deputados, os jornais
de hoje noticiam que O Governo planeja para o dia
1.' de maio a instituição de um novo piso salarial, no
valor um pouco acima de oitenta cruzados novos. Se
bem observarmos, constataremos aí um aumento de
cerca de 30%. E ainda pelo valor real do mercado do
dólar, cuja cotação já ultrapassa 2 cruzados novos e
40 centavos, verifica-se que mal atinge 34 ou 35 dólares,
se fizermos os cálculos com exatidão, um salário mínimo
ou piso salarial no Brasil - lamentavelmente, um dos
menores do mundo.

O País fala muito, e as autoridades, inclusive, fazem
ressoar a mensagem de que o Brasil precisa crescer,
investir. E quando se fala isto se pensa em criar certos
incentivos, em beneficiar certas instituições financeiras
para propiciar o crescimento das empresas. Mas este
é um País que nunca irá crescer porque não existe na
história do desenvolvimento econômico das nações
avançadas coisa semelhante. ou seja, que um país faça
um esforço para crescer e, ao mesmo tempo, restrinja
o seu mercado interno.

Manter esse piso salarial em cerca de 30 ou 40 dólares
significa definitivamente abdicar do mercado interno
brasileiro, bem como filanter perenemente fora de mer
cado, sem poder aquisitivo, sem poder de compra. sem
poder participar do mercado, como cidadãos, ccrca de
70 a 75 milhões de brasileiros. Essa é, talvez, a primeira
ação que deve ser desenvolvida para resgatar esses con
tingentes que estão fora do mercado brasileiro, que
não podem ser considerados consumidores. E. na hora
em que começarmos a resgatar esses brasileiros para
participarem do mercado consumidor, vamos então pro
piciar o crescimento. a auto-sustentação. porque as em
presas produzirão e terão no mercado interno uma parti
cipação expressiva de consumidores.

Não se pode esperar que, continuando a situação
como está, tenhamos, a cada dia, de comprimir esse
mercado para vender mais barato e também sofrer a
determinação nas relações de troca com o mercado exte
rior. Não é assim no Japão, que por alguns é conside
rado milagre; não é assim com a Alemanha Ocidental,
não é assim com a Itália. Os Estados Unidos, o grande
gigante americano, não chegam a exportar 12% do seu
PIE. O Japão, que chega, às vezes, a 20%, mantém-se
em torno de 16 a 17%. A Alemanha Ocidental, país
que desfruta condições invejáveis, não chega também
a exportar 20% do seu PIE. Nós, lamentavelmente,
que estamos longe do estágio desses países superde
senvolvidos, estamos caminhando para exportar cerca
de 15% do nosso PIE.

É, pois, lamentável esse modelo de pseudodesenvol
vimento que especialmente o Governo do Presidente
Sarney tem proposto ao povo brasileiro. Espero, então,
Sr. Presidente, que haja possibilidade de revertemos
essa situação. sem discutir o débito externo - faz-se
um esforço monumental para continuar a pagar algo
que o País já não deve mais; gostaria que pudéssemos
ter sentado à Mesa não só o Governo, mas os empre
sários e os trabalhadores, para fazerem um pacto, a
fim de resgatar essas populações que não chegam a
participar do mercado interno, um pacto para fazer
crescer esse mercado intcrno e que significa o cresci
mento duradouro da nossa Pátria em termos econô
micos.

O SR. NET~TON FRIEDRTCH (PSDB - PRo Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, ilustres Parlamen
tares, nas últimas horas estamos verificando, mais uma
vez, a produção da indústria do medo, da catástrofe
e, evidentemente, o preparo para medidas extrema
mente danosas e perigosas para todos nós.

O ilustre General do Exército, Leônidas Pires GOll
çalves, vê, hoje, llOS sindicatos,'o caminho da guerrilha.
É evidentemente que há um exagero nisso. Não há
guerrilha urbana em andamento, ou muito menos em
preparo neste País. O que temos no Brasil é uma guerra
civil branca, onde morrem, em média, por dia, mais
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do que a média das mortes que aconteciam na guerra
do Vietnã, ou mesmo neste momento no Líbano, em
razão da violência, do assassinato, do desequilíbrio so
cial que se estabeleceu entre nós. Basta ver o gue acon
tece no Rio de Janeiro a todo final de semana. E possível
termos ali um retrato dramático da guerra civil branca
que existe nestc País. Não se trata, portanto, de guer
rilha política, nem de se ver nos sindicatos ou nos gre
vistas uma guerrilha urbana.

Por outro lado, quando vemos o Governo anunciar
um salário mínimo de NCz$ 81,40 gostaria que todos
nós e quem sabe o Presidente da República, embora
tardiamente, e o Ministro do Exército, Leônidas Pires
Gonçalves - refletíssimos sobre o que significa, para
o trabalhador brasileiro e sua família, a sala de deses
pero em que vivem diariamente, percebendo NCz$
81.,40 por mês. Onde está o estímulo diante desta situa
ção? Não há greve, em lugar algum do mundo, sem
que o campo esteja fértil. A fertilidade do campo para
a existência de greves está, principalmente, no desatre
econômico, nas dificuldades sociais e no desequilíbrio
entre os que ganham muito e os que ganham quase
nada.

Por outro lado, S. Ex' o Sr. Presidente da República,
em cadeia de rádio e televisão, anuncia a edição de
mais uma série de medidas provisórias, incluindo numa
delas a questão da greve, ferindo, na nossa opnião,
o princípio constitucional, e, o que é mais grave, pro
pondo uma lei de greve, quando sabemos que o Con
gresso Nacional de maneira muito lenta, confesso, pre
cisávamos acelerar isso especialmente a Câmara dos
Deputados, através da Comissão de Trabalho, está con
cluindo estudos para uma proposta sobre este assunto.
Nas duas últimas semanas, dedicamo-nos profundamen
te a esta questão.

Por esta razão, Sr. Presidente, talvez precisássemos
muito mais observar e fazer uma leitura - e quem
sabe S. Ex" o Sr. Presidente daRepública, fosse o pri
meiro a assiJ:n agir - sobre o efeito Caracas.

Ainda há poucos dias víam06 as manifestações da
Venezuela, e o Presidente daquele país~ em entrevista
a importante revista de circulação nacional, dizia que
a situação da dívida externa e a dificuldade nas áreas
social, econômica e salarial podem levar ao fim as demo
cracias ainda incipientes da América Latina.

Portanto, não é a questão dos sindicatos nem dos
trabalhadores, muito menos das greves que pode levar
à quebra da estabilidade, e sim a causa maior da crise
econômica, da dificuldade de um País que pagará este
ano, a título de serviço da dívida, o equivalente a 13
milhôes de salários mínimos. Só com o que vamos pagar
de serviço da dívida este ano conseguiríamos atender
a 13 milhões de trabalhadores com salário mínimo.

Por isso, faço aqui um apelo às lideranças políticas
deste País e às lideranças da sociedade civil, no sen tido
de que compreendam mais do que nunca o momento
que estamos vivendo, e, também, a S. Ex' o Sr. Presi
dente da República, que está nos encaminhando para
uma situação de caos, porque governo não há e, não
havendo, estamos à beira do caos, e o caos é o mundo
do desconhecido. Que possamos ter uma ação política
mais contundente, no sentido de criarmos condições
de oxigênio para evitar o sufoco durante o ano de 1989
e passarmos pelo período da eleição presidencial até
a posse do novo Presidente.

Quero fazer aqui, este momento, além dessas mani
festações, um apelo a todas as lideranças dos partidos
para que possamos, na próxima terça-feira, ter uma
reunião das lideranças com o objetivo de, em regime
de urgência, colocoar em votação nesta Casa a lei de
greve. Colocaria até como ponto de partida o projeto
da Ordem dos Advogados do Brasil. Não precisa nem
ser deste ou daquele Deputado, nem desta ou daquela
corrente política partidária. Mas que comecemos com
a tramitação da lei de greve oferecida pela OAB e
não a medida provisória. Se os Líderes dos Partidos
puderem fazer com que nesta semana. de maneira ágil
e rápida, tramitasse um projeto de lei sobre a eleição
para Presidente da República em 1989, por que não
sobre a lei de greve?

O SR, CARLOS MOSCONI (PSDB - MG. Pronun
cia O seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, o PSDB já se encontra implantado em Mi
nas Gerais, com grande receptividade junto à população
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e com aproximadamente duzentos diretórios devida
mente registrados na Justiça Eleitoral, aptos a partici
parem da Convenção Regional que O Partido irá realizar
no próximo domingo, dia 29 do corrente, em Belo Hori
zonte.

A Social Democracia Brasileira tem encontrado faci
lidade de penetração -no Estado, 'graças às suas teses
modernas e mudancistas, que pregam reformas consis
tentes, viáveis e factíveis como o Parlamentarismo, já
de grande aceitação popular, e que poderão levar o
Brasil a uma situação de equilíbrio econômico, estabi
lidade política e sobretudo menor diferença social entre
os brasileiros.

Não bastasse o caráter inovador do Partido, temos
no Estado prefeitos eleitos que vêm agindo de forma
exemplar junto às comunidades, à frente o Prefeito
de Belo Horizonte, Pimenta da Veiga, cuja adminis
tração tem sido modelo de correção, competência e
dinamismo, com ampla participação da população.

Mas, Sr. Presidente, na realidade a maior motivação
que o partido tem encontrado para sua implantação
em Minas Gerais é, sem dúvida, a candidatura do Sena
dor Mário Covas à P,esidência da República.

A população do meu estado já reconheceu no senador
aquelas qualidades tão ao gosto do povo mineiro: corre
ção, firmeza e inegável competência já suficientemente
demonstradas ao longo de sua vida pública, principal
mente como prefeito de São Paulo, senador mais votado
da República e líder maior da Assembléia Nacional
Constituinte.

A situação política atual em Minas Gerais nos leva
a crer que nosso Estado não terá candidato próprio,
e mesmo que o tenha não será ele de grande expressão
em Minas.

Por outro lado, a rejeição ao Governador Newton
Cardoso é de ta] ordem, que o afasta de qualquer partici
pação no processo atual.

Desta maneira, nós, mineiros, do Partido da Social
Democracia Brasileira, estamos imbuídos de grande en
tusiasmo e empenho para fazermos de Mário Covas
o candidato mais votado em nosso estado, desta forma
contribuindo consideravelmente para fazê-lo o nosso
Presidente da R<3pública.

O SR, CARLOS VINAGRE (PMDB - PA. Sem revi
são do orador.) Sr. Presidente, Deputado José Melo,
é com alegria que vemos V. Ex' no momento presidindo
esta sessão, e queríamos inserir nos Anais desta Casa
esta satisfação, juntamente com a vinda à Capital Fede
ral dos companheiros da Amat - Associação dos Muni
cípios do Araguaia e Tocantins, dos companheiros da
Arout - Associação dos Municípios da Transamazô
nica, que conosco estiveram durante essas duas semanas
em busca de recursos junto aos Ministérios da Agricul
tura, Educação e Previdência Social.

Aqueles companheiros ficaram certos do esforço da
bancada paracnse, da bancada do Norte, da região nor
tista clássica e legal, um esforço que há de propiciar
ao povo da Transamazônica e do Sul do Pará uma expec
tativa de retorno de recursos, uma vez que aquela área
da Amazônia é hoje uma das mais promissoras do nosso
País.

Espero que tenhamos sensibilizado os Ministros Jáder
Fontenelle Barbalho, Carlos Sant'Anna e Iris Rezende,
e possamos todos nós, do Norte, da Amazônia clássica
e legal, ver em breves dias atendidos os pleitos dos
companheiros da Amut e da Amat, portanto, da Transa
mazônica e do sul do Pará. Esses recursos que hão
de receber muitos benefícios proporcionarão àquela
gente humilde, àquela gente pobre, no entanto verda
dciros bandeirantes, pioneiros primeiros da grande ex
ploração daquela região ainda virgem para o desenvol
vimento brasileiro.

Por isso, apressei-me na manhã de hoje, ao fim desta
jornada de trabalho, em registrar nos trabalhos da Câ
mara Federal, nesta sessão matinal de sexta-feira, a
nossa convicção de que os companheiros da Transama
zônica e do sul do Pará - nossos prefeitos, vice-pre
feitos, vereadores, lideranças indistintamente de cola
boração político-partidária, companheiros do PDS,
PFL, PT, PDT, PL, enfim qualquer que tenha sido
a sigla partidária que ocupem nas suas prefeituras 
possam ter saído daqui com a certeza de que os parla
mentares da região Norte, os deputados federais e os
senadores, tudo fizeram na sua estada em Brasília para
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proporcionar-lhes os recursos desejados para poder aju
dar inclusivc os municípios novos que nascem no Pará.
na Transamaz6nica e no sul do Pará.

Nosso agradecimento aos ministros que atenderam
ao desejo daquela gente brava, lutadora e pioneira.
verdadeiros bandeirantes. a dar mais um passo em dire
ção ao desenvolvimento daquela nossa região Ama
zônica.

o SR. STÉLIO DIAS (PFL - ES. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos. o Município capixaba de Manten6polis preocu
pa-se e angustia-se ante a dolorosa constatação de deter
um dos mais elevados índices de hanseníase do País.
Para uma população de 16 mil habitantes. a cidade
registra 351 casos de hanseníase conhecidos, ou seja,
2.3% da população.

Tal percendual excede - e muito - o que a Organi
zação Mundial de Saúde considera aceitável: 11m caso
para mil habitantes. Em Mantenópolis, são 23 doentes
para mil habitantes.

As raízes do mal são. porém. conhecidas. O Muni
cípio é pobre e sua população não dispõe de fontes
de rendas outras que não sejam das lavouras cafeeiras
ou da Prefeitura, a qual. todavia, tem o mais baixo
orçamento da região para o ano de 1989 - apenas
NCz$ 1 milhão.

Segundo o médico-chefe da unidade sanitária daquele
Município. Dr. Aluízio Rodrigues, o alto índice da mo
léstia é devido a uma conjugação de fatores. dos quais
o fato de a cidade estar situada na fronteira de Minas
e rodeada de cidades outras igualmente pobres poderia
fazer com que muitos casos de mineiros fossem registra
dos em Mantenópolis.

Entretanto. reconheçe o médico que, rcalmente. a
fama procede e a doença é endêmica na região. toda
ela bastante carente. A grande luta do grupo Voluntário
do Controle a Endemias de Mantenópolis está centra
lizada em duas graves questões: combater o enorme
preconceito que leva até o próprio doente a evitar trata
mento por medo de discriminação social e a falta quase
absoluta de recursos técnicos e financeiros para realizar
o seu trabalho educativo e curativo.

Essc grupo voluntário, hoje voltado exclusivamente
para a hanseníase. além de visitas aos doentes, promove
encontros comunitários da maior importância em ter
mos de informação aos habitantes da cidade. No entan
to. além de todos terem suas ocupações próprias e so
mente poderem dispor de tempo em seus momentos
de folga. utilizam-se de um único veículo, esse mesmo
pcrte.ncente à Emater. e que apenas está disponível
quando os técnicos daquele órgão encontram-se em ser
viço no campo. Assim. trabalho de tal envergadura é
extremamente dificul!ado, e hoje. nos arquivos da uni
dade sanitária. apesar de já constarem 105 doentes em
tratamento ativo, registra'Tl-se mais 246 casos conhe
cidos de doentes que continuam em abandono ou com
tratamento irregular. Isto quando os modernos trata
mentos já não mais apregoam a necessidade de isolar
o paciente. podendo o tratamento ser feito em ambula
tório. Mas. se não tratada, a doença é mutilante e fatal.

Por se tratar de gravíssimo problema de saúde públi
ca. levamos esses fatos ao conhecimento do Ministro
da Saúde. Sr. Seigo Tsuzuki. solicitando-lhe recursos
técnicos e financeiros com a maior urgência, a fim de
auxiliar a Prefeitura e o Grupo Voluntário de Controle
a Edemias de Mantenópolis em seu heróico trabalho
de assistência comunitária de combate aO terrível mal
que assola aquela cidade capixaha.

Contamos com a solicitude e sensibilidade do Sr. Mi
nistro. esperando que promova o rápido atendimento
ao nosso apoio. proporcionando àquele abnegado grupo
condições de prestar ajuda eficaz ao sofrido povo de
Mantenópolis.

o SR. MENDES RIBEIRO (PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Parlamen
tares. se qualquer índice das diferentes fontes é relativo
em face da série de circunstâncias sem nenhuma valia
no amanhã. quando nomes e contextos serão outros,
hã um. percentual mandando pensar, chamando a aten
ção. E ponto de referência para os brasileiros. Balisa
o ponto comum, em torno do qual ou nos unimos ou
retrocedemos, arrastando outras tantas gerações. além
daquelas mergulhadas em contradições visíveis e revol-
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tas incontidas. Na violência. fruto da carência gerada
pelo abandono. Pela inversão de valores.

Sabemos que 73% dos eleitores brasileiros ainda não
participam do processo de escolha do Presidente da
República. São. os números não mentem, meros espec
tadores da realidade. Sofrem as conseqüências. No en
tanto, não foram chamados a opinar. Não lhes foi permi
tido imf1uenciar. Herdaram desgastes, angústias. per
fídias.

Ou nâo a maldade das maldades submeter os moços
ao silêncio? Ou não é a suprema traição ao futuro legar
aos filhos e netos o quase caos, fraquejando ao tentar
restabelecer valores fundamentais. entre os quais a li
berdade e a vida?

Não existem jovens saudosos da prepotência. Pelo
contrário. São filhos de época malsinada. Na conduta
rebelde. irônica. solitária e descrente, com razão, espe
lham a disilusão com scus maiores. Eles não lhes deram
chance. Sequer permitiram chorassem a falta de afeto.

Quem. então. quer interromper a penosa reconstru
ção?

Quem faz soar as trombetas desinformando ao atri
buir à abertura as dificuldades do hoje, quando. sabem
todos quantos abraçam a verdade. padecemos as conse
qüências dos desmandos de meia dúzia, manobrando
cordéis e fabricando o nada. durante um quarto de
século?

A mais trôpega das democrácias é preferível aos desa
tinos do Governo de força ou à matança entre irmãos,
resultante inevitável das convulsões sociais.

Aí estão as evidências. No desmoronar das institui
ções se busca ceder passo ao direito da força sobre
a força do direito.

O único obstáculo reside, eis minha esperança. na
eloqüência do registro: 73% do povo ainda não pode
influir.

Ele não abrirá mão dessa chance.
Não vai continuar escravo.

O SR. FRANCISCO AMARAL (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. De
putados, parodiando JohnF. Kennedy. afirmamos: Não
pergunte o que o Brasil pode fazer por você. mas o
que voeê pode fazer pelo Brasil.

E foi assim pensando que o ex-Ministro da Saúde
Borges da Silveira devotou-se de corpo e alma ao seu
trabalho, para tentar resolver os graves problemas que
afligem o País. principalmente na área do seu Minis
tério.

Um dos problemas de grande importância ao qual
ele se dedicou foi relacionado com o planejamento,
organização. controle e desenvolvimento de planos.
programas, projetos e r.tividades ligados às neoplasias
malignas e afecções correlatas.

Nessc setor desponta. pelo importante curriculum
de serviços prestados em prol da população brasileira.
o Instituto Nacional do Câncer, da Divisão Nacional
de Doenças Crônicas-Degenerativas. orgão do Minis
tério da Saúde e que está completando seu cinqüen
tenário de existência.

Em 13 de janeiro de 1937. através do Decrcto-Lei
n° 378, é inaugurado o Centro de Cancerologia. que
inicia suas atividades com apenas quarenta leitos, nas
dependências do Hospital Estácio de Sá. Na ocasião.
a chefia desse Centro ficou sob a responsabilidade do
Prof. Mário Kroeff. seu idealizador.

Depois. Diretor do Instituto Nacional do Câncer.
o Dr. Walter Roriz de Carvalho teve como meta de
trabalho dar prosseguimento ao plano de reforma geral
do Hospital. assim como estabelecer diretrizes básicas
para um melhor aproveitamento de todas as atividades
dos diversos serviços e seções que fazem parte inte
grante da unidade.

Dentro das atividades assistenciais desenvolvidas.
despontaram aquelas que. pela utilização de novos equi
pamentos e introduçáo de novas récnicas diagnósticas
ou terapêuticas. tiveram uma grande evolução. tais co
mo quimioterapia, internação, atos cirúrgicos, exames
no Centro de Radioterapia, Radiologia. Medicina Nu
clear. Patologia Clínica e Anatomia Patológica.

Foi dada. de imediato, prioridade absoluta ao Centro
de Transplante de Medula Óssea - Cemo - o qual
passou a fazer parte do International Bane Marrow
Transplantion Registry, sendo, por isso. cogitado para
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servir como Centro de Referência em casos de acidentes
nucleares na América Latina.

Foi dada. também. ênfase aos púJgramas de projetos
de cooperação mútua. desenvolvidos através de convê
nios internacionais. que propiciam a realização de trei
namento em centros altamente especializados, envol
vendo diferentes categorias profissionais, como médi
cos. enfermeiros. pesquisadores e técnicos. através de
convênios entre Brasil-Canadá. Brasil-Japão e Brasil
França.

Finalizando, ainda que atrasadamente. queremos pa
rabenizar o ex-Ministro da Saúde Borges da Silveira
e os profissionais do Instituto Nacional do Câncer pelo
cinqüentenário da instituição, que. tendo como obJetivo
o atendimento assistencial ao paciente com câncer, a
pesquisa, o desenvolvimento de recursos humanos e
a divulgação de conhecimentos na área de oncologia.
tornou-se uma instituição modelar. respeitada mundial
mente, com renome nacional e internacional.

O SR. RENATO VIANNA (PMDB - Se. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Sr" e Srs. Depu
tados, dia 10 de maio é o dia consagrado ao Trabalho.
Países socialistas e capitalistas comemoram com patrio
tismo a passagem da data que assinala a relação entre
o Homem e o Capital- "o trabalho".

Desmotivada, cética. a classe trabalhadora vê passar
no Brasil mais um dia l' dc Maio sem que se lhe reco
nheça os méritos na construção da riqueza e do desen
volvimento nacional. Se é verdade que da harmonia
entre o Capital e Trabalho depende a estabilidade das
instituições jurídicas. sociais e políticas de uma nação,
certamente que o Brasil de hoje, palco de sucessivas
e permanentes greves. deixa transparecer a presença
das nuve."s negras da instabilidade no horizonte pátrio.

A luta por melhor salário é um direito de todo traba
lhador. Independente de classe, de categoria, do exer
cício de função. de ofício, todo ser humano procura
melhorar as suas condições de vida, por instinto natural.

Assim como aquele que produz pela força do investi
mento do seu capital procura obter o maior percentual
de lucro. também o trabalhador procura. pela força
do seu trabalho, para si e seus dependentes assegurar.
no presente e no futuro. o justo reconhecimento pela
sua participação. por vezes indispensável. na processo
de desenvolvimento econàmico da sociedade.

Muito embora um estudo aprofundado da Comiss·ão
de Trabalho desta Casa tenha sugerido a fixação do
salário mínimo em NC$ 160.65, o Exm" Sr. Presidente
da República. antecipando-se ao pronunciamento do
Congresso Nacional. resolveu reajustar o sa1ário míni
mo em 27,38%, elevando-o de NC$ 63,90 para NC$
81.40. Em outro decreto, o Chefe do Executivo estabe
leceu em NC$ 46,80 o valor do salário mínimo de refe
rência.

O Congresso Nacional precisa de vez assumir a sua
responsabilidade no que diz respeito a uma política sala
rial justa.

As greves e os movimentos reivindicatórios dos assa
lariados por melhores salários estão a exigir uma decisão
corajosa do Congresso Nacional. Se não for possível
se estabelecer o salário mínimo ideal. vamos fazer um
esforço. mediante entendimento com todos os segmen
tos da sociedade. Estado. empresas e trabalhadores,
para que se fixe o indispensável para uma vida com
dignidade.

O simples temor dos tecnocratas da área econômica
de que um reajuste superior a 27.38% poderá gerar
expectativa inflaciontlria não justifica a permanência
do arrocho salarial que desestimula o trabalhador e
gera a intranqüilidade social.

Sabemos todos que o operário tem as mesmas obriga
ções de qualquer cidadão brasileiro para com a sua
famI1ia. As soluções para os problemas da habitação.
saúde. educação. transportes são os desafios diários que
acompanham o trabalhador da sua casa ao local de
trabalho.

Qualquer observador atento sente dc perto'ó drama
do trabalhador e ,abe que neste País a versatibilidade
é a úpica arma de que ele dispõe para realizar o milagre
da sohrcvivência. A violência crescente é a imagem
da miséria e do desespero que rondam os lares de mi
Ihóes de brasileiros. desde os favelados urbanos aos
bóias-frias do campo. aos trabalhadores nas micro, pe
quenas. médias e grandes empresas.
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o texto constitucional ~ão tem sido observado. Nas
cem na frieza dos gabinetes os cálculos de reajustes
salariais. distantes da real necessidade de um ser huma
no. que se apequena e p\,r vezes se iguala ao animal
irracional nas privações. E preciso, sem quebrar a har
monia, a relação com o capital, valorizar o trabalho,
reconhecendo a contribuição anônima daqueles que nas
fábricas, nas cidades e nos campos. com sua inteligência
e com suas mãos constroem a grandeza deste País.

A contraprestação justa pelo trabalho dispendido é
da essência de qualquer contrato entre dois seres huma
nos. Negar-lhe isto, por subterfúgios jurídicos ou artifí
cios engendrados em cima de argumentação falsa, é
mentir à nação e negar ao trabalhador ativo ou aposen
tado o direito de viver com dignidade.

o SR. DENISAR ARNEIRO (PMDB - RI. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, infelizmente o poder é um ópio que trans
forma e até transfigura as criatura humanas. Só que
o poder é fundamental para que o homem exerça o
controle sobre tudo aquilo que é material, e sendo de
boa índole o fará bem.

Hoje o que está ocorrendo com os homens é que.
chegando ao poder, sc esquecem dc que são instru
mento da providência divina para servir seus semelhan
tes e não se servirem dele. Como políticos que somos,
temos observado. ao longo de anos, que não existe
diferença entre partidos políticos, programas de gover
no ou luta desmedida para chega a poder. Lá chegando,
todos são iguais, porque (ião humanos e rapidamente
se transformam em opiomaníacos, pois foram embria
gados pelo poder. Quem diria que o PT - Partido
dos Trabalhadores, com seu discurso diário nesta Casa,
pregando a moralidade, os bons costumes, a honesti
dade, o cumprimento da lei, mal chegou ao poder. Já
se transforma num "balaio de gato", sem postura, prati
cando atos que sempre condenou. daqueles que gover
nam qualquer parcela desta nação. Conseguiram eleger
para dirigir os destinos da maior cidade da América
do Sul, que é São Paulo, uma prefcita que, passados
pouco mais de cem dias de governo, nada difere daque
les que lá estavam e que sempre combateram.

Segundo o jornal "O Estado de S. Paulo" de 25 do
corrente, existe uma grande polêmica entre alguns ve
readores e a atual prefeita, por ela usar, como já disse
mos, métodos escusos de administração. Isto para não
falar de alguns aspectos que não foram aflorados, que
é o fato de o PT não se acanhar de indicar parentes
de altos funcionários para exercerem cargos bem remu
nerados.

Outro fato que o partido também sempre combateu
foi os governos legislarem por decreto, meio que a prc
feita estã usando e abusando, Aliás, os denunciantes
reconhecem a "legalidade" do procedimento, lamen
tando apenas que, com este hábito, contrarie as promes
sas eleitorais de D. Erundina. Esses vereadores, apon~
tam pelo menns um caso grave em que o uso do decreto
é francamente contrário à lei, senão à Constituição,
e não anunciam providêneia alguma para restabelecer,
a nível municipal, o império da lei. Pelo contrário, per
mitem que o líder da prefeita na Câmara, o Vereador
Pedro Dallari, declare que os decretos são constitu
cionais, na medida em que ninguém argüiu o contrário.

"Poder-se-ia dizer que estamos diante de dois cami
nhos que conduzem ao mesmo fim, que é a instauração
daquilo que denominamos de Estado totalitário moder
no: um é o gosto que o Executivo tem pelo exercício
do Poder; outro é a inércia dos que têm funcionalmente,
mais do que os demais cidadãos, o dever de opor-se
a que se faça da lei gato e sapato. O caminho autoritário
se traduz na declaração do Sr. Pedro Dallari a propósito
do uso dos decretos.

Ninguém pusera em dúvida a legalidade e mesmo
a constitucionalidade da maioria dos atos da prefeita
- apenas a oportunidade e a coerência deles com a
propaganda eleitoral. O tom da resposta do líder é indi
cativo do tipo de governo que espera o País se, porven
tura, as urnas favorecerem os que pensam como o Sr.
Dallari: "Enquanto a Constituição permitir, a prefeita
assinará decretos para regulamentar assuntos que. não
precisam ser examinados pela Câmara Municipal". Será
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preciso dizer algo mais a respeito do que espera o Brasil
na hipótesc de os que defendem a participação popular
nas decisões de governo vierem a ser eleitos? A Consti
tuição permitc a edição de medidas provisórias; depen
dendo da interpretação, podem invadir área da compe
tência privativa dn Congresso. Se os vereadores não
vêem como se opor àquilo que consideram atos arbitrá
rios da Sr; Luíza Erundina, terão os deputados e sena
dores condições políticas de opor-se a qualquer medida
do Presidente da República, se S. Ex" for do PT? O
totalitarismo começa dessa maneira: cumprindo-se a
Constituição dentro daquela política que Stalin uma
vez definiu como tática do salame corta-se do direito
de cada um. todos os dias, uma fatia tão pequena que
ninguém dá pelo fato, até que, de repente, se percebe
que já não existe a liberdade. O PT cria os fatos consu
mados c diverte-se ao verificar que a reação é pratica
mente mínima: assim foi com a nomeação de apanigua
dos, quando não de parentes, assim está sendo com
a edição de decretos, assim será com a reforma da le
ao municipal que permitirá a médicos sanitaristas 
é o forte do PT - assumir a direção dos hospitais muni
cipais, apesar de saber-se que a administração hospitalar
é a mais complexa entre todas. Mais tarde, será a exigên
cia que o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, se eleito Presi
dente, fará à livre iniciativa para que crie empregos
suficientes para que ele. Chefe de Governo, possa demi
tir funcionários. A declaração do candidato petista no
Recife, pnblicada domingo, é de cabo-de-esquadra.
Não demitirá nenhum funcionário ocioso, embora saiba
que há maraj'ís e fantasmas, enquanto a empresa priva
da não puder aproveitá-los - como se fosse possível
conciliar fantasmas e marajás com a empresa privada.
O deputado por São Paulo não cuida de esclarecer que
sua política dcsestimula os investimentos e impede a
criação de empregos. Como se sabe desde já que ado
tará essa política e não outra, pois não renega sua fé
estatizante, segue-se que o eventual presidente petista
não demitiria nenhum fantasma. Será um governo digno
de obscrvar: por um lado, baixando medidas provisórias
e decretos e rédeas soltas e fazendo pressão pobre os
que ousarem protestar; de outro, um governo povoado
de fantasmas e marajás, e encontrando lugares e salários
para eles em nome da necessidade de ter critérios para
não cometer injustiças. O totalitarismo moderno cons
trói-se também, sabemos agora, buscando estabelecer
critérios subjetivos para fixar o que seja o justo e o
injustol

Quem gostar do embuste, da farsa, da demagogia
barata, da irresponsabilidade não precisa preocupar-se
em quem votar no dia 15 de novembro próximo, pois
seu candidato já está na praça pedindo voto - ele
é o metalúrgico do PT.

o SR. CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT - RI. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nobres
Parlamentares, a Associação Internacional de Radiodi
fusão (AIR), entidade que reúne todas as associações
nacionais de rádio e televisão privada do mundo, formu
lou protesto junto ao Presidente George Bush contra
a decisão do governo norte-americano de propor ao
Congresso dos EUA, através de mensagem, a instalação
de um novo serviço de televisão voltado para Cuba.
chamado TV Marti. Na carta enviada ao chefe de gover
no norte-americano, subscrita pelo seu presidente Luiz
Eduardo Borgerth, a (AIR) afirma, categoricamente,
que a instalação desse serviço, cruzando fronteira. con
traria as normas e regulamentos que governam a radio
difusão internacional. E, por essa razão, pede ao Go
verno dos EUA que reconsidere a posição assumida.

Idêntico apelo foi feito ao secretário de estado James
Baker e ao Senador Claiborn Pell, Presidente da Comis
são de Relações Internacionais do Senado americano,
solicitando que não seja aprovada a mensagem de go
verno.

O Projeto Marti, Sr. Presidente, prevê o lançamento
de um balão em território americano para efetuar trans
missões de televisão dirigidas para Cuba. Dada a impor
táncia política da carta dirigida ao presidente Gorge
Bush, discutida na última reunião do Conselho Diretor
da (AIR) em Washington, solicito sua transcrição nos
Anais da Câmara dos Deputados.

Sábado 29 2913

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR:

"Montevidéo, 10 de abril de 1989

Excelentíssimo Senhor George Bush
Presidente dos Estados Unidos
Casa Branca
Washington, D.e

Caro Senhor Presidente:
A Diretoria da Associação Internacional dc Radiodi

fusores incumbiu-me de transmitir a vossa excelência
a resolução aprovada em sua reunião de 17 de março
em Washington, D.C., expressando nossas graves preo
cupações acerca da proposição enviada ao Congresso,
dispondo sobre a instalação de um novo serviço de tele
visão voltado para Cuba, chamado de TV Marti.

Nossa associação é composta de organizações priva
das de radiodifusão das Américas do Norte, Central,
do Sul e da Europa. Nós defendemos a causa da liber
dade para a radiodifusão em qualquer parte do mundo
e temos protestado, por quase meio século, e com vee
mência, contra todas as formas de censura, perseguição
de jornalistas e fechamento forçado ou o confisco das
instalações e equipament~)5 de radiodifusão, praticado
por governos totalitários em várias partes do mundo.
Temos, também, promovido com firmeza um clima de
harmonia entre os radiodifusores de nossa região, e
praticado uma política de oposição a quaisquer atos
que possam criar interferência nas transmissões dc ra
diodifusão por toda nossa região.

Foi assim pensando que a decisão abaixo transcrita
foi aprovada por unanimidade pela diretoria da asso
ciação:

"O crescimento da radiodifusão privada por todo
o mundo demonstra que os povos em todas as par
tes da terra exige a apresentação de notícias e entre
tenimento livre da interferência governamental. E,
no atual clima internacional, em que as hostilidades
entre as nações de diferentes sistemas políticos es
tão em declínio, a radiodifusão através de fron
teiras nacionais deveria ser livre de conl1itos políti
cos e ideológicos. Com isso em mente, a Associação
Internacional de Radiodifusores, a maior' organi
zação de radiodifusores privados, quer ,significar
sua veemente oposição à proposta, ora em discus
são no Congress'> dos Estados Unidos, autorizando
o governo a instalar um serviço de televisão no
território americano e dirigido para Cuba, chama
do HTV MartP'.

Além disso, a diretoria pede que o presidente da
(AIR) exprcsse às repartições competentes do governo
dos Estados Unidos:

1) Sua séria prcocupação de que a execução dessa
proposta estabeleça um perigoso precedente nos meios
de radiodifusão da Região lI, a área que compreende
o hemisfério ocidental.

2) Sua crença em que a proposta TV Marti está fun
damentada em tecnologia questionável que ameaça de
intervenção as transmissões domésticas de televisão
dentro dos Estados Unidos e que pode incitar interfe
rências retaliatórias a partir de Cuba que poderão invia
bilizar os serviços legítimos de radiofusão em toda a
região.

3) Sua convicção de que o estabelecimento do pro
posto serviço de televisão cruzando fronteira contraria
as normas e regulamentos que governam a radiodifusão
internacional, estabelecidos pela União Internacional
de Teleeocomunicações (UIT) e que violaria o espírito
e o objctivo da prática internacional de radiodifusão.

4) Sua esperança de que o governo dos Estados Uni
dos reconsiderará este assunto à luz dos argumentos
acima desenvolvidos e abandonará essa imprudente e
perigosa proposição.

Com respeito e admiração eu permaneço,
Sinceramente, - a) Luiz Eduardo Borgerth Presi

dente - Associação Internacional de Radiodifusão
(AIR)."

o SR, UBffiATAN SPINELLI (PFL - MT, Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs.
Deputados, Mato Grosso é um Estado que cresce acele
radamente, no seu desenvolvimento, em todos os sen
tidos.

Indubitavelmente, mesmo carecendo de maiores
atenções e incentivos dos governos federal e estadual
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para atendimento dos mais diversos setores e dos inúme
ros municípios parcos de recursos, o Estado, que antes
sobrepujava na pecuária, joje desponta também com
saltos extraordinários na produção de grãos de soja,
arroz, sorgo, milho, algodão, café e feijão.

Mato Grosso representa para o Brasil, aduzimos, o
filé mignon, que desponta com um surto desenvolvi
mentista em todo o seu território. A chegada de patrí
cios paranaenses, gaúchos, catarinenscs, paulistas tra
balhando a rica terra mato-grossense deram e estão
dando uma imagem diferente, colonizando, produzindo
e proporcionando safra recorde na produção agrícola.

As indústrias se mutiplicam e em vários municípios,
a partir da capital, Cuiaba, o ritmo é intenso. Agora,
para contribuir ainda mais com o progresso do meu
Estado, surge a vontade firme, decisiva e empreen
dedora de outros empresários, como os nossos amigos
da Cimento Portland Mato Grosso S.A., empresa do
Grupo Votorantin que com visão de futuro chega com
um investimento de US$ 100 milhões.

Temos aqui, Sr. Presidente, um condensado de infor
mações sobre vultoso empreendimento, que nos foi en
viado pelo engenheiro Cândido Lopes barreto, gerente
geral da Cimento Portland Mato Grosso S.A.

O arrojado projeto visa a implantar no município
de Nobres uma unidade industrial para fabricação de
cimento com capacidade de 600.000 toneladas! ano. Se
rá dotada dos padrões mais modernos de engenharia
cimentcira mundial, principaimente quanto ao aspecto
de poluição ambiental.

O mercado alvo está localizado nos Estados de Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, além
do sul do Amazonas e Pará. Os canais de distribuição
são a Rodovia BR-364 e BR-163. Futuramente, caso
concretizada a Ferronorte, que ligará Cuibá à Santarém
c Porto Velho, será o principal canal de escoamento
da produção de cimento. Ao longo das estradas surgem
núcleos habitacionais que se transformam em cidades,
como podemos ver hoje, com a disseminação de cidades
com mais de 100.000 habitantes, ao longo da BR-364
c BR-163. Os incentivos governamentais para a migra
ção para o Centro-Oeste significam novos núcleos habi
tacionais que vão surgir criando um mercado promissor
para o cimento. Outro setor importante para o mercado
futuro de cimento é a construção de hidrelétricas. O
potencial da região é grande e o Estado é carent,~ deste
insumo.

É proveniente da Cachoeira Dourada - Furnas -
o fornecimento de energia para a operação da indústria.
A previsão de demanda será de lOMW e o consumo
está estimado em 5.000.000KWH mensais. A fase atual
tem o fornecimento de energia garantido, mas a usina
do Manso, em implantação pela Eletronorte, lrará a
confiabilidade de abastecimento desejada e garantirá
o fornecimento para expansões futuras.

O combustível a ser usado sera o óleo combustível
e carvão vegetal. O carvão vegetal será proveniente
de resíduos de indústrias madeireiras e madeiras prove
niente de resíduos de indústrias madeireira e madeira
proveniente de abertura de novas fronteiras agrícolas.

Com relação à matéria-prima, o calcário e a argila
são abundantes nas proximidades da fábrica e em toda
região.

O sistema de automação moderno é baseado em um
computador como unidade eletrônica única, com uma
série de placas inteligentes de funções distribuídas, sen
do que a mão-de-obra direta será de 250 funcionários,
dos quais mais ou menos 20 de nível universitário.

A filosofia da empresa é contratar o máximo possível
de pessoal do Estado.

Assim, Sr. Presidente, queremos destacar que Mato
Grosso confirma sua posição de Estado gigante com
bases sólidas no seu progresso que se apresenta como
o celeiro de salvação do nosso País.

Registro, portanto, as minhas congratulações aos ho
mens desse projeto, que certamente despertará ainda
mais o nosso Mato Grosso para até mesmo além-fron
teiras, exportando e importando divisas.

É o que vim dizer. Obrigado!

O SR. ULDURICO PINTO (PMDB - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, por vaidade, o ser humano, ao longo da História,
tem buscado uma posição superior e separada dos de
mais seres vivos, assumindo a atitude de dominador
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da natureza, de uma espécie de deus de um reino sem
leis.

Como, porém, a natureza não abre mão de suas leis
e, não se tendo formado nos padrões da administração
da coisa pública brasileira. pune com rigor seus infrato
res, as conseqüências da ação predatória estão colo
cando em risco a sobrevivência no Planeta Terra.

Para alcançar rapidamente um padrão de desenvol
vimento expressivo e a elevação da qualidade de vida
de seus povos, os países hoje industrializados promo
veram agravos sérios às condições ambientais e desequi
líbrios ecológicos perigosos.

A destruição das florestas, o aumento de poluentes
ambientais, as experiências atômicas, o vÇllume assom
broso de lixo doméstico e industrial representam agres
sões responsáveis pelo efeito estufa, chuva ácida, bura
co na camada de ozônio. além dos acidentes climáticos
cada vez mais freqüentes, com vítimas humanas, muito
sofrimento e prejuízos econômicos imensos.

As gerações jovens, no mundo inteiro, passaram a
protestar contra esse estado de coisas, a exigir de seus
governos reparação dos danos causados, especialmente
quanto ao ar e água, modificações nas políticas orien
tadas para a destribuição das fontes de vida. como as
armas nucleares, enfim, respeito às leis da natureza,
mais sábias que as leis dos homens, ao equihbrio ecoló
gico.

Trata-se de um importante momento. da oportuni
dade inadiável de tomada de consciência pelo ser huma
no de sua condição de parte da natureza, de dependente

. das condições ambientais e do equilíbrio no seu processo
de vida e de saúde.

Essas mazelas do mundo industrializado não poupa
ram os países pobres, os subdesenvolvidos. A cons
ciência da necessidade de proteção do meio ambiente
desenvolveu-se, obviamente, pelas conseqüências ime
diatas e pela divulgação mais intensa do conhecimento
científico, no Primeiro Mundo. Isso levou a mudanças
no processo industrial e a transferência. para o Terceiro
Mundo. das práticas poluidoras e predatória.

Foi assim que O Brasil começou a poluir seus rios
com os dejetos industriais, a reduzir a qualidade do
ar que respiramos com as fumaças das fábricas e o monó
xido de carbono dos automóveis, a destruir florestas
para abrigar projetos como o Jari. bem como outros
agropecuários de iniciativa, por exemplo, de indústria
automobilística. E tudo isso foi sendo feito com incen
tivos fiscais, ou seja. o povo foi obrigado a pagar pela
destruição das mais importantes fontes de vida.

Cubatão, cidade industrial paulista, ostenta um dos
mais elevados índices de poluição do mundo.

O fato é que recebemos a influência e a práti.a preda
tória alienígenas, mas não nos desenvolvemos cultural
mente para disso nos defender e. quando os movimentos
internacionais supranacionais, juntamente com nossos
especialistas denunciam nossos crimes ecológicos, nos
sos dirigentes, nossas elites alienadas sentem-se profun
damente ofendidas e fazem apelos de natureza naciona
lista, apenas emocional, pois uma nação forte jamais
foi projeto político de nossos dirigentes.

A ganãncia por enriquecimento rápido desconhece
conseqüências e não assume compromissos com o futu
ro. A Amazônia, as reservas florestais do País inteiro,
como aconteceu recentemente em Porto Seguro, na Ba
hia, tudo vira um espetáculo dantesco durante longos
meses por ano, o fogo devorando uma riqueza vegetal
formada pacientemente ao longo de muitos anos, espa
lhando fumaça e fuligem por milhares e milhares de
quilômetros quadrados em volume alarmante.

O Brasil não pode continuar nessa conivência com
os predadores e contaminadores do meio ambiente. Dis
pomos de uma riqueza ecológica e ambiental capaz de
proporcionar saúde e bem-estar, mas podemos também
destruir tudo isso e encontrar a doença e a morte.

Não se trata de parar o progresso, como os desinfor
mados inocentes ou de má-fé querem fazer crer. Precisa
mos de um processo de desenvolvimento racional. ba
seado no respeito à natureza, ao equilíbrio ecológico
e na consciência de que o ser humano está inserido
no processo ecológico, faz parte da natureza e sofre
as conseqüências dos crimes contra ela cometidos.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB -SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados,
nosso ilustre conterrâneo, Lauro Salvador, ao analisar
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aspectos ligados à greve, procura demonstrar que cabe
ao Estado exercer a disciplina do poder econômico cole
tivo. pronunciando-se da segúinte forma:

"Numa economia de competição mesmo que im
perfeita. como é o caso da brasileira, o calculo
individualista é o que guia o comportamento de
fato. Daí a administração governamental tcr como
diretriz criar condições através das quais o interesse
individualista possa operar de forma socialmente
po~itiva.

Todavia, no concerto das relaçõcs entre o Traba
lho c o Capital, onde se processa. basicamente,
a questão da partilha da renda, os proveitos indivi
duais tanto de um lado como do outro buscam
garantir-se em instituições corporativas.

Assim, ao lado do poder econômico direto que
oportuniza compensações de vários tipos alcança
dos pelos indivíduos por si mesmos no mercado.
há uma segunda forma de poder que resulta de
certo grau da organização coletiva ou de domínio
monopolista.

Essa segunda forma de poder é exercida. princi
palmente, por meio das organizaçôcs. de classes
ou grupos em sindicatos ou associações, que têm
sua expressão representada pela desorganização
econômica que pode trazer aos respectivos compe
tidores na busca da apropriação da renda.

Tal potencialidade coletiva tem conotação per
turbadora sobre o sistema conservador, mas a sua
prática se tomou meio habitual como instrumento
de reconquista ou alcance de maior poder aquisi
tivo, em especial no que se refere à força do traba
lho que, de modo crescente vem tornando mais
importante a sua competição posicional.

Frente a esse fato real, cabe ao Estado exercer
a disciplinação do poder econômico coletivo, dan
do-lhe a plasticidade necessária compatível com
a linha de governo, em termos autocráticos ou de
mocráticos que porventura estiver em vigor.

A nova Constituição da República. promulgada
em 6 de outubro de 1988, estabeleceu para o País
uma ordem eminentemente democrática e declara
livre a associação profissional ou sindical, normati
zando em generalidade essa forma de manifestação
da faculdade coletiva, que é elemento natural, so
bretudo em economias que alcançam, como a brasi
leira, estágios de processos orgânicos e teenoló
gicoscomplexos, difícil de isolar e medir o produto
do trabalho de qualquer homem.

Os trabalhadorés brasileiros, que já formam ra
zoável nível de organização, embora não contem
com uma instituição formal de unificação sindical,
pais ainda dividem essa liderança no País em duas
grandes entidades, a Central Única dos Trabalha
dores - CUT e a Confederação Geral dos Traba
lhadores - CGT, que acabam de atuar conjunta
mente, no caso da reação dos trabalhadores contra
as perdas salariais decorrentes do Plano Verão,
estão dando uma efetiva demonstração de capaci
dade de arregimentação, com o desencadcamento
da greve nacional nos dias 14 e 15 deste mês de
março de 89.

O acontecimento dessa grande parede no Brasil,
repercutiu longe e por mais que se deseje diminuir
sua exprcssividadc, ninguém de senso regular duvi
da mais que isso tudo pode ser repetido com maior
adesão, pois daqui para a frente não se tratará
mais de um ensaio ou de uma tentativa.

Dentro desse cenário pode-se considerar que o
poder de uma greve dessa natureza para alcançar
os resultados esperados pelos seus líderes, não ne
cessita incluir, no geral, os serviços c atividades
essenciais. que por extensão atingem quadrantes
como o da segurança, da saúde, abastecimento de
energia, comunicações, alimentos parecíveis e ou
tros setores estratégicos que, ao serem penalizados,
s6 capitalizam simpatias em favor daqueles que,
pelo movimento paredista, se deseja flexibilizar ou
constranger.

É esse um dos pontos que pesa ainda sob a res
ponsabilidade do Congresso Nacional, que deve
diligenciar a regulamentação constitucional no que
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dispõe sobre o direito de greve, posto nas seguintes
palavras:

Art. 9' É assegurado o direito de greve, com
petindo aos trablhadores decidir sobre a oportu
nidade de exercê-lo e sobre os interesses que devem
por meio dele defender.

§ l' A lei definirá os serviços essenciais e dis
porá sobre o atendimento das necessidades inadiá
veis da comunidade,

§ 2' Os abusos cometidos sujeitam os respon
sáveis às penas da lei.

A procrastinação do regulamento dessa realida
de, além de se configurar um desserviço à Nação,
por certo também não significa o concreto interesse
dos sindicalizados que desejam regras para com
petir e melhor participarem dos frutos do trabalho."

Eis, portanto, um claro posicionamento da classe em
presarial, que aguarda regras definidas para um efetivo
e melhor relacionamento sindical entre classe laboral
e os empresários, de modo que as justas reivindicações
possam ser conduzidas segundo regras estabelecidas pe
la lei. Esta norma legal, contudo, está na dependência
da votação pelo Congresso Nacional de lei própria. Ur
ge, pois, atender aos anseios e às esperanças da socie
dade e definir, de imediato, as regras que ensejam uma
harmônica convivência entre o Capital e o Trabalho.

Era o que tinha a dizer.

o SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB - DF. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. De
putados, o Governo Federal, uma vez mais, valeu-se
de providências extraorcflnárias e extravagantes para
mais um choque em nossa economia, para mais um
arrocho salarial, para, enfim, fazer brotar mais uma
desilusão no seio de nosso povo, já de si tão desiludido
com tantas e tais atitudes desconexas.

Não vamos, no entanto, examinar o chamado Plano
Verão, que vem merecendo a condenação maciça de
todos os que, no mundo político, no mundo econômico,
enfim, no mundo social, têm compromissos com o futu
ro desta Nação e nunca com interesses alienantes de
nossa soberania.

Gostaríamos, porém, nesta oportunidade, de ressal
tar o verdadeiro abuso governamental, no particular,
seja na edição contínua, quase alucinada, dessas medi
das provisórias. E o vem fazendo sem a transparência,
sem a seqüência lógica, sem o cuidado legislativo neces
sário a que elas possam, pelo menos, ser recebidas com
o necessário respeito.

E, para não nos alongarmos em demasia, vamos a
alguns exemplos.

O Governo Federal alardeou sua intenção de demitir
dezenas 'de milhares de servidores, com o objetivo de
reduzir o déficit público. A medida foi recebida com
o descrédito costumeiro, tanto mais porque sabíamos
ser a providência, por inteiro, impossível e, demais,
por já conhecermos que são intenções a que falta o
mais mínimo grau de sinceridade.

E hoje, passados já três meses da manifestação dessas
intenções, nenhuma providência foi adotada porque,
convém destacar, não será nunca por aí que deverão
transitar aquelas medidas reais, concretas, factíveis para
a redução desse imenso déficit.

No entanto sai, como que às escondidas, sem maiores
explicações e vazada numa linguagem quase cifrada,
a Medida Provisória n° 43, de 28 do último março,
que não faz nada mais nada menos do que manter imutá
vel-e por decisão legal e náo simplesmente intencional
- os efetivos das Forças Armadas, transformando
aqueles servidores públicos em seres intocáveis, diferen
ciando-os" qualitativa e injustamente, dos servidores
também públicos, mas civis. Contra essa discriminação,
temos qu.e protestar, protestando, do mesmo passo,
contra a forma quase sub-reptícia como foi dada a pú
blico.

Outra questão, não menos grave, está contida na
Medida Provisória n' 45, de 31 de março recém-findo.

É que a Assembléia Nacional Constituinte teve o
cuidado de, na elaboração de nossa Constituição, devol
ver ao Congresso Nacional a integridade de seu poder
de legislar, retirando de órgãos do Executivo, de segun
do e, mesmo, de terceiro escalão, esse poder que lhes
havia sido concedido por um governo ditatorial e ilegí
timo.
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Pois o Governo Federal, em flagrante dcsrespeito
a essa manifestação evidente - e coerente, vale frisar
- da Constituinte, decide, com a mencionada medida
provisória pura e simplesmente manter o poder norma
tivo de órgãos como o Conselho Monetário Nacional,
o Conselho Nacional do Comércio Exterior, o Conselho
Nacional de Seguros Privados e o Conselho Intermi
nisterial de Preços, como se tivéssemos, agregados ao
Poder Executivo, uma meia dúzia de filiais espúrias
do Poder Legislativo.

Vale, aqui, uma ressalva. A culpa exclusiva desses
desmandos não cabe ao Poder Central. Este Congresso,
esquecido de suas responsabilidades maiores, tem dei
xado de lado a aprovação, urgente e necessária, da
legislação complementar ao tcxto constitucional de for
ma que possa ele ser plena e soberanamente posto em
prática, em defesa dos direitos do cidadão, da soberania
de nossa terra e da execução mais perfeita e democrática
das atos governamentais.

Daí que, com meu protesto pelo ato discricionário,
por mais esse ata discricionário do Governo José Sar
ney, trago meu apelo aos companheiros Parlamentares
no sentido de acelerar a aprovação da legislaçãocomple
mentar prevista na Constituição.

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Depu
tados, o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga
no Estado do Rio Grande do Sul - Setcergs - impe
trou mandado de Segurança contra o DNER e órgão
de fiscalização, objetivando assegurar o direito a seus
filiados, empresas transportadora em não serem compe
lidas ao uso do auto-selo criado pela inconstitucional
Lei n'7. 712/88 e regulamentada pelo Decreto n'! 97.532,
datado de l' de março último.

Sem entrar no mérito da vexata questio, reservo-me
apenas o direito de lembrar aos nobres Parlamentarcs
que particularmenre votei contra o referido projeto.
E, hoje, o primeiro mandado de segurança coletivo,
interposto por uma entidade de classe, obtém liminar
da Justiça Federal.

Foi muito prudente e cauteloso o Sindicato das Em
presas de Transportes de Carga no Estado do Rio Gran
de do sul. ao oferecer depósito do exato valor do selo
pedágio, eis que, vitorioso no mérito, seus associados
terão imediato retorno da importância depositada, devi
damcnte corrigida. Se denegada a ordem, os valores
recolhidos serão automaticamente convertidos em ren
da c revertidos à União.

Lamentavelmente, não foi este o procedimento do
DNER.

Esquecendo-se de que vivemos em pleno Estado de
direito e em regime democrático, relutfl em acatar deci
são judicial c parte para represálias' e retaliações às
empresas transportadoras, criando óbices ao livre trân
sito dc seus caminhões, nas rodovias federais, de Sul
a Norte deste País.

Queixam-se os transportadores -e noticia a impren
sa - dos incomensuráveis prejuízos causados pela re
tenção indevida de seus veículos, por não portarem
o selo-pedágio, e de insistir a fiscalização do DNER
em não reconhecer e acatar uma decisão judicial quc
deu livre trânsito a esses caminhões, os grandes respon
sáveis pelo transporte de quase tudo que se produz
em nosso País.

Caminhoneiros revoltados contra o tratamento discri
minatório a que estão sendo submetidos ameaçam já
jogar o caminhão e sua carga contra as barreiras da
polícia Rodoviária, para cujas conseqüências imprevi
síveis alertamos o DNER, desta tribuna.

É ccntra este procedimento do DNER, a irresponsa
bilidade com que se trata uma decisão da Justiça e
suas conseqüências imprevisíveis que ora nos insurgi
mos, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados. Não é por
aí o caminho. Não é retendo um caminhão que está
transportando as riquezas que produzimos, por 4 ou
5 horas em um posto de fiscalização do DNER, que
vamos contribuir para o progresso e desenvolvimento
de que tanto carece este País. Não é transformando
os responsáveis pela segurança nas estradas em agentes
"cobradores" de falsos tributos que vamos diminuir o
índice de acidentes e mortes nas rodovias.

É preciso que o DNER assuma definitivamente o
seu verdadeiro papel e seja tão cauteloso e diligente
no desempenho das funções que justificam sua existên-
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cia quanto o está sendo como fiscalizador e cobrador
de impostos.

Não podemos admitir a denegação da Justiça, assim
também não podemos nos calar diante daqueles que
relutam em aceitá-la.

Se entendeu, primeiro a Justiça Gaúcha, hoje ratifi
cada pelos juízes Federais'de mais quatro Estados, (Pa
raná, Santa Catarina, Pernambuco e Rio Grande do
Norte), incontestável a evidência do direito invocado
e garantido o dano irreparável à União, até o julga
mento do mérito, há que ser respeitada essa decisão
e por extensão o Poder Judiciário.

Assim. Sr. Presidente, outro caminho não resta ao
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
DNER - se não, em escrito cumprimento à decisão
judicial, dar livre trânsito em todas as rodovias federais
deste País a todos os veículos amparados por essas limi
nares, abstendo-se, por todos os meios, de qualquer
ato tendente a cobrar o sobredito pedágio e, o que
é tão ou mais importante, se abstendo, definitivamente,
e por todos os seus agentes fiscalizadores, de praticar
as represálias ou as retaliaçõcs que tantos prejuízos
e incidentes desagradávejs têm causado aos transpor
tadores de todo e em todo o País.

É, o que, sinceramente, esperamos.

O SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Senhor Presi
dente, Srs. Deputados, estamos diante de mais uma
fase do Plano Verão. Reintroduziu-se a indexação, uma
reivindicação do setor financeiro, impôs-se uma mini
desvalorização do dólar e se concedeu um aumento
ínfimo aos assalariados. Mesmo assim, a inflação não
baixará. O Ministro da Fazenda, Sr Manson da Nóbre
ga, atacou pontos cosméticos da economia e disfarçou
o monstro, mas os efeitos serão claramente temporários
e insatisfatórios. Por que digo isto? É fácil: as altas
taxas de juros estão levando o Governo a uma situação
crítica em termos de aumento da dívida interna, impon
do, além dc tudo, forte pressão expansiva à massa mo
netária bruta. Uma receita clara de inflação.

Um outro aspecto não atacado é o da dívida 'externa_
Sem o equacionamento desta questão continuaremos
a esbarrar em índices inflacionários crescentes contra
pondo-se a um quadro rescessivo na economia. Tenho
uma razão para afirmar estes pontos. Já se tentou quase
de tudo para se combater a inflação. Já indexamos e
desindexamos. Tentamos o controle de preços e o livre
mercado. Achatamos salários e congelamos preços. Só
falta tentar a baixa dos juros e uma dura moratória,
acompanhada de ríspidas e inflexíveis negociações com
os credores externos. É claro que a situação inicial do
País seria difícil, mas com a expansão da base salarial,
principal fator de distribuição de renda, lançaríamos
a base de um desenvolvimento harmonioso, ligado ao
crescimento do mercado interno.

Até hoje, inclusive no Plano Cruzado, de saudosa
memória, o setor financeiro foi o único que jamais fez
uma concessão para o fim da inflação. A ciranda dos
juros altos e da especulação continua gerando mais e
mais inflação. O Sr. Manson da Nóbrega, em lugar
de dar um basta, vai realimentar esta verdadeira dança
dos vampiros, reindexando o mercado e dando partida,
como antes ocorreu, ao mecanismo de inflação inercial
da correção monetária.

Nós, do Congresso Nacional, podemos interferir em
parte neste problema. Aprovamos na nova Constituição
um patamar para os juros bancários. Está na hora de
aceitarmos nossas responsabilidades e prepararmos,
uma legislação complementar sobre o assunto. Deve
mos arranjar uma solução para este problema antes
de nos engajarmos de corpo e alma na campanha eleito
ral. Uma solução rápida se impõe. Não podemos conti
nuar premiando os que não produzem e vivem da espe
culação. Está na hora de favorecer a indústria, o setor
de serviços, a agricultura e os trabalhadores. A riqueza
real vem destes setores, e não da especulação desme
surada e sem sentido.

O SR. GABRffiL GUERREIRO (PMDB - PA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. De
putados, está em moda, hoje, falar da Amazônia. Mas
não é por modismo que me dirijo a V. Ex" neste mo
mento. Trata-se de uma questão crucial que, infeliz
mente, faz parte da problemática amazônica. O assunto
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do qual vou tratar não atrai a atenção das outras regiões
do País, muito menos dos Stings ou dos países estran
geiros. Os transtornos que a questão produz circunscre
vem-se tão-somente às populações por eles atingidas.
Mas nem por isso são menos graves. Eis por que trago
o assunto ao conhecimento desta Casa, das nossas auto
ridades federais, estaduais e do povo brasileiro de um
modo geral.

O problema a qual me refiro começou com a inaugu
ração, em 1986, dos 192 quilômetros da estrada denomi
nada rodovia do ouro ou rodovia transgarimpeira, no
município paraense de Itaituba. Ela é uma vicinal da
rodovia Cuiabá-Santarém, tem início no quilômetro
1.187 desta rodovia, cruza o rio Jamanxins e termina
no rio Crepuri. Essa estrada foi construída, presumo,
para facilitar a vida de uma população de cerca de 100
mil pessoas - a população de uma cidade média brasi
leira. Ela é denominada rodovia do ouro ou transga
rimpeira porque, em sua área de influência, situam-se
pelo menos 20 comunidades garimpeiras, entre elas Mo
rais Almeida. Jardim do Ouro. Riozinho, Quilômetro
140, Crepurizinho, Crepurizão, J.L., União, Marupá.
Tanary e outras. Por ela transitam, diariamente, ccrca
de 200 veículos, a maioria caminhões transportando
gêneros alimentícios, combustíveis, equipamentos para
os garimpos de ouro e outras cargas. Ao longo de sua
área de influência são consumidos, mais ou menos. ISO
mil litros de óleo diesel por dia. além de gasolina, álcool
e gás de cozinha. No comércio local circulam mais de
NCz$ 1,5 milhão diariamente. Tndo isto acontece, no
entanto. na época da estiagem, quando cessam a, chu
vas. Porque na época chuvosa, que se estende por seis
meses, essa estrada. em vez de facilitar a vida daquela
gente, transforma-a num verdadeiro inferno. Os seus
192 quilômetros viram um entremeado de atoleiros e
crateras praticamente intransponíveis. A cerca de 12
horas que se gastam no percurso de toda a extcnsão
da estrada alongam-se para 24, 30 ou mais dias de via
gem. Em conseqüência dessa situação, diminui drastica
mente a produção de ouro naquela região, e os preços
de gêneros e mercadorias disparam astronomicamente.
Para se tcr uma idéia disso, cito alguns exemplos. Os
veículos que se atrevem a vencer os atoleiros e crateras
elevam em quase 400% os preços de seus fretes, passan
do de NCz$ 1.500,00 para NCz$ 7.000.00. Porque o
abastecimento daquela área, no período chuvoso, se
faz mais por via aérea; o preço do óleo diesel, por
exemplo, passa de alguns centavos para NCz$ 1,50 o
litro; um botijão de gás de cozinha de 13 quilos, de
NCz$ 10,00 para NCz$ 50,00; uma cerveja, de NCz$
1,50 para NCz$ 6,00.

Se todos os 100 mil habitantes que vivem ao longo
da rodovia transgarim,pcira fossem garimpeiros ou mi
neradores bem-sucedidos, até que não nos causaria tan
ta preocupação. Mas a ma.ioria é de gente humilde,
sem muitos recursos e sem ajuda de ninguém. São essas
as pessoas que mais sofrem na época chuvosa, em que
a estrada fica intrafegável, justamente porque diminuía
a produção do ouro. diminuindo a possibilida~e de ga
nhos, e os preços sobem astronomicamente. E pensan
do, pois, nessas pessoas sofredoras que faço essas reve
lações e por quem faço o meu apelo as autoridades
federais para que consertem e cuidem da conservação
da rodovia do ouro ou transgarimpeira.

Aproveito esta oportunidade para informar que, des
de que foi inaugurada essa rodovia, nenhum autoridade
puxou para si a responsabilidade pela conservação da
estrada. Nem a municipal, nem a estadual, nem a fede
ral. Esse bem público simplesmente foi entregue à pró
pria sorte, como se nada significasse para ninguém.
Isto nos leva até a duvidar da lisura dos mecanismos
administrativos que acompanharam a construção dessa
estrada. Daí por que, ao mesmo tempo em que faço
estas revelações e apelos, encaminho à Mesa da Câmara
um requerimento ao Governo Federal pedindo informa
ções sobre a construção dessa estrada. Peço informações
sobre o custo da obra, a construtora, seu objetivo, res
ponsabilidade pela sua conservação e se o projeto já
foi concluído ou se irá até Jacareacanga e o garimpo
do Cuiucuiu, como seria mais lógico.

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente e Srs. Depu
tados.

Muito obrigado.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos De
putados

Requeiro. na forma regimental, que esta Casa se diri
ja à autoridade competente do Governo Federal no
sentido de que providencie a recuperação e conservação
dos 192 quilômetros da rodovia denominada do ouro
ou transgarimpeira, no município paraense de Itaituba,
que se inicia no quilômetro 1.187 da BR-163 (Santarém
Cuiabá) e se estende até o rio Crepuri. Desde que essa
estrada foi inaugurada, em 1986, nunca foi recuperada
ou conservada. tornando-se completamente intrafegá
vel nas épocas chuvosas, inviabilizando por cerca de
seis meses, o tráfego de veículos que transportam gêne
ros alimentícios, combustíveis. equipamentos e outras
cargas para uma população calculada em 100 mil pes
soas. Nessa época, os preços na área chegam a subir
até 1.000%, causando enormes transtornos às popula
ções mais humildes. Ao mesmo tempo requeiro que
essa mesma autoridade informe a esta Casa o seguinte:

1) Quanto custou a construção da estrada transga-
rimpeira, no município paraense de Itaituba?

2) Qual foi a empresa construtora?
3) Qual o objetivo da obra?
4) Se o projeto inicial já está concluído, ou se irá

até .Iacaréacanga e Garimpo do Cuiucuiú.
5) A quem cabe a responsabilidade pela conservação

desta estrada?
Sala de Sessões, 28 de abril de 1989. Gabriel Guer

reiro.

Justificação

Só qnem conhece a vida no interior da Amazônia
sabe dos sacrifíciós com os quais se convive diariamente.
Eu,amazônida. filho do interior da Amazônia. fico
à vontade para falar dessas dificuldades com as quais
convivi e ainda convivo. Para quem vive em outras
regiões do País ou no exterior, quase nunca tem condi
ções de avaliar o grau de dificuldade das populações
interioranas da Amazônia. Isto em condições normais
de sobrevivência, se é que se pode chamar de condição
normal de sobrevivência uma vida cheia de percalços.
Mas, pior do que isso é a convivência com problemas
adicionais, como os causados por uma estrada que é
a única via de acesso - com exceção da área, que
é, naturalmente, muito onerosa - em condições de
impraticabilidade de tráfego durante as épocas chuvo
sas. Porque as dificuldades causadas por esse fato são
mão dupla. ocorrem problemas em todos os sentidos.
No caso da rodovia Transgarimpeira, diminui a produ
ção do ouro, em função do qual vivem aquelas popula
ções calculadas em cerca de 100 mil pessoas, paralisa,
praticamente, durante cerca de seis meses, o transporte
de gênero alimentícios, de combustíveis, de equipamen
tos para os garimpos e de outras cargas necessárias
à sobrevivência daquele pessoal. Em função disso, tudo
encarece, sobretudo o que é transportado por via aérea.
E quem mais sofre, nessas circunstâncias, são as popula
ções mais carentes, principalmente por não poderem
contar com a ajuda de ninguém para fazer frente às
dificuldades.

Mais do que uma questão patriótica, ecológica ou
outras adjetivações que se possam enumerar, a recupe
ração e a conservação da rodovia Transgarimpcira, em
Itaituba, no Pará, é uma questão humanitária de sobre
vivência daquelas populações dramatizadas pela falta
de assistência das nossas autoridades, sejam elas munici
pais. estaduais ou federais.

O SR. ANTONIO FERREffiA (PFL - AL. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos. bem sei que as dificuldades ecomônicas que afligem
o País impedem, sobretudo pela necessidade imperiosa
de redução do déficit público, os investimentos gorvena
mentais em áreas prioritárias para o desenvolvimento
da Nação.

Assim ocorre, decerto, no âmbito do Ministério da
Aeronáutica. onde os planos da Empresa Brasileira de
Infra-estrutura Aeroportuária - Infraero, destinados
à reforma dos aeroportos. sistematicamente esbarram
na escassez dc recursos para a sua implementação.

Efetivamente. já em outubro de 1987 estabelecia-se
que o projeto de modernização e ampliação da rede
aeroportuária nacional, destinado a evitar a saturação
dos aeroportos e propiciar a própria expansão da econo-
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mia, iria consumir recursos da ordem de 800 milhões
de dólares, no prazo de 5 anos.

Desse projeto, o governo autorizou tão-somente a
destinação de investimentos no Aeroporto Internacio
nal de Guarulhos, no Estado de São Paulo, quando
a programação da Infraero previa a execução de 22
projetos prioritários de desenvolvimento da rede aero
portuária e dos sistemas de operação e segurança de
vôo.

Incluir-se-iam, aí, certamente, as obras de ampliação
e modernização do Aeroporto dos Palmares, que serve
a Macéio, Capital do meu Estado. Lá, onde todos os
anos S0 registra um grande fluxo de turistas, a capaci
dade de atendimento está há muito ultrapassada, exigin
do obras que melhorem as condições de operação de
um terminal de tão grande importãncia.

A pista do Aeroporto de Macéio, sendo curta, não
admitindo por isso o pouso de aeronaves de grande
porte, necessita ser urgentemente estendidas, a fim de
'permitir o maior fluxo de passageiros por vôo e assim
contribuir para o mais acentuado crescimento da indús
tria do turismo alagoano.

Como se vê, tais condições mantêm o Aeroporto dos
Palmares, não obstante suas reais potencialidades, mui
to abaixo do movimento dos terminais das grandes cida
des, cabendo acrescentar ainda que a pouca freqüência
de pouso das aeronaves e a inexistência de legação aérea
direta entre Macéio e a Capital do País influem decisiva
mente para impedir o seu melhor aproveitamento.

As dificuldades vividas pelo Aeroporto de Macéio,
e de resto experimentadas pelos 62 terminais adminis
trados pela Infraero, resumem-se, portanto, à inexis
tência de recursos. O próprio Aeroporto de Brasr1ia,
que se s~guramente caminha para a saturação. não tem
possibilidade, pela falta dessas verbas, de ver atendidas
as suas necessidades, mesmo porque 60% dos terminais
estão com a sua capacidade operacional muito compro
metida.

Impedida de executar pelo menos 22 projetos consi
derados prioritários, a Infraero acena com o agrava
mento das condiçães de uso dos aeroportos nacionais.
Basta considerar que o tráfego aéreo cresce 9,8% anual
mente, bem acima da média mundial de 7%, e que,
passando, em 1986, pelos aeroportos brasileiros. cerca
de 36 milhões de passageiros, c prosseguindo nessa pro
jeção, já no início da década de 90 eles serão 62 milhões,
quantidade impossível de ser atendida pela rede de ter
minais nas condições em que se encontram.

As providências deflagradas pelas Infraero à míngua
dos investimentos previstos pelos projetos. circunscre
vem-se a soluções criativas. como a fixação de novo
escalonamento dos vôos, a redução de pousos e decola
gens nos horários de tráfego mais intenso e o remaneja
mento de espaço nas estações de passageiros e áreas
de estacionamento e taxiamento das aeronaves.

Impõe-se, porém, a solução definitiva da questão,
sem o que, em curto espaço de tempo, o governo se
defrontará com uma situação de colapso no transporte
aéreo doméstico de passageiros e de carga.

Nesse sentido, e o de que seja o Aeroporto dos Palma
res contemplado com a ampliação de sua pista, a moder
nização de sua estação de passageiros e, finalmente,
receba, a freqüência de vôo direto ligando a Capital
alagoana a Brasília, venho consignar meu apelo ao Bri
gadeiro Moreira Lima, Ministro da Aeronáutica, no
sentido que S.Exa. profundo conhecedor dessa proble
mática, convença o Governo da necessidade de imple
mentar, sem mais delongas, os projetos de melhoria
da rede aeroportuária nacional.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, recebi hoje ofício
do Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Piauí,
encaminhando fotocópia do telex recebido do Presi
dente da Associação Comercial da Microrregião de Pi
cos, Sr. Rosalvo Rufino Leal, abordando a polítiea ado
tada pelo Banco do Brasil naquela dinâmica micror
região do Piauí, de resto, aliás, Sr. Presidente política
adotada em todo o Estado. Idêntico apelo nos foi feito
pelo Sr. Presidente de Picos, José Nery.

Segundo o telex aludido, o Banco do Brasil vem ado
tando "política extorsiva, arbitrária e injusta" naquela
região, "executando microempresários e microprodu
tores rurais, inviabilizando sua sobrevivência" e espa-
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lhando "o pânico e colocando em risco atividades que
respondem por mais de 70% do setor produtivo".

Sr. Presidente, quem tem acompanhado a minha
atuação nesta Casa, a exemplo do que fiz na Consti
tuinte, sabe que sou intransigentemente contra o Estado
cartorial, assistencialista e contra quaisquer limitações
às forças do mercado, inclusive o financiamento, até
porque a intervenção do Estado na economia, além
de atrofiar as instituições políticas, tem sido fator de
injustiças sociais c concentração de rendas.

Sem falarmos, claro, na pesada nomenklatura que
as empresas estatais geram a custa do sofrido contri
buinte brasileiro.

No Brasil, criou-se o Banco do Brasil como promotor
do desenvolvimento econômico e social, inclusive como
fator de take olT das regiões menos desenvolvidas.

Tamanha tem sido a ação comercial do Banco do
Brasil, ocupando espaços peculiares às instituições pri
vadas, que a função social inerente aos seus objetivos
sociais tem sido esquecida.

Ora, Sr. Presidente, não é justo que, diante da mais
séria crise econômica do nosso País, o Banco do Brasil
atue na região mais pobre do Nordeste, que é o semi-á
rido do Piauí, de maneira obsessiva e indiscriminada,
nem examinar caso por caso. Há um espírito teeno
erátieo dominando as estruturas de decisão do Banco
do Brasil, prejudicando a própria racionalidade econô
mica da sua atuação.

Porque não é racional desestruturarcm-se comercian
tes que se destacaram ao longo da vida com trabalho
árduo e sofrido, gerando empregos na região e contri
buindo para o seu desenvolvimento, como acontece com
o setor comercial de Picos, conhecido em todo o Brasil
como uma microrregião produtiva, os maiores índices
de produtividade do Piauí, um centro dinâmico, de ho
mens dinâmicos que têm cresCido e desenvolvido a re
gião à custa de sacrifícios e sem estímulo de qualquer
monta do Governo Federal.

Picos é um monumento ao trabalho, centro rodo
viário nacional; os seus empresários, em grande maio
ria, não vivem à cata e à custa de privilégios e polpudos
incentivos regionais, setoriais ou de subsídios que têm
sido a causa da decadência do velho espírito empresarial
e fonte surda, muda e escondida de distorções gravís
simas, pela concentração de renda.

Mas não é somente em Picos que a atuação do Banco
do Brasil tem sido criticada em meu Estado. Em Canto
do Buriti, São João do Piauí e outros Municípios, por
desinformação, má-orientação, incompetência ou má
vontade de gerentes despreparados para as funções,
a microempresa ou o pequeno comerciante estão sob
a iminência de encerrar as suas atividades porque a
agência bancária governamental que nas suas origens
teve espírito e objetivos sociais se perde na análise tec
nocrátiea dos problemas aventados no telex acima cita
do, perdendo de vista a visão macroeconômica de impe
dir o fenecimento das esperanças de progresso de uma
região esquecida, abandonada e despojada pelo Go
verno da União e as lideranças políticas responsáveis
do próprio Estado.

Desta tribuna, Sr. Presidente, faço um apelo ao Dr.
Mário Berard, homem competente e que tem cons
ciência do espírito da modernidade, no sentido de que
determine ao Dr. Salomão Mazuad, Superintendente
do Banco do Brasil, que examine com prudência e tole
rância os problemas dos devedores do Banco do Brasil
no Piauí, sob pena de sossobrar a precária estrutura
econômica do Estado. O Sr. Mazuad se apega muito
ao manual de instruções do Banco do Brasil, que não
pode ser o mesmo para São Paulo e o Piauí. O Piauí
é um Estado pobre. de poucos clientes no Banco do
Brasil. O Sr. Mazuad conhece-os todos, sabe das suas
riquezas e potencialidades. Em sua maioria, são homens
de bem, que desejam honrar os seus compromissos ban
cários. No exame de caso a caso. ele terá oportunidade
de saber quem é que, se os empréstimos bancários foram
aplicados devidamente nas operações para os quais fo
ram demandados. Não é justo o sufoco de comerciantes
que, diante da própria imprevisão da política econômica
da União, do excesso de regulamentação e da instabi
lidade das políticas adotadas, se vêem de repente, na
imínência de perder o próprio lar, como no caso da
ordem de execução judicial dada pelo Sr. Mazuad con-
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tra o comerciante Francisco de Souza Menezes, de Pira
euruca.

Apelaria ainda ao Presidente Mário Berard no senti
do de que determinasse a suspensão da execução judi
cial das dívidas, no Piauí, excetuados aqueles casos em
que houvesse manifesta irresponsabilidade dos devedo
res, enquanto aDireção Geral, aqui, em Brasl1ia, me
lhor analisasse a grave situação econômico-financeira
do Estado, resultante da atuação do Banco do Brasil.

O SR. CHAGAS NETO (PMDB - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados.
pelo que se tem dito desta tribuna acerca da Amazônia,
gostaria de ponderar que a defesa das florestas tropicais
é uma tarefa supranacional. Temos ouvido vozes dos
quatrocantos do mundo em resistência contra a destrui
ção do grandioso jardim amazônico c de ecossistemas
semelhantes na África e na Ásia, pelo desmatamento
descontrolado, pela urbanização e pela industrialização.

Temos conhecimento do valor inquestionável da
Amazônia, que absorve a poluição das nações industria
lizadas, já que essas florestas agem como receptadores
de dióxido de carbono, neutralizando o excesso desses
gases.

Este é um dado relevante na questão do aquecimento
da atmosfera, pois atualmente só os oceanos e as flores
tas se opõem à ('insensatez" do homem.

É a luta contra as queimadas, Srs. Deputados, é tanto
mais difícil porque é conduzida contra fortes interesses
econômicos. Apesar disto, o governo, através do pro
grama "Nossa Natureza", recentemente lançado, ela
borou uma série de mecanismos que visam, sobretudo,.
a defender os abusos contra a Amazônia.

Certamente o governo terá que agir de foram rigorosa
contra a intemperança e o espírito criminoso de muitos
latinfundiários que. à semelhança de outros tempos,
irão ignorar a importância das decisões governamentais.

Se para cada tonelada de ferro se queimarem quatro
toneladas de carvão de lenha, é fácil imaginar e calcular
a dimensão da ação predatória.

Este é apenas um exemplo de muitos outros, como
o desmatamento para fins agropecuários.

É preciso ter a consciência de que com a derrubada
da floresta, derruba-se também um reservatório natural
de água, e futuramente os lamaçais vão tomar conta
das terras férteis, e no final iremos alcançar exatamente
o contrário do que pretendíamos.

No meio das pressões que o Brasil vem sofrendo
por parte de organismos internacionais, o programa
"Nossa Natureza" representa uma resposta altamente
positiva do governo no sentido de cessar esta onda de
ingerências internas no País e preservar de maneira
racional as nossas t1orestas.

Uma questão desta magnitude deve ser encarada tan
to do ponto de vista científico como político. E na esfera
política é preciso mais do que um simpels apoio, é pre
ciso uma participação efetiva. de modo que as ações
sobrepujem as palavras.

Como representante de um Estado representativo da
Amazõnia, tendo consciência da profnnda realidade
que vive o País no tocante à preservação da sua ecologia,
c por isso conclamo os meus nobres companheiros desta
Casa a que participem deste mesmo objetivo, que visa
sobretudo à salvação do nosso ecossistema.
Muito obrigado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Pl -SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Deputa
dos. comemora-se hoje, 22 de abril - instituído como
o Dia da Comunidade Luso-brasileira - a data do des
cobrimento do Brasil, por Pedro Álvares Cabral. E
se bem coubesse, neste dia' e neste momento, recordar
todos os atos que constituíram o feito da armada cabra
lina, creio que mais importante que a recordação desses
atos é a compreensão de suas intenções e a avaliação
de suas conseqüências.

Para atingir as intenções que moviam Cabral pode
mos valer-nos de um documento em todo li sentido
legítimo: a carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão
da armada, varão de diversas virtudes, letrado de boa
latinidade, escritor bem informado, primoroso e sabo
roso; e para avaliar as conseqüências do feito basta
atentar o que é hoje o Brasil.

Os objetivos, não os imediatos, mas o mediatos da
viagem descobridora de Cabral. foram, no depoimento
de Caminha, dilatar a fé, dilatar o Império e revelar
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o novo Mundo. Três objetivos que orientaram não ape
nas o feito de 1500, mas muito mais do que isso, pois
orientaram dois séculos de viagens, descobrimentos e
conquistas dos portugueses e três objetivos de que resul
taram sentidos fundamentais da história do Brasil.

A fé que a ação religiosa, civil e militar dos portu
gueses empenhava-se em dilatar era o cristianismo, en
tendido não apenas como uma igreja com sua doutrina,
mas, sobretudo, como um sentimento das criaturas de
Deus. O Império que uma crescente força militar e
política também procurava dilatar, era o Império da
Coroa Portuguesa, compreendido como uma nação so
berana mas, ao mesmo tempo, tanto mais poderosa
quanto mais amplos fossem seus limites. E a ânsia desco
bridora do novo Mundo, se de pronto nascia da curiosi
dade típica do homem português, no nível da reflexão
era o desejo da consciência lúcida do mundo que se
ia descobrindo.

O Brasil, como realidade que resultou deste tríplice
objetivo dos descobrimentos portugueses é, para usar
de um qualificativo camoniano, o seu fruto sublimado.
Da ação evangelizadora de Portugal, resultou ser o Bra
sil um país predominantemente cristão e um dos maiores
dentre os católicos, se não mesmo o maior, e distinguido
por possuir uma das igrejas mais progressistas e mais
atuantes. com séculos de trabalho missionário juntos
dos indígenas e hoje com corajosa opção pelos pobres
e notável obra de elevação de seus padrões de vida.
Nascido da idéia e do ideal de um império soberano
e dilatado, o Brasil resultou em ser o país-continente
que é, privilegiado de recursos que já o projetam como
futura superpotência. Finalmente, descendente de um
povo dominado pela ânsia de conhecer o mundo quc
devassava e ocupava, os brasileiros desde muito cedo
tomaram consciência das peculiaridades de seu país,
o que lhcs pennitiu, já no começo do século XIX, definir
seu caráter nacional.

Compreendidas estas realidades, podemos entender
o que é, para Portugal e o que é, para o Brasil, o
22 de Abril. Para Portugal o 22 de Abril é a data não
apenas da descoberta no Atlântico Sul, de um vital
ponto de apoio para a rota marítima Europa-Oriente,
mas muito mais do que isso: é a data da descoberta
de uma plataforma, em dais séculos. passo a passo ocu
pada até limites continentais e, assim, transformada
no mais dilatado c mais significativo dos mundos que
os portugueses criaram. Para os brasileiros o 22 de Abril
é O fiat de sua história, o que significa que é a data
primordial dc seu calendário.

Desde o século XIX estes objetivos e estas conse
qüências do feito da armada de Pedro Álvares Cabral
têm sido os temas próprios das comemorações do 22
de AbriL E eu hoje a um desses temas de bom grado
voltaria, tão ricos são eles no desdobramento de fatos
novos, não fosse estarmos vivendo, neste ano, no Brasil,
o início de uma ação nacional de preservação da Língua
Portuguesa e de aperfeiçoamento de seu ensino - Lín
gua Portuguesa quc é compreendida, por todos os brasi
leiros, como o mais importante dos bens culturais trans
mitidos por Portugal ao Brasil, simbolicamente desde
o dia 22 de abril de 1500. E nenhum lugar, e nenhuma
circunstância melhores do que esta solenidade para di
vulgar, em Portugal, os princípios. as diretrizes, as pro
porções e o significado desta ação de preservação da
Língua Portuguesa.

Há tempos, linguistas, professores e especialistas em
comunicação social vêm denunciando crescente crise
no ensino da Língua Portuguesa no Brasil. Sensível
a essas denúncias, o Governo Sarney constituiu. em
junho de 85, uma comissão de especialistas com a atri
buição de definir a situação, nas causas e aspectos, e
preconizar diretrizes para sua superação. Em dezembro
a comissão, presidida por Abgar Renault e constituída
por autorizados linguistas c professores (Aurélio Buar
que de Holanda, Antôuio Houaiss, Celso Cunha, Celso
Pedro Luft, Fábio Lucas, Francisco Gomes de Matos,
Magda Becker e Raymundo Wanghan) entregou ao mi
nistro da Educação um relatório que. em janeiro, come
çou a ser distribuído aos órgãos educacionais, às escolas
e às universidades do País "Diretrizes para o aperfeiçoa
mcnto do ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa).

Divulgadas estas diretrizes, começam elas a merecer
a atenção de professores, de escritores, de profissionais
de comunicação social e dos órgãos da ifrrprensa falada
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e escrita. E dada a importância do assunto e sua comple
xidade é de esperar desperte as mais díspares opiniões
e chegue mesmo a gerar polêmicas.

O relatório contém, a par de uma introdução, cm
que se esclarecem os principios em que se baseou a
comissão, dezenove diretrizes para o aperfeiçoamento
- repito - do ensino e da aprendizagem da Língua
Portuguesa.

Os princípios de que partem os autores do relatório
são dois: 1') O Brasil é, sabidamente, um país com
profundas distorções na distribuição dos bens materiais
e culturais; 2') A escola e nela o ensino de uma língua
de cultura, no caso o Português, são os meios mais
adequados de acessos aos bens culturais c, portanto,
de correção das referidas distorções. Os dezenove tópi
cos das diretrizes, creio, podem ser agrupados em qua
tro catcgorias: a primeira catcgoria são os tópicos con
ceituais, que estabelecem dois cânones: a língua oficial
do Brasil é o Português e à escola cumpre ensinar a
língua de cultura e não as variantes da fala; a segunda
categoria de tópicos diz respeito a duas medidas indis
pensáveis à unidade plurinacional da Língua Portugue
sa: a unificação ortográfica e a unificação da termino
logia gramatical; a terceira categoria dc tópicos são os
referentes ao ensino da Língua e, neste caso, a comissão
preconiza a reforma do ensino de l' e 2' Graus; a refor
ma dos cursos de Letras; a "reciclagem" dos professores
de Português e a revisão das licenças para o ensino
da Língua; a quarta e última categoria de tópicos refe
re-se à necessidade de adequação, às diretrizes reco
mendadas, de todos os fatores que interveêm no ensino
e na apredizagem do Português: os livros, os meio de
comunicação social, as línguas maternas, as língu.as es
trangeiras ensinadas no País, etc.

Qualquer destes tópicos presta-se muitas discussões,
sobretudo os conceituais. Mas não há dúvida de que
essas discussões vão chegar aos melhores resultados,
porquc para elas já sc cstabeleccram pontos de partida
de caráter científico, o que significa que desde logo
vão-se pôr de lado atitudes de caráter político e naciona
lista, scmpre com sua irtevitávcl carga emocional.

Esses pontos de partidas reduzem-se essencialmente
a quatro:

1') Uma língua é um produto social em constante
evolução.

Cada língua tem seu léxico, sua gramática e sua estilís
tica. Todas elas sc expressam oralmente e algumas tam
bém por intermédio de uma escrita. Umas, que diríamos
pobres, não têm reeursos léxicos e gramaticais para
expressar a cultura espiritual da humanidade; outras,
que diríamos ricas, não apenas têm recursos para ex
pressar o acervo dessa cultura, mas também potencia
lidade criativa para expressar novos achados e novas
criaçõcs de espírito humano. Parece-mc que basta csta
noção para não se confundir uma variante de fala, em
nosso caso o açoriano, o carioca, luandino, o cabo-ver
diano, etc. etc., com uma língua, ainda em nosso caso,
o Português. Certa andou, portanto, a comissão cujo
relatório venho comentando, quando recomcndou ao
Governo brasileiro que estabeleça que a língua oficial
do Brasil (como a dos países lus6fonos, Portugal, Ango
la, Cabo Verde, Moçambique, etc.) é o Português. Ex
pressões como "Língua Brasileira", "Brasileiro".
"Idioma Nacional" não atendcm ao rigor da termino
logia linguística.

2') A língua com que se exprcssam os cscritores,
os intelectuais, os pensadores, os cientistas, os tecnó
logos é sempre ci resultado de uma luta pela expressão
do que está em seus espíritos, e essa luta, de um lado,
conta com as pontencialidades e as virtualidades a(:umu
ladas historicamente pela língua que dominam, de ou
tro, com a capacidade que eles adquirem de criar, segun
do critérios de qualidade lingüística, novas soluções ex
pressivas.

3') Nascida do domínio das pontencialidades expres
sivas de uma língua e da invcnção de qualificadas. solu
ções léxicas, gramaticais e estilísticas. a língua dos escri
tores, dos pensadores, dos homens que dominam o co
nhecimento de uma matéria resulta em ser diferente
da lÚlgua com que o homem comum se expressa na
fala cotidiana, com suas sabidas variantes regionais,
sociais e etárias. Esta língua, a da fala vulgar (lU do
"sermo vulgar" como~ diriam os latinos, tem um mlÍnimo
de normas, constante e impunemente transgredidas; já
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a língua culta tem muitas e rigorosas normas, estabe
Iccidas historicamente para preservar suas virtualidades
e aumentar sua potencialidade; e normas s6 transgre
didas quando, respeitada a Úldole da língua, a luta pela
expressão encontra, para o nível culto dessa língua,
novas e melhores soluções expressivas. Não há. portan
to, como confundir a língua culta, com seu qualificado
potencial expressivo e sua não menos qualificada criati
vidade verbal, com a fala vulgar, em que nem semprc
o inventado é enriquecimento lingüístico, mas apenas
arbítrios da fala, não importando quc por vezes pito
rcscos.

4') Em todos os países em que o desenvolvimento
da cultura espiritual criou e definiu a língua dessa cultu
ra, com suas normas léxicas, gramaticais e estilísticas,
são essas normas que se ensinam nas escolas, pois só
o seu domínio dá acesso aos bcns dessa cultura e o
papel da escola é preparar para esse acesso. Escusa
dizer que esta função da escola - ensinar a língua
de cultura - não impede que, para a progressiva adap
tação da criança à escola e para estimular sua comunica
bilidade verbal, se tenha em conta e mesmo se utilize
a sua fala, com as peculiaridades regionais, sociais e
etárias quc a caracterizcm.

Se considerarmos que é da ordem de 30 milhões o
número de alunos quc imediatamcnte vão ser objeto
desta ação brasileira de preservação da Língua Portu
guesa e de aperfeiçoamento do seu ensino; se conside
rarmos que é da 'Jrdem de 1 milhão e 200 mil o número
de estabelecimen.os de ensino que, disseminados pelo
imenso território brasileiro, terão de ofcrecer condiçõcs
para cssa ação; e se considerarmos que é da ordem
de 1 milhão e 800 mil o número de professores que
vão ser os agcntes imediatos do desejado aperfeiçoa
mento do ensino da LÚlgua que os portugueses transmi
tiram ao Brasil, a partir, simbolicamente, do 22 de abril
de 1500, podemos estar certos de que as comemorações
desta data, neste ano, ficarão com invulgar significação,
porque se promovem num ano em que o Brasil dá uma
eloqüente demonstração de que tem, como um dos de
seus mais preciosos bcns culturais, a Língua Portuguesa,
que lhe foi transmitida desde o 22 de abril de 1500,
que ficou como o dia auroral de sua história.

A SRA. ANNA MARIA RATTES (PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, os funcionários da Sola Brasil Indústria
Óptica Ltda. do Município de Petrópolis, Estado do
Rio de Janeiro. cnceraram ontem a greve de advertência
que durou 48 horas, em virtude da recusa, por parte
da direção da empresa, em iniciar negociações em torno
da pauta dc reivindicações, com 22 itens, que inclui
melhoria salarial, fixação de piso salarial para a catego
ria, 14" salário, 40 horas semanais e equipamentos de
segurança para os mais de 600 empregados.

O mais grave é que quatro membros da diretoria
do recém-criado Sindicato dos Trabalhadores em Indús
trias Ópticas de Petrópolis foram demitidos, em flagran
te desrespeito à Constituição Federal, que garante imu
nidade aos dirigentes. Os patréíes exigem a apresentação
da carta sindical e se julgam no direito de questionar
juridicamente a entidade, formada após a promulgação
da Carta Magna, em íace da indefinição acerca do órgão
competente para a concessão do registro, quc ainda
necessita de regulamentação.

Quando o texto constitucional afirma "a lei não pode
rá exigir autorização do Estado para a fundação de
sindicato", exclui. automaticamente, a carta sindical
anteriormente fornecida pelo Ministério do Trabalho.

Mas qual é o órgão atual que detém a competência
de fornecer o código da nova entidade que se forma?
O Ministério do Trabalho já não o fornece.

No caso do Sindicato dos Ópticos de Petrópolis -
o primeiro e único, por enquanto. no Estado do Rio
de Janeiro -os descontos da contribuição sindical con
tinuam sendo feitos para a Confederação NacionaI dos
Trabalhadores na Indústria, distante e omissa quanto
à realidade, os problemas e às reivindicações daqueles
que, justamentc pelo fato de se sentirem relegados.
resolveram organizar-se de forma autônoma e eficiente,
nesta nova cntidade de c1assc, usando a força constitu
cional. Até agora, 350 funcionários da Sola Brasil, tínica
empresa do gênero em Petrópolis, já se associaram.
Se são todos de uma mesma empresa é porque esta
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é a única no Município, que emprega profissionais do
ramo.

Em outros, casos, o recolhimento beneficia os sindi
catos que têm abrangência estadual, prejudicando o
pleno funcionamento dos que começam a se formar
nos municípios. Para os servidores públicos, a situação
é mais angustiante, pois até o momento só podcm se
filiar aos sindicatos representantes de classes profissio
nais específicas e às quais pertençam. Quem responderá
pelos -interesscs dos funcionários plíblicos em geral,
qucr no âmbito municipal, quer no âmbito estadual
ou federal? Só no Estado do Rio de Janeiro, mais dc
10 sindicatos de scrvidores aguardam o devido código
e cerca de outros dez, em fase de formação, dentro
de pouco tempo passarão pela mesma dificuldade. São
mais de 200 mil trabalhadores que aguardam uma solu
ção.

Urge que a definição legal de órgão competente seja
fornecida. O espírito do legislador constitucional foi
desburocratizar e facilitar a criação e organização de
novos sindicatos, no intuito de, democraticamente, es
tabelecer no País uma política sindical fortc c indepen
dente. A presente confusão precisa ser dirimida para
o bem do movimento sindical brasileiro e, conscqüênte
mente, de toda a Nação.

Obrigada.

o Sr. José Costa - Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Tem a palavra
o nobre Deputado.

O SR. JOSÉ COSTA (PMDB - AL. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. desejo fazer uma comuni
cação à Mesa, que envolve questão de ordem. A revista
Veja, do dia g de março deste ano, publicou ampla
matéria a respeito de pretensos delitos comuns qu~ te
riam sido praticados pelo Deputado c Ministro Roberto
Cardoso Alves. Este fato ensejou por parte de S. Ex'
um requerimento para comparecer ao plenário desta
Casa, a fim de esclarecer as acusações que lhe eram
feitas.

Da tribuna da Câmara dos Deputados, Sr. Presiden
te, S. Ex', o Sr. Ministro. deu conhecimento de que
estava sendo acusado da prática de peculato e outros
crimes que tais. Logo depois, S. Ex', atendendo a uma
convocação da Comissão de Fiscalização e Controle
da Câmara dos Deputados, compareceu àquele órgão
técnico e reiterou as denúncias que lhc cram feitas pcla
imprensa, como, simultaneamente, por via de conse
qüência, fez uma longa defesa perante os seus pares
de todas as acusações que lhc eram imputadas.

Sr. Presidente, a Câmara dos Deputados se omitiu
-repito para enfatizar - a Mesa da Câmara dos Depu
tados, cujo comportamento verbero. como membro
desta Casa, omitiu-se porque tem o dever regimental
de não só zelar pela boa imagcm da instituição, como
também pela boa imagem e boa fama dos seus membros,
dos Deputados Federais que integram e que compõem
esta Casa.

Pois bem, Sr. Presidente, o Sr. Ministro, não satis
feito, foi à Justiça, e o juiz federal da 12' Vara Criminal
da Capital de São Paulo, depois de determinar a citação
do Dr. Victor Civita -que conseguiu inclusive evitá-la,
mas o juiz, recorrendo a preceito do Código de Processo
Penal, deu como válida a citação que deveria ser feita
aS. S" - julga, finalmente. o pedido de resposta àquela
revista solicitado pelo Ministro Cardoso Alves.

Sr. Presidente, faço questão de registrar esse texto
nos Anais da Câmara dos Deputados para conhecimen
to da Casa, porque consta urna crítica direta à Mesa
desta instituição.

Diz S. Ex', na setença que tenho em mãos. O seguinte:

"Não poderia deixar de consignar ainda que de
uns tempos para cá diversos jornais e revistas. ao
receberem pedidos de retificação ou de resposta
de pessoas que se sentiram ofendidas com suas
reportagens, ainda que oriundos de autoridades
que ocupam cargos de relevo em qualquer dos três
Poderes do Estado, não vêm observando as normas
fixadas quanto ao direito de retificação ou de res
posta, publicando-as de forma no mínimo desres-
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peitosa, ou mesmo malévola e tendenciosa, em es
paços destinados a "queixas e reclamações" ou a
"cartas do leitor", sem dar o mesmo destaque e
publicidade observados nas publicações anteriores
consideradas falsas, inverídicas ou deturpadas pe
los subscritores, como exigem a Lei de Imprensa
e a pr6pria Carta Política, frustando assim esse
direito constitucional concedido a qualquer pessoa
física ou jurídica."

E aí vem a condenação. S. Ex', o Juiz Federal da
12' Vara, condena a revista Veja a publicar, na edicão
que circulará na próxima scmana, na capa, a fotografia
do ministro, tendo como título o texto que S. Ex' redigiu
em sua defesa e. internamente, no mesmo espaço, o
inteiro teor da dcfesa do ministro.

Faço esse registro, a fim de divulgar esta sentença
para que conste seu inteiro teor nos Anais dcsta Casa.
Os meus cumprimentos a esse Juiz. Nesta mesma opor
tunidade, censuro a Mesa da Câmara dos Deputados,
que vem reiteradamente se omitindo na defesa da insti
tuição e dos Srs. Parlamentares.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O DEPU
TADO JOSÉ CASTA:

Processo n': 89.0012421-8
12' Vara

Natureza: Direito de Resposta
Requerente: Roberto Cardoso Alves
Requerido: Victor Civita (Editor e diretor da Editora
Abril)
Juiz Federal: Joâo Caflos da Rocha Mattos

Vistos, etc.

O Exm' Sr. Ministro de Estado Roberto Cardoso
Alves, qualificado ria inicial, requer, por seu advogado,
diante do não atendimento do pedido formulado extra
judicialmente ao editor e diretor da Editora Abril Victor
Civita, através do 3' Cartório de Registros de Títulos
e Decumentos em 4-4-89, com recebimento pelo desti
natário nessa mesma data (documentos de fls. 62176),
o direito judicial de resposta, com fundamento no artigo
32 e parágrafos da Lei n' 5.250, de 9-2-67, em razão
da matéria. publicada na edição n" 1.070. ano 22 
n' 10, de 8-3-89, na capa e às págs. 18/25, com o título
na capa "Sob a sombra da suspeita - Cercado por
dúvidas sobre sua conduta, ministro Roberto Cardoso
Alves constrange o governo o espanta o país", e, inter
namente, sob o título "O mais novo suspeito - Envol
vido em denúncias de irregularidades, o ministro Ro
berto Cardoso Alves transforma-se na mais recente crise
do governo", esclarecendo qne a aludida reportagem
atingiu de modo profundo e injusto a sua imagem e
honra, além de configurar, pelo seu teor, a prática de
crimes de calúnia, injúria e difamação, previstos nos
artigos 20, 21 e 22, com a qualificadora do artigo 23,
todos da Lei n' 5.250/67, por se tratar de ofensas irroga
das em razão do cargo de Ministro de Estado.

A solicitação judicial do direito de resposta, datada
de 10-4-89 e distribuída em 24-4-89, veio instruída com
a procuração ad judieia de fls. 5, com o original da
mencionada edição da revista Veja de fls. 6/61, com
pcdido extrajudicial registrado em Cartório de fls.
62/65, com o texto que pretende seja publicado como
resposta de fls. 67175, inclusive a fotografia a ser utili
zada na reportagem e, finalmente, com o documento
comprobatório de f1s'. 76 da entrega de toda essa docu
mentação pelo 3' Cartório de Registros de Títulos e
Documentos ao editor e diretor da Editora Abril Victor
Civita em 4-4-89.

Distribuído livremente a esta 12' Vara Criminal o
pedido judicial de publicação e resposta, por conside
rá-lo formalmente em ordem, proferi despacho determi
nando a citação do editor e diretor da Editora Abril
Victor Civita para que este informasse, no prazo impror
rogável de 24:00 horas, a razão pela qual não atendeu
à solicitação formulada extrajudicialmente pelo reque
rente, ordenando ainda que, atendida ou não a intima
ção judicial, os autos voltassem-se conclusos para profe
rimeuto de decisão em igual prazo, nos exatos termos
dos parágrafos 3' e 4' do artigo 32 da Lei n' 5.250/67.

Em cumprimento ao mandato de citação, a oficial
de justiça deste Juízo dirigiu-se à sede da Editora Abril
onde promoveu a citação pessoal do requeri'do, que
a recebem em 25-4-89, às 17:20 horas (fls. 80/80-v').
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Na informação prestada às fls. 81, em 26 de abril
de 1989, a Secretaria da Vara esclareceu que até às
18:30 horas da referida data não deu entrada na Secre
taria ou no Setor de Protocolo da Justiça Federal nenhu
ma petição em nome do requerido ou da Editora Abril.

Autos conclusos para decisão em 27 de abril de 1989.
É o Relatório.
Decido.
Preliminarmente, esclareço. conforme já deixei cou

signado no despacho ordenat6rio da citação do requeri
mento, que o pedido judicial de publicação de resposta
formulado pelo requerente foi feito tempestivamente
e observou todos os trâmites legais, sendo inclusive
precedido do pedido extrajudicial, que foi regularmente
entregue ao requerido pelo 3" Cartório de Registro de
Títulos c Documentos desta Capital em 4-4-89, em virtu
de da matéria publicada na revista Veja, edição de
8-3-89, não atendido pelo requerente, que é editor e
diretor da Editora Abril, a qual edita a revista Veja,
periódico semanal de informação.

O requerido, apesar de notificado, extrajudicialmen
te, não publicou o pedido de resposta no número subse
qüente da revista editada a partir de 4-4-89 (data da
ciência da notificação), sendo certo que, ao ser citado
pessoal e judicialmente, também permaneceu silente,
sem explicar as razões pelas quais deixou de publicar
a resposta formulada pelo requerente acerca da matéria
anteriormente veiculada.

Nesses casos, isto é, quando o requerido, que é editor
e diretor da Editora Abril, a qual edita a revista Veja,
peri6dico semanal de informação.

O requerido, apesar de notificado extrajudicialmen
te, não publicou o pedido de resposta no número subse
qüente da revista editada a partir de 4-4-89 (data da
ciência da notificação), sendo certo que, ao ser citado
pessoal e judicialmente, também permaneceu, sem ex
plicar as razões pelas quais deixou de publicar a resposta
formulada pelo requerente acerca da matéria anterior
mente veiculada.

Nesses casós, isto é, quando o requerido, malgrado
citado regularmente, não atende à determinação judi
cial, fica o Magistrado autorizado a proferir sua decisão
nas 24:00 horas seguintes, a teor do que dispõe o artigo
32, § 4', da Lei n' 5.250, de 9-2-67.

No mérito, cumpre acentuar que o direito de resposta
proporcional ao agravo, sem embargo da indenização
por dano material, moral ou à imagem, é assegurado
ao ofedido a nível constitucional, de conformidade com
O artigo 5", item V, da Carta Política de 1988, além
de o ser pela legislação ordinária (Lei da Imprensa).

Por outro lado, do exame da matéria veiculada na
Revista Veja, edição n' 1.070, de 8-3-89 na capa e às
págs. 18 a 25, verifica-se que foi atribuída ao requerente
(e a outras autoridades federais) a participação ou en
volvimento em epis6dios de caráter criminoso, ao me
nos em tese, aliada à imputação de fatos ofensivos à
sua reputação e possivelmente à sua dignidade e decoro,
com inegável prejuízo à sua figura de homem público,
que ocupa função de altíssimo relevo na República e
para a qual é imprescindível que goze da estrita confian
ça do Senhor Presidente da República, além do que
seja pessoa de reputação iliba?a.

Assim é que os assuntos tratados na matéria publi
cada. em princípio, configuram crimes contra a honra
catalogados nos artigos 20, 21 e 22, com a qualificadora
,do artigo 23, inciso I, da Lei de Imprensa, na hip6tese
de não serem veradeiros ou veiculados de maneira de
turpada e que poderiam ensejar, ao menos quanto à
calúnia e à difamação, a interposição da exceção da
verdade, caso tivesse sido instaurado processo criminal.

É bem verdade que 'se isso tivesse se verificado (pro
positura de ação penal ou mesmo civil contra os dirigen
tes da revista Veja) estaria extinto o direito de resposta,
que então não poderia ser deduzido, consoante o dispos
to no § 3' do artigo 29 da Lei n' 5.250/67.

No entanto, como isso não se verificou e o pedido
formulado pelo requerente preenche os requisitos le
gais, vale dizer, foi feito tempestivamente, precedido
da solicitação extrajudicial, não atendida, e também
formulada em prazo hábil, guardando relação Com a
matéria anteriormente publicada, assiste-lhe o direito
constitucionalmente assegurado de resposta à publica
ção feita, com a finalidade inclusive de salvaguardar

Sábado 29 2919

ou mesmo reparar dano causado à sua figura de homem
público e de político militante, bem ainda de dar a
sua versão dos episódios à opinião pública, uma vez
que sua imagem foi realmente atingida, cabendo ao
corpo social, à vista das duas matérias publicadas-'''e
das versões dadas aos fatos, tanto pela revista como
pelo requerente. extrair a sua.

De qualquer modo, não resta dúvida alguma no senti
do de que a reportagem inserta na referida edição da
revista Veja teve o potencial de influenciar o grande
público, mormente diante da força do veículo de comu
nicação utilizado (revista de grande tiragem), vislum
brando-se diante disso sérios danos de ordem moral
e mesmo política à pessoa do requerente.

Não poderia deixar de consignar ainda que de uns
tempos para cá diversos jornais e revistas, ao receberem
pedidos de retificação ou de resposta de pessoas que
se sentiram ofendidas com suas reportagens, ainda que
oriundos de autoridades que ocupam cargos de relevo
em qualquer dos três Poderes do Estado, não vêm ob
servado as normas fixadas quanto ao direito de retifica
ção ou de resposta, publicando-as de forma no mínimo
desrespeitosa, ou mesmo malévola e tendenciosa, em
espaços destinados a "queixas e reclamações"ou a "car
tas do leitor", sem dar o mesmo destaque e publicidade
observados nas publicações anteriores consideradas fal
sas, inverídicas ou deturpadas pelos subscritores, como
exige a Lei de Imprensa c a própria Carta Política;
frustrando assim esse direito constitucional concedido
a qualquer pessoa física ou jurídica.

Em face do exposto, deliro o pedido formulado pelo
requerente, Ministro de Estado Roberto Cardoso Al
ves, para o fim de determinar ao editor e diretor da
Editora Abril Victor Civita que faça inserir no próximo
número da revista Veja, com o mesmo destaque dado
à matéria precedentemente publicada, tanto na capa
como na parte interna. os títulos e textos recebidos
do requerente por via judicial, sob pena de, não o fazen
do, pagar a multa de que trata o § 5'. letra b, do artigo
32 da Lei n" 5.250167, sem prejuízo de processo-crie
por delito de desobediência (artigo 330 do Código Pe
nal), por força do que dispõe o § 8' do artigo 32 da
Lei de Imprensa, devendo o requerente, se isso for
necessário, fornecer à Editora Abril o negativo da foto
grafia anexada às fls. destes autos, para inclusão na
capa do próximo número da revista Veja, que circulará
no próximo domingo.

Esta sentença deverá ser entregue, por c6pia autenti
cada pela Secretaria da Vara, com a máxima urgência
possível ao requerido, a fim de que este a cumpra de
modo cabal e sob as penas da Lei, uma vez que eventual
interposição de recurso contra a decisão ora prolatada
não tem efeito suspensivo (§ 70 do artigo 32 da Lei
n' 5.250167).
P.R.l.O.

São Paulo, 27 de abril de 1989. - João Carlos da
Rocha Mattos, Juiz Federal da 12' Vara Criminal.

o SR. PRESIDENTE (José Melo) - Vai-se passar
ao Horário de

v - ORDEM DO DIA
Comunicações de Lideranças

O Sr. Maguito Vilela - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, COmo líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Tem a palavra
o nobre Deputado.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputa
dos, ouvi atentamente as palavras do ilustre e brilhante
Deputado José Costa, do querido Estado de Alagoas,
a respeito desta nossa preocupação de zelar pela integri
dade moral dos Parlamentares desta Casa, e não só
dcles, mas de todos os homens públicos dignos deste
País, que, muitas vezes, são acusados leviana e injusta
mente e caluniados de forma até mesmo rasteira.

Venho hoje a esta tribuna, Sr. Presidente, para defen
der um peemedebista de quatro costados, ontem agre
dido injustamente, inclusive com palavras que não deve
riam constar dos Anais desta Casa, e as citarei depois,
porque estou com as notas taquigráficas em mãos.

Ouvi, ontem, de meu gabinete, ruborizado, o pronun
ciamento do ex-Governador de Goiás, Deputado Ary
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Valadão. eleito pelo Estado do Tocantins - porque
em Goiás o povo não o elegeu; pelo contrário. deu
as costas a S. Ex' e o quer ver bem distante de lá 
quando fez acusações contra o Ministro Íris Resende
Machado.

Passo a ler as notas taquigráficas da sessão de ontem.
da Câmara dos Deputados, que registraram as palavras
ditas por esse Parlamentar:

"0 que está acontecendo neste País. no Minis
tério da Agricultura, é inacreditável. Ali está uma
quadrilha. comandada pelo "Ministrinho" Íris Re
sende. Acontece quc o cozinheiro do Sr. Íris Resen
de temum cargo pequeno: um DAS. É o cozi1lheiro
do Sr. Iris Resende. E vai mais longe. inacreditável:
peças íntimas da higiene da mulher estão sendo
adquiridas pela cozinha do Sr. Íris Resende."

Sr. Presidente, esta Casa jamais poderia admitir que
um Deputado Federal viesse aqui dizer palavras de t,10
baixo teor cqmo essas. Esta Casa não é brinquedo nem
~m bordel. E o mais alto Parlamento desta Reptíblica.
E inadmissível, Sr. Presidente, que um Deputado Fede
ral - e tenho vergonha de dizer, mas foi Governador
do me}! Estado - venha aqui falar coisas dessa natu
reza. E mister que a Mesa da Câmara dos Deputados
tome providências'quanto a isso. É por isto que a classe
política se encontra desgastada, desmoralizada: justa
mente por causa de homens desse jaez. sem preparo
cultural e intelectual, sem honradez para vir aqui e
dizer coisas sérias ncste Parlamento, que ficam nnven
tando coisas do arco da velha para tentar denegrir a
imagem de homens sérios que aqui estão na militância
política.

Sr. Presidente. Srs. Deputados, existem diferenças
enormes entre os dois ex-Governadores de Goiás. Um.
Íris Resen~e Machado. deixou o Governo nos braços
do povo. E amado, idolatrado e endeusado em Goiás.
Íris elegeu o seu suce<sor, elegeu quase todos os Depu
tados Estaduais, quase todos os Deputados Federais,
todos os Senadores da República, 90% dos Prefeitos
de Goiás e 98% dos Vereadores de Goiás.

O outro ex-Governador não fez um Deputado Esta
dual, não se elegeu Deputado Federal, não elegeu sua
esposa Prefeita de Goiânia, não elegeu um Prefeito
no Estado de Goiás e saiu do Governo sofrendo acusa
ções de corrupção. Corrupção, em Goiás, é sinônimo
de Ary Valadão. Essas são as diferenças que existem
entre os dois estadista~ que passaram por Goiás recente
mente. De um lado. Iris Resende Machado, do outro,
Ary Valadão. O que Íris Resende Machado fez de mal
para Goiás foi reconstruir o que Ary Valadão destruiu.
Ary Valadão conseguiu destruir a História de Goit\s,
e Íris a reconstruiu. Íris leiloou em praça pública 600
carros c 20 dos 28 fl.viões que serviam ao Governo de
Ary Valadão. S. Ex' mandou recolher os tratores Terex
nas fazendas de amigos pe Ary Valadão - tratores
do Governo de Goiás. servindo a particulares. Mandou
recolher a guarda da Polícia Militar que guardava as
chácaras do General Golbery do Couto e Silva c de
outros militares aqui. em Brasília e em Luziánia. Man
dou recolher toda a Polícia Militar que dava guarida
a casas c fazenda de uma sociedade que. diziam, Gol
bery tinha com Ary Valadão - não sou eu quem está
di,;endo. é o povo goiano que diz.

!ris fez tudo isso. Esse foi o mal que ele fez para
Goiás. Para as milhares de criaturas que viviam dormin
do debaixo das pontes em Goiás, Íris fez casas popu
lares, tirou-os de lá e colocou-os nas suas casinhas.

Agora, como saiu Ary Valadão do Governo de Goiás,
s6 Deus sabe. Naturalmente, ele vai prestar conta a
Deus, porque foi sempre um homem ptíblico - Verea
dor. Deputado Estadual e Federal- e, hoje, segundo
as lfuguas goianas. acumula uma das maiores fortunas
deste País. Claro que ele vai prestar contas, senão a
seu povo, pelo menos a Deus.

Um prédio enorme em Goiânia. todo mundo sabe,
de 12 ou 15 andares, construído no seu Governo. hoje
serve exclusivamente à sua família. Todos em Goiânia
conhecem esse prédio. Na época, era proibido construir
prédios acima de 5 andares nesse local. S. Ex' burlou
a lei municipal no Governo de Índio Artiago e levantou
esse prédio que hoje abriga sua família.

Consta que S. Ex' tem fazendas e mais fazendas e
um dos maiores rebanhos bovinos de Goiás - isto é
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o que dizem em Goiás. Sei que processos contra ele
já existem aos montes, e não me consta que exista um
proce,"o por corrupção contra Íris Resende Machado
em toda a sua história, desde Vereador de Goiânia,
o mais votado na história d.e Goiânia, Deputado Esta
dual mais votado na história de Goiás, Prefeito mais
votado na história de Goiânia, Governador mais votado
na história de Goiás, até agora. quando é Ministro da
Agricultura.

Não me consta, e não consta na Justiça de Goiás.
um processo de corrupção contra Íris Resende Macha
do.

Mas, Sr. Presidente, como dizia. o ex-Governador
de Goiás, Ary Valadão, logo após deixar o Governo,
candidatou-se a Deputado Federal e não teve votos
sequer para se eleger Deputado Estadual. Foi para To
cantins disputar as tíltimas eleições. e parece que foi
o único do PDS a ser eleito. O que dizem em Tocantins
é que esse mandato foi comprado - náo sou eu que
estou dizendo, é o que dizem lá em Tocantins.

Sr. Presidente. Srs. Deputados. não posso ficar cala
do depois de ouvir tantas asneiras pronunciadas por
aquele ex-Governador de Goiás contra um homem pro
bo, íntegro, idealista, de elevado espírito ptíblieo e que
tem dedicado a sua vida. dia e noite, a Goiás. ao Brasil
e, principalmente, ao se~ povo, o Ministro Íri~ Resende
Machado.

Sr. Presidente, não me vou alongar muito, até porque
há outros colegas do PMDB que pretendem fazer os
seus pronunciamentos.

Ao finalizar. quero dizer, com toda a honestidade.
que nunca conversei com o Deputado Federal AryVala
dão, ex-Governador de Goiás. Não o conheço pessoal
mente. nada tenho de pessoal contra S. Ex'. até porque,
como estou dizendo, nunca troquei uma palavra com
S. Ex' Porém não posso admitir, de maneira alguma,
que S. Ex' venha a esta tribnna difamar. denegrir. tentar
enlamear a vida honrada. honesta. digna de um dos
homens mais sérios da política brasileira, que é o Minis
tro Íris Resende Machado.

Isto. naturalmente, tem o condão de tentar prejudicar
sua candidatura, quando todos sabemos que S. Ex' estã
prestes a ganhar, c bem, a Conveção do PMDB que
se realizará nos dias 29 e 30 do corrente mês. Sem
sombra de dúvidas, S. Ex" como candidato do PMDB.
irá sair por todos os recantos deste País mostrando a
sua lústória, a sua vida, dizendo o que é e o que pretende
para o futuro desta Nação, mostrando o seu plano de
governo. Tenho certeza de que e vou reafirmar aqui
-apartir do momento em que cada brasileiro conhecer
melhor quem é Íris Resende Machado. saberá que este
será. sem dúvida. o melhor candidato para presidir esta
Nação. (Palmas.)

o Sr. Ivo Mainardi - Sr. Presidente. peço a palavra
para uma comunicação, como líder do PMDR

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Tem a palavra
o nobre Deputado.

O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Deputados, ocupo
hoje, mais uma vez. a tribuna para trazer a esta Casa
a preocupação do Rio Grande do Sul em relação ao
preço do trigo. Espero que o preço fixado ontem pelo
Conselho Monetário Nacional, de NCz$ 171.00 por to
nelada, seja apenas para pagamento da safra do ano
passado - 190 mil toneladas - que os agricultores
do meu Estado ainda não receberam. Se tivessem rece
bido tal pagamento no tempo devido - dezembro 
e colocado aquele dinheiro na poupança, teriam hoje
o correspondente a NCz$ 14.00 por saca. Enquanto
isso, o preço fixado agora pelo Conselho Monetário
para pagamento do trigo. das 190 mil toneladas só para
meu Estado, representa apenas NCz$ 10,40.

Ontem conversei com o Presidente da Fecotrigo, Dr.
Odacir Klein. que foi Deputado Federal e Líder do
PMDB nesta Casa. que me falou da preocupação do
nosso Estado. porque se de fato este for o preço para
a próxima safra - NCz$ 171.00 por tonelada - o plan
tio do trigo no nosso Estado sofrerá redução em torno
de 50 ou 60%. Hoje os custos financeiro e operacional
nos dão um preço em torno de NCz$ 14.40 a saca,
e pela quantia fixada ontem seria em torno de NCz$
10,40. Então, isso é uma desestabilização do setor, é
uma maneira de convidar o nosso plantador a desistir,
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o que redundará certamente na diminuiçfio do plantio.
O meu Estado, que é grande produtor de trigo, terá,
segundo a palavra do Presidente da Fecotrigo, Dr. Oda
cir Klein, uma redução no plantio de 50 a 60%.

Por isso, Sr. Presidente. faço um apelo ao Ministro
da Agricultura, ao Ministro da Fazenda e principal
mente ao Conselho Monetário Nacional, para que exa
minem tal decisfio, porque, se vigorar esse preço 
temos certeza disso - o Rio Grande do Sul terá dimi
nuído o plantio em 50 a 60% repito. Não é possível,
não é crível que no momento em que o País consegue
atingir a auto-suficiência no trigo - seis milhões de
toneladas - estejamos a fazer com que se reduza o
plantio e que se venha a colher apenas trés ou quatro
milhões de toneladas, a não ser que seja esta a política
desejada pelo Governo: importar novamente o produ
to. quando já atingimos a auto-suficiência.

Esta é a nossa prcocupaçlío. Sr. Presidente, Fazemos
veemente apelo ao Governo Federal para que -e quei
ra Deus - esse preço para o trigo da safra passada
e não da futura.

O Sr. Gustavo de Faria - Sr. Presidente. peço a
apalavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Tem a palavra
o nobre Deputado.

O SR. GUSTAVO DE FARIA (PMDB- RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente a Folha de S.
Paulo, na edição de ontem, publicou um artigo com
várias distorções. assacadilhas e até tentativas de des
moralização de minha pessoa.

Respondi ontem mesmo fi Folha de S. Paulo, c essa
carta foi publicada integralmente. hoje, no citado jor
nal. Passo-a às mãos de V.Ex". para que conste dos
Anais desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - V. Ex' será
atendido.

A Mesa pede à Secretaria Geral que a encaminhe
à publicação.

CARTA A QUE SE REFERE O DEPUTADO
GUSTAVO DE FARIA:

Rio de Janeiro. 27 de abril de 1989,
À
Folha de S. Panlo
Brasília - Distrito Federal

AI.: Sr. Gilberto Dimenstein

Prezado Senhor,
Tomei conhecimento de matéria de sua responsa

bilidade, publicada em data de hoje na Folha de S.
Paulo, com chamada de primeira página com o título
"Dinheiro do Congresso Constrói Casas de Praia" e
comentlÍrios de sua lavra sob a epígrafe "Existe Rouba
lheira'?".

Entretanto, a reportagem contém erros de fato. equi
vocas de interpretação quanto aos fatos que efetiva
mente se verificam e, finalmente. incorreções no enqua
dramento jurídico desses mesmos fatos.

Estou certo de que o procedimento de cautela. natu
ral nesses casos, de procurar ouvir-nos previamente pa
ra os esclarecimentos cabíveis. se tivesse sido utilizado
por V. Sa, certamente evitaria que uma operação regu
lar. absolutamente legal e altamente conveniente ao
IPC fosse usada a serviço de inimigos politicos meus.

E o que é mais grave: a publicação. sem o cuidado
elementar de procurar comprovar a veracidade de acu
sações levianas. mal esconde o propósito de denegrir
o Poder Legislativo e a própria classe política, numa
estratégia muito a gosto de quem parece saudoso de
um regime autoritário. inconciliável com o fortaleci
mento do Congresw.

Nada obstante, ainda que a posterior/, creio ser indis
cutível o meu direito de defesa e resposta,'pelo que
desde logo solieito a publicação na íntegra elesta carta
com o destaque idêntico ao 'lue foi dado à divulgação
das inverdades.

Vamos aos fatos.
O IPC possuia em sua carteira de investimentos uma

grande pnsiç:io de Títulos da Divída Agrária (TDA).
sujeitos a correção monetária mais juros de 6% ao ano,
e prazo longo de resgate (até 5 anos).
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Esses títulos governamentais são normalmente absor
vidos pelas cntidades de previdência privada, porque:

a) garantem rentabilidade constante superior à infla
ção;

b) não apresentam componentes de risco;
c) representam investimento de longo prazo compa

tíveis com o fluxo financeiro dessas entidades, cujos
dispêndios com os segurados observam prazos longos,
conforme os cálculos atuariais devidos,

Nada obstante, com o advento do Plano Cruzado,
a forma de indexação das TDA passou a ser questionada
no Ministêrio da Fazenda e na Consultoria Geral da
República. Portanto, desde 1988 o Governo não vem
honrando os juros dos TDA nem está resgatando os
títulos vencidos, situação hoje ainda inalterada.

Em função disso, o iPC optou por trocar a sua posição
onerosa de TDA por títulos da Eletrobrás que, pelo
seu prazo longo (20 anos) e natureza pública do órgão
emissor, manteriam a característica do investimento,
sem os obstáculos que estavam inviabilizando as aplica
ções em TDA.

Todavia, o Governo, mais uma vez unilateralmente,
determinou a substituição das obrigações da Eletrobrás
por ações desta companhia.

Com isso, transformou-se um investimento de renda
garantida (correção mais juros) por investimento de
risco sujeito a cotação de mercado, sendo notório que
as ações da Eletrobrás são negociadas por valores bas
tante reduzidos nas bolsas.

A administração do IPC, preocupada com a incons
tância dos atos de governo, que lhe trazia prejuízos
sucessivos e imprevisíveis, estudou alternativas que
aliassem condições semelhantes aos títulos originais
(prazo longo, correção monetária e .íuros de 6% ao
ano) com garantias efetivas de retorno, não sujeitas
aos humores da política econpmica governamental.

Foi, então, idealizada operação em que ao lado de
permitir a venda das ações da Eletrobrás por preço
altamente conviente, ensejou a aquisição dc debêntures
de "A Rural e Colonização S.A.".

Essas debêntures guardam características análogas às
das primitivas TDA (correção monetária mais juros de
6% ao ano), com a vantagem de constituírem papéis
de emissão de empresa privada, que não pode alterar
unilateralmente os seus compromissos.

A empresa emitente das dcbêntures foi exaustiva
mcntc analisada e. ao contrário do que se divulgou
não é uma ((construtora de casas de praia".

Trata-se de empresa do Grupo Modiano, detentora
de um dos mais importantes projetos hoteleiros em cur
so no Brasil: a Marina Porto Búzios, que ocupa uma
área de dez milhões de metros quadrados de área litorâ
nea naquela localidade do Estado do Rio de Janeiro.
Dispõe de 6.000 metros de marinas navegáveis, "pier"
com capacidade para 350 barcos de até 60 pés, três
"apart-hotéis" com 20 apartamentos cada, campo de
"golf" de 2 milhões de metros quadrados, hotel de cinco
estrelas com 72 apartamentos inteiramente prontos, ae
roporto privado com pista asfaltada de 1.500 metros
e licença para pouso e decolagem de "Boeings", um
"shopping-center" com infra-estrutura completa e um
hotel projetado com 154 apartamentos de nível interna
cional.

Se a simples descrição do empreendimento não basta
a calar as vozes sensacionalistas e inconseqüentes, o
valor do patrimônio da empresa emitente das debên
tures autoriza a conclusão de que nosso investimento
não atinge a 10% das garantidas patrimoniais do Grupo
Modiano.

Por outro lado, foram observados todos os pressu
postos legais para emissão das debêntures pela Rural.

Em primeiro lugar, tratando-se de emissão privada,
não havia necessidade de autorização da CVM. Note-se
que as debêntures não foram negociadas publicamente,
mas, de forma privada, a um adquirente não financeiro,
dispensando, nos termos do art. 19 da Lei n" 6.385/76,
qualquer registro ou autorização da CVM.

Ademais, nos termos do art. 60, parágrafo único,
letra b, da lei das sociedades por ações, a Raural tinha
o direito de cmitir debêntures até o limite de 70% do
valor contábil do seu ativo, deduzidas as dívidas com
garantias reais, limite que efctivamente obedecem. A
aludida relação com o capital da Rural não tem rele
vância legal alguma.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Assim, o relatório de auditoria reproduzido por V.
S' parece conter equívocos claros, a saber:

a) a emissão das debêntures não afrontou qualquer
dispositivo legal vigente;

b) um erro datilográfico de 1.500 para 1.000, sem
ressonância substantiva na operação, não invalida os
termos corretos da emissão;

c) não há discrepância na rentabilidade do papel,
que rende 6% ao ano de juros mais correção monetária,
como está claro;

d) a negociação por OTN fiscal é inquestionável; nin
guém venderia em 27-12-88 um papel ao preço da OTN
de 1'-12-88, numa época em que a inflação era de 1%
ao dia;

e) o resgate antecipado dos CBD em um dia não
representa prejuízo algum para o IPC, porque o produto
desse resgate serviu para adquirir debêntures que, no
dia seguinte, custariam ais Cz$ 40 milhões pela variação
da OTN fiscal;

f) a compra das debêntures não foi feita através de
instituição financeira, consubstanciando negócio direto
com outra Fundação. A Distribuidora citada apenas
resgatou antecipadamente os CBD, para que fossem
gerados recursos para aquisição das debêntures;

g) a operação poderia ser autorizada pelo Presidente
do IPC, independentemente de autorização do Conse
lho Deliberativo, nos expressos termos do art. 10, inciso
VI da Lei n' 7.807, de 29-12-82, que dispõe sobre o
IPC.

Antes de·finalizar, cumpre tecer ligeiros comentários
sobre o relato constante da matéria jornalística, atinente
à operação feita em 2 de março de RDB do Banco
Econômico. Ali está informado que a taxa média forne
cida pelo Banco Ccntral era de 731,16% ao ano e que
teríamos aplicado a 350% ao ano. Parece que as fontes
da notícia esqueceram de informar ao jornalista que
essa taxa média serve para aplicações de 60 dias. A
nossa aplicação foi feita com prazo de 105 dias.

Todos sabíamos, até pelos .íornais, que as taxas de
juros cairiam a partir de abril. Se. em abril, a taxa
do open seria em torno de 10% e a tendência em maio
e junho indicava redução ainda mais acentuada nas ta
xas, uma aplicação de prazo mais longo deveria, neces
sariamente, atender às expectativas de mercado. Aliás,
essas tendências estão se concretizando na prática, auto
rizando a conclusão de que não há a menor procedência
de que a aludida operação com RDB ficou aquém das
taxas de mercado.

Agora, depois de devidamente informado, creio que
V. S' poderá avaliar como estão equivocadas as suas
fontes e como são inj ustas e inverídicas as notícias que
se veicularam em função delas.

Nada obstante, doravante, uma vez prestados estes
esclarecimentos (os quais poderiam ter sido previamen
te prestados, se tivesse havido interesse de V. S'), não
poderemos aceitar inertes novos ataques à nossa honra
de homem político.

Do contrário, não teremos dúvida em acionar os
meios de defesa da nossa imagem e honra, os quais
V. S', por certo, sabe que estão assegurados por lei.

Atenciosamente, - Gustavo de Faria.

o Sr. Assis Canuto - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) -Tem a palavra
o nobre Deputado.

O SR. ASSIS CANUTO (PFL - RO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, por di
versas vezes tratamos, desta tribuna. de assunto relacio
nado ao garimpo de cassiterita na Linha 175, no Muni
cípio de Ariquemes. A Portaria n" 226, do DNPM.
publicada em setembro do ano passado, conferia o mo
nopólio na aquisição do produto daquele garimpo à
MS Mineração, empresu ligada ao Grupo Paranapa
nema.

Várias audiências mantivemos com o Diretor do
DNPM, com o Ministério dc Minas e Energia e não
conseguimos, até esta data, uma decisão administrativa.
Então, o Sindicato dos Garimpeiros de Ariquemes, por
intermédio de alguns advogados, impetrou ação popular
contra aquela medida. Hoje, para felicidade nossa, to
mamos conhecimento de que a Justiça Federal, por
despacho do Juiz da 4' Vara, concedeu liminar, restabc-
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lecendo a ordem no garimpo, a justiça e a igualdade
de oportunidade àqueles que ali trabalham.

Queremos congratular-nos com a Justiça Federal, que
teve a lucidez e a coragem de conceder a citada liminar.
Auguramos que em instâncias superiores tal pOltaria
seja revoguda para sempre.

O Sr. José Teixeira - Sr. Presidente. peço a palavra
para uma comunicação, como líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Tem a palavra
o nobre deputado.

O SR. JOSÉ tEIXEIRA (PFL - MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o direito de greve é definido pela Constituição brasileira
no seu art. 9', que também fala dos serviços essenciais
e da necessidade de regulamentação, além de prever
a punição de abusos relativos ao direito de greve.

Ontem, o Sr. Presidente da República, em cadeia
nacional, falou ao País a onda de greves que se abate
sobre a Nação brasileira. S. Ex' citou uma estatística
que gostaria de trazer à Casa. detalhando-a. Em 1985,
o total de greves foi de 1.289, o que dá cerca de 107
greves por mês, ou se.ía, 3,5 greves por dia. Nos três
anos subseqüentes -1986, 1987,1988 - este número
subiu para 2.282. 2.213, 2.241, respectivamente. o que
dá uma média mensal em torno de 190 greves em 1.986;
184, em 1987; 186, em 1988, isto ê, cerca de seis greves
por dia. No primeiro trimestre de 1989, houve uma
média mensal de 289 greves, ou seja, nove greves e
meia por dia, afora, evidentemente, as greves que não
são catalogadas por serem isoladas e não durarem mais
do que 24 horas.

O direito de greve, já diz a Constituição, e sabe",~,

todos nós, precisa ser regulado. Cabe ao Ccagresso
Nacional tornar tal providência. Entretanto, essa ques
tão tornou-se tão emergente, tão grave, tão r,;,Ievante
e tão urgente que o Presidente da República utilizan
do-se do poder que lhe dá a Constituição Federal, bai
xou ontem medida provisória que dispõe sobre o exer
cício do direito de greve, define as atividades essenciais,
regula o atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade e dá outras providências. Foi com base
na Constituição Federal - repito - que S. Ex' o Sr.
Presidente da República baixou esta medida, que pre
serva o direito de greve c define as atividades essenciais,
entre as quais inclui o serviço funerário. Quem discor
daria ser essencial tal serviço? Quem discordaria de
ser o serviço de abastecimento de água também essen
cial'? Portanto. são serviços que precisam estar regula
mentados, de forma especial na legislação de greve.
Fala também, Sr. Presidente, dos abusos cometidos 
e para estes prevê penalidades - por aqueles que di·
zem, por exemplo, não ser abuso impedir ou tentar
impedir, mediante violência ou grave ameaça, o livre
ueles que não aderiram à greve, como tem acontecido
repetidas vezes neste País, quando empregados são sub
metidos a grave ameaça física e até mesmo impedidos
de ter acesso aos seus locais de trabalho.

Ora, Sr. Presidente, essa questão é grave e levou
o Partido da Frente Liberal, há três dias, a publicar
uma nota à Nação que diz: "Instala-se o terror como
instrumento de pressão", Isto é inaceitável. O PFLcolo
ca-se à disposição dos trabalhadores de todas as catego
rias profissionais do País para ajudá-los a argumentar
na defesa dos seus legítimos interesses.

De sorte, Sr. Presidente. que quero dizer à Casa
e a toda a Nação brasileira que o Partido da Frente
Liberal, como um partido de grande vocação para a
democracia, valoriza a classe trabalhadora, brasileira
e respeita os legítimos trabalhadores da mesma forma
que repudia as minorias interessadas em usurpar O legíti
mo direito de greve para fazer desse direito um escudo
para a defesa dos seus interesses políticos menores,
injustificáveis e inaceitáveis.

Desta sorte, o Partido da Frente Liberal apóia as
medidas definidas na Medida Provisória n" 50, aplaude
a iniciativa do Poder Executivo e declara a sua certeza
de que o Congresso Nacional. de maioria democ.rátic.a,
também dará apoio ao Executivo na Medida Provisória
n" 50. (Muito bem!)

O Sr. Geraldo Alkmin Filho - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação comd líder do PSDB.
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o SR. PRESIDENTE (Jose Melo) - Tem a palavra
o nobre Dcputado.

O SR. GERALDO ALCKMIN FILHO (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, de 9 a 11 de maio, a Comissão de Saúde, Previ
dência c Assistência Social promoverá o VI Simpósio
Sobre Política Nacional de Saúde. Um dos objetivos
do Simpósio é o de democratizar a discussão quc virá
elaborar a nova lei orgânica de saúde. O Sistema Único
dc Saúde, objeto maior do Simpósio, é fruto do mais
completo movimento a nível nacional de profi,sionais
impulsionados pelo pleno conhecimento da necessidade
inadiável de serem efetivadas mudanças radicais I)a polí
tica de saúde, até então vigente. Nesta oportunidde,
o VI Simpósio Sobre Política Nacional de Saúde scrá
instrumento importante e profícuo no debate para a
elaboração da legislação complementar sobre saúde no
contexto da seguridade social, com a participação dos
usuários, prestadores de serviços, profissionais de saú
de, instituições governamentais e de estudiosos de as
sunto.

No dia 9 de maio teremos uma palestra do Dr. Sérgio
Arouca sobre o SUS - Sistema Único de Saúde, a
sua organização e gestão, e uma mesa-redonda formada
pelo Dr. Paulo Dantas, Prcsidente do Conasems; Dr.
Arymar Ferreira de Barros, Presidente da Federação
das Santas Casas de Misericórdia do Brasil; Dr. Gui
lherme Rodrigues da Silva, Presidente da Abrasco; Dr.
Antônio Celso Nunes Nassif, presidente da Associação
Médiea Brasileira. e o Sr. Jair Menegheli. Presidente
daCUT.

À tarde teremos o~ grupos de trabalho sobre a organi
zação, gestão e participação nos SUS e sobre a relação
entre setor público e privado, ciência e tecnologia em
saúdc, saúde dos trabalhadores, financiamento e recur
sos humanos. Quarta-feira, dia 10 de maio, teremos
uma palestra do Senador Almir Gabriel sobre o finan
ciamento dos SUS; do Sr. Hésio Cordeiro, sobre recur
sos humanos dos SUS; e uma mesa-redonda formada
pelo Dr. Roberto Chabo, da Federação Nacional dos
Médicos, Joaquim dos Santos Andrade, Presidente da
CGT, Carlos Eduardo Ferreira, Presidente da Federa
ção Brasileira dos Hospitais, e Antenor Ferrar!' Presi
dentc do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais
de Saúde (Conass). À tarde reremos reuniões dos gru
pos de trabalho.

Quinta-feira, último dia do Simpósio, teremos como
expositores o Deputado Carlos Mosconi e o Dr. Luis
Felipe Moreira Lima, Coordenador do Programa Esta
dual de Sangue do Rio de Janeiro. Serão debatedores
o Sr. Walter de Souza Júnior, Presidente da Associação
dos Hemofi1icos e a SI' Ncide Regina Barriguelli. Presi
dente da Associação Paulista de Renais Crônicos o Dr.
Francisco Álvaro Barbosa Costa, Presidente do Conse
lho Federal de Medicina, o Prof. Silvano Raia, do De
partamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da
USP, e o Dr. Yoshitaka Okomura, da Divisão Nacional
de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde.
O debate será sobre transplante de órgãos, sangue e
derivados. O encerramento será na quinta-feira, às 17h.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaríamos de regis
trar a importância desse Simpósio para a política nacio
nal dc saúde, para a elaboração da nova lei comple
mentar que regulamentará o SUS e a importância da
participação dos Srs. Parlamentares neste Simpósio que
se realizará entre 9 e 11 de maio próximos. (Muito
bem!)

o Sr. José Carlos Sabóia - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação, como líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Tem a palavra
o nobre Deputado.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB - MA. Sem
revisão do orador. J -Sr. Presidente, SI" e Srs. Deputa
dos, a Nação está vivendo momentos críticos com um
Governo que não governa e quaudo tenta fazê-lo é
um desastre, um caos total.

Hoje, manchetes dos jornais referem-se àquilo que
Buftuel. quando vivo. nos seus últimos dias, dizia que
um dia se vingaria da humanidade: quando morresse,
voltaria às bancas dc jornal e vcria o horror que signifi
cava ser humano, o horror que significava viver em
regime político de obscurantismo total. Bastaria ler as

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

manchetes dos jornais. A mesma coisa acontece hoje
conosco, ao nos depararmos com as duas manchetes
desse jornal. A primeira é: "Sarney reajusta o salário
mínimo para NC$ 81,40". O salário mínimo corres
ponde a 37 dólares. O Sr. José Sarney prometeu, peran
te toda a Nação, que, ao final do seu Governo. teríamos
um salário mínimo em torno de 100 dólares. Estamos
aproximando-nos do final do mandato de S. Ex'. e,
nunca na história do salário mínimo deste País. de 1955
até o presente momento, tivemos seu poder aquisitivo
tão degradado. Nunca houve tanto uma acumulação
primitiva de capital. tal como acontece neste momento
no Brasil.

A segunda manchete é degradante e fere a suscetibi
lidade e a dignidade de todos os brasileiros que lutam
pela democracia. Está escrito: "Leônidas adverte para
o risco da guerrilha urbana". Lembro-me de quc, nos
piores momentos de terror deste País, diariamente havia
um general de plantão para dizcr esse tipo de alucina
ção, para criar clima de terror e instabilidade. O Sr.
General Leônidas, além de se ter pronunciado da forma
mais irreverente e ignorante sobre a questão indígena,
nunca deveria desmoralizar as Forças Armadas, tal co
mo fez na semana passada. Agora, depois de, com ranço
nazista. ter desprezado totalmente as minorias e os po
vos indígenas deste País, faz o mesmo com relação à
questão operária. Quem é o responsável por essa insta
bilidade e cssa onda de greves e reinvidicações dos tra
balhadores? A política econômica deste Governo. Nun
ca, nestc País, os trabalhadores foram tão achincalhados
na remuneração da sua força de trabalho, como no
momento em que vivcmos.

Para encerrar. Sr. Presidente, leio pequeno trecho
da dCclaração do Sr. Gcneral, que. em vcz de cuidar
da segurança e da soberania deste País, está fazendo
papel de delegado de polícia, tal qual na época do Esta
do Novo e na ditadura. Queremos ver as Forças Anna
das respeitadas e não um gcneral dizendo bestcira,
achincalhando as classes trabalhad0ras do nosso País.

Diz o General, à página 9, em uma entrevista ao
"Correio Braziliense": As greves podem ter conseqüên
cias muito negativas na nossa economia". Mais à frente,
acrescenta que a greve tem três raízes: interesse do
operariado, de ordem política e ideológica.

"Admito que os metalúrgicos do ABC têm laivos
políticos, os bancários também (e talvez ideoló
gicoJ, a CUT tem as três raízes."

Que graude constatação!
Os trabalhadores lutam, nestc momento. pelos seus

salários. É uma luta política contra a extorsão e contra
tudo que há dc ruim neste País, ou seja, a tentativa
de impedir que os trabalhadores tenham direito a um
salário justo. a uma rcmuneração pela sua força de
trabalho.

Sr. Prcsidente, aqui fica nosso protesto e nossa indig
nação. Não é ameaçando a classe trabalhadora que
construiremos a democracia em nosso País.

Sr. Presidente. no discurso que proferi ontem, em
nome da Liderança do Partido Socialista Brasileiro, há
um registro quanto à fala do Sr. General sobre a questão
indígena, publicado na Folha de S. Paulo, conforme
denúncia do ProL Antônio Augusto Arantes, Presi
dente da Associação Brasileira de Antropologia.

MA TÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR:

"O VELHO ADOLF

Ruy Lopes

Os meios de comunicação dedicaram largo espaço,
durante a última semana, ao centen:irio de Ado]f Hitler,
cujas idéias levaram a nma guerra que custou mais de
40 milhões de vidas. E em meio às imagens terríveis
do maior morticínio que a humanidade jamais conhe
ceu, pareciam um insulto à consciência civilizada os
flagrantes dos movimentos neonazistas que ainda hoje
florescem, com seus uniformes caricatos e sua gesticu
lação grotesca.

Mas os ridículos neonazistas são apenas a parte cômi
ca do legado de Hitler. O que há de realmente perigoso
em sua herança é o pensamento central de sua doutrina.
Muitas pessoas repetem teses fundamentais do nazismo
sem se darem conta da origem dessas teorias.
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Vejam, por exemplo, o que Hitler dizia no capítulo
I do tomo segundo do Mein Kampf ("Opinião filosófica
c partido"J: '

.. ...em um mundo de mestiços e negros, estariam
para sempre perdidos todos os conceitos humanos do
belo e do sublime, todas as idéias de um futuro ideal
da humanidade. A cultura humana e a civilização estão
inseparavelmente ligadas à existência dos arianos ... As
sim, corresponde a concepção racial do mundo ao ínti
mo d.esejo da natureza. pois restabelece o joro livre
das forças que encaminharão para uma mais alta cultura
humana..."

Como o texto dcmonstra. Hitler votava o maior des
prezo pelas "subculturas" dos povos que não eram bran
cos. E o predomínio dos arianos era essencial à impo
sição de sua cultura ao resto do mundo.

Hoje, entre nós, autoridades desavisadas pregam
abertamente a liquidação da "subcultura" dos índios
e a absorção deles por nossa civilização. Como nós
temos televisão em cores e armas automáticas, que os
índios não têm, nossa cultura logicamente é superior,
e isto nos dá o direito de impor uma solução final para
o problema.

Da superioridade cultural à supcrioridade de raça
o caminho é curto: um povo que produz uma cultura
melhor deve ser mais apto do que um povo com "subcul
tura". E daí até a teoria do espaço vital ("Iebesraum")
a distância é de apenas um passo.

Um povo superior não pode ficar tolhido em sua
perspectiva de crescimento pelo simples fato de que
as terras necessárias estão ocupadas por gente com
"subcultura". Não é apenas um direito, mas até um
dever dos dirigentes comandar o processo de ocupação
das áreas que interessam ao processo civilizatârio da
raça superior.

Qualquer semelhança das teorias dc Hitler com o
pensamento de certas autoridades brasileiras sobre a
questão dos índios é mera coincidência. Como sabemos.
Adolf não escreveu sobre índios."

"PASSO ERRADO

Alguém deve ter confundido o Dia do Índio com
o centenário de cabo austríaco que estruturou e levou
à ruma a grande Alemanha nazista. Ao dizer que a
cultura indígena não é respeitável, "pois uma eultura
respeitável é a que propicia um maior nível de vida",
e de considerar que os silvícolas, mais aptos a defender
os direitos dos seus irmãos de sangue, servindo-se de
instrumentos modernos de comunicação pífios. "atores
que usam calça jeans e relógios", Leônidas Pires Gon
çalvcs não agrediu ape'las os remanescentes das vítimas
de um morticínio secular. Atingiu a sociedade brasileira
no que ela tem de mais nobre. Enquanto o Congresso
comemorava a data e o Presidente da República rece
bia, cordialmente, Davi Ianomami e Macswara Cadvel,
seu desafiante auxiliar investia com a fúria de um Cus
tcr, desprezando todo o Capítulo 8 da Constituição Fe
deral que garante aos índios "sua organização social,
costumes. línguas, crenças e tradições, e os dircitos ori
ginários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União dcmarcá-Ias, proteger e fazer res
peitar todos os seus bens".

Em face de invasões predatórias, perpretadas por
milhares de garimpeiros que utilizam à larga mercúrio
para a "queima" do ouro, matando os rios, enquanto
obtêm baixíssima rentabilid:tde econômica na explora
ção, graças aos atrasados métodos que adotam, e que
são em boa parte fornecedores das linhas de contra
bando, o Ministro do Exército diz simplesmente ser
impossível retirá-los, bloqueando assim qualquer ato
de respeito à lei. Mais do que isso; após a fala, as
invasões das terras indígenas vão crescer cm todo o
país, pela promessa da impuuidade. Não há memória
de nenhum homcm ptiblico brasileiro de tamanha arro
gância na defesa de pontos de vista assim leoninos.
Pouco importa que, aqui ou ali o insuflador exiba falsa
piedade, na torva pregação de um assimilacionismo que
nada tem a ver com qualquer processo aculturativo acci
tável mas que se funda no desrespeito e no desprezo
das sociedades acusadas de "não respeitáveis", segundo
a ótica dos violentos caçadores de índios, de outrora.

Umas peças se encaixam nas outras: os que bradam
contra a preservação da Amazônia, acusando de mano
bra antibrasileira a luta em sua defesa. são os mesmos
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que se voltam agora, contra o "modismo conservacio
nista" e negam fundamento às ameaças de desertifi
cação. O General Pires perderá qualquer importância
ao deixar a pasta; mas os efeitos do que disse permane
cerão sem faltar quem deseje transformá-los em dou
trina civilizatória, a mesma que inspirou o genocídio,
ainda presente meio milênio após ter começado. "

"Cimi diz em nota que
fala de T"eônidas sobre
índio é ~ 'vergonhosa"

Brasília - O Conselho fndigenista Missionário (Ci
mil divulgou ontem uota qualificando as declarações
do Ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves,
a respeito das culturas indígenas durante as comemo
rações do Dia do Índio, de "lamentáveis. vergonhosas
e preconceituosas". O General Leônidas Afirmou na
Comissão dc Relações Exteriores da Câmara dos Depu
tados que os índios em sua maioria são artistas dc fanta
sia, as "culturas indígenas são muito baixas e por isso
não respeitáveis" além de comentar que veria com bons
olhos a intcgração dos índios para torná-los brasileiros.

Segundo o Cimi, tais declarações soam como incen
tivo à violência contra as nações indígenas, além de
demonstrar, o Ministro, "sua completa ignorância sobre
o assunto, inaceitável em pessoa que ocupe tal cargo".
A nota do Cimi lembrou que o Ministro deve se subme
ter à Constituição, que garante respeito e proteção às
culturas indígenas.

Quanto à dcclaração do General Leônidas de que
é impossívef retirar os 40 mil garimpeiros das terras
dos ianomamis, situadél no norte do Amazonas e de
Roraima, enquanto com poucas horas dc diferença °
Presidcnte José Sarney prometia exatamente o contrá
rio do Índio Davi Ianomami, ganhador do Prémio Glo
bal500 pela defesa do meio ambiente, O Cimi qualificou
de "evidente contradição."

o SR, PRESIDENTE (José Melo) - Passa-se ao

VI GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o SI. Gerson Peres.

O SR, GERSON PERES (PDS - PA. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, era nossa
intenção, dando continuidade a pronunciamento ante
rior, abordar a qucstão da distribuição de energia gera
da na Amazônia para o Brasil.

Deixaremos este tema, que nos parece da mais alta
relevância, para outra oportunidade, uma vez que nos
chama a atenção a necessidade de falarmos sobre os
problemas que cercam o Fundo Fiscal do País.

Esse Fundo, criado em 1965 e consolidado em 1974
pelo Decreto-Lei n" 1.376, objetivava buscar recursos
de empresas mais ricas por meio do Imposto de Renda.
Através do fundo, abatem-se 24% do Imposto de Ren
da, que serão alocados para o desenvolvimento das re
giões mais pobres do Brasil, como o Norte, o Nordeste,
o Centro-Oeste - Exceção principal, o Fures, para
o Estado do Espírito Santo. Esse fundo sofreu uma
auditoria, em dez anos de aplicação. Se o Congresso
se detivesse para analisar os resultados da avaliação
do Fundo Fiscal no Brasil em dez anos, ficaria estarre
cido, em que pese a algumas contestações sobre o relató
rio da Comissão. Não obstante a responsabilidade dos
que estudaram os resultados da aplicação dos recursos
em bilhões de dólares, os números ali inseridos nos
entristecem, fazendo-nos ver que nós, brasileiros, talvez
não tenhamos a consciência da necessidade da justa
e correta aplicação do recurso público, para que ele
renda, dê os resultados esperados à sociedade, quer
no que diz respeito à eliminação do fantasma do alto
índice de desemprego, quer no que diz respeito à melhor
distribuição da renda entre os nossos cidadãos. Bons
resultados deixariam o País mais tranqüilo, mais bem
assentado. O quadro de greves que ai está é resultado
da má aplicação dos recursos públicos, do desordena
menta da economia. Com justiça social. não estaríamos
vivendo este momento de apreensão. Os democratas
brasileiros inquietaram-se com a História deste País,

,pulando de escada em escada, ora vivendo momentos
de democracia. ora de autoritarismo, ora de ditadura.
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Um país tão rico, de população diversificada, pacífica,
de bons sentimentos, tem o direito de refletir sobre
os resultados dos orçamentos, quer do Governo Fede
ral, Estadual, Municipal, quer domésticos, para que
possa ter tranqüilidade. No dia em que este País souber
usar bem o seu dinheiro no serviço público, na iniciativa
privada, ou dentro de casa, passará a ter uma sociedade
tranqüila, mais feliz, vivendo bem socialmente.

O objetivo do Fundo Fiscal é transferir recursos das
regiões mais ricas para as mais pobres, redistribuir as
rendas por esse caminho.

Em 10 anos, o Fundo Fiscal fracassou ou não? Tem-se
uma certeza de que, de 1975 a 1985, recolheu 6,6 bilhões
de dólares. E o que se faz com todo esse dinheiro?
A Comissão de Avaliação dos Incentivos Fiscais (CO
MIF) responde com revelações desoladoras:

a) Finam: recebeu um bilhão e 100 milhões de dóla
res. A metade destinou-se a agropecuária. Somente 3%
destes investimentos tiveram alguma rentabilidade. Sna
geração de emprego foi ínfima: um para cada 276 hecta
res. Dos trabalhadores, apenas 60% tem carteira assina
da. Os demais "recebem alimentos como antecipação
dos salários com preço de cinco a dez vezes maiores
do que os de mercado." "Somente, no Pará, 56% dos
projetos aprovados não tinham situação cadastral regu
larizada pelo Tncra, apesar de determinação existente.
Em toda Região Norte, 22% não tinham cadastramen
to, 50% eram e continuam sendo latiftíndios por explo
ração e apenas 28% tornaram-se empresas rurais.

Nesses dez anos (1975 a 1985), a Sudam aprovou
projetos nos quais existem restrições bancárias sobre
idoneidade de um ou mais acionistas". Até 1980, ela
recusava projetos para zona de mata densa. Em 1985,
abandonou essa prática. O pior é que "66% destas áreas
incentivadas estavam no meio da mata". E com o di
nheiro dos incentivos a estão destruindo. Não respeitam
nem a reserva de 50% de mata que o projeto deve
manter. O absurdo está no fato da destrui~ãoda floresta
se fazer com os recursos dos incentivos. E "uma substi
tuição da florésta por projetos de baixa produtividade
que não conseguem remunerar o unvestimento realiza
do". O relatório dos analistas deixa claro que o Finam
Agropecuário favoreceu a concentração fundiária e a
especulação. Constatou o desvio de recursos, venda
de incentivos e outras irregularidades, tudo pela inexis
tência total de acompanhamento e fiscalização. "Na
única vez em que a Sudam tentou cobrar 64 milhões
de dólares de incentivos de 90 empresas, elas recor
reram à Justiça c, até agora, nada foi resolvido."

Concedo, com muito prazer, ao nobre Deputado Ot
tomar Pinto o aparte.

O Sr. Ottomar Pinto - Deputado Gérson Peres, V.
Ex" por ser da Amazônia, é experimentado político
e conhecedor dos problemas nacionais e, de modo espe
cial, regionais. Ao enumerar essa série de dados, todos
reais porque extraídos de auditorias feitas nas diversas
instituições de desenvolvimento econàmico do nosso
País, notadamente na Sndam, põe a nu esse quadro
aterrador de vandalismo no trato do dinheiro público.
Posso dar-lhe o meu testemunho de que, nas vezes em
que fui a algumas dessas fazendas resultantes de incen
tivos fiscais para fazerem a homologaçâo de aeroportos,
em muitas delas surpreendi-me ao ver currais, bretes
e diversas instalações de madeiras construídas, com a
utilização do mogno. Posso dar-lhe o meu testemunho
de que, durante os anos em que servi à FAB na Amazô
nia, na época das queimadas, às vezes, a fumaça ia
até oito, dez mil pés de altura, chegando inclusive a
prejudicar a atividade aérea. E mais, depois de haver
perlustrado, por muitos anos, aquela região, o que ob
servo de concreto em relação a essa política de incen
tivos fiscais. capitaneada pela Sudam, é que hoje o
que há de melhor na Amazônia pertence aos conglome
rados financeiros deste País e às empresas mu1tinaeio
nais. Os grandes maciços madeireiros, as grandes reser
vas minerais, tudo isto está nas mãos desses conglome
rados, que não tem qualquer compromisso maior com
a Amazônia. Ao chegarem ali para gastar uma parte
do Imposto de Renda que lhe é devolvido, o que fazem
é queimar a mata, deixando para os Governos dos Esta
dos amazônicos os problemas dos conflitos fundiários,
atendimento à população estudantil, da saúde, que se
agravam com a derrubada indiscriminada das matas.
É da maior importância e do maior peso o depoimento
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que V. Ex", com muita oportunidade c clarividência,
está fazendo nesta manhã, aqui, na Câmara dos Deputa
dos. Congratulo-me com V. Ex' Não podia deixar passar
esse ensejo sem me associar ao depoimento que V.
Ex", bravo deputado, está fazendo nesta Casa.

O SR. GERSON PERES - Recolho o aparte de V.
Ex". que muito enriquece o pronunciamento que faço
hoje nesta Casa.

Verifiquemos agora, de maneira muito rápida, o que
se passa com o Finar.

O Finor recebeu, de 1975 a 1985 três bilhões de dóla
res, além de outros recursos dos programas Polonor
deste e Projeto Sertanejo. Em 1986, posso assegurar
que foi de 5 bilhões de dólares. O Finar-Industrial abo
canhou 1.7 bilhão de dólares. Qual o resultado? "A
participação nordestina na produção industrial, que em
1949 chegou a 9,2%, estava em apenas 8% em 1980".
Um incentivo para desenvolver caranguejos, como se
diz na gíria, porque caranguejo anda para trás. A gera
ção de empregos pelas indústrias incentivadas foi de
368.665. Representa 2% da população economicamente
ativa do Nordeste. Dessas empresas, 35% funcionam
"em condições insatisfatórias. apesar de terem utilizado
225 milhões de dólares do Finnr, enquanto o total de
empregos gerados representou 79% do previsto nos pro
jetos que permitiram a obtenção das verbas". Dos pro
jetos industriais incentivados, 68,6% pertencem a gru
pos fora do Nordeste "e mais da metade não teria reali
zado investimentos se não existisse o Finar". Tudo,
porém é Brasil. A desolação se amplia pela constatação
da "falta de critérios da Sudene na aprovação dos p~oje

tos, sem qualquer análise de resultado social do in\Íesti
menta", da inexistência de "acompanhamento dos pro
jetos após a liberação dos recursos". E o atraso "de
mais de dois anos até 1985", nas suas instalações, "mes
mo depois de ter recebido as verbas do Finor em dia".
País das maravilhas este nosso. Quantos não enrique
ceram, ilicitamente, pela poupança, pelo opell e ave,..
Um enriquecimento sem causa, como afirma o Ministro
Paulo Brossard. O Finar-Agropecuário armazenou 1.3
bilhão de dólares, sendo que 1,157 se destinaram à
pecuária para "modernizar latifúndios". Para não se
ir mais além, analisando pontos contraditórios de fracas
so. referentes à má aplicação dos recursos, pasmem
com este fecho: "em 10 anos, apenas, dois dos 51 proje
tos examinados tinham cumprido as metas estabelecidas
quando apresentaram suas propostas ao Finar-Agro
pecuário".

Concedo o aparte ao nobre Deputado Artur Lima
Cavalcanti.

O Sr, Artur Lima Ca,'alcanti - Nobre Deputado
Gerson Peres, comungo com V. Ex" nas denún
cias e constatações que levanta hoje nesta Casa. Só
receio que esse tipo de denúncia, necessárias e imprecin
dível, possa criar nesta Câmara um caldo de precon
ceitos Com relação às áreas incentivadas. Elas são abso
lutamente necessárias. É impossível admitir o Nordeste,
Norte e Centro-Oeste sem áreas incentivadas. Países
ricos e desenvolvidos como os Estados Unidos fizeram
isso em relação, por exemplo, ao Vale do Tennessee.
Entretanto, comungando com V. Ex' nas suas preocu
pações, quero reafirmar que a Sudene se transformou
num balcão negocial político de projetos. Não há crité
rios - nenhum critério - na entrada e na aprovação
de projetos, que são politicamente aprovados, inclusive
as liberações. V. Ex' tem razão: a diretoria e incentivos
da Sudene se transformaram num balcão negociai polí
tico. Precisamos defender a Sudene e a Sudam, mudan
do e transformando os critérios de aprovação de proje
tos que encerrem resposta social. O Nordeste tem hoje
uma gigantesca popnlação. é a região do País que tem
os menores índices de aplicação em irrigação. Veja V.
Ex" por exemplo, o milagre de Petrolina, onde não
há desemprego. Levas de desempregados do Nordeste
para São Paulo, adensando o desemprego. as áreas

metropolitanas mais desenvolvidas do Brasil, estão indo
hoje para Petrolina. Se tivennos resposta, social e eco
nômica, para projetos de colonização, as margens irrigá
veis do rio São Francisco, o rio da integração nacional,
as margens do rio Parnaíba, a integração das haeias,
inclusive da Amazônia, serão perenizados os leitos secos
dos nossos rios e teremos um Nordeste fértil e produ
tivo. A desesperança que hoje se aprofunda em nossa
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região preocupa-nos em fase da possibilidade de deses
tabilização do sistema democrático. V. Ex' tem razão:
vamos defender a Sudene, a Sudam. as áreas incenti
vadas, mas transformando. mudando os critérios. Te
nho em mãos. Sr. Deputado, denúncias de manipulação
da própria Sudene e BNDES. há cerca de 10 anos,
visando ã descstabilização de grupos locais. em função
de uma luta oligopolizada para assumir bons projetos
na região. Precisamos desenvolver. industrialmente,
pólos transformadores e multiplicadores de desenvol
vimento. Na área da pecuária. junto aos grandes proje
tos que agregam tecnologia. precisamos. sem precon
ceitos, inserir médios e pequenos projetos que sejam
examinados globalmente, para que se retenham no Nor
deste as populações famintas, desesperadas e esquálidas
da nossa região, para que não se transformem em paus
de-arara caminhando e adensando hoje as áreas metro
politanas dos setores mais desenvolvidos do País.

O SR. GERSON PERES - Agradeço a V. Ex' o
aparte. Integro-o. com muita alegria. ao meu pronun
ciamento.

Faço esta análise com espírito público. esperando
que maturidade política do nosso País sirva para atingir
mos o objetivo do aparte de V. Ex' mudar os roteiros.
os critérios. criar cçmdições nesses órgãos de planeja
mento. de tal ordem que possam analisar e fiscalizar
os projetos com patriotismo e espírito público. Aí está
o grande desvio dos incentivos: quem está com falta
de recursos vai à Sudene. à Sudam ou a algum outro
tipo de organismo conseguir dinheiro para colocá-lo
na especulação financeira. Bastam três ou quatro meses
e a independência econômico-financeira está feita, o
wojeto depois segue seu destino, bem ou mal orientado.
E a fiscalização, é a auditoria constante e permanente.
Esses projetos não são tão numerosos para organismos
como a Sudam e a Sudene, verdadeiros ministérios nes
sas regiões. V. Ex' tem toda razão.

Senhor PreSidente, o Fures. fundo destinado ao Espí
rito Santo. recebeu 420 milhões de dólares nesses dez
anos, de 1975 a 1985. é o que mais contribuiu para
o desenvolvimento econômico daquele Estado. Não es
capou. entretanto, do caráter insatisfatório tanto na
geração de empregos quanto na formação do capital
fixo das empresas incentivadas. Constatou-se que 36%
dos projetos estão com mau financiamento. O Fures
é que melhor se posicionou nos últimos dez anos. O
Fiset-Pesca recebeu setenta milhões de. dólates c, após
a aplicação dos recursos, sua capacidade ociosa caiu
de 78 para 12%. Entretanto, o quadro não é menos
desolador. Dos 137 projetos aprovados em 1974 qua
renta e nove voltaram ã Sudcpe solicitando programas
de saneamento financeiro. Destes, pelo menos doze
entraram em concordata. mudaram de atividade ou fo
ram autuados. mesmO depois da liberação de recursos
para saneamento. A Sudepe, passando panos qucntes,
só autuou dez empresas e, mesmo assim. liberou recur
sos para uma delas. Nesse período, a geração de empre
gos, no setor pesqueiro, caiu 33%, ou seja, de 8.243
para 5.472. Aconteceu aqui o impossível - vejam o
grau de irresponsabilidade a que chegaram os órgãos
do nosso País, e fica tudo por isso mesmo: a Sudepe

liberou milhões de dólares para um projeto de agricnl
tura. mas não é agricttltura, é pesca. descobrindo, poste
riormente, que ele não tinha água. Vá criar peixe assim
sem água lá no inferno' E isso está aprovado. Eu per
guntaria: o que aconteceu com o ato de irresponsa
bilidade cometido tanto por quem recebeu quanto por
quem pagou'! Possivelmente. nada. O Fiest - Retlores
tamento recebeu dois milhões de dólares, teve prejuí
zos; aplicou cerca de um bilhão de dólares em florestas
ou cuja inviabilidade econômica foi comprovada.

Só mais um exemplo, de tantos existentes, porque
o relatório é imenso: quatrocentos c sess,~nta mil hecta
res de florestas no Mato Grosso do Sul - não citei
a Amazônia para não dizerem que sou de lá - estão
ociosos, foram mal localizados, uma parte de 180.000
hectares não presta devido à praga. O prejuízo foi de
cento e quatorze milhões de dólares no setor. 287 proje
tos próprios foram abandonados. Não h:1 possibilidade
de recuperação. A lei para proteger os recursos desse
fundo parece ter sido feita safadamente: quando obriga
a devolver os recursos, não prevê a atualização mone
tária. O Fiset - Reflorestamento é o menos eficiente
nos seus mecanismos. Não se poderá alcançar os obje-
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tivos sócio-econômicos do reflorestamento do País. E
sopa no mel.

Vejam, Sr. Presidente e Srs. Deputados. que a cm
presa que utiliza verba desse fundo não precisa usar
recursos próprios. E o custo operacional pago pelo
IBDF~, em média. cerca de 200% superior ao do mer
cado. E um fabJicador de falsos investidores que pegam
de volta o dinheiro que deveriam ter recolhido como
imposto, em 20 anos.

Sr. Presidente. é isto o que os homens que estão
dirigindo o País deveriam estar fazendo, e não perdendo
tempo com bobagens, com pequenas coisas: trabalhar
em cima do dinheiro com honestidadc, e onde pegar
O ladrão. o desonesto, puni-los severamente. não com
chibatadas como no Irã, mas colocando-os nas cadeias
que existem no Brasil, a fim de que a sociedade respire
um ar de credibilidade na sua própria Nação e nos
seus próprios governos.

Não estou fazendo acusações ao Governo atual, ape
nas estou fazendo uma análise de 10 anos, no sentido
de mostrar a realidade brasileira, onde a má aplicação
do Fundo Fiscal representa uma fortuna imensa. São
bilhóes de dólares capazes dc minimizar, de reduzir
as necessidades e os clamores do povo no campo da
fome, do desemprego. do trabalho. da saúde etc.

Sr. Presidente. os dados expostos foram extraídos
da avaliação da Comissão de Incentivos Fiscais. Che
ga-se à dolorosa conclusão: o Fundo Fiscal nestes 10
anos, de 1975 a 1985, em vez de desenvolver a distri
buição da renda, empobreceu a população. Verifica-se
o esvaziamento do campo e a proletarização da popu
lação local. No sctor industrial geraram 84% de empre
gos, só que 63% de seus trabalhadores recebem até
dois salários mínimos. E profundamente chocante.

Eo que fazer? Vir à tribuna concluir a análise crítica
de um procedimento administrativo sobre o Fundo Fis
cal, ou deixá-la de maneira bem sintética? O que fazer.
então, já que o como fazere o porquê estão aqui analisa
dos, de forma bem clara e cristalina? Não me venham
dizer. os que dcfendcm os incentivos fiscais, que estou
na tribuna contribuindo com denúncias para reduzir
a possibilidade de quc as áreas carcntcs não os tenham.
Não. Também sou filho de uma área carente. Venho
lá das matas verdes da Amazônia, com uma longa vida
pública. acompanhando a trajetória das transformações
políticas e econômicas do mcu País.

Portanto, devo, moral e politicamente. denunciar es
ses fatos, com seriedade, e exigir que eles sejam levados
em conta.

Sr. Presidente, o que fazer? Eis a questão. Enérgica
e rapidamente, o Governo deve revisá-lo e colocá-lo
no caminho da distribuição darenda-e vejam V.Exas
que não peço a sua extinção -exigindo pela fiscalização
permanente e pela sanção sem distinção. o que é difícil
de fazer. um equilíbtio proporcional: para cada milhão
de dólares um correto resultado sócio-econômico.

O retrato do Fundo Fiscal. nesses dez anos, é o sufi
ciente para acabar-se, de uma vez por todas, com os
aproveitadores inescrupulosos dos incentivos fiscais. A
população brasileira não pode ser penalizada por um
instrumento de desenvolvimento que foi criado para
seu próprio benefício, Se assim não for feito, só resta
mesmo parodiar o nosso estimado amigo, Dr. France
Iino Pereira: Fundo Fiscal. que negôcio é esse. Senho·
res?

Durante o discurso do Sr. Gerson Peres, o Sr.
José Melo, Suplcnte de Secretário, deixa a cadeira
da presidência. que é ocupada pelo Sr. Ângelo Ma
galhães, art. 76 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Ângelo Magalhães) - Tem
a palavra o Sr. Artur Lima Cavalcanti.

O SR. ARTUR LIMA CAVALCANTI (PDT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, estamos vivendo um processo acelerado de convul
são social. É inegável o descrédito da classe política
e do Poder Executivo. O País está vivendo um dos
momentos mais difícies da sua história. A maior parte
da população está agredida, doente, esquálida, faminta.
presenciando altos índices de mortalidade infantil. sem
esperanças, revoltada e desajustada. buscando desorde
nadamente a autodefesa, através da violência urbana,
que se amplia. Sr. Presidente, fábricas são invadidas.
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com operários encapuzados; as greves se multiplicam.
E não há soluções alternativas para que, rapidamcnte,
possamos reverter esse quadro Oé miséria e de deses
pero.

É o que pretendo fazer hoje, Sr. Presidente. O que
se verifica é a revolta incontrolável do lúmpen, diante
do contraste brutal e agressivo de miséria exposta, face
ao fausto também exposto, inclusive pelos mais sofisti
cados meios de comunicação. de uma minoria cada vez
mais estreita e insensível. usufrutuária do status quo.
Esse status quo, Sr. Presidente. não aplica os seus recur
sos exclusivamente no Brasil. Através do subfatura
mento. da remessa ilegal de divisas, de pagamentos
aéticos da dívida externa, estamos exportando capitais
e esperanças.

Em 1983. Sr. Presidente, Srs. Deputados, apresentei
na Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco
um projeto que denominamos de João de Barro. Esse
projeto objetiva a implantação de comunidades urbanas
cooperativadas. formando um anel verde, uma espécie
de cinturão. numa simbiose geográfica do espaço rural
com o espaço urbano. objetivando a produção divcrsi
ficada de alimentos, produtos artesanais e derivados
diversos. cuja comercialização deverá ser diretamente
integrada às feiras livres e mercados públicos dos Muni
cípios e das áreas metropolitanas onde estiverem inse
ridas.

Há exemplos no sul do Brasil, especialmente no Para
ná e em Santa Catarina, do sucesso desse tipo de comu
nidade. Elas agregam tecnologia sofisticada, em que,
para serem espargidas a nível nacional, é necessário
que haja uma preocupação, uma vontade política de
investir no espargimento dessas tccnologias, através de
videocassetes, nas comunidades urbanas. em todos os
setores:'inc1usive nO semi-árido nordestino.

Gostaríamos, Sr. Presidente, de poder dizer que. se
há uma preocupação política generalizada com energia,
a energia para mover máquinas, para alimentar indús
trias. há também preocupação com outro tipo de ener
gia, que é prioritária. aquela que nos ensina que através
da terra. do sol e da água se pode sobreviver com digni
dade: é a energia humana. a energia alimentar. E há
processos industrializados que, informatizados, pode
riam inclusive permitir que essas levas de nosso País
pudessem agregar esse tipo de conhecimento. Juntan
do-se a essa vontade política a possibilidade de se conse
guir lotes de terra. especialmente nas áreas periféricas
das grandes e médias cidades brasileiras. teríamos um
quadro diferente: uma oferta de alimentos sadios. agre
gando proteínas, sais minerais e vitaminas para uma
população que está desorientada e num processo de
migração desordenado, adensando e inviabilizando já
grandes centros de nosso País. como a Grande São
Paulo.

Quando falo em energizar o homem, quero dizer
alimentá-lo, dignificá-lo através do trabalho. Isso só
é possível com o acesso à terra. Os planos fundiários
nas regiões de produção de grãos não podem permitir
a diversificação de outro tipo de produção se não agre
garem essas tecnologias, inclusive a de irrigação, para
outro tipo de produção. O pequeno camponês, sem
tecnologia e mesmo com tecnologia, não pode competir
com o grande produtor de grãos. porque ele não tem
máquinas. não tem processo de irrigação e, sequer,
tecnologia para plantar milho, por exemplo. e concorrer
com o grande produtor. mecanizado, com agriculturas
qne utilizam moderna tecnologia e. mais do que isso,
com a irrigaçáo.

Senhor Presidente. ao efetuar este pronunciamento.
estamos lutando para que haja uma vontade política
que faça desenvolver essas tecnologias em volta das
cidades, para que a agricultura biológica alternativa pos
sa produzir gêneros de primeira necessidade.

Vou eitar exemplos de comunidades que já atuam
dessa maneira por estarem informatizadas, em face.
inclusive. do próprio processo de emigração hêvido no
Brasil há muito tempo. Há exemplos do cultivá de hor
taliças em regime de rotação de culturas que agregam
tecnologias de fertilização biológica. A fertilização bio
lógica produz um tipo de cultura metabolicamente equi
librada. menos suscetível ao uso de praguicida. de agro
tóxicos, como ocorre de maneira generalizada hoje,
no Brasil. Isso é possível nas grandes cidades. Hoje.
pode-se aproveitar o lixo das cidades, já recielado, na
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sua parte biodegradável, como j? ocorre na ddade ?e
Piraí do Sul. no Paraná. pouco divulgada a mvel nacIO
nal, que, além de produzir o biofertilizante, produz
também o biogás. Ali. há trés ou quatro anos. cerca
de 3 mil unidades habitacionais usam gás de cozinha
graciosamente, produzido pela própria comunidade
através da junção dos dejetos urbanos de saneamento
comunitário com o lixo biodegradável, produzindo bio
gás e biofertilizantes.

Há um desperdício generalizado neste País. Há falta
de vontade política de tomar as decisões mais urgentes.
que possam salvar ou pelo menos ~odificar o quad~o

de inanição em que vive nossa sociedade .. Produçao
de horticulturas e fruticulturas, como laranja. pItanga,
abacate, maracujá. caju. manga. sapoti. jaca. está sendo
feita, inclusive no semi-árido, em ~heas que jamais po~

deriam produzir esse tipo de cultura. como a ;egiâo
de Petrolina, por exemplo, onde os recursos hldncos
são salinizados. Temos tecnologias usadas em Israel.
no Chile c em outros países, como é o caso da cápsula
porosa do subsolo. Enterradas a 10/15 centímetros no
subsolo. as cápsulas porosas absorvem 80% a menos
de recursos hídricos para irrigação. além de também
evitar sensivelmente o processo de salinização. E se
a isso agregarmos a fertilização natural, como ocorre
em Piraí do Sul, teremos um tipo de eultura natural
metabolicamente equilibrada. menos suscetível a pragas
e conseqüentemente dispensando o uso de agrotó~icos

organoclorados. que são venenosos. provocam o cancer
e atacam a medula espinhal.

Senhor Presidente. o cáncer generaliza-se em nosso
País e no mundo. Hoje nações mais informadas como
o Japão, Estados Unidos e países da Europa )á estão
proibindo o uso desse tipo de veneno qu~. I~fehzmente,

ainda é utilizado no Brasil. Nosso Pars e o terceuo
do mundo na compra desses produtos proibidos em
seus países de origem.

Temos o exemplo na Embrapa, que orgulha a ativi
dade pública em nosso País. O agrônomo Moscardi.
no ParantL com análises feitas. verificou que, no caso
da lagarta. em culturas como a do milho. por exemplo.
era possível fazer o combate natural e biológico. Depois
de comprovar a experiência em laboratório fez uma
demonstração bem simples: as lagartas que morriam
iam sendo catadas; fazia-se uma espécie dó suco de
lagartas. voltava-se a vaporizar e o resto das lagartas
vivas morriam. É um exemplo de combate biológico
às pragas.

A agrônoma Doberemer, no Rio de Janeiro. detectou
os rizófitos que agregam naturalmente o nitrogênio lIsa
do hoie. exageradamente nos solos. desequilibrando
metabolicamente as culturas. Naturalmente os exem
plos do Paraná é do Rio de Janeiro oferecem excep
cional economia pelo não-uso do nitrogênio à base do
petróleo.

Sr. Presidente. gosTaríamos de agregar a esse pronun
ciamento os dados técnicos e levantamentos estatísticos
de 1973, alguns realizados na própria Sudene e proibi
dos, à época. de serem publicados pelo escândalo que
representava a esqualidez. o eSTado de fome crônica
dé populações regionais do Nordeste brasileiro. Os da
dos', se publicados. poderiam agravar a insatisfação e
a revolta dos setores mais preparados e bem informados
da nossa sociedade.

Temos alguns dados de áreas sobrando em volta de
esferas meTiopolitanas. que poderiam ser utilizadas na
produção de -elementos 'hortigranjeiros, fruticultorcs
éTC. No caso do Paraná - citado antes - gostaríamos
de dizer que. além dessas comunidades de produção
de horticultura diversificada com agricultura biológica
e rotacão de cultura, temos a possibilidade da produção
ôe ani~ais do; pequeno porte. como galinhas. que pro
duzem ovos galados: coelhos. rãs, porcos, abelhas. ca
bras em gaiola. com 3.lta produção leiteira. codornas
etc. Em Curitiba esTão produzindo escargot, produTO
riquíssimo em proteínas, e expOItando para a Argen
tina. Temos também produtos dcrivados. como xampu
e sabão de mel de abelha, própolis liquído e em pasta.
queijos de v:irios tipos e qualidades. licores. sucos con
centrados. doces cristalizados e em calda, produtos de
couro. Na grande exposição de Curitiba vimos um casa
co de pete de coelho. sofisticado em seu desenho. com
o apoio da Acarpa, órgão do Estado do Paraná, que
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seria exportado para a Argentina, Uruguai e até Eu
ropa.

Ouço o Deputado Lúcio Alcántara.

O Sr. Lúcio Alcântara - Fico muito feliz com a chega
da de V. Ex" à Câmara dos Deputados. mio apenas
pelo seu valor pessoal. mas particularmente porque en
contro agora um companheiro preocupado com uma
das coisas qu~ mais tem ocupado meu tempo. não só
na Assembléia Nacional Constituinte como na Câmara
dos Deputados. que é o problema urbano. V. Ex" COI?O
ex-Prcfeito e arquiteto, sendo inclusive, autor de proJe
tos de grande significação para a transformação da pai
sagem urbana do Recife. sabe melhor do que eu que
o problema é intrincado e se re.laciona com vários outro.s
aspectos que transcendem à cidade. Nosso companhei
ro, Prefeito Jaime Lerner, costumava dizer que o pro
blema da cidade é plantado no campo. na medida em
que essa leva de pessoas que constitui o grande exodo
rural vai-se situando naquelas franjas das cidades. em
palafitas. favelas e o mocambos, vivendo na miséria,
na lama e no desemprego que destroem culturalmente
o homem e o inferiorizam. V. Ex-' aborda justamente
um dos aspectos mais importantes. a tentativa de har
monizar tudo isso. Essa foi tamhém a expe.riência de
Jaime Lerner. em Curitiba - agora mais uma vez pre
fe.ito daquela cidade. - humanizar as comunidad~~ ur
banas. Trata-se da tentativa de fazer com que a penfena
da cidade proporcione uma vida digna ao homem, onde
ele possa produzir. viver com sua faml1ia. ao mesmo
tempo, fornecer à cidade alimentos hortigranjeiros e.
como V. Ex" está descrevendo. produtos semi-industria
lizados. fabricados em pequenas empresas, que real
mente dão uma face humana às nossas cidades. O que
vemos hoje nas nossas Metrópoles e capitais é um pano
rama constrangedor. Ninguém pode. em sã consciência.
visitar uma cidade grandc do Brasil. mesmo das mais
desenvolvidas. sem se arrepiar com o que existe de
miséria. de insuficiência de equipamentos sociais, de
desemprego. de doença, de ignorância. Porque ali é
onde o homem vai justamente em busca do eldorado
e encootra sua desgr'aça praticamente, A cidade é fasci
nante. atraente. cheia de possibilidade, mas. quando
o homem chega despreparado e sem emprego. na verda
de. encontra ali sua ruína. Quero me congratular com
V. Ex' pela oportunidade do pronunciamento. Tenho
certeza de que será mais uma voz e uma força que
teremos a contribuir. de alguma maneira. para a solução
desse grave problema brasileiro que é o problema urba
no. Graças a Deus. hoje é considerado na Constituição.
porque. "até então. ela o ignorava completamente e hoje
consagra alguns artigos. com instrumentos modernos.
que poderão permitir no fuTuro solução para a proble
Inática urbana no Brasil.

O SR. ARTUR LIMA CAVALCANTI - Agradeço
a V. Ex.] o aparte. Agrego ao nosso pronunciamento
as observações válidas que expós.

Apenas para demonstrar a irracionalidade, a falta
de uma vontade política de corrigir essas distorções,
verificamos que Manaus e Belém recebem da Ceagesp
de São Paulo de 30 a 4D caminhões àiários de hortaliças.
Isso. viajando 4 mil quilõmetros. Há irracion.alidade,
inclusive, de regiões, cujas áreas rurais produzem deter
mim,do, tipos de culturas que vão, por exemplo, para
São Paulo c retornam semi-acabados para o consumo
dessas cidades onde a matéria-prima é produzida.
Partindo dessa irracionalidade. temos de lutar para que
se fortaleca no Brasil uma vonTade política. Há um
desgaste generalizado. A sociedade se assusta com a
violéncia ~rbana. que nada_mais é do que uma sociedade
imprensada entre a falta de oportunidade, de tecnifi
cação e de preparo para produzir e trac'alhar. Def~ndo
a implantação por este Pais não se suntuosas um.ver
,idades camponesas. mas de universidades horiwntu
lizadas camponesas. com exemplos diretos, para que
haja um prõcesso de emulaçílo e, através da informa
tização. da mídia eletrónica e de vídeo-cassetes, pos
sa-s~ espargir o nível de cultura.

Não vamos ensinar ao camponês o que é niTrogênio
ou potássio e o nome de determinados fertilizantes.
Mas podemos, com palavras simples e linguagem e sota
que próprios. ensiná-los a fazer agricultura biológica
alternativa. com posTagem. seleção de sementes, rota
ção de cultura. produção de mel. leite e queijos, inclu-
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sive de leite de cabra. como ocorre no Paraná e na
Europa. com a chamada propriedade camponesa e~ro

péia. A pequena propriedade na Europa tem. lllC!uslve.
como verifiquei no Estado do Rio Grande do Sul. na
cidade de Bento Gonçalves propriedades de 3 a 4 hecta
res com antena parabólica. Evideotementesabe-se que
o preço agregado de determinado prod~~o é elevado.
A intensiva produção, não apenas pecuana, mas espe
cialmente de grãos. nas grandes propriedades, não per
mite a concorrência de pequenos proprietários. O pe
queno proprietário de 4.5 hectares que p~oduzir só mi
lho. por exemplo. não consegue sobreViver. Como a
grande propriedade n:lo permite utilizar tecnologia ex
tensiva para produção de horticultura com agncultura
biológica alternativa e rotação de cultura. isso s~ pode
ser feito em volta dos cinturões verdes de cada Cidade.
diminuindo o espa.;o entre a prodnção e consu~o, .apro
ximando a produção do consumo. Isso permite mclu
sive, através dc organizações cooperativadas. a elimina
cão do intermediário que. muitas vezes, fica com 80
ã90% do preço do produto final.

Sr. Presidente, eram essas as preocupações que eu
gosTaria de externar na manhã de hoje. para uma Casa
~azia. sabemos, numa sexta-feira. e um Congresso ex
tremamente desgastado. porque sequer é capaz de dis
cutir com agilidade os problemas fundiários do País.
agregando. inclusive. tecnologia e a preocupação de
preparar o homem para esse tipo de pr.odu~ão. .

Sr. Presidente. o processo de urbamzaçao que hOJe
apelamos para que seja implantado pelo 'poder C~~tral;
pelo Governo. temos a certeza de que nao senslblhzara
o atual Poder Público no Brasil. Não temos sombra
de esperança de que este fim de Governo - dessa
transição perigosa que torcemos para que chegue a bom
termo - não se sensibilizará com problemas dessa natu
reza. Quando vemos, por exemplo. discursos como fez
recentemente o Deputado Gerson Peres. denu::lciando
que os incentivos destinados a areas prioritárias. como
a Sudene. são colocados em grandes obras, temos certe
za de que, neste espaço de Governo. somente temas
que possam agregar comissões e recursos aéticos sensi
bilizam este Governo em final de mandato.

Infelizmente, o Brasil está-se tornando cada dia mais
aético e sua população mais desesperada. sem acreditar
em nada, muito menos na classe política, no Poder
Executivo. nas iustituições.

Medidas como esta que estamos propondo só uma
vontade política emanada de um Governo legitimamen
te eleito direto pelo povo brasileiro pode assumir. pode
empalmar. Nos'sa esperança é que possamos chegar ao
próximo ano normalmente. sem maiores problemas,
para que esse tipo de iniciativa seja rapidamente tomad~
para mudar o quadro de inaniçáo da sociedade braSI
leira.

Muito obrigado.

PROJETO A QUE SE REFERE O OR,WOR:

Síntese do Projeto João de Barro
Autor: DepUTado Arthur Lima Cavalcanti.
Objetivo: implantação de comunidades rurbana~coo

perativadas (formando um anel verde - cmturao 
nmua simbíose geográfica do espaço rural com o espaço
urbano), objetivando a produção diversificada de ali
memos. produtos artesanais e derivados, diversos, cuja
comercializacão deverá ser diretamente integrada às h,i
ras-livres e mercado dos municípios das áreas metropo
litanas e das grandes cidades. -

PROJETO JOAo DE BJ\RRO
Deputado ES1.adualiPE
Artur !Lima Cavalcanti

Assemhléia Legislativa do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente, senhores Deputados. tenho ex
pressado. nesta Tribuna. várias das minhas preocupa
ções com relação ao difícil momento que atravessa a
Nação brasileira. Preocupação esta que se avoluma
diante da responsabilidade que assum~ hoje c: meu par
-cido. o PMDB. msponsável pela admlmstraçao de ceu
tenas de municípios e de alguns dos mais importantes
Estados do País.

Calcados no propósito da administração popular, os
dirigentes desses municípios e Estados têm empenhado
todos os esforços. no sentido de buscar.respostas alter
nativas para o modelo sócio-político em que se velem
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I (ha) I lha) I lha)

Olinda 3,540 888 (-'2.652)
Paulista 2.480 9.484 1+ 7.004)
Igarassu 1.164 16.546 1+ 15.382)
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emaranhados, tentando, no estreito espaço institucional
e tributário que lhes está reservado, encontrar soluções
que comportem a compatibilização entre os parcos re
cursos que dispõem e o anseio de oferecer, às popula
ções, melhores condiçries de vida.

O quadro com o qual se deparam, entretanto, não
tcm passado despercebido a quase totalidade do povo
brasileiro. Vivenciamos, todos, hoje, O caos social e
o adensamento urbano, neurotizante c verticalizado,
provocador da degradação do meio ambiente e do des
perdício de energia.

A maior parte da população estã agredida, doente,
esquálida, faminta, presenciando altos índices de morta
lidade infantil, sem esperança, revoltada e desajustada,
já em grandes proporções. buscando, desordenadamen
te, a autodefesa, através da violência que se amplia.

É a revolta do "lumpem" incontrolável diante do
contraste brutal e agressivo de sua miséria exposta, em
face do fausto, também exposto, inclusive pelos mais
sofisticados meios de comunicação, de uma minoria ca
da vez mais estreita c insensível. usufrutuária do status
quo. A esta situação fomos, aceleradamente, levados
pela tecnoburocracia e pela autonomia nacionE! agrc
dida, ao assegurar direitos à usura e à agiotagem exer
cida, também de modo irresponsável, pela comunidade
financeira internacional que, oportunisticamente, re
passou os petro-d6lares que captou. O modelo econô
mico desta relação aviltou também os preços de uossas
exportações, comissionou importações de empréstimos
e equipamentos, alguns para obras faraônicas, não prio
ritárias, a funcionários que vicejam nos porões do auto
ritarismo. Promoveu o subfaturamento, exaurindo nos
sas reservas cambiais, aprofundando a recessão indu
zida e exigida, seqüenciando-se o sucatamento de nossas
fábricas, a liberação de nossa mão-de-obra e de nossos
recursos humanos mais qualificados, depreciando a nos
sa educação e mantendo o mocidade universitária, sub
metida a um ensino escolástico e bachareIcsco, a se
desesperar pela ausêucia de oportunidades.

Praticou-se e pratica-se, até hoje, o rebaixamento
de salários a níveis insuportáveis para o povo em face
da exigência de organismos financeiros internacionais,
sob o aceno da manutenção do fluxo financiador exter
no, elo de nossa interdependência. É bem verdade que
não somos caso isolado neste Terceiro Mundo. Entre
tanto, outras nações que estiveram ou estão submetidas
a regimes autoritários, estão reagindo à impostura com
mais conseqüente e organizada pressão social, que ace
lera o resgatp , da normalidade democrática, fator essen
cial para o restabelecimento de propostas alternativas
embasadas na co-participação de todos os setores da
sociedade. N6s, porém, continuamos a construir uma
sociedade autofágica, em processo acelerado de con
frontos, sem conteúdo ou contornos ideológicos, agra
vados pela ausência de interlocutores representativos,
sem partidos políticos autênticos e com nitidez progra
mática onde o desespero generalizado está a exigir dos
setores políticos uma tomada urgente de posição, princi
palmente por parte daqueles que se anunciam como
defensores das causas populares, em luta pelo aprofun
damento das conquistas democráticas.

É dentro deste contexto que venho, desde há muito,
congregando esforços, no sentido de, explorando a mi
nha condição de planejador e arquiteto, tentar elaborar
um projeto alternativo, de habitação popular, d,enuu
ciando dessa forma o carácter anti-social e invüível da
política habitacional do BNH, fato por n6s explicitado
em artigo na revista "Civilização Brasileira" n' 2, em
1965.

Esta preocupação que me motivava à busca de. formas
alternativas de habitação, entretanto, não estava isola
da. Associava-se às idéias e açries que desenvolvi no
exercício de mandatos anteriores, a outras necessidades
que, conjugadas aos problemas habitacionais, enfrenta
hoje a população brasileira, principalmente eom relação
à alimentação e entrelaçava-se ainda com as preoeu
pações de outros companheiros políticos, intelectuais,
técnicos e estudantes.

Foi, contudo, a partir do contacto com os estudantes
que estas idéias foram amadurecendo, diante da imcia
tiva de alunos de escolas diversas (ecouomia, engenha
ria, nutrição, medicina, comunicação, sociologia, assis
tência social etc.) qu.c, cientes do simbolismo que autori
tariamente os foi imposto por esse regime de exceção,
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vêm agora procurar novas formas de organização e de
participação, no sentido de mudar esta ~ituação calami
tosa a que foi submetida a população brasileira. Procu
rado por esses jovens, passamos a nos reunir semanal
mente no CECOSNE, contando iuclusive com a partici
pação posterior de alguns técnicos como o Eng- Sanita
rista José Carlos Mello, o Eng" Civil (Hidrologista) Gér
son Teixeira, o Agrônomo Lindalvo Farias, especialista
em abastecimento urbano e o também Agrônomo Paulo
de Moraes Marques, especialista em Organização Co
munitária, além dos Arquitetos André Luiz Lobo Frei
re, Adeilton Dias Portela, Frederico Sérgio Cavalcanti
Queiroz e Fátima Amazonas, 05 quais participaram,
sob a minha coordcnaç110, de todo o processo de elabo
ração do projeto. Os resultados dessas reuniões foram
compensatórios. Estavam lançadas as bases da criação
do Centro João de Barro. Os estudantes, juntamente
com a equipe técnica, passaram a ter contacto com
a realidade social na qual estão inseridos e o trabalho
que estamos desenvolvendo é no sentido de trausformar
esta realidade, usando uma tecnologia que nos é pr6pria
e que, em geral, não nos é ensinada nas universidades.

Foi dessa forma que surgiu o que ora me motiva
a voltar a esta Tribuna, o projeto João de Barro.

Era nosso objetivo, ao intitulá-lo como Projeto João
de Barro, fazer reviver o pássaro que, por sua raciona
lidade, contrasta com a ação socialmente desagregadora
do nosso homem e seus modelos econômicos. Também
denominado de ?oroeiro, Oleiro, Pedreiro, e na Argen
tina de Homero, é conhecido em todo mundo. Seu
ninho consiste numa bola de barro armada de fibras,
com dois compartimentos, isto é, uma ante-sala e uma
alcova, cuia cama é revestida de ervas secas, cabelos
e penas. Ele a constr6i em posição que lhe permite
defender-se das intempéries. É um dos pássaros mais
populares e bem vistos de nossa avifauna. Suas caracte
rísticas nos inspiram a usar o seu nome nesse projeto
e no Centro, em processo de organização, objetivando
colaborar na implantação das comunidades urbanas de
produção integrada e, posteriormente, na melhoria de
unidades habitacionais urbauas, locadas em áreas caren
tes ou deterioradas.

A importância que atribuímos ao Projeto João de
Barro não se esgota nas alternativas que possa oferecer,
especialmente às administrações municipais a cargo do
meu partido, pois o projeto traz em seu bojo questiona
mentos de ordem maior, na medida em que interpreta
tanto o nosso modelo de urbanização quanto o modelo
fundiário em vigor, o qual tem favorecido o latifúndio
improdutivo, impedindo, a título de defesa da proprie
dade privada, o uso social e racional da terra..

O questionamento sobre a política urbana em vigor,
em nosso país, tem, aliás, ao longo de muitos auos,
motivado a minha vida pública e profissional. Ainda
em 1962, um dos períodos que estive no exercício da
Prefeitura do Recife, esta preocupação orientou-me a
criar a CIURBE - Companhia de Urbanização do Re
cife, inexplicavelmente desativada em 1964 e reativada,
anos depois, com uma nova sigla, a URB, porém, já
sem os mesmos propósitos políticos. Àquela época,
atuava a CIURBE com plasticidade que urna compa
nhia mista se permite, inclusive quanto à utilização,
em áreas de maior poder aquisitivo, do instrumento
de contribuiçáo de melhoria, sem perder contudo a pers
pectiva do trabalho conjugado com a Secretaria de
Obras naquele período dirigida pelo saudoso Eng' Ab
dias de Carvalho, símbolo de dedicação e simplicidade,
lembrança que honra a classe dos engenheiros pernam
bucanos.

Ainda este mesmo tema levou-me, como primeiro
arquiteto brasileiro a ingressar no Congresso Nacional,
a elaborar, em 1963, como projetos correlatos, o projeto
de concessão de seguro desemprego e o projeto de Re
forma Urbana.
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O primeiro destes tinha como prop6sito não apenas
a concessão do seguro mas também. a criação de uma
comissáo nacional de mobilil!ação da mão-de-obra que,
evitando as migrações desordenadas e o ausentismo as
sistencialista, coordenasse o deslocamento da mão-de
obra, por ventura ociosa, para áreas de maior carência.
O segundo propunha o delineamento de lIma política
urbana socialmente democrática, através de uma coor
denação descentralizada, que preconizava o planeja
mento físico dos aglomerados urbanos. Para tanto esta
vam previstos, o diagnóstico e as projeções, qualitativa
e quantitativa, das carências de nossos equipamentos,
tais como habitação, saneamento básico, transporte co
letivo, saúde, educação, sistemas viários, energia, áreas
verdes. serviços, lazer, lixo e meio ambiente. Advo
gava, ainda, a elaboração do I" Plano Nacional de Urba
nização, respeitando-se as características regionais e se-o
toriais. Previa convênios com entidades públicas e priva
das; fomentava a indústria uacioual de materiais de
construção; disciplinava o mercado imobiliário; traçava
normas com vista à descentralização do parque indus
trial, em defesa do meio ambiente; defendia a política
de mutirão para conjuntos habitacionais populares,
através da utilização de material próprio, local, dentro
de padrões urbanizados. Previa ainda a utilização das
áreas interurbanas para produção alimentar, evitando
a conurbação e a irracionalidade de nosso abastecimen
to alimentar básico; instituía a defesa de reservas flores
tais e o estímulo às faixas verdes produtivas; sugeria
também que as Caixas Econômicas Federais assumis
sem a coordenação e o repasse dos créditos com vistas
aos financiamentos de habitações e equipamentos urba
nos, não prevendo contudo a concessão de cartas paten
tes a financeiras que, posteriormente. viriam a frustrar
a confiança do povo que, por sua boa fê, teve sua pou
pauça atingida.

Neste instrumento legal, apresentado como Projeto
de Reforma Urbana n' 1.329, em 1963, na sua exposição
de motivos, a qual, apresentamos em anexo a este pro
nunciamento, já preconizávamos uma Reforma Consti
tucional, disciplinando o uso do solo urbano, vinculando
o processo de urbanização racional à uma política sala
rial justa e factível de amortização dos equipamentos
urbanos essenciais.

Este projeto, a despeito de ter proporcionado um
debate de âmbito nacional, foi engavetado pelas forças
que respaldaram no Congresso, a implantação do regi
me e!etizante e aético que vivemos nos últimos anos.

É este mesmo regime, aliás, que calcado em argu
mentos constitucionais, - os quais refletem apenas um
pacto político das classes dominantes que a despeito
das necessidades da população, busea somente a manu
tenção dos seus privil ~gios - tem permitido a manu
tenção de grandes extensões de terras ociosas, ao passo
que, estas mesmas áreas, se destinadas à produção ali
mentar, seriam responsáveis pelo abastecimento de
grande parte dos municípios brasileiros, ocupando per
centuais relevantes da mão-de-obra, hoje desempre
gada no país.

Para melhor compreensão do problema e com base
em dados apresentados pelo Eng' Agrônomo Lindaldo
Farias, na pr6pria Região Metropolitana do Recife, com
os seus 2.201 Km' (2,20 % do território estadual) e uma
população de 2.399.117 habitantes (38,46% do total esta·
dual), há espaços disponíveis e ociosos que serviriam
para o desenvolvimento de atividades agropecuárias,
capazes de absover grandes contingentes da força de
trabalho ociosa e ao mesmo tempo oferecer alternativas
de suprimento alimentar mais regulares, diversificados
em nutrientes e menos onerosas aos consumidores do
Grande Recife.

A título de ilustração citamos os casos de municípios
de Olil)da, Paulista e Igarassu, relacionando-se dados
de consumo de áreas requeridas para produção de cerea
de 26 produtos hortigranjeiros hásicos e usuais na ali
mentação:
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As áreas aqui consideradas não incluem as ocupadas
pela lavoura de cana e pertencem às classes lI, IH e
IV de solos, portanto, utilizáveis para lavouras diversi
ficadas.

Por outro lado, admitindo-se a ocupação permanente
média de 3 a 4 homens por hectare, nas lavouras horti
granjeiras, o mercado potencial de trabalho, se devida
mente aproveitado, representaria uma relevante solu
ção para o grande problema do desemprego, com conse
qüente rebaixamento de preços pelo aumento da oferta
diversificada de gêneros alimentícios.

E não há como ignorar que os extorsivos preços desses
gêneros têm sido os maiores responsáveis pelas carên
cias nutricionais que atinge grande parte da população,
principalmente aglomerados urbanos. Este, aliás, é o
tema doloroso que aflige regularmente as populações
nordestinas de baixa renda, cujos padrões alimentares
correspondem a um estado de "fome crônica". Com
o agravamento da crise brasileira, dos últimos anos,
o fantasma da "fome crônica" já alcança amplas cama
das da classe média mais empobrecidas e se materializa
de forma progressiva a partir das faixas de menor renda.
A exemplo, aproximadamente dois terços das popula
ções da Região Metropolitana apresentam sinais de des
nutrição, inclusive atrofia físico-mental, conforme de
monstram os resultados de estudos e pesquisas realiza
das, anos atrás, pelo saudoso Prof' Nelson Chaves, que
ousamos aqui interpretar.

A quantidade de nutrientes, suas relações recíprocas
c as calorias totais depende, do tipo de atividade, da
idade e das condições ambientais do homem.

A atividade museulár realizada pelo trabalhador bra
çal, requer um adicional de água, proteínas, açúcares
(hidratos de carbono), gorduras, vitaminas e sais mine
rais, distribuídos de forma harmônica, bem diferencia
das quando relacionadas com aquele que leva uma vida
sedentári ou semi-sedentária. O não atendimento às
necessidades nutricionais dos setores majoritários da
sociedade, que desenvolvem as referidas atividades de
uso muscular intenso, provoca nos organismos que tive
ram as reservas de açúcares (carboidratos) esgotáveis,
a necessidade da absorção das reservas de gorduras,
provocando o emagrecimento c a esqualidez. Por fim,
o organismo assim desnutrido e sem reservas de açúca
res e gorduras, passa a lançar mão das reservas protéicas
como elemento energético. As proteínas são quebradas
e os aminoáeidos, através da ncoglicogênese, formam
glicose, por serem fontes de euregia. Nas acentuadas
carências calórico-protéicas, temos como conseqüência
a atrofia muscular, ocasionando os efeitos negativos
do trabalho.

A restrição de proteínas em populações de baixa ren
da, como as do Nordeste, retarda, ainda mais, o cresci
mento e predispõe o homem a infecções e outras doen
ças, em face da agressão pelo agente externo, no orga
nismo desprovido de defesas.

No entanto, em situação diversa, foi demonstrado,
através de suplementação alimentar balanceada, o au
mento na produtividade, O depoimento na CPI do Açú
car, do especialista em solos, agrônomo Elias Sultano,
assegura que, trabalhadores submetidos a um processo
alimentar denominado "bóia quente", introduzido pelo
empresário paulista Antônio João Camargo, tiveram a
sua produtividade, relacionada ao corte da cana. am
pliada ao dobro. Este processo consistia apenas de,
pela manhã, prover o fornecimento de leite de soja quen
te, adicionado a um pouco de chocolate e açúcar deme
rara, recolhido da limpeza dos galpões da indústria.
Ao meio·dia, era fornecida uma refeição com carne
de soja e arroz. Esse exemplo simples e inquestionável
demonstra a interferência negativa na produção, quan
do carências alimentares básicas não são atendidas. As
monografias resultantes dessa experiência estão em pos
se da Agritec, empresa dirigida pelo já referido agrô
nomo.

Também o cientista Nelson Chaves recomendava que
para o homem de 70 quilos, realizando trabalho muscu
lar moderado, seria necessário o consumo de, aproxima
damente, 3.800 kcal e 4,300 kcal quando no exercício
de atividade mais intensa, Cita ainda o cientista qne
na França, para trabalho intenso, as exigências calóricas
são estimadas em 4.200 a 5.600 kcal. Para ele, segundo
conferência na Revista Pernambucana de Desenvolvi
mento - RPD 5/2, publicada pelo CONDEPE, a popu-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

lação nordestina, especialmente a da zona agroindus
trial do açúcar, é muito vulnerável e vem recebendo,
durante séculos, uma alimentação predominantemente
energética, à base de farinha de mandioca, feijão, arroz,
batata doce e café, A estatura média da população é
muito baixa e há elevada incidência de anemia e de
doenças infecciosas, Entre as crianças, a imunidade ê
baixa, sendo muito alta a mortalidade por sarampo,
a incidência de kwashiorkor e do marasmo e outras
modalidades de desnutrição do I' e do 2' graus. Por
isso, não é aconselhável um regime mais rico em calo
rias, em detrimento das proteínas e de outros nutrientes.
As crianças não têm possibilidade de digerir um maior
volume de alimentos fibrosos; instintivamente, há limi
tação de ingestão calórica por incapacidade digestiva
e de absorção. É por isso que a carência calórica é
predominante. Deve haver generosidade quanto à
quantidade de proteínas animal, sobretudo nos grupos
vulneráveis. É necessário aumentar a imunidade, a esta
tura média, a esperança de vida e a eficiência do traba
lho nessas populações.

Estas carências alimentares de que tratamos despon
tam com maior gravidade nas populações rurais das
zonas da Mata, Norte/Sul, onde predomina a lavoura
canavieira.

Pesquisas de campo, realizadas no início da década
de 70, (ESTUDOS SOBRE MERCADO E COMER
CIALIZAÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEI
ROS/ZONA DA MATA PERNAMBUCO/ALA
GOAS - RELATÓRIO PARA A SUDENE - 1972),
revelaram aspectos alarmantes nas dietas alimentares
das populações de baixa renda dessas áreas dos quais
vale destacar:

- O elenco alimentar consistia basicamente de cinco
a seis produtos: farinha de mandioca, açúcar, café em
pó, feijão, fubá de milho, carne de charque (ou peixe
seco).

- A auséncia total do leite fresco que. inclusive, é
desconhecido para a maior parte das crianças até 15
anos.

- O leite em pó, doado por órgãos assistenciais, al
cança ao máximo 40% das unidades consumidoras.

- A ausência de vegetais frescos, com exceção da
banana, assim mesmo consumida por apenas 40% das
famílias pesquisadas.

- O consumo semanal do leite fresco não chega a
meio litro nas áreas urbanas e na zona rural da Mata
Sul, a mais populosa, este consumo é equivalente a
apenas meia colher de sopa, per capita.

- O consumo semanal de carne fresca de boi, nas
áreas urbanas, é de apenas meio quilo, enquanto que,
nas áreas rurais, atinge somente 121 a 174gramas, quan
tidade esta que deveria ser o consnmo diário, per capita.

- A carne de charque e o peixe salgado, alimentos
alternativos, não apresentam quantitativos suficientes
para uma dieta satisfatória.

- O consumo semanal de ovos, outro protéico substi
tutivo, é insignificante (ridículo até, não fosse trágico)
com os equivalentes a menos de uma unidade (0,81
e 0,023), per capita.

Essa era a situação em 1970/1971, quando se procla
mava capciosamente o jocoso "milagre brasileiro".

Entretanto, já eram visíveis os sinais de acentuada
e progressiva degradação do quadro alimentar, confor
me se demonstra pelas pesquisas referentes às popula
ções de baixa renda da cidade de Recife. Em 1973,
conforme Quadro 03, anexo 1, dados fornecidos pela
Fundação Getúlio Vargas, pelo Pimes e pela Sudene,
revelaram que o consumo da:

- carne bovina baixou de 14,46 Kg para 8,85 Kg;
-o feijão, de 16,73 Kg, passou para 8,85 Kg;
-o arroz, passou de 13.19 Kg para 9,61 Kg;
-o da banana, de 225 unidades, reduziu-se para

145:
-o do tomate, de 8,63 kg, para 4,50 Kg; e
- o do leite fresco de 34,83 litros. minguou para

5.8 litros.
Apenas alguns pouquíssimos produtos apresentaram

um incremento de consumo, como é o caso da farinha
de mandioca, que passou de 20.941 Kg para 27,79 Kg,
do frango/galinha que subiu de 0,52 Kg para 3,7 Kg,
do ovo que foi 38,38 para 41,38 unidades.
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Como se pode ver, os ligeiros acréscimos de frango
e ovos. longe estão de compensar as baixas relativas
da carne bovina e do leite fresco.

Por outro lado, o acréscimo referente à farinha é mais
um indício de empobrecimento qualitativo da alimen
tação recifense.

Em resumo, salienta-se que esse.quadro piorou, evi
dentemente, nos últimos anos, e, se atualizados para
o momento, revelarão que o "milagre brasileiro" é o
da "sobrevivência".

Todas estas nossas preocupações sobre o aproveita
mento devido do solo, com vistas ao suprimento das
carências alimentares da população, nos faz lembrar
do excelente livro, resultado do l' Ciclo de Debates
sobre Energia, promovido pela Assembléia Legislativa
Gaúcha em 1977, no qual destacamos duas conferências
que nos impressionaram e coincidem com as preocu
pações emitidas pelo Clube de Roma, onde periodica
mente, se reúnem cientistas e pensadores de todas as
nacionalidades, a falar para um mundo ainda surdo.

Refiro-me às conferências do Eng' Agrônomo da
UFRS Dr, Lutzemberger e do cientista americano, de
destaque internacional, Diretor do Centro de Pesquisa
sobre Alagados da Universidade da Flórida, professor
Howard T, Odum, que tratam da interdependência da
Energia, da Ecologia e da Economia Humana.

Esta tese aliás, tem encontrado respaldo em nosso
Estado, nos trabalhos divulgados pelo pesquisador, En
genheiro José Arthur Padilha. Trata-se dos3 "E" difun
didos em setores científicos mais avançados, fatores
questionadores do tipo de sociedade consumista, deter
minante do desperdício suicida de energia, provocador
da acelerada degradação ambiental.

No início do século para exemplificar. em relação
aos combustíveis fósseis como o petróleo, o resultado
líquido deste balanço era de 1 para 40. Hoje é de 1
para 6, isto é, para retirar 6 barris de petróleo se gasta
1 barril (média internacional) em outras formas de ener
gia. Quanto ao petróleo extraído no mar do Norte este
balanço é de 1 para 1, isto é, resume-se, exclusivamente,
numa exploração estratégica de balanço energético nu
lo.

É mais que urgente compreender que todos os proces
sos, diretos ou indiretos, de qualquer produção econô
mica, são simplesmente o resultado da integração que
se dtl no universo de cada processo, entre as energias
gratuitas, provindas do meio ambiente, com as energias
investidas ou retroalimentadas, através da economia hn
mana. Como já disse, há algum tempo, respeitando
o homem e o meio ambiente, vamos resgatar LAVOI
SIER. Conceitos novos de cálculos do balanço líquido
energético devem ser introduzidos e avaliados.

A nossa energia, proveniente basicamente do sol, de
ve ser otimizada quanto ao referido balanço energético
e seu uso, priorizando a produção de alimentos e visan
do o homem e seu bem-estar.

A não compreensão e aplicação dessas normas leva
nos a olhar, com preocupação. a hegemonia que nos
nossos dias detêm determinadas correntes científicas
que conduzem a um conhecimento verticalizado, pro
porcionando um saber cada vez mais restrito da reali
dade. A sua perspectiva não se dirige a uma noção
de globalidade, que deveria gerir todas as decisões a
partir de uma visão política do projeto humano.

Esta concepção integra-se com a proposta do Projeto
João de Barro que hoje apresento nesta Casa. Este
projeto é para nós prioritário vez que, ao contrário
de fábricas e obras desativadas - que apenas invertem.
expectativas e aprofundam desilusões responderá com
emprego, dignidade, habitação saneada. defesa do meio
ambiente e alimentação barata e diversificada para o
povo, devido à perspectiva de aproximação entre produ
ção e consumo, sem a interferência de atravessadores,
além da substancial economia de energia representada
pelos transportes. Importância esta, aliás, que se sobres
sai diante de iniciativas que nos tem sido apresentadas
e que, sob o pretexto da dinamização urbana, não tem
como objetivo a sobrevivência e o bem-estar do homem,
e que nos faz lembrar o beduíno ao qual queriam expli
car o progresso com o argumento de que, com a ferrovia
a ser construída, ele poderia atravessar o trecho de
deserto, abstraindo os seus camelos, em quatro horas,
ao invés de uma semana. O beduíno retrucou: "mas
no tempo que me restar o que eu vou fazer?"
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o nosso projeto prevê a implantação de unidades
urbanas de produção integrada e diversifieada. Trata
se, na verdade, da utilização de ãreas interuroanas,
com vistas a produção hortifrutigranjeira destinada ao
abastecimento urbano. evitando-se a conurbação entre
municípios. com o propósito de defesa da flora, do
meio ambiente e dos recursos hídricos. São comuni
dades simples que podem e devem ser implantadas em
qualquer microrregião. onde a população periférica,
oriunda das zonas rurais, integrar-sc-á em áreas comuni
tárias. Prevê, ainda, o projeto a aquisição de matrizes
de pequenos animais. adaptáveis a cada região, para
produção doméstica individualizada por famnia, dentro
de área cercada dc faxina. c de sementes ou mudas
para o trabalho nas hortas e fruteiras comunitárias, tudo
sob a assistência técnica dos poderes municipais, os
quais deverão aparelharem-se para este fim,

Da prodnção alimentar diversificada. parte será desti
nada ao autoconsumo e o restante será comercializado.
nas feiras municipais. Este procedimento será bcm suce
dido, especialmente no que diz respeito ao grave proble
ma gerado para os municípios, que têm sua produção
dirigida para postos de abastecimento centralizados e
depois comercializados de volta para os próprios muni
cípios. onde. finalmente. seráo consumidos. O projeto
estabelece, dessa forina, que o excedente da produção
seja comercializad·J. prioritariamente, dentro do muni
cípio.

As amortizações dos empréstimos destinados à im
plantação das comunidades. provindas de órgãos muni
cipais criados para esse fim (sem excluir a adesão de
outras instituições), serão efetuados através de percen
tual, cerca de 10% (dez por cento) da produção comer
cializável, até a amortização final, incluindo as despesas
financeiras.

Está previsto ainda. a implantação de uma escola
de alfabetização e de atividades artesanais, compati
bilizadas com as inclinações culturais de cada região.
as quais poderão vir a complemelltar a renda familiar
e comunitária.

A viabilidade deste projeto condiciona-se a um finan
ciamento integrado de custeio e pequeno investimento,
predeterminado por estudos e pesquisas de mercado
municipalizado, através do qual os integrantes das co
munidades adquirirão cnxaiméis, esteios, telhas ma
nuais, palha ou sapé e equipamentos sanitários para
construir suas casas de taipa.

A construção da casa de taipa em pau-a-pique é,
na verdade, um processo arraigado às nossas -origens
culturais. Revestida de preconceitos, a casa de taipa,
no Brasil. é usada apenas pelas populações carentes,
as quais, sabiamente. exploram a sua funcionalidade
técnica. Barateada pela economia de transporte, vez
que é erigida da própJ;Ía terra, peca, apenas, na deso
ricntação de suas plantas baixas e na rusticidade de
seu acabamento. pois até nlesmo a afirmação de que
a casa de taipa é responsável pela proliferação do bar
beiro é totalmente falsa. Uma casa de taipa. sem frestas,
não traz qualquer risco em relação a este inseto, uma
vez, que nãoé no barro. mas nas rachaduras de qualquer
outro revestimento que vive ou pode proliferar. confor
me constata a arquiteta Vera Patury, que mantém em
Porto Seguro uma grande galeria artesanal de pau-a
pique.

Quantas soluções originadas do povo nessas casas
de terra e coberta de sapé, palha ou telha manual,
questionam nossa arquitetura tropical c ensolarada, a
projetar habitações de vidro cristal. alumínio anodizado
e lajes de eoncreto armado como cobertura, num pro
cesso de absorção cultural antifuncional, alienado e an
tiecológico?

Em 1934, o grande urbanista e arquiteto brasileiro
Lúcio Costa projetou utilizando a taipa. A esta, ele
assim se referiu ... feitas de pau do mato e da terra
do chão, como casas de bichos. servem de abrigo para
todo a família,.. aquilo faz parte da terra como formi·
gueiro, figueira braba e pé de milho - é o chão qne
continua.

A disseminação dessa proposta arequitetônica. nos
dias que vivemos, é tarefa das mais importantes, uma
vez que o déficit previsto de habitaçõe~s salubres, nos
próximos vinte anos, para O terceiro mundo, é de 500
milhões de unidades. as mais econômicas possíveh. Se
gundo o crítico ROBERTO PONTUAL, em artigo inti
tulado Arquitetura da Terra, não será utilizando a no-
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breza de materiais nem com a sofisticação das tecnologias
agravadoras do desperdício de energia, que este gravís
simo problema será solucionado. E complementa: "As
sim quando tudo cm arquitetura parecia dirigir-se para
uma negação sempre maior da natureza, é a própria
natureza que volta a oferecer uma saída para as agruras
da crise. E o faz com aquilo que lhe é primeiro e essen
cial: a terra, o elemento mais fecundo de tudo o que
nOs cerca. A arquitetura de taipa, quando bem aplicada.
oferece ainda o conforto térmico, possibilitando o equilí.
brio segundo cada estação climática, entre as tempera
turas externa e interna.

Em vários países do muudo, principalmente na Euro
pa, a arquitetura de taipa já é bem difundida. inclusivc
dentro de métodos variáveis que permitem a utilização
de matcrial nativo ou abundante em cada área e segundo
as necessidades culturais de cada região.

Na França. por exemplo. é muito difundido o "pisi",
contrução em adooe, herdadas dos árabes. Nas imedia
ções de Lyon e Grenoble, estão sendo construídas casas
de barro, com a participação de 10 equipes de arqui
tetos, selecionados por concurso, com a finalidade de
resgatar a praticaoilidade desse processo. eliminando
os preconceitos que sobre ela ainda pesam. Mais recen
temente. o Centro de Criação Industrial do Centro
Georgcs Pompidou promoveu uma exposição sobrc a
arquitetura da terra, organizada pelo arq uiteto francês
Jean Dethier c pela diretora do departamento de circu
lação internacional de exposições do Centro. que coiuci
dentemente se exibe no Brasil neste final de ano.

Na Inglaterra, onde várias casas e monumentos são
de taipa, a sabedoria inglesa anunciava: "Para durar
séculos. basta as casas de terra terem um bom chapéu
e boas botas". Isto é. os cuidados maiores devem ser
com a extensão dos beirais e a impermeabilização e
elevação dos pisos e bases de paredes.

O Novo México, também, desenvolve a arquitetura
de taipa, através de suas múltiplas mini-ind.ístrias de
tijolos de terra crua, estimulando a economia energética,
o equilíhrio ecológico. a descentralização administrativa
e a identidade cultural. conforme comenta ROBERTO
PONTUAL.

Também o arquiteto egípcio FATHY, em 1964, ini
ciou uma campanha visando o desenvolvimento de ar
quiteturas de terra naquele país.

Mesmo nos Estados Unidos, país detentor de sofisti
cadas tecnologias, a taipa tem sido usada junto a pilares
de concreto e aramc farpado, em virtude de escassez
de caibros.

Mas é na Alemanha. onde as casas de taipa foram
historicamente utilizadaS em número mais expressivo;
existe cerca de um milhão de casas de taipa na República
Federal da Alemanha. Há cidades vitrines como Milten
berg nu Goslar, monumentos turísticos. em taipa. de
até 3 pavimentos, de beleza arquitetônica, inigualável.
Causa. certamente. surpresa aos ouvintes saber que a
casa de taipa mais antiga da Alemanha, e talvez do
mundo, é um monumento vivo. incrustado na metró
pole financeira e econômica daquele país, na cidade
de Frankfurt. Suitua-se ela, no bairro turístico Scheli
gasse n' 8, e a data de sua edificação foi fixada em
12.91, através do processo da dendrocronologia, ou seja.
exame dos anéis anuais da madeira nela revestida permi
tindo a avaliação exata de sua utilização e corte.

Aqui no Brasil, entretanto. as experiências com o
uso da taipa na arquitetura planejada são ainda muito
incipientes. Ainda assim, reconhecemos iniciativas es
parsas c isoladas, tais como as empreendidas pelo arqui
teto LINCOLN LACROIX, responsável por belos pro
jetos residenciais em Jtaipuaçu. na região dos lagos flu
minenses e pelos colegas CYDNO SILVEfRA,~AMÉ
LIA MARTA BARBOSA GAMA, VERA PATURY
e KÁTIA MEZEL que, entre tantos outros, utilizam
a taipa em suas propostas arquitetônicas.

Segundo o renomado documentarista belga, Paul
Otlet. a casa e os edifícios também são documentos.
tanto quanto o livro, a fotografia, os objetos, 0S manus
critos. etc... Nesse sentido. as cidades podem ser espé
cies de documentos históricos, desde que preservados
quanto ao seu desenvolvimento arquitetõnico, como
Ouro Preto e Olinda. para exemplificar. São fontes
de história, concorrendo para a memória nacional.

E o quadro com o qual nos deparamos hoje, com
um amontoado de mocambos insalubres. se autopo-
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luindo, com pedaços de madeira compensada, folhas
de zinco ou restos de tapumes. na ãnsia de ocupar o
chão e abrigarem-se, não são memórias que. uma civili
zação, que se pretende humana. possa admitir. É neces
sário, portanto, buscarmos soluções para o problema
da habitação no Brasil e a utilização da taipa nos parece
oportuno e viável.

Não se pretende, contudo, substituir a indústria de
tijolos de barro fornados ou outra qualquer, mas com
plementar o que .já vem sendo feito pelo próprio povo
com sua tecnologia herdada, sem proj~to arquitetônico
da casa nem estudos de urbanização. E preciso reorien
tar a ocupação desordenada que empreendem neste
processo, conduzido pelo desespero. devido a ausência
de uma política que disciplina o uso do solo urbano
de acordo com a função social da propriedade, prevista
em nossa Constituição.

E nesta tarefa precisamos onvir a nossa intelectua
lidade. Em nosso Estado. homens, por exemplo. como
Gilberto Freyrc, com sua obra literária, onde damos
especial destaque para alguns de seus livros como "6
DE CASA", "CASA GRANDE & SENZALA". "SO
BRADOS E MOCAMBOS" e "RURBANIZAÇÃO
O QUE É", vêm. há muito, contribuindo. de modo
absoluto, para a conceituação cultural da casa brasileira.

Intelectuais de sensibilidade, nos vários campos de
manifestação artística, como ARIANO SUASSUNA,
MAXIMIANO CAMPOS, JACY BEZERRA, JOÃO
CÂMARA e, entre tantos outros que engrandecem a
nossa cultura de em ser visitados e ouvidos paTa contri
buir com a criatividade e a capacidade perceptiva de
que são portadores da solução de nossos mais prementes
problemas.

Tambêm 05 homens mais dedicados à crença tal como
oextraorctinário cientista pernambucano Oswaldo Gon
çalves Lima - que já possui em seu curriculum uma
vasta contribuição à nossa região e ao nosso país em
nossa cidade inclusive, tendo se dedicado ao equacio
namento do aproveitamento aérobico do lixo, em perío
do em que também estive à frente da prefeitura 
homens como estes não podem deixar de ser, chamados
a opinar. pois o caminho que percorremos para a elabo
ração deste trabalho nos leva a reafirmar que, apenas
com a junção de homens e o entrelaçamento de idéias.
poderemos vislumbrar as soluções que a nação brasileira
busca, 11Oje, avidamente.

É com esse propósito, inclusive, que o Ccntro João
de Barro encontra-se aberto a qualquer contribuição
conseqüente que se queira emprestar. E fundamental
para sua continuidade a participação de estudantes, pro
fessores, técnicos, políticos e lideranças comunitárias.
O nosso trabalho tem como veio a participação popular.

Temos a certeza de que a nossa proposta representa
ainda muito pouco, mas temos a convicção que será
uma semente que germinará. questionando modelos e
mostrando à opinião pública que com poucos recursos.
espírito público, democracia, participação do povo or
ganizado. terra e sentido popular nas administrações
municipais, pode-se atingir metas como:

- Habitação popnlar saneada e urbanizada;
- Política de emprego;
- Economia de energia;
- Defesa do meio ambiente e recursos hídricos. e
- Rebaixamento do custo de lida pela ampla e diversi-

ficada oferta de gêneros alimentícios.

E o dcsabrochar desta semente terá para toda a socie
dade um significado muito rele.vante, pois ao contrário
de algumas obras faraônicas e megalômanas, erigidas
para serem. logo em seguida. desativadas. a demonstrar
a descontinuidade de administraçôes que não se houve
ram nem ética nem responsavelmente, este projeto
apresenta como tendência a sua proliferação e o benefi
ciamento. cada vez, a maiores segmentos da sociedade.
pois pretende o atcndimento das necessidades básicas
da população utilizando, para tanto, o conhecimento
popular. Nos apoiamos, para estas reflexões. n<j"pensa
dor africano Albert Tévoédjré, diretor do Instituto In
ternacional de Estudos Sociais, em Genebra, que em
seu livlo intitulado A Pobreza Riqueza dos povos, de
monstra n quanto a disponibilidade propagandística in
dLltora do consumismo intoxica nossas sociedades, agre
dindo no""s culturas e induzindo-as a cópias ou imita
ções de hábitos inadequados à nossa realidade. afirman
do ainda que o significado de pobreza não se confunde
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com a miséria, pois pobre é aquele que "tem o neces
sário, mas não o supérfluo",

Para nós, entretanto, não será suficiente a implan
tação das comunidades urbanas apcnas nos municípios
que já se manifestaram favoravelmente ao projeto, tal
como Paudalho, Ribeirão, Paulista e Igarassu. Estc últi
mo, inclusive. será privilegiado como município pio
neiro na implantação da primeira unidade do Projeto
João de Barro, uma vez que o seu prefeito. empresário
Jurandir Bezerra, numa dcmonstração dc profunda sen
sibilidade social, desde o início. tem acompanhado, pas
so a passo, o nosso trabalho. Dispôs-se, inúmeras vezes,
a acompanhar os estudantes em visitas a áreas carentes
do seu município e desde logo selecionou a área em
que o projeto será implantado.

Mas é preciso muito mais!
É prcciso que o Governo do Estado seja instado a

colaborar com o esforço conjunto, minimizando custos
e maximizando rcsultados, principalmente com relação
a força política que pode exercer junto ao Incra, para
a liberação dc terras ociosas onde estas comunidades
pudessem vir a ser implantadas, tal como nos milhares
de hectares disponíveis na região de Suapc, no Muni
cípio do Cabo.

Finalmente, Sr. Presidente, e Srs. Deputados, é ne
cessário que incorporemos, sem maniqueísmos partidá
rios, todas as propostas que tcnham como objetivo a
promoção do bem-estar social e a elevação do homem
a uma vida condigna, porque, rcpetindo as palavras
do Arcebispo de Olinda e Recife, D. HÉLDER CÂ
MARA, ao final de seu prefácio ao'livro "A POBREZA
RIQUEZA DOS POVOS": "quando alguém sonha so
zinho não possa de um sonho. Quando a gente sonha
junto, é a realidade que começa".

ANEXaI
Projeto Joã.o de Barro

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Eng" agrônomo
Lindalvo V. Farias

Segmento I
AGROPECUÂRIA E SEU DESEMPENHO

1. Principais itens relacionados com a produção agrí-
cola:

1.1. Disponibilidade de áreas
1.2. Uso eficiente dos solos
1.3. Disponibilidade de água
1.4. Emprego de fertilizantes
1.5. Aplicação dos defensivos
1.6. Utilização da mecanização
1.7. Adoção de mudas e sementes melhoradas
1.8. Assistência técnica e social
1.9. Crédito e financiamento
1.10. Mercado para a produção

2. Fatores que obstacnlizam o desempenho do setor
agrícola:

2. L As áreas potencialmente utilizáveis não estão,
via de regra, acessíveis à força de trabalho disponível
e/ou em formação. Em conseqüência, migração rural
e abandono dos campos onde a pecuária vem ocupando
celeremente os espaços agrícolas.

2.2 O inadequado manejo dos solos é fator de baixa
produtividade. A despeito do conhecimento empírico
(por parte dos produtores), sobre as vocações das terras,
o desconhecimento de requisitos mínimos sobre fertili
dade e conservação, responde pela decrescente capaci
dade produtiva das glebas trabalhadas, resultando no
seu abandono ou no seu descrédito.

Por outro lado, verifica-se, em toda parte, a ocor
rência de manchas de solos francamente utilizáveis para
agricultura diversificada e que permanecem ociosas.

Tal acontece, inclusive, na periferia dos grandes cen
tros urbanos e até no ãmbito das regiões metropolitanas.
(Salvador e Recife, por exemplo.)

2.3. A água. elemento fundamental e imprescin
dível, está, muitas vezes, presente e acessível nas fontes
(minadouro naturais e na superfície; rios, riachos, la
goas, córregos, etc.), sem que seja ultilizada por falta
de conhecimentos técnicos e/ou financeiros para a sua
captação e administração.

Nas proximidades dos grandes centros de consumo,
a disponibilidadc e aproveitamento da água propiciaria
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a exploração de hortas e pomares. a salvo da depen
dência das chuvas.

E, assim, os efeitos da sazonalidade sobre os preços
de produtos básicos, podem ser atenuados.

2.4. O uso contínuo de solos, sem a preservação
ou reposição de sua fcrtilidade, é causa freqüente do
baixo renrlimento físico das lavouras e. conseqüente
mente, dos seus elevados custos.
Não há conhecimento vulgarizado sobre o emprego de
fetilizantes que são. muitas vezes, empregados inade
quadamente, com resultados nulos e/ou contraprodu
centes.

Isso acontece, sobretudo. com os adubos químicos,
cujos preços, aliás, os tornam, a cada dia, menos acessí
-:eis aos pequenos produtores.
E escusado lembrar que a boa adubação das lavouras
pode múltiplicar, até por 4 vezes, seu rendimento físico.

2.5. É axiomático, na agricultura, o tratamento con
junto da adubação e da defesa fitossanitária, sabendo-se
que, lavoura adubada é mais apetecível e mais vulne
rável às pragas e doenças.

Portanto, o binômio adubo-fertilizantes deve ser con
siderado, devidamente. sem o que os prejuízos serão
inevitáveis.

Como nem sempre isso acontece, tem-se um volume
de perdas. no campo. que atingem níveis insuportáveis,
podendo chegar até a 100% (sobretudo nas hortaliças
e frutas).

Aqui também não há conhecimento vulgarizado so
bre 05 defensivos, cujo emprego indiscriminado e/ou
não adequado tem efeito nulo, além de riscos eventuais
para a segurança e saúde do homem e de animais domés
ticos.

2.6. A mecanização agrícola, com resultados indis
cutíveis, não pode ser extensa e completamente utiliza
da. ora pela própria natureza dos solos (relevo e textu
ra), ora pelos altos custos dos serviços mecanizados.

Lavouras há que, não suportam esses custos, enquan
to outras dispensam, parcialmente, a mecanização, da
da a peculiaridade dos tratos culturais, como nas horta
liças, por exemplo.
Por outro lado, não há oferta generalizada e/ou em
tempo hábil de serviços de mecanização, por parte das
empresas especializadas (públicas e particulares), aces
síveis aos pequenos produtores.

2.7. A qualidade das mudas e das sementes é outro
fator de boa produtividade.

Acontece que não tem sido fácil aos produtores ad
quirir tais insumos, ora pcla não oferta cm tempo hábil,
ora pela distância dos pontos de aquisição, ora simples
mente porque elas não existem (caso de mudas pomí
colas).

O desenvolvimento da pomicultura está, sem dúvida.
e em parte. estrangulado pela inexistência de oferta
mais agressiva c pela carência mesma dos referidos insu
mos.

2.8. À base de conhecimentos empíricos, a imensa
maioria dos agricultores (grandes e pequenos) trabalha
a terra, tanto ou quanto, predatoriamente e com desco
nhecimento de práticas culturais mínimas, já consagra
das pela pesquisa e experimentação.

Deve-se reconhecer que tais práticas e ensinamentos
não têm sido divulgadas namedida das atividades desen
volvidas, a despeito dos trabalhos de extensão rural,
insuficientes e com outras limitações.

A falta de assistência técnica efetiva é um dos maiores
fatores de estrangulamento do setor agrícola.

Representa um verdadeiro fosso entre as agências
de desenvolvimento (Governo inclusive) e o grande uni
verso dos produtores.

Estes, continuam, virtualmente, na indigência cultu
ral e à mercê do seu empirismo, a reboque do progresso.

Do lado social, o problema não é menor. haja vista
a carência de conhecimentos mínimos e de práticas reco
mendadas sobre higiene, saúde e alimentação.

Em relação a esta última, convém destacar a conve
niência e oportunidade de uma promoção e divulgação
sobre a qualidade e preparação (melhor aproveitamen
to) dos produtos naturais, principalmente os de origem
local c regional.

Os hábitos consumistas das populações urbanas,
agressivamente providos pelas indústrias e empresas co
merciais, estão contaminando as populações rurais, ca
da vez mais tentadas à substituição de suas dietas tradi-
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cionais, sem qualquer vantagem de ordem econômica
e nutricional.

2.9. Outro estrangulamento do setor, já bastante
conhecido e polemizado, diz respeito ao crédito e finan
ciamento para a agropecuária. Não cabe aqui apro
fundar o mérito do problema, destacanl,1o apenas que
modalidades e linhas mais flexíveis do que as atuais
colocariam o financiamento das lavouras acessível a um
bem maior número de produtores - mormente os pe
quenos.

Este tema segue várias direções e não cabe aqui apre
ciá-las.

2.10. Por fim, a produção, uma vez colhida, busca
os rumos do Mercado - e é nesses caminhos que ocor
rem os grandes tropeços e os saltos no escuro.

De um lado, os produtores despreparados - técnica,
financeira e estruturalmente, não têm muita escolha
quanto a:

- onde vender.
-quando vender.
-como vender.
-a quem vender.
- por quanto vender.
Do outro lado. os consumidores inelutavelmente

diante de menos opções, sobretudo quantos aos preços
de aquisição.

E entre os dois extremos, a extensa cadeia da interme
diação, - operando ao compasso das oscilaçóes regio
nais c dos preços de mercado, manipulados. controlados
e forjados pelos numerosos - agentes intennediários.

A par disso, a insuficiência da infra-estrutura. propi
ciando e/ou agravando as mazelas da intermediação.
Não é de espantar, pois, que o desempenho do setor
agropecuário, sujeito a tantas limitações, não esteja
correspondendo, como se espera e se deseja. às possibi
lidades e necessidades, tanto de produtores, quanto de
consumidores.

3. Indicações

Verifica-se que a agropecuária é um sistema cujos
componentes se entrelaçam e interdependem de tal for
ma, que, uma só, pode se constituir em fator excludente,
de todas as vantagens porventura oferecidas pelas de
mais.

Da mesma forma, apenas uma ou duas componentes
(subsistemas) podem influir decisivamente na viabili
dade de um empreendimento agropecuário.

Caso típico, é o aproveitamento dos tabuleiros de
$, Miguel dos Campos (Alagoas), de fertilidade baixa
e outrora desprezados, que estão sendo hoje intensiva
mente cultivados (clcana-de-açúcar), graças ao emprego
maciço da mecanização cuja economia, nos custos de
mão-de-obra, compensa os custos da adubação e corre
ção dos solos.

Portanto, qualquer intervenção presumível no setor
agrário deve atentar conjuntamente para todas as suas
componentes e atuar, senão em todas, ao menos naque
las que apresentem ou assegurem possibilidades de res
postas favoráveis.

O projeto agrícola, qualquer que ele seja, é tanto
ciência quanto arte na composição dos fatores, inclusive
os sociais e políticos.

Desse modo e nessa convicção, resta aos adminis
tradores a decisão de intervir, quanto e como, atacando
essa ou aquela providência, dirigida conjuntamente pa
ra o setor ou para algumas de suas componentes.

No momento, é motivo de aflição generalizada os
preços de gêneros alimentícios, cujos níveis, tornam-se
insuportáveis, agravados com os alternados períodos
de escassez.

Debelar o problema, não é tarefa pequena, nem sim
ples - porém é possível atenuá-lo progressivamente,
a partir de algumas providências (ou intervenções) ime
diatas.

E, considerando a gama de aspectos intcrrelaciona
dos na produção e na comercialização, eleger as medi
das prioritárias e suscetíveis de exeqüibilidade.

Na verdade, todo o elenco de subsistemas da produ
ção tem sido, de uma forma ou de outra, objeto de
atenção dos poderes públicos, a todos os níveis.

Contudo, as respostas ainda não são satisfatórias.
Na produção de alimentos, cumpre distinguir, de

princípio, os fatores escassos e os abundantes.
Nestes últimos se incluem: terra e Inão-de-obra.
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Quanto aos escassos, pode-se enumerar:
-capital financeiro.
- capital técnico.
- assistência técnica-social.
- oferta de serviços.
-oferta de insumos.
- E coroando esse quadro, os percalços de estrutura

e infra-estrutura da comercialização.
Portanto, qualquer ação direcionada para a melhoria

da produção alimentar e para a regularidade da oferta
(e conseqüentemente preços), tem que aproveitar a po
tencialidade dos recursos disponíveis (wlos, água e
mão-de-obra), complementando-os com assistência téc
nica, oferta de serviços e de insumos (acessíveis c áde
quados).

Isso é possível com a presença efetiva de técnicos,
a diferentes níveis, contaetando c orientando direta
mente os produtores, o que ora está sendo feito preca
riamente.

O serviço de extensão rural, ( da Emater) , como
está sendo executado, é insuficiente para atender à de
manda potencial e efetiva das atividades rurais.

Com excesso de atribuições e carência de pessoal,
o seu tempo de serviço é absorvido na quase totalidade
para elaboração das propostas de financiamento dos
agricultores.

Estes, praticamente, ficam na orfandade, do ponto
de vista técnico, sem saber como implantar certas cultu
ras ou mesmo acompanhá-las, racionalmente.

Há casos, (numerosos aliás), que os insumos estão
disponíveis mas os produtores não sabem como empre
gá-los devidamente, nem encontram a quem perguntar.

Em resumo, poder-se-ia apontar como providência
preliminar, a tentativa de eliminar esse fosso, agilizando
e versatilizando o acesso ao financiamento à prestação
de serviços técnicos (mecanização) e à oferta de insumos
(inclusive mudas e sementes).

Não é difícil identificar os canais para a consecução
daqueles objetivos.

Por outro lado, será possível a abertura de novas
áreas agrícolas, particularmente para atividades horti
granjeiras, na periferia dos grandes centros de consumo,
inclusive nas regiões metropolitanas, onde geralmente
há relativa disponibilidade de água e manchas de solos,
francamente aproveitáveis, mas ociosas.

Quanto ao mercado e à rede de distrihuição, cabe
destacar, além da má organização dos produtores, a
precariedade de financiamento para os comerciantes
(não cadastrados bancariamente) e da infra-estrutura
ora disponível. A despeito de algumas iniciativas, de
sucesso duvidoso, a faixa de hortigranjeiros está desco
berta c à mercê de todas as mazelas já apontadas.

Uma das causas dos elevados preços é a maneira
de circulação das mercadorias, obrigatoriamente pas
sando pela Ceasa, com cargas e descargas que oneram
os custos (transferíveis ao consumidor), além das perdas
decorrentes dos sucessivos manuseios.

O indicado será evitar esses ônus com a descarga
direta nos locais da distribuição, a exemplo do que foi
programado (embora não efetivado) para as Regiões
Metropolitanas. Nas cidades periféricas das Regiões
Metropolitanas, os equipamentos da distribuição
(abrangendo feiras e mercados) devem agregar (ou des
tinar) um espaço físico para recepção, exposição e ven
das por atacado, evitando-se os onerosos percursos de
ida e retorno às Centrais de Abastecimento das capitais.

Cada um desses equipamentos periféricos, deve con
tar com dependências para a oferta de insumos e para
a prestação de assistência técnica e social dirigida para
a produção e para os produtores rurais, podendo esten
der-se aos pequenos comerciantes.

Segmento TI

ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO

1. Abastecimento urbano/rural

É do conhecimento geral que a partir da Segunda
Guerra e conseqüente reestruturação, em grande escala
da economia mundial, o novo surto de industrialização
avançou pelos países menos desenvolvidos onde as ri
quezas naturais e os haixos custos de mão-de-obra cons
tituíram pré-requisitos para investimentos altamente re
mnnerativos aos capitais alienígenas.

A implantação e o crescimento de núcleos industriais
e suas constelações nas proximidades ou dentro das
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grandes áreas urbanas provocou a intensificação de cor
rentes migratórias procedentes das zonas rurais e das
pequenas comunidades interioranas. O resultado foi a
confirmação do já previsto dilema:

- de um lado, maior demanda de produtos básicos!
gêneros alimentícios, principalmente por parte das po
pulações urbanas.

- de outro lado. insuficiência e!ou irregularidade das
ofertas em decorrência da debilidade do setor rural pro
dutivo de alimentos, historicamente preterido em favor
das matérias-primas e dos produtos de exportação.

Essas disparidades emergentes tornaram-se ainda
mais graves em face das distorções dos sistemas de co
mercialização tradicionalmente manipulados de forma
especulativa e espoliativa, pelos agentes e organizações
de capital privado.

O poder público, salvo para os produtos de expor
tação continua praticamente inoperante (ou deficiente)
na faixa da produção e comercialização de gêneros ali
mentícios. E suas tímidas intervenç6es restringem-se
a medidas de caráter normativo, fiscal e eventualmente
assistencial. Resultado, o problema alimentar do povo
brasileiro, se já era grave, atingiu, nos últimos anos,
proporç6es tão alarmantes que comprometem seria
mente a estabilidade econômica, social e política do
país, com destaque para as regiões do Norte e do Nor
deste.

Uma formal consciência do fenômeno induz o poder
público a participar de modo mais efetivo na condução
do problema alimen'ar, com especial atenção para as
c~lTIcentrações urbanas, sem descuidar das populações
rurais.

As estratégias de ação devem passar necessariamente
pelos caminhos da comercialização, visando o justo e
racional atendimento de populações urbanas e rurais,
principalmente das faixas de menor renda e dos peque
nos produtores, onde se constata, entre outras mazelas,
os gravíssimos problemas da desnutrição.

2, Alimentação

Gêneros alimentícios - Suprimento e Consumo
Esse é o tema agudo e doloroso que aflige, secular

mente, as populações nordestinas de baixa renda, cujos
padrões alimentares correspondem a um "estado de
fome crônica".

Hoje, com a crise deflagrada e agravada pelos suces
sivos fracassos do modelo econômico imposto ao Brasil,
nos últimos vinte anos, o fantasma da "fome crônica"
assusta as classes médias e já se materializa de forma
progressiva a partir das suas faixas de menor renda.

Além dos aspectos já abordados e pertinentes-ao bi
nõmio Produção/Comercialização, a renda, desigual
mente distribuída, é o principal fator condicionamente
dos padróes dietéticos sobre os quais influem ainda:

- hábitos culturais de alimentação
- sazonalidade das ofertas
- níveis de instrução e educação
- ignorãncia generalizada sobre os valores nutritivos

dos alimentos, etc.
Tudo isso explica o consumo visivelmente baixo de

alimentos essenciais e até de vegetais frescos, cuja pro
dução, em grande escala, é saguramente viável nas zo
nas da Mata e do Agreste, inclusive na própria Região
Metropolitana.

Entretanto, verifica-se, até visualmente, as síndromes
pr6prias da desnutrição nas camadas de baixa renda
que constituem (aproximadamente) dois terços da po
pulação metropolitana.

As carências alimentares e nutricionais despontam
mais graves nas populações rurais das zonas da Mata
(norte e sul), onde predomina a monoeultura canaviei
ra.

Pesquisas de campo realizadas pelo autor, junto às
populações rurais e urbanas, nas zonas norte e sul da
Mata pernambucana, revelavam já em 1971 (estudo
sobre mercado e comercialização de produtos hortigran
jeiros!zona da Mata Pernambuco - Alagoas - relató
rio para a Sudene 1972) os aspectos alarmantes das
dietas alimentares daquelas populaç6es, conforme se
observa nos quadros 1 e 2 e diagramas anexos que evi
denciam:

- para os setores urbanos registra-se a ocorrência
de pelo menos 50 itens alimentares, para os setores
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rurais, essa ocorrência é pouco superior a 35 em Alagoas
e não chega a 30 na Mata Sul d~ Pernambuco.

- Dos itens considerados. cerca de 20 estão presentes
em mais de 50% das unidades consumidoras urbanas.
enquanttl que apenas dez figuram em porcentagens
equivalentes das unidades consumidoras rurais.

- A ausência quase total de leite fresco nas dietas
das populações rurais, sobretudo nas faixas de baixa
renda, onde o produto chega a ser desconhecido (Mata
Sul).

- Que o leite em p6, substituto do leite fresco compa
rece, no máximo, em apenas 40% das unidades consu
midoras rurais.

Em resumo. a alimentação básica, sobretudo das po
pulaçóes rurais. se resume a quatro ou cinco itens com
evidente insuficiência ou ausência de alimentos pro
téicos.

Vale destacar alguns itens específicos relativos ao
consumo "per capita" semanal de alimentos básicos,
nas diversas zonas e categorias das populações:

- O leite fresco não chega a meio litro nas áreas
urbanas na zona rural da Mata Sul, a mais populosa,
o consumo equivale a meia colher de sopa.

- A carne fresca de boi nas áreas urbanas chega a
meio quilograma e nas áreas rurais a apenas 121-174
gramas, o que deveria ser o consumo diário.

- A carne de charque (319-415). alimentos alterna
tivos, não apresentam quantitativos suficientes para
uma dieta dita satisfatória.

- O consumo de 9VOS (outro protéico substitutivo)
é insignificante (ridículo até, não fosse trágico) com
os equivalentes a menos de uma unidade (0,081 e 0,023).

- Do lado dos vegetais frescos, a injustificável ausên
cia nas dietas, com exceção da banana, assim mesmo
para apenas 40% das unidades (famílias) pesquisadas.

Essa era a situação no início da década de 1970, quan
do se proclamava o jocoso "milagre brasileiro".

Entretanto, já eram então visíveis os contornos da
progressiva degradação do quadro alimentar das popu
lações urbanas a começar pelas do Grande Recife, con
forme os dados relativos ao qüinqüénio 1968-73 (quadro
3 anexo). Desde então nada indica que a situação tenha
mudado para melhor, ao contrário, o que se tem obser
vado e sentido é o agravamento da crise alimentar,
que não atinge apenas as camadas de baixa renda e
sim amplos setores das classes médias. cujos orçamentos
familiares jã não bastam para a manutenção dos padrões
alimentares a que estavam acostumados.

A despeito dessas evidências e por isso mesmo, vale
salientar que a vocação ecológica da zona da Mata (nor
te e sul) permite uma diversificação e melhoramento
das dietas alimentares, cO:ltando com a potencialidade
própria do meio ambiente.

Segmento lU

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE 
ASPECTOS DO CONSUMO E DA

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

A R.M.R. com seus 2.210 km" ocupa apenas 2,20%
da superfície estadual e abriga 2.399.117 habitantes
(Censo de 1980), ou seja, o equivaleote a 38,40% da
população do Estado de Pernambuco.

Embora represente o maior e mais concentrado mer
cado de consumo, depende quase exclusivamente da
produção externa para o seu suprimento alimentar, in
clusive dos produtos hortigranjeiros.

Do elenco da produção, relativamente pobre, estão
excluídos os grãos e alguns alimentos de significativo
peso na dieta - o tomate, a cenoura, o repolho e o
jerimum.

Quanto ao volume da produção, em geral, não atende
sequer a 3% da demanda global.

Não obstante, a região dispõe de grandes áreas ocio
sas, com vocação ecol6gica para lavouras diversificadas
-l?rincipahnentc frutas, hortaliças e tubérculos - que
raCIOnalmente trabalhadas contribuirão significativa
mente para o suprimento alimentar, reduzindo, outros
sim, os pesados custos da comercialização - sobretudo
os relativos a transportes e perdas.

Os custos de transportes tornam-se incontroláveis
com os sucessivos aumentos de preços dos combustíveis
e quanto às perdas decorrentes de manipulação e deslo
camentos dos produtos, vale citar, como exemplo, as
que ocorrem na Ceasa-PE a nível de atacado.
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Ali, no ano de 1980, o movimento financeiro das
vendas atingiu Cr$ 14.191.632 (a preços de 1980) corres
pondente a um volume de 334.098 toneladas, só refe
rente a produtos hortigranjeiros.

Adotando-se para esses produtos os coeficientes mé
dios de perdas (já conhecidos) em torno de 20%, tem-se
que naqueIc ano aS perdas totalizaram Cr$ 2.838.200
(preços de 1980) e 66.819 toneladas.

O montante financeiro das perdas é superior aos orça
mentos municipais da maior parte do Estado e o volume
físico equivale aproximadamente à carga transportada
por 1.000 (hum mil) caminhões.

Tais custos poderão ser reduzidos, em grande parte,
desde que sejam utilizados para a produção hortigran
jeira as áreas disponíveis na Região Metropolitana e
que se enquadram nas classes de solos n, !II e IV (pro
pícias a cultivares alimentícios) totalizando 43.419 hec
tares (quadro 4 - anexo).

Essas disponibilidades, mesmo que parcialmente
aproveitadas para a produção hortifrutigranjeira, ga
rantiram, de uma parte, forte contribuição ao abasteci
mento metropolitano, e, de outra parte, a criação de
um mercado de trabalho para grandes contingentes de
mão-de-obra ociosa e/ou subutilizada. Para efeito de
cálculos, considere-se que a exploração hortícula, por
exemplo, requer a ocupação pcrmanente média de 3
a 4 homens por hectare. Alguns exemplos aqui aponta
dos (Olinda, Paulista c Igarassu - quadros 5, 6 e 7
respectivamente), oferecem indicadores sobre a deman
da aparente e as áreas necessárias e correspondentes
a cerca de vinte itens alimentares factíveis de exploração
na Região MetropolitaJi."gdo Recife.

Segmento IV
PROJETO JOÃO DE BARRO

O que resta fazer é uma tomada de posição política
e administrativa que se oriente para a otimização
dos fatores disponíveis: terra, água e mão-de-obra, a
serem trabalhados racional e eficazmente com o apoio
técnico, financeiro e social, visando a melhoria da quali.
dade de vida das populações.

O Projeto João de Barro, conforme está concebido,
aponta alternativas dc trabalho e aprovcitamento do
potencial físiço e humano da Região Metropolitana,
mediante esquemas simples e abrangentes, porém mo
destos e exeqüíveis dentro da conjuntura sócio-econô
mica da Região Nordestina.

As formas de intervenção em cada área e/ou muni
cípio, traduzidas em projetos específicos, observará as
peculiaridades sócio-econômicas locais, em harmonia
com as necessidades, potencialidades e aspirações das
comunidades.

ANEXO II
Projeto João de BIlITO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
PERNAMBUCO

Justificativa do Projeto de Reforma Urbana n'
1.329 de 1963.

Os aglomerados urbanos, no Brasil, expressões do
seu desenvolvimento econômico, se estenderam, a prin
cípio, ao longo de sua imensa faixa litorânea. Essas
cidades portuárias se transformaram, desde algum tem
po, em centros canalizadores dos problemas regionais,
absorvendo desordenadamente as populações expulsas
do meio rural por uma estrutura agrária arcaica.

Surgisse, nesses centros, uma indústria capaz de ab
sorver, com rapidez, essa mão-de-obra ociosa, e não
haveria desajustamentos. Isso não ocorre, contudo,
com a velocidade necessária, vez que são ainda baixos,
no País, os níveis de investimento.

As grandes concentrações interioranas são fenôme
nos mais recentes. Geradas no início do aproveitamento
do grande potencial econômico de nosso illterland, essas
cidades, desde logo, passaram a sofrer o mesmo pro
cesso que alguém já denominou de inchaçáo, exibindo,
em sua periferia, o mesmo triste panorama dos centros
urbanos do litoral: as áreas populacionais deterioradas,
de que são exemplos típicos as favelas da Guanabara
e os mocambos'do Recife.

Frutos de distorções profundas, cujas raízes devem
ser encontradas na própria estrutura sócio-econômica
do País, essas cidades-problemas teriam, sem dúvida,
minoradas (e em muitas extintas) as suas dificuldades,
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se uma política urbana, em termos nacionais, já esti
vesse implantada, entre nós.

É de se ver contudo, que esta não é tatefa das mais
fáceis.

O andensamento demográfico, por exemplo, gerado
de uma concentração industrial tumultuária, seria evita
do por um trabalho de descentralização planificada das
instalações fabris.

Somente csta obra já afastaria da maioria dos centros
urbanos em grande proporção, as suas atuais deficiên
cias.

O problema da moradia e do acampamento dos aglo
merados urbanos é, ainda hoje, um desafio à capacidade
dos homens de Governo, em todo o mundo. Paí,es
que conseguiram grandes vitórias, em quase todos os
setores econômicos, elevando os níveis de renda a índi
.ces inacreditáveis, continuam, assim mesmo, sem poder
oferecer aos seus cidadãos alojamentos que correspon
dam ao progresso social que pretendam levar a efeito.

É compreensível que isto aconteça. Dentro das priori
dades exigidas pelo desenvolvimento econômico. a pro
dução de casas e do instrumental necessário aos serviços
urbanos nem sempre é contemplada. Outros empreen
dimentos se impõem com maior urgência, geralmente.

No entanto, a verdade é que não se pode subestimar
esta tarefa da sociedade econômica moderna que, ou
funciona para servir ao homem, ou perde a sua signifi
cação precípua.

Se é certo que destinar, prioritariamente. recursos,
cm grande proporção, para esse setor, pode gerar algu
mas distorções na obra de desenvolvimento, por outro
lado, esquecê-lo será, talvez, gerar distorções ainda
maiores, e de proporções imprevisíveis.

Há, corno se vê, portanto. necessidade de planeja
mento. Ante as razões que estão expostas, fica claro
que O Estado tem o dever de fazer o balanço dos recur
sos que pode destinar a estc setor, bcm como realizar
o necessário estudo a racional forma de sua aplicação,

O que pretcnde o presente projeto é, fundamental
mente:

1) institucionalizar, em escala racional, o esforço de
planejamento físico das cidades, de modo a entrosá-lo
no esforço geral de programação de economia nacional;

2) destinar uma parcela mínima da renda pública pa·
ra essa obra;

3) concentrar os recursos já atualmente destinados,
por diversos órgãos, à mesma tarefa, de modo a torná·
los mais produtivos;

4) criar um mecanismo pelo qual parte da poupança
privada seja carreada para o setor;

5) combater a especulação imobiliária;
6) estabelecer condições institucionais mediante as

quais a parcela de investimento, no esforço de constru
ção e melhoria de alojamentos, se reduza, com o apro
veitamento dos recursos e da mão-de-obra ociosos.

Com essas providências, que consideramos prévias
de uma necessária Reforma Urbana, cremos que esta
rão instauradas as linhas mestras de uma Política'Urba·
na, no Brasil.

A Reforma será a segunda etapa, com a revisão,
atualização e restrição mesmo ao direito de proprie
dade, em muitos casos responsável pela falta de ordena
mento no crescimento urbano, à proporção que permite
as especulações com as áreas territoriais e imóveis resi
denciais, e nada consagra, em defesa das comunidades
e de seus interesses.

Contudo, somente uma reforma constitucional solu
cionaria em definitivo a questão, razão porque não es
tando evidentemente tratada no presente projeto de
lei ordinário, será, no entanto, sua natural complemen
tação tentada pelo Autor, no momento em que, fixadas
as linhas sugeridas no atual documento, o Congresso
despertar, pelas suas maiorias, para esta necessidade
de restrição à ação privada.

Não será inovação, mesmo, a proposta. Na verdade,
ela é uma conseqüência do que desejou o legislador
constitucional brasileiro e o impôs, no artigo 147 da
atual "Carta Magna", que diz: (*)

* Este texto refere-~e ao que reza a Constituição de 1946 tendo já.
hoje, sofrido alterações.

"O USO da propriedade será condicionado ao bem
cstar social".
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Já analisamos, de passagem, as dificuldades encon
tradas pelo Poder Público, em todos os países, no esfor
ço em busca do conforto urbano. Essas dificuldades
são ainda maiores, no momento, em nosso País, tendo
em vista a necessidade de abrandamento da pressão
dos gastos no setor público, com o fim de barrar o
processo inflacionário.

Daí. não contemplar o projeto maior verba para o
empreendimento que tem em vista.

Deixar, no entanto, o novo ôrg:io criado, sem qual
quer renda dessa natureza, seria destiná-lo ao fracasso,
dado que somente numa segunda fase terão os progra
mas de investimentos recursos próprios, oriundos de
poupança privada c do retorno de seus investimentos.

Aliás, é de verque, pelo menos em parte , a destinação
estabelecida terá apenas uma nova denominação que
concentrará recursos já atualmente destinados ao mes
mo objetivo, somente que pulverizados por diversos
órgãos.

Tal medida, adicionada a outra, com respeito a um
planejamento geral de aplicação que atinja as autar
quias e, de um modo geral, todos os órgãos públicos
e de economia mista, que interfiram com o problema
urbano, criará condições para que o setor privado rea
lize o restante do esforço de investimento.

Essa participação popular, de fato. já vem sendo,
em princípio, a mola propulsora dos empreendimentos,
pelo menos no que diz rcspeito à casa própria. Com
efeito, é baseado sempre no retorno dos financiamentos
que órgãos como a Fundação da Casa Popular, as Caixas
Ecouômicas Federais e os Institutos de Previdência le
vam a efeito seus programas de construçao.

No fundo, porém, essa rotação de recursos se reduz
a uma ilusão, porque. de fato, em virtude de não haver
um mccanismo eficicnte de rctificação monetária, tais
órgãos se descapitalizam rapidamente mantendo, já ho
je, praticamente paralisadas suas carteiras imobiliárias.

De modo que se, em princípio, há a participação
da poupança privada, no setor, na prática o que se
verifica exatamente é um processo de vasos comuni·
cantes, pelo qual o Estado, de um modo ou de outro,
termina por pagar, em grande parte, os empreendi
mentos.

Tal circunstância, que se bcneficia alguns, os quais
pagam aquém do que deveriam pagar (pois usufrutuá·
rios da inflação) II.as prejudica a maioria, a qual, no
fim de contas, perde a perspectiva de também, um dia,
ter a sua casa higiênica, num meio urbanizado, é o
que pretende, num dos seus dispositivos, o presente
projeto.

Complemento de tais providências é o que está dis·
posto no art. 19 e que se refere à política que, em
vasta região do País, se denomina de mutirão. Este
é um sistema de trabalho coletivo que tem por fim
o aproveitamento máximo da mão·de-obra, C dos recur
sos naturais do meio, para barateamento das constru
ções e, mesmo, do equipamento urbano.

Experiências já demonstraram que essa forma produ
tiva de organização popular na qual toda a comunidade
oferece o seu quinhão de esforço para a obra comum,
é plenamente possível.

Para que se institucionalize, nada mais é necessário
que financiamento e educação. O processo educativo
é dos mais rápidos e inclui, apenas, a conscientização
do homem e umas poucas técnicas assimiláveis em ho
ras. Quanto ao financiamento, apresenta-se muito abai·
xo dos padrões vigentes. É que pelo processo descrito,
como de resto se prevê facilmente, a utilização de capi
tal, nas obras, é em nível muito reduzido.

Quanto ao combate à especulação imobiliária, trata
se de um problema tão à vista de todos quc não cabe
maiores análises.

Caberá a essa nova entidade a conceituação da Polí
tica Urbana brasileira, fazer o levantamento dos proble·
mas ligados às concentrações populacionais e coordenar
as suas soluções.

O autor considera esse conjunto de providências uma
tarefa fundamental do atual Parlamento; e está certo
de que assim pensam as suas bancadas constituídas por
homens conscientes do papel histórico que desempe
nham, numa hora decisiva de sua Pátria.

Afinal, pretende a proposição apresentada objetivar
a eriação de um centro diretor nacional dessa nova polí
tica habitacional e urbana, a Superintendência da Polí-
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tica Urbana (SUPURB). Será uma entidade autárquica
para maior mobilidade em seu trabalho mas supervi
sionada suficientemente não só pelo Governo Federal,
como também pelas entidades que mais legitimamente
representam os interesses urbanos, a técnica urbanística
e o planejamento econômico do País.

Duranre o discurso do Sr. Artur Lima Cam/canti.
o Sr. Ângelo Magalhães, artigo 76 do Regimento
lnterno, deixa a cadeira da presidência. que é oCllpa
da pelo Sr. José Melo, Suplente de Secretário:

O Sr. Luiz Gushiken- Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Tem a palavra
o nobre Deputado.

O SR. LUIZ GUSHIKEN (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. gostaria de aproveitar
a oportunidade para falar em nome da Liderança e
registrar aqui nosso protesto contra essa medida provi
sória baixada pelo Governo, relativa à lei de greve.
E chamo a atenção da sociedade para o fato de que
tal medida é um abuso contra direitos elementares da
classe trabalhadora.

O que o Governo fez, com essa medida, não foi regu
lamentar o exercício de greve, porque ela é, na verdade.
uma lei antigrcw -mais que isso, é uma lei de proteção
ao capital.

Vejo, perplexo, que com essa medida provisória, os
sindicatos em situação de greve podem transformar-se
não em entidade de trabalhadores. mas num departa
mento pessoal da empresa, na medida em que a lei
obriga os sindicatos a praticarem determinadas ativi
dades que são muito mais do empresário do que do
próprio trabalhador.

Mas minha perplexidade maior é quanto à caracte
rização dos abusos que o Governo arrola nessa medida
provisória. O Executivo chega ao absurdo de pretender
que os sindicatos avisem, com antecedência de 48 horas,
a ocorrência de uma greve, e ainda exige que as assem
bléias tenham quorum qualificado de um terço da cate
goria funcional.

Ora, Sr. Presidente, o Governo esquece que greve
é fenômeno social cuja ocorrência se dá de forma espon
tânea. A imprensa noticia greves das grandes catego
rias, mas quase nada relatado que ocorre diariamente
nas fábricas; por exemplo, um chefe reprime um funcio
nário, e, em solidariedade, automaticamente os demais
fazcm greve. Pergunto: num momento como este, como
podem os trabalhadores avisar, com antecedência de
48 horas, que realizarão uma assembléia, e ainda fazê-lo
com quorum qualificado?

É impossível estabelecer mecanismos burocráticos
para regulamentar um fenômeno social dessa natureza.
E, pior ainda, o Governo tira dos sindicatos a prerro
gativa que lhes outorga a Constituição, ao criar um
rol de punições aos dirigentes sindicais que afrontam
as medidas provisórias. Na verdade, o Governo quer
o sindicalista sem qualquer regalia.

Essa medida, Sr. Presidente, pela experiência que
tenho como sindicalista, é inócua, não vai impedir que
os trabalhadores façam greve, que é um instrumento
legítimo que lhes garante a sobrevivência.

E quem quer sobreviver tem de lutar. E para lutar
neste País infelizmente somos obrigados a recorrer ao
exercício da greve.

De maneira que chamo a atenção das autoridades
para mais esse abuso que está sendo cometido contra
os trabalhadores. Se querem punir os responsáveis pela
crise econômica, pelo caos que toma este País, que
punam os empresários e o próprio Governo, que na
verdade, são os responsáveis pelo fato de os trabalha
dores se virem compelidos a recorrer à greve. Espero
que o Congresso Nacional tenha maturidade para enter
rar, o mais rápido possível, essa medida provisória,
que é um atentado contra um dos direitos elementares
da classe trabalhadora, que é o exercício da greve.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Concedo a pala
vra ao Sr. Lúcio Alcântara.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PFL - CE. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente. Srs. Deputados, neste
fim de manhá de sexta-feira, quero aproveitar a oportu
nidade para trazer mais uma vez ao debate, à discussão
não apenas dos que se encontram eventualmente no
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plenário, mas de toda a Casa, assunto que julgo da
maior relevância e que, no meu entender, constitui uma
das razões das dificuldades de natureza política e. econô
mica que ora atravessamos, bem como de uma série
de movimentos sociais que causam justa apreensão a
todos nós que queremos ver o País tranqüilo, em ordem,
caminhando para o fecho do processo de redemocra
tização. que deverá ser a clcição para Presidente e Vice
Presidente da República no próximo dia 15 de novem
bro.

Entendo que uma das causas desses problemas é essa
espécie de vazio legal em que vive o País, na medida
em que muitos dos dispositivos da nova Constituição
aguardam regulamentação.

Levantamentos e estndos feitos até agora mostram
que mais de 150 dispositivos que integram a Consti
tuição, promulgada em 5 de outubro do ano passado,
estão à espera de leis complementares e ordinárias que
permitam a sua efetiva aplicação. Enquanto isso. no
que toca ao Poder Executivo, assistimos diariamente
à adoção de medidas que conflitam com artigos da nova
Constituição, numa atitude desrespeitosa, inconstitu
cional e ofensiva ao Poder Legislativo e à sociedade
brasileira. O exemplo mais recente que chegou ao meu
conhecimento é a infração ao ar!. 239 da Constituição,
que determina que 40% dos recursos arrecadados pelo
PIS-PASEP sejam aplicados pelo BNDES. Até agora,
em 1989, apenas 18% dos recursos arrecadados foram
repassados ao BNDES pela Secretaria do Tesouro, ape
sar de se tratar de receita vinculada. E a vinculação
está estabelecida na Constituição. No entanto, o repasse
não vem ocorrendo. o que leva o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico c Social a ter grandes difi
culdades. porque esses recursos certamente estão sendo
utilizados em despesa de custeio do Governo Federal,
em contraposição ao que está disposto na Constituição
da República. Aliás, foi o que aconteceu também, até
recentemente, eom aqueles recursos constitucionais
destinados ao NOlte. Nordeste e centro-Oeste, porque,
muito embora o dispositivo fosse de aplicação imediata,
a União procrastinou a sua entrega, só o fazendo depois
de um grande protesto das entidades de classe dessas
regiões. Na ocasião, muitos empresários e trabalhado
res compareceram ao Congresso Nacional, e eu até ehe
guei a fazer uma interpelação aos Ministros da Fazenda
e do Planejamento, através da Mesa da Câmara dos
Deputados.

Pois bem, Sr. Presidente, ontem, felizmente, obtive
mos duas vitórias nessa matéria: a aprovação, em pri
meira votação, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados e a aprovação do processo de tramitação
das medidas provisórias, que, sem dúvida alguma, cons
tituem um passo impor.ante para que o Congresso Na
cional possa andar mais rápido na apreciação de todos
esses projetos ou na elaboração de todas essas leis,
indispensáveis para a efetiva aplicação da nossa Consti
tuição Federal. Diga-se, de passagem, que vários prazos
constitucionais para a elaboração de leis, como a de
defesa do consumidor e outras, já estão vencidos. Al
guns venceram em fevereiro, outros em abril, sem que
até agora tivéssemos podido elaborar essas leis, que
são da maior importância. E, isso, além de acarretar
um grande desgaste do Congresso Nacional junto à opi
nião pública, cria um clima de antagonismo de todo
indesejável entre os Poderes da Rcpúbliea, que devem
ser independentes, mas harmônicos. Aliás, não poucas
vezes o Poder Executivo exorbita da sua ação, seja
desrespeitando a Constituição, seja adotando medidas
provisórias relativas a matérias que bem poderiam tra
mitar nesta Casa eomo projetos de lei para finalmente
serem convertidas em lei.

Os levantamentos feitos pela imprensa, sobretudo
os publicados pela Folha de S. Paulo e, mais recente
mente, por O Estado de S. Paulo, dão conta de um
conjunto de leis que precisariam ser elaboradas para
que haja efetivo cumprimento de alguns dispositivos
constitucionais. Por exemplo, na área de direitos indivi
duais c coletivos: ordem judidal para violar sigilo nas
comunicações telefônieas, desapropriação, defesa do
consumidor; nos direitos sociais: definição de despedida
arbitrária ou sem justa causa. fixação do salário mínimo,
aviso prévio proporcional ao tempo de serviço; na área
dos direitos políticos: condições de elegibilidade e inele
gibilidade. realização de referendo e plebiscitos.

Abril de 1989

Tivemos aqui há poucos dias-e aproveito a presença
do nobre Dep\ltado Michel Temer, já que é uma ques
tão do momento - a votação da Illatéria que autorizava
um plebiscito para a criação do Estado do Triângulo
Mineiro. Conheço o ponto de vista, a opinião do nobre
Deputado Michel Temer que envolve justamente o ple
bisdto. Conheço, inclusive, o ponto de vista do nobre
Deputado, exarado não só em parecer na Comissão
de Constituição e Justiça. mas. também. aqui no plená
rio, por ocasião da discussão da matéria. Várias maté
rias estão ainda a demandar regulamentação, sobre par
tidos políticos; organização do Estado; definição de ter
ras devolutas; direito de greve dos servidores públicos;
limite máximo de remuneração dos servidores públicos;
organização dos poderes; crime de responsabilidade do
Presidente de República; organização e funcionamento
do Conselho da República; restrição de direitos no Esta
do de sítio; tributação e orçamento; impostos sobre
grandes fortunas; limites de despesa com pessoal; da
ordem econômica; estruturação do sistema financeiro
- aí, a questão dos juros, que aguarda uma definição,
uma vez que, para uns, o dispositivo é auto-aplicável,
para outros, demanda uma regulamentação. Mas há
toda uma sociedade perplexa, aguardando uma mani
festação objetiva, clara, sobre esta questão.

Há poucos dias, li um artigo num desses grandes
jornais brasileiros. que tinha como título uma indaga
ção: "Será que a Constituição pegou?" Quer dizer,
aquele vezo antigo de eIassificar as nossas leis em "leis
que pegam" e em "leis que não pegam", aquelas que
têm eficácia. que produzem os scus efeitos, e aquelas
que são destinadas ao esquecimento e que, na verdade,
não produzem qualquer resultado prático.

Na Ordem Social, há matérias como plano de carrei
ra, salãrio mínimo ao idoso e portadores de deficiência
e uma série de outros dispositivos da maior importância,
como, por exemplo, a questão do regime único dos
servidores públicos, que é um mandamento constitu
cional e necessita de um projeto de lei a ser examinado
por esta Casa e finalmente convertido em diploma legal.
Enfim, há uma série de elementos a demandar que
nos debrucemos sobre eles. porque estamos em mais
um ano eleitoral e é natural que dentro dos próximos
meses esse vendaval de paixões, que costuma acompa
nhar as disputas eleitorais, emodonar, envolver princi
palmente os parlamentares e políticos, traga dificul
dades para que esta Casa venha deliberar até com sere
nidade, prudência, sensatez em relação a matérias da
maior significação.

O próximo também será um anO eleitoral, e não pode
mos, até em nome da nOssa atuação durante o período
constituinte, permitir que esses dispositivos que aguar
dam regulamentação permaneçam como letra morta.
Isso seria algo que iria depor contra nós mesmos, que
tivemos de fazer uma nova Constituição e, ao mesmo
tempo, deixamos que algumas questões, até para que
amadurecessem mais, fossem remetidas para a legisla
ção eomplementar ou ordinária, e agora não estamos
tendo essa capacidade de pelo menos levantar aquelas
que são fundamentais, da maior importância, e apro
vá-Ias o mais rápido possível, uma vez que, como disse,
não acredito que no segundo semestre tenhamos clima
aqui para deliberar sobre essas questões e covertê-las
em lei, de acordo com a Constituição Federal.

Ouço V. Ex', nobre Deputado Michel Temer. com
muito prazer.

O Sr. Michel Temer - Agradeço a V. Ex' a conees
são do aparte e parabenizo-o pela oportunidade da sua
manifestação e do seu pronunciamento. Tenho perce
bido - e já conversamos muitas vezes sobre esta maté
ria - que há uma grande preocupação, por assim dizer,
em vitalizar o texto constitucional. Na verdade, acaba
mos de produzir uma nova estrutura estatal e é preciso
vivificá-la. Acompanhando o raciocínio de V. Ex', veri
fico que V. Ex' tem uma preocupação que é de todos,
ou seja, a atual Constituição ainda está sendopraticada,
quer dizer, as novas instituições, por não havhem sido
vitalizadas por meio da legislação ordinária e complc
mentar, não estão em sua plena aplicação. Não ganha
ram a eficácia desejável pelo Constituinte originário.
Deputado Lúcio Alcântara, confesso que, a meu ver,
quem deve fazer a lei realmente não é o técnico. Fosse
assim. reuniríamos dez juristas - eu incluiria V. Ex'
quc, embora não sendo advogado, tem uma intuição
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jurídica extraordinária. fato que tenho verificado ao
longo de seus trabalhos nesta Casa - e formularíamos.
quem sabe. os duzentos projetos de lei faltantes para
complementar o texto constitucional. Todos sabemos
que a lei é fruto da fermentação social. Por isso. aliás.
O legislador não é um técnico. mas um especialista em
generalidades. E é bom que seja assim, porque para
formular a lei o legislador chama o técnico que formula
o projeto de lei, de acordo com a aspiração transmitida
pelo Parlamentar. Portanto. acho que é preciso um cer
to período para ocorrer essa fermentação social, a fim
de que. na verdade, dela surjam as vcrdadeiras e reais
aspirações populares. Mas estou de pleno acordo com
a manifestação de V. Ex', quando também registra que
certas aspirações já foram denunciadas durante os tra
balhos da Constiuição, e bem por isso, ao realizar. o
legislador ordinário, e complementar o seu trabalho,
essas aspirações já estão perfeitamente dcfinidas. Por
tanto. incumbe a nós, legisladores fazê-lo no menor
prazo possível. e tendo em vista essas razões quc V.
Ex' aponta. E até me permite acrescentar que. para
dar a necessária credibilidade aos trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte, já extinta, e agora da Casa
ordinária em que vivemos, é preciso imediatamente pra
ticar essa legislação. Eu, de minha parte, Sr. Deputado
Lúcio Alcântara. quero cumprimentá-lo mais uma vez
e dizcr que pronunciamentos com os que V. Ex' vem
fazendo da tribuna devem penetrar no espírito de todos
parlamentares para que, em brevíssimo tempo. talvez
não neste ano. mas no ano que vem, tenhamos toda
a lcgislação efetivamente pronta, acabada e. portanto,
gerando eficácia plena da Constituição. Muito obrigado
pelo aparte.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouvi V. Ex' com
muita atenção, porque conheço os seus méritos como
jurista e homem profundamente preocupado com o Es
tado de Direito no nosso País. Aproveito o aparte de
V. Ex' bastante elucidativo. para lançar uma pergunta
crucial e que de certa maneira paira sobre o espírito
dos brasileiros: se deferimos para a legislação ordinária
e complementar a regulamentação de certos artiga< da
Constituição Fcderal nós O fizemos para que pudés
semos examinar com mais cautela, mais minúcia, mais
isenção e até mesmo porque fosse matéria de lei c não
constitucional. ou. como imaginam alguns, foi apenas
uma forma marota de procrastinar. evitar, impedir, na
prática, a concessão desses direitos. dessas vantagens.
desses novos instrumentos que a Constituição pretende
dar ao povo brasileiro? Essa é uma indagação que deve
ficar no nosso espírito para que não façamos como no
passado. em que dispositivos da Carta de 1946. de rede
mocratização do País. ficaram pendentes de regulamen
tação por anos e anos e serviram justamente para criar
essa suspeição no espírito popular que. de certo modo.
nos induziu a fazer essa Constituição longa, minudente.
tal a desconfiança que havia no povo de que, se esses
direitos não estivessem inseridos na Constituição nunca
seriam de fato levados ao povo conforme aspiraçlto ge
ral.

E V. Ex' tem toda razão quando diz que não podemos
fazer aqui uma regulamentação exclusivamente técnica.
artificial, isolada da realidade. Por isso mesmo, essa
efervescência social de um lado é benéfica. na medida
em que ajuda a clarear o panorama, orientando, talvez,
a oposição do legislador. Evidentemente. essa também
é a nossa posição. Por outro lado, tememos que, em
determinadas condições. com essa espécie de vácuo le
gal que se cria, na mcdida em que não fica bem estabe
lecido o parâmetro da lei. se o dispositivo é auto-a
plicável (lU não, se aguarda a edição e elaboração de
novas leis, ocorra também uma situação. vamos dizer,
até de desarmonia ou antagonismo entre o Executivo
e o Legislativo, o que não representa essencialmente
o princípio da independência dos Poderes. mas poderia
gerar conflitos de todo indesejáveis para a sociedade
brasileira.

Esta era a preocupação que queria trazer hoje ao
Plenário. e ao mesmo tempo dizer que há motivos para
que nos alegremos. como aconteceu ontem. com a apro
vação do Regimento Interno e a regulamentação do
processo de tramitação das medidas provisórias. apare
lhando o congresso Nacional para a discussão e elabo
ração dessas leis que são realmente de extrcma impor
tância.

DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Faço um alerta à Mesa e aos Líderes. Realmente,
no sistema de funcionamento da Câmara dos Deputados
e dos Parlamentares. é sumamente importante que os
Líderes das bancadas e a Mesa se coloquem de acordo
no exame desse elenco de medidas e leis a serem elabo
radas, definindo as que são prioritárias, que demandam
uma providência mais imediata por parte da Casa. e
aquelas que - por que não dizer? - já estão maduras
para ser editadas. em função de discussões e da partici
pação da sociedade civil. Assim poderemos. ao fim do
nosso mandato, dizer que tivemos o prazer com a nossa
tarefa não apenas constitucional, mas também de Con
gresso Ordinário, até porque tivemos oportunidade de
incluir. no Ato das Disposições Constitucionais e Tran
sitórias da atual Constituição Federal. uma revisão que
se dará daqui a cinco anos. Na ocasião própria, haverá
o ensejo para que se faça uma avaliação daquilo que
foi feito e, a partir daí. introduzir as correções porven
tura necessárias.

Era isto, Sr. Presidente, que queria trazer ao debate
desta Casa como preocupação nossa, de Parlamentar
e ex-Constituinte. porque julgamos de grande alcance
esta problemática da elaboração das novas leis que
aguardam o pronunciamento não só do Poder Executivo
mas, sobretudo, do Poder Legislativo. (Palmas.)

O Sr. Ary Valadão - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Tem a palavra
o nobre Deputado.

O SR. ARY VALADÃO (PDS - TO. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, de acordo com o art.
93, inciso VIL do Regimento Interno, estabelecendo
que quando um Dcputado é citado nominalmente da
tribuna por outro Parlamentar, lhe é assegurada a pala
vra para defender-se, a critério da Presidência, gostaria
de ocupar a tribuna. neste momento. já que fui citado
nominalmente, hoje, pelo Deputado Maguito Vilela.

O SR. PRESIDENTE (José Melo) - Ilustre Depu
tado Ary Valadão. V. Ex' está amparado regimental
mente e de direito e pode usar da palavra para contestar
as acusações.

O SR. ARY VALADÃO (PDS - TO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupei
ontem a tribuna desta Casa no Grande Expediente e,
na oportunidade, pronunciei um discurso analisando
a posição do Sr. Ministro da Agricultura, com referência
à tão propalada supersaíra, afirmada por S. Ex' e contes
tada pela CFP. Disse também, na ocasiçáo do mar de
lama existente no Ministério da Agricultura. citando
alguns fatos.

Hoje, o Deputado Maguito Vilela vem a esta tribuna
fazer a defesa do indefensável. repetindo acusações,
sem nenhuma prova. feitas à nossa pessoa. Disse o
Parlamentar que estamos aproveitando esta oportuni
dade para acusara Sr. Ministro da Agricultura. possivel
mente em razão da sua candidatura à Presidência da
República. No meu discurso. disse que. poderia parecer,
mas não é esta a nossa preocupação. A Nação inteira
i,á conhece parte do comportamento do Sr. Ministro
Iris Resende Machado e nós, que o conhecemos bem,
iremos. desta tribuna. com uma série de pronuncia
mentos. levar ao conhecimento do País quem é este
político que se propõe a ser o salvador da Pátria.

O Sr. Iris Resende Machado. como Governador do
Estado, como Prefeito de Goiânia. sofreu as maiores
acusações de prática de corrupção, 'que aliás, não são
feitas somente por nós, mas também pelo Senador Má
rio Borges, que era o seu companheiro de partido. Per
tencente. ainda, ao PMDB. lançou-lhe uma série de
acusações quando no Governo do Estado.

A imprensa já havia colocado a opinião pública a
par dos atos corruptos do Sr. Íris Rezende Machado,
não só à frente da Prefeitura de Goil1nia como também
do Governo do Estado. À frente da Prefeitura de Goiâ
nia, promoveu a corrupção com o seu preposto à frente
da Cohab, na construção de casas na Vila Redenção,
e o demitiu quando se tornou pública tal ação.

O Sr. Íris Rezende Machado foi cassado pela Revolu
ção, por dois motivos principais: por ideologia e por
corrupção.

Sábado 29 2933

O Sr. Ministro Íris Rezende, à frente da Prefeitura,
mantinha um estreito relacionamento com a área mili
tar; fez-se amigo de altas patentes das nossas Forças
Armadas, e foi cassado. Então. o ato só foi praticado
exatamente por corrupção. Esta é uma faceta do Sr.
Ministro Íris Rezende Machado.

Como Governador do Estado de Goiás, são inúmeras
as acusações contra S. Ex' tenho em mãos recortes de
jornais que dizem o seguinte: "A corrupção fez explodir
a dívida goiana", "O corrupto internacional", "A ver
dade ofendeu o Ministro corrupto", e "Goiás tcm a
maior dívida proporcional do mundo", isso, em virtude
da corrupção.

Sr. Presidente, fiz aquele pronunciamento consciente
das reações. Tinha sido acusado e não pu~e defender
me porque no governo do Sr. Ministro Iris Rezende
houve censura econômica aos jornais e não tive espaço
para fazer minha defesa. Estarei nesta tribuna fazendo
minha defesa e mostrando à Nação inteira quem é o
Sr. Íris Rezende Machado.

Já tcmos em mãos, Sr. Presidente, um volume grandc
de documentos do Ministério da Agricultura que àe
monstram as corrupções feitas pelo Sr. Ministro Íris
Rezende Machado. Existem corrupções em vários seto
res. Há ainda um episódio não esclarecido a esta Casa
nem à opinião pública: foi assassinada uma moça dentro
do Ministério da Agricultura, num setor ligado ao gabi
nete do Sr. Ministro.

Quero dizer também, neste instante, que não conheço
o Deputado Maguito Vilela. S. Ex' disse que nunca
conversou comigo, e é uma verdade. Não o conheço,
embora S. Ex' seja do estado que governei. Sei que
foi membro do PDS até quando verificop que havia
chance de uma eleição junto com o Sr. rris Rezende
Machado. Possivelmente, o Deputado já deu o seu reca
do, já cumpriu a sua missão e poderá ir ao Ministério
da Agricultura, porque o Sr. Ministro tem à sua dispo
sição 60 cargos de DAS-H, transferidos do Mirad, numa
reforma agora feita pelo Ministério, e esses cargos vão
ser preenchidos com elementos de Goiás, para montar
o comitê de propaganda à Presidência da República
do Sr. Íris Rezende Machado. Provavelmente o Sr. De
putado cumpriu o seu dever e isso também fez com
que possa participar dessas nomeações.

Quanto à acusação por ele aqui feita de um prédio
em Goiânia construído no meu governo em local inde
vido, não é verdade. Sublineannente S. Ex' disse que
o prédio é de nossa propriedade. O Deputado pecou,
disse uma inverdade. Possuo um apartamento apenas.
O prédio é um condomínio financiado pelo BNH.

Quanto às m'iquinas, às quais ele se referiu, foram
roubadas da minha fazenda por ordem do Sr. Ministro
Íris Rezende. Portanto. o Sr. Ministro 'Íris Rezende.
quando Governador do meu Estado. roubou-mc as má
quinas, fui reavê-las 1)0 Tribunal de Justiça.

As contas do Sr. lris Rezende Machado - isso o
Deputado Maguito Vilela deveria ter mencionado 
não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Existiam
gastos de 880 milhões de cruzados, naquela época, e
o Tribunal não encontrou documentos que pudessem
ampará-los. As minhas contas foram aprovadas pela
Assembléia Legislativa do Estado com parecer de um
Deputado do PMD B.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Depu
tado Maguito Vilela, como representante do povo que
esteve quatro anos na Assembléia Legislativa do Esta
do, deveria ter apurado, através de uma CPI, qualquer
irregularidade do meu Governo. S. Ex' não tcve a hom
bridade. a coragem, a honradez e a ética de fazê-lo
à época e agora vem fazer, aqui, acusações injustas
da tribuna desta Casa. Mas es\arei aqui denunciando
as corrupções do Sr. Ministro lris Rezende e fazendo
a minha defesa.

Fiz o pronunciamento de ontem consciente, sabendo
que iria provocar este debate, qlW é realmente o que
estou procurando. Volto a repetir; está organizada uma
pngue no Ministério da Agricultura pelo Sr. Ministro
Iris Rezende e pelo seu Secretário-Geral, Sr. Lázaro
Barbosa. Voltaremos à tribuna quantas vezes necessário
for.

Muito obrigado.
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VII - ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (José Melo) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a sessão.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Acre

Alércio Dias - PFL; Francisco Diógenes - PDS;
Geraldo Fleming - PMDB; Maria Lúcia - PMDB.

Amazonas

Beth Azize - PSDB; Carrel Benevides - PTB; Eu
nice Michilcs - PFL; Ézio Ferreira - PFL; José Fer
nandes - PDT; Sadie Hauache - PFL.

Rondônia

José Guedes - PSDB; Rita Furtado - PFL.

Pará

Ademir Andrade - PSB; Asdrubal Be'ntes 
PMDB; Dionísio Hage - PFL; Domingos Juvenil 
PMDB; Fernando Velasco - PMDB.

Tocantins

Alziro Gomes - PFL; Freire Júnior - PMDB; Moi
sés Avelino - PMDB.

Maranbáo

Albérico Filho - PMDB; Costa Ferreira - PFL;
Edivaldo Holanda - PL; Eliézer Moreira - PFL; Enoc
Vieira - PFL; Eurico Ribeiro - PDS; Francisco Coe
lho - PFL; Jayme Santana - PSDB; Sarnev Filho
- PFL; Victor Trovão - PFL; Vieira da Silva -=-- PDS.

Piauí

Felipe Mendes - PDS: Manuel Domingos - PC
do B; Mussa Demes - PFL; Paulo Silva - PSDB.

Ceará

Carlos Virgílio - PDS; Expedito Machado 
PMDB; José Lins - PFL; Mauro Sampaio - PMDB;
Moema São Thiago - PSDB; Moysés Pimentel 
PMDB.

Rio Grande do Norte

Flávio Rocha - PL; Henrique Eduardo Alves 
PMDB; Iberê Ferreira - PFL; Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Agassiz Almeida - PMDB; João da Mata - PDC;
Lúcia Braga - PDT.

Pernambuco

Cristina Tavares - PSDB; Fernando Lyra - PDT;
Gonzaga Patriota - PDT; Horácio Ferraz - PTB;
José Jorge - PFL; José Mendonça Bezerra - PFL;
José Moura - PFL; José Tinoco - PFL; Osvaldo Coe
lho - PFL; Oswaldo Lima Filho - PMDB; Paulo Mar
ques - PFL; Ricardo Fiuza - PFL; Roberto Freire
- PCB: Salatiel Carvalho - PFL.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL; Eduardo Bonfim - PC
do B; Geraldo Bulhões - PMDB; José Thomaz Nonô
- PFL; Renan Calheiros - PSDB.

Sergipe

Bosco França - PMDB; Djenal Gonçalv,es 
PMDB; Gerson Vilas Boas - PMDB; Lauro Maia
PFL; Messias Góis - PFL.

Babia

Abigail Feitosa - PSB; Afrisio Vieira Lima 
PMDB; Domingos Leonelli - PSB; Eraldo Tinoco 
PFL; Fernando Santana - PCB; Francisco Benjamim
- PFL; Francisco Pinto - PMDB; João Carlos Bacelar
- PMDB; Leur Lomanto - PFL; Lídice da Mata -
PC do B; Luiz Eduardo - PFL; Luiz Viana Neto 
PMDB; Marcelo Cordeiro - PMDB; Milton Barbosa
- PDC; Miraldo Gomes - PDC; Sérgio Brito - PFL;
Waldeek Ornélas - PFL.
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Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB; Lezio Sathler - PSDB;
Lurdinha Savignon - PT; Nelson Aguiar - PDT; Pe
dro Ceolin - PFL; Rose de Freitas - PSDB; Santos
Neves - PMDB.

Rio de .Taneiro

Aloysio Teixeira - PMDB; Anua Maria Rattes
PSDB; Arolde de Oliveira - PFL; Artur da Távola
- PSDB; Benedita da Silva - PT; Bocayuva Cunha
- PDT; Brandão Mouteiro - PDT; César Maia -
PDT; Doutel de Andrade -PDT; Edmílson Valentim
- PC do B; Feres Nader - PTB; Flavio Palmier da
Veiga - PMDB; Francisco Dornelles - PFL; Jayme
Campos - PJ; Jorge Leite - PMDB; José Carlos Cou
tinho - PL; José Luiz de Sá - PL; José Mauricio
- PDT; Luiz Salomão - PDT; Márcia Cibilis Viana
- PDT; Miro Teixeira - PDT; Nelson Sabrá - PFL;
Osmar Leitão - PFL; Oswaldo Almeida - PL; Paulo
Ramos - PMN; Roberto Augusto - PTB; Roberto
Jefferson - PTB; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB;
Rubem Medina - PFL; Sérgio Carvalho - PDT; Si
mão Sessim - PFL.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Álvaro Antônio - PMDB;
Bonifácio de Andrada - PDS; Chico Humberto 
PDT; ChristóvalY, Chiaradia - PFL; Genésio Bernar
dino- PMDB; Helio Costa- PMDB; Humberto Sou
to - PFL; Ibrahim Abi-Ackel- PDS; Israel Pinheiro
- PMDB; João Paulo - PT; José da Conceição 
PMDB; José Geraldo - PMDB; José Santana de Vas
concellos - PFL; José Ulísses de Oliveira - PMDB;
Luiz Alberto Rodrigues - PMDB; Luiz Leal 
PMDB; Marcos Lima - PMDB; Mário Bouchardet
-PMDB; Mário de 01iveira-PMDB; Maurício Cam
pos - PFL; Mauro Campos - PSDB; Melo Freire
- PMDB; Milton Lima - PMDB; Octávio Elísio 
PSDB; Oscar Corrêa - PFL; Paulo Almada - PMDB;
Paulo Delgado - PT; Roberto Vital - PMDB; Ro
naldo Carvalho - PMDB; Ronara Corrêa - PFL;
Saulo Coelho - PFL; Sérgio Naya - PMDB; Sérgio
Werneck - PMDB; Sílvio Abreu - PSC; Virgílio Gui
marães - PT; Ziza Valadares - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - ; Afif Domingos 
PL; Agripino de Oliveira Lima- PFL; Airton Sandoval
- PMDB; Arnaldo Faria de Sá - PJ; Bete Mendes
- PMDB; Caio Pompeu - PSDB; Cunha Bueno -
PDS; Del Bosco Amaral- PMDB; Delfim Nctto 
PDS; Dirce Tutu Quadros-PSDB; Doreto Campanari
- PMDB; Ernesto Gradella - PT; Fábio Feldmann
- PSDB: Farabulini Júnior - PTB; Fausto Rocha -
PFL; Felipe Cheidde - PMDB; Florestan Fernandes
- PT; Gastone Righi - PTB; Gerson Marcondes 
PMDB; Gumercindo Milhomem - PT; Hélio Rosas
-PMDB; IrmaPassoni-PT; Jayme Paliarin-PTB;
João Cunha - ; João Rezek - PMDB; José Camargo
- PFL; José Egreja - PTB; José Genoíno - PT;
José Maria Eymael- PDC; José Serra - PSDB; Koyu
lha - PSDB; Leonel Júlio - PTB; Luiz Gushiken
- PT; Luiz Inácio Lula da Silva - PT; Maluly Neto
- PFL; Mendes Botelho - PTB; Michel Temer -
PMDB; Nelson Seixas - PDT; Paulo Zarzllf-PMDB;
Ralph Biasi - PMDB; Ricardo Izar - PFL; Robson
Marinho - PSDB; Samir Achôa - PMDB; Sólon Bor
ges dos Reis - PTB; Theodoro Mendes - PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Genésio de Barros 
PMDB; José Freire - PMDB; José Gomes - PDC;
Lúcia Vânia - PMDB; Luiz Soyer - PMDB.

Mato Grosso

Antero de Barros - PMDB; Joaquim Sueena 
PTB; Jonas Pinheiro - PFL; José Amando - PMDB;
Júlio Campos - PFL; Osvaldo Sobrinho - PTB; Ro·
drigues Palma - PTB.

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil- PFL; Ivo Cers6simo - PMDB; José
Elias - PTB; Levy Dias - PFL.
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Paraná

Airton Cordeiro - PFL; Alarico Abib - PMDB;
Antônio Ueno - PFL; Basílio Villani - PTB; Borges
da Silveira - PMDB; Darcy Deitos - PMDB; Dionísio
Dal Prá - PFL; Hélio Duque - PMDB; Jacy Scana
gatta - PFL; José Carlos Martinez - PMDB; José
Tavares - PMDB; Mattos Leão - PMDB; Maurício
Fruet - PMDB; Maurício Nasser - PMDB; Max Ro
senmann - PMDB; Nilso Sguarezi - PMDB; Paulo
Pimentél - PFL; Renato Bernardi - PMDB; Renato
Johnsson - PMDB; Santinho Furtado - PMDB; Ta
deu França - PDT; Waldyr Pugliesi - PMDB.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB; Artenir Werner 
PDS; Cláudio Avila - PFL; Eduardo Moreira 
PMDB; Francisco Küster - PSDB; Geovah Amarante
- PMDB; Henrique Córdova - PDS; Orlando Pache
co - PFL; Victor Fontana - PFL; Vilson Souza 
PSDB.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck; Antonio Marangon - PT; Arnaldo
Prieto - PFL; Carlos Cardinal - PDT; Darcy Pozza
- PDS; Hilário Braun - PMDB; Ivo Lech - PMDB;
Jorge Uequed - PMDB; Nelson Jobim - PMDB;
Osvaldo Bender - PDS; Paulo Mincarone - PMDB;
Paulo Paim - PT; Rospide Netto - PMDB; Telmo
Kirst-PDS.

Amapá

Annibal Barcellos - PFL; Eraldo Trindade - PFL;
Geovani Borges - PFL; Raquel Capiberibe - PSB.

o SR. PRESIDENTE (José Melo) - Encerro a ses
são. designando para a próxima terça-feira. dia 2 de
maio. às 13;00 horas a seguinte

ORDEM DO DIA
Segunda discussão do Projeto de Resolução n' 54-B.
de 1989. que dispõe sobre o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados. (1' SesSlío, - § J' do art. 242
do Regimento Interno)

Encerra-se a Sessão às 12 horas e 27 minutos.

ATAS DA MESA

5' REUNIÁO DA MESA.
REALIZADA EM 30-3-89

Aos trinta dias do mes de março de hum mil nove
centos e oitenta e nove. às 17;30 horas. reúne-se no
Gabinete da Presidencia. a mesa da Câmara dos Depu
tados. sob a presidência do Deputado Paes de Andrade,
Presidente. e presentes os Senhores Deputados Inocên
cio Oliveira. 1" Vice-Presidente. Wilson Campos. 2' Vi
ce-Presidente. Luiz Henrique. 1" Secrchírio, Edme Ta
vares. 2' Secretário. Carlos Cotta. 3" Secretário e Ruber
val Pilotto, 4" Secretário. Havendo número legal, o Se
nhor Presidente declara abertos os trabalhos. 1-PAU
TA DO SENHOR PRESIDENTE. A Mesa resolve
ratificar os depachos favoráveis proferidos pelo Senhor
Presidente "ad referendum" da Mesa. nos seguintes
expedientes; a) Requisição: 1) Aloizio de Oliveira Mota,
lotado nas Centrais Elétricas de Goiás S.A, - CELG,
do Governo do Estado de Goiás, com ônus para o
órgão de origem e no período compreendido entre 2D
de março de 1989 e 15 de março de 1991; 2) André
de Mattos Faria, da Prefeitura de Niterói; 3) Antonio
Funari Filho. empregado da Companhia de Processa
mento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP,
sem prejuízo dos salários e das demais vantagens de
suas funções, até 31 de dezembro de 1989); 4) Eugênio
Lúcio Machado Frauzino Pereira. analista de Sistemas
e Métodos, do quadro de Pessoal da Empresa de Portos
do Brasil-PORTOBRÀS; 5) Francisco Xavier Bedus
chio Médico do Instituto Nacional de Assitência Médica
da Previdência Social - INAMPS. do Ministério da
Previdência e Assistência Social, sem prejuízo dos ven
cimentos e demais vantagens do cargo efetivo; 6)Jandira
Martins da Silva, da Fundação Estadual do Trabalho,
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do Governo do E~tado do Piauí. com ônus para o órgão
de origem; 7) Karla Nogueira Lima, do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 7' Região (Auxiliar em Atividade~

Judiciárias); 8) Lizete Salvador da Silva, da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo, sem prejuízo
dos vencimentos e cargos que ocupa, até 31 de dezem
bro de 1989; 9) Maria Dalva da Silva, Professora, da
Fundação Educacional do Distrito Federal, do Governo
do Distrito Federal, sem prejuízo dos seus vencimentos,
até 31 de dezembro de 1989; 10) Marilia Melo Quinta
nilha, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, com
ônus para o órgão de origem; 11) Nádia Maria Freire,
Consultor Técnico Especializado, nível IX, da Procura
doria-GeraI da Justiça do Governo do Estado de Goiás,
no periodo de 1" de setembro de 1987 a 15 de março
de 1991; 12) Nadir de Ca~tro Tiburcio, lotada na Empre
sa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMA
TER, do Governo do Estado de Goiás, com ônus para
o órgão de origem e no período compreendido entre
17 de março de 1989 a 15 de março de 1991. b) Prorro
gação de requisição: 1) Ana Carmem Collodetti Brug
ger, matrícula n' 849-4C, da Companhia do Desenvol
vimento do Planalto Central - Codeplan, do Governo
do Distrito Federal, até 31 de dezembro de 1989, sem
prejuízo dos seus vencimentos; 2) Consuelo Silva e Ro
xo, da Confederação Nacional da Indústria, de 9-3-89
a 14-10-89; 3) Maria Tereza Villela Cruz e Silva, matrí
cula n' 4.563-2, do Quadro de Pessoal do Governo do
Distrito Federal, até 31 de dezembro de 1989, sem pre
juízo dos seus vencimentos; 4) Marijalma Gaspar de
Almeida, MASP 269.453, do Governo do Estado de
Minas Gerais; 5) Marilda Cristina Batista de Mello,
da Prefeitura do MunicijJlo de São Paulo, até 31 de
dezcmbro dc 1989, sem prejuízo dos vencimentos; 6)
Rozana Ramos Lombardi, do Serviço Nacional de In
formação, pelo prazo de um ano, a contar de 4 de
janeiro de 1989; 7) Terezinha Cândida de Andrade,
matrícula n' 115061-08, Agente Administrativo, da Fun
dação Hospitalar do Distrito Federal, do Governo do
Distrito Federal, até 31 de dezembro de 1989, sem pre
juízo dos seus vencimentos; 8) Carlos Schwartz, Técnico
em Comunicação Social do extinto INCRA, do Minis
tério da Agricultura. c) Aposentadoria, 1) João Marcial
Tramm, no cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-Oll,
Classe Especiál, referência NS.25; 2) José Lyra Barroso
de Ortegal, no cargo de Técnico Legíslativo, .CD
AL-011 , Classe Especial, Referência NS.25, sendo o
mesmo exonerado do cargo de Assessor de Orçamento
e Fiscalização Financeira, CD-DAS-102.3, que exercia
na Assessoria de Orçamcnto e Fiscalização Financeira;
3) Ailton Maia Bertolino no cargo de Técnico Legisla
tivo, CD-AL-Oll, Classe Especial, Referência NS.25.
4) José Valdetaro Vianna, no cargo de Técnico Legisla
tivo, CD-AL-Oll, Classe Especial, Referência NS-25,
sendo o mesmo exonerado do cargo de Assessor Técni
co-Jurídico, CD-DAS-102.3, que exercia na Diretoria
Administrativa; 5) Eni Machado Coelho, no cargo de
Técnico Legislativo, CD-AL-Oll, Classe Especial, Re
ferência NS.25, ~endo o mesmo exonerado do cargo
de Assessor Administrativo, CD-DAS-102,3, que exer
cia na Diretoria Legislativa. d) Nomeação, 1) Romeu
José de Araújo, Administrador, Classe Especial, ponto
nO 2381, para cxercer, no Gabinete do Líder do Partido
da Social Democracia Brasileira, o cargo de Assistente
de Gabinete, CD-DAS-I02.1; 2) Célia Coelho Quin
teUa para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
da Social Democracia Brasileira, o cargo de Oficial de
Gabinete, CD-DAS-I02.1; 3) George Wilson dc Quci
roz Campos, para exercer, no Gabinete do 2' Vice-Pre
sidente, o cargo de Secretário particnlar, CD-DAS-l02;
4) Maria de Lourdes de Barros Cavalcanti, para exercer,
no Gabinete do 2' Vice:Presidente, o cargo de Oficial
de Gabinete, CD-DAS-I02.1; 5) Sandra Maria Brasil
da Cruz, apra exercer, no Gabinete dos Suplentes dos
Secretários, o cargo de Secretário Particular, CD
DAS-I0Z.l; 6) Ana Marcia Costalonga Seraphim, apra
exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social
Democracia Brasileira, o cargo de Assessor Técnico,
CD-DAS-102.3. e) Designação, 1) Jóia Marta Alves da
Silva, Técnico Legislativo Adjunto, Classe "B", ponto
n' 3208, 2' substituta do Chefe do Serviço de Adminsi
tração, CD·DAS-101.2, da Assessoria de Orçamento
e Fiscalização Financeira, em seus impedimentos even
tuais, a partir de 2 do corrente mês; 2) Paulo Sérgio
do Amaral, Médico, Classe Especial, ponto n' 1339,
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I" substituto do Chefe da Seção de Ginecologia, CD
DAS-lO!. 1, da Coordenação Médica, do Departamen
to Médico, em seus impedimentos eventuais. a partir
de 16 de janeiro corrente ano; 3) Maria Tereza de Sou
za, Assistente Administrativo, Classe "A", ponto n'
4336, 2' substituta do Chefe da Seção de Controle de
Contas, CD-OAS-lO!.!, da Coordenação de Movimen
tação Financeira, do Departamento de Finanças e de
Controle Interno, em seus impedimentos eventuais, a
partir de 8 de março do corrente ano; 4) Jorge Fernan
junto, Classe "A", ponto n' 3494,2" substituto do Chefe
da Seção Administrativa. CD-DAS-lOl.I, da Coorde
nação de Seleção e Treinamento, da Direitoria-Geral,
em seus impedimentos evcntuais, a partir de 9 de março
do corrente ano. f) Exoneração e nomeação, 1) Antonio
Fernando Borges Manzan, Técnico Legislativo, Classe
Especial, ponto n" 1531, do cargo de Secretário de Co
missão Permanente, CO-DAS-101.2, que exercia na
Cordenação de comissões Permanentes, do Departa
mento de Comissões, ~endo o mesmo nomeado para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social
Democracia Brasileira, o cargo de Chefe de Gabinete,
CD-DAS-101.4; 2) Maria Dalva Bezena, do cargo de
Oficial de Gabinete, CD-DAS.102.1, que exercia no
Gabinete do Líder do Partido da Social Democracia
Brasileira, sendo a mesma nomeada para exercer, no
Gabinete do Terceiro Secrctário, o cargo de Oficial
de Gabinete, CD-DAS-102.1; 3) Exoneração de Dalton
Eduardo Dalla Costa, Técnico Legislativo, Classe "C",
ponto n' 2263, do cargo de Chefe da Seção de Televisão
e Cinema, CD-DAS-101.4; que exercia no Serviço de
Divulgação, da Assessoria de Divulgação e Relações
Públicas, a partir de 8 de março do corrente, sendo
nomeado em sua vaga, Roberto Franca Stuchert, Téc
nico em Comunicação Social, Classe Especial, ponto
n' 2379; 4) Exoneração de José Carlos Frechiani, Taquí
grafo Legislativo, Classe Especial, ponto n' 1651, do
cargo de Chefe da Seção de Taquigrafia, CD
DAS-101.l, que exercia na Coordenação de Registro
Taquigráfico de' Debates. do Departamento de Taqui
grafia, Revisão e Redação, o cargo de Diretor, CD
DAS-I01.3; 5) Exoneração de Lúcia Maria Guimarães
Lóssio, Téncico em Pesquisa Legislativa, Classe Espe
cial, ponto n" lR43, do cargo de Oficial de Gabinete,
CD-DAS-102.1, que exercia no Gabinete do Quarto
Secretário, sendo a mesma nomeada para exercer o
cargo de Chefe de Secretaria do Gabinete do 20 Vice
Presidente, CD-DAS-lOL2; 6) Exoneração de Tercília
Maria M. Xavier, Técnico Legislativo Adjunto, Classe
"A", ponto n" 4435, do cargo de Assistente de Gabi
nete, CD-DAS-I02.I, que exercia no Gabinete do Líder
do Partido da Social Democracia Brasileira, sendo a
mesma nomeada para exercer, no Gabinete do Líder
do Partido da Social Democracia Brasileira, o cargo
de Secretário Particular, CD-DAS-102. L g) Exonera
ção. 1) Paulo Estáquio França, do cargo de Oficial de
Gabinete, CD-DAS-102, 1, que exercia no Gabinete do
Terceiro Secretário; 2) Sandra da Rocha Marmo de
Oliveira, Técnico em Pesquisa Legislativa, Classe Espe
cial, ponto n' 1855, O cargo de Assistente de Gabinete,
CE-DAS-102.1, que exercia no Gabinete do Líder do
Partido Comunista do Brasil, a partir dc 8 de março
do corrente ano; 6) Jorge Oliveira da Silva, do cargo
de Assessor Técnico, CD-DAS-102.3, que exercia no
Gabinete do 2' Secretário, a partir de 25 de março
de 1989; 7) Martha Zaiden Santos, Adjunto Parlamen
tar, Classe Especial, ponto n' 22671, do cargo de Oficial
de Gabinete, CD-DAS-102.1, que exercia no Gabinete
do l' Vice-Presidente. h) Nomeação em virtude de con
curso público, 1) Fábio Gondim Pereira da Costa, Ro
naldo Cezar da Silveira, Areliano Watanabe, José Pinto
de França, Magno Aurelio Chistovam Moreira, Jairo
Luiz Cruz Ramos, Wilham Xavier da Silva, Francisco
de Jesus Nunes Carvalho, José Fernando dos Santos
Angnello, Orlando José Guimarães Soares, Walbinson
Tavares de Araújo, Deusdedith Costa Filho, Orlando
de Sá Cavalcante Netto, Adriana Maria Dias Godoy,
Lucia Henrique Xavier Lopes, Allan Rosa Nazario dc
Oliveira, Jorge Senei Guenka Filho, Adriana Padula
.Jannuzi, Ângela Maria Galvão, Robinson Tavares de
Araujo, João Carlos Couto Lossio Filho, Antonio Ge
raldo Pereira Ferraz, Wellington Silva, Almir Apare
cido Alves de Oliveira, Eduardo Roberto Alves de Li
ma, Edna Pereira Lima, .José Batista Pereira Caputo,
Eliesio Luiz Ferreira, Adriano Braga e Álvaro Júnior
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Paiva Oliveira para exercerem o cargo de Operador
de Máquinas, CD-AL-023, Classe "A", Referência
NM.21; 2) Marcelo Pires Vieira, Guilherme Malheiro
da Rocha Pinto, Paulo Roberto Mendes, Humberto
Sampaio Neto, Arnaldo Genari de Oliveira, Fábio Ra
mos de Aratíjo Silva, Wilson Ferreira da Costa, Alexan
dre Lucia Fonseca e Jose Andrade [;opes para exerce
rem o cargo de Operador de Audivisual, CD-AL-022,
Classe "A", Referência NM.24. II - PAUTA DO SE.
NHOR I' VICE-PRESIDENTE. A Mesa aprova os pare
ceres proferidos por sua Excelência nos seguintes Proje
tos de Resolução: 1) n' 54, de 1989, que "dispõe sobre
o Regimento Interno da Câmara dos Deputados" 
pela aprovação, no~ termos do substituto do relator;
2) Determina o arquivamento das proposições que mcn
ciona e dá outras proyidéncias - pela aprovação; 3)
Do Senhor Deputado Erico Pegoraro, que "cria Comis
são Especial para reformulação de legislação agrária
brasileira" - pela rejeição. Com relação ao Projeto
de Decreto Legislativo n' 34, de 1989, que "dispõe sobre
a aplicação do Decreto Legislativo n' 72, de 1988, na
hipótese que especifica", a Mesa aprova o parecer do
relator, que conclui pela sua rejeição. Prosseguindo,
a Mesa aprova os pareceres proferidos pelo Senhor 1"
Vice-Presidente nos seguintes requerimentos de infor
mação: I) n' 140, de 1988, formulado pelo Senhor Depu.
tado Luiz Alfredo Salomão ao Senhor Ministro das Mí
nas e Energia, sobre operações financeiras da Petrobrás
Distribuidora - pelo encaminhamento; 2) n' 141, de
1988, formulado pelo Senhor Deputado Vicente Bogo
ao Poder Executivo (Ministro-Chefe do Gabinete Civil)
sobre a procedência de notícias de um provável entendi·
menta para a cessão de área da SAICA (Rosário do
Sul-RS) para manobra e treinamento de forças milita
res estrangeiras - pelo encaminhamento; 3) n' 168,
de 1989, formulado pelo Senhor Deputado AryValadão
ao Senhor Ministro da Cultura, sobre a Tomada de
Preços n' 002/89 - pelo encaminhamento; 4) n' 169,
de 1989, formulado pelo Senhor Deputado Ary Valadão
ao Senhor Ministro da Cultura, sobre a concessão de
bolsas de estudo a servidores e dependentes do Minsi
tério da Cultura - pelo encaminhamento; 5) nO 171,
de 1989, formulado pelo Senhor Deputado César Maia
ao Senhor Ministro da Aeronáutica, sobre'a continui
dade das obras du aeroporto de Jacarepaguá, no Rio
de Janeiro, e seus reflexzos sobre a vida daquele bairro
-pelo encaminhamento; 60 n' 172, de 1989, formulado
pelo Senhor Deputado Eliel Rodrigues ao Scnhor Mi
nistro de Estado do Planejamento, sobrea transferência
da data de pagamento dos vencimentos, proventos c
aposentadorias dos servidores públicos federais - pelo
encaminhamento; 7) n' 173, de 1989, formulado pelo
Senhor Deputado César Maia, ao Senhor Ministro da
Fazenda, sobre o Conselho Curador do Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço - pelo encaminhamento;
do César Maia ao Senhor Ministro de Estado dos Trans
portes, sobre edital de concorrência para concessão do
sistema ferroviário de carga entre Cuiabá e Porto Velho
Uberaba-Uberlândia, Santa Fé do Sul- pelo encami
nhamento; 9) nO 175, de 1989, formulado pelo Senhor
Deputado Ney Lopes ao Senhor Ministro das Comuni
cações, sobre a conclusão e funcionamento da central
telefônica da "cidade satélite", em Natal- Rio Grande
do Norte - pelo encaminhamento; 10) nO 176, de 1989,
formulado pelo Senhor Deputado Jorge Arbage ao Se
nhor Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência
da República, sobre a regulamentação do dispositivo
constitucional que concede pensão aos seringueiros ca
rentes recrutados nos termos do Decreto-Lei n' 5.813,
de 14 de dezembro de 1943 - pelo encaminhamento;
11) n" 177, de 1989, formulado pelo Deputado Ruy
Nedel ao Senhor Ministro dos Transportes, solicitando
informações sobre as indenizações dos funcionários do
GEIPOTE e EBTU - pelo encaminhamento; 12) n'
178, de 1989, formulado pelo Deputado Jorge Arbage
ao Senhor Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presi
dência da República, sobre o Projeto de Lei Comple
mentar dispondo sobre a organização e O funcionamen
to da Advocacia-Geral da União - pelo encaminha
mento; 13) n' 179, de 1989, formulado pelo Senhor
Deputado Ary Valadão aos Senhores Ministros da Fa
zenda e do Planejamento, sobre dispêndios com taxas
de compromisso (Fee Comitement) desembolsadas pelo
Governo brasileiro com o Banco Mundial- pelo enca
minhamento; 14) n' 180, de 1989, formulado pelo Se-
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nhor Deputado Arnaldo Faria de Sá ao Instituto Nacio
nal de Previdência Social - INPS, sobre o motivo do
não pagamento aos segurados da Previdência Social
das açües com sentença transitada em julgado - pelo
encaminhamento; 15) n' 181. de 1989, formulado pelo
Senhor Deputado Leopoldo Souza ao Banco do Brasil
- Carteira de Comércio Exterior - CACEX, sobre
a quantidade, valor e maiores exportadores de Cloreto
de Potássio para o Brasil -pelo encaminhamento; 16)
n' 182, de 1989, formulado pelo Senhor Deputado João
Paulo ao Senhor Ministro-Chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República, sobre a implantação de usina
siderúrgica em São Luís - Maranhão - pelo encami
nhamento; 17) n" 183, dc 1989, formulado pelo Senhor
Depuado Ary Valadão aO Senhor Ministro da Agricul
tura, sobre a demissão de servidores da Comissão Exe
cutiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CAPLAC
- pelo encaminhamento; 18) n" 184, de 1989, formu
lado pela Senhora Deputada Irma Passoni ao Senhor
Ministro do Planejamento e Assembléias Legislativas
e Câmaras de Vereadores de São Paulo (Capital), Rio
de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, sobre o
regime jurídico e Plano de Carreira do Servidor Público
-pelo encaminhamento, Prosseguindo, a Mesa aprova
o parecer do Senhor 1" Vice-Presidente, pela prejudicia
lidade do Requerimento sln". de autoria dos Senhores
Deputados Luiz Salomão e Ney Lopes, visando a cria
ção de Comissão Mista destinada a promover O exame
analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endivi
damento externo brasileiro, Prosseguindo, o Senhor l'
Vice-Presidente relata o rquerimento sln"', de autoria
da Comissão Teotonio Vilella, Comissão de Justiça e
Paz de São Paulo, Central Ünica de Trabalha,dores,
Comissão de Direitos Humanos da O,A,B, do Brasil
- Seção de São Paulo, Associação Brasileira de Im
prensa -São Paulo, sobre pedido de abertura de proce
dimento destinado a apurar ofensa ao decoro parla
mentar. "A Comissão Teotonio Vilella. a Comissão
de Justiça e Paz de São Paulo, a Central Única de
Trabalhadores. a Comissão de Direitos Humanos da
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo
e a Associação Brasileira de Imprensa - São Paulo
solicitam instauração de procedimento destinado a apu
rar ofensa ao decoro parlamentar atribuída ao Senhor
Deputado Amaral Netto e conseqüente perda de man
dato, se considerado o comportamento delituoso. Jun
tam ao pedido recorte do ,,'Jornal do Brasil", onde se
encontra reproduzida cópia de cartão de Natal enviado
pelo Senhor Deputados aos 120 membros componentes
de Anistia Internacional: referido cartão mistura pala
vras grosseiras em inglês e francês. recebidas como ofen
sas por aquelas pcssoas. Constam também do recorte
declaraçües do referido parlamentar ratificando sua po
sicão quanto à remessa dos referidos cartões. Os fatos
al~gados devem ser examinados à luz da Constit uicão
e lo Regimento Interno da Clmara dos Depurados,
no que não for com ela colidente, Dispõe o' art. 55.
seu inciso II e § [I' da Constituição: "Art, 55. Perderá
o mandato o Deputado ou Senador: '" [[ - cujo proce
dimento for declarado incompatível com o decoro rJarln
mentar. '" § I" É incompatível com o decoro parla
mentar. além dos casos definidos no Regimento Inter
no~ o abuso das prerrogativas asseguradas a !uernbrüs
do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens
indevidas ...... A Constituição Fedel'ul de~creveli dois
casos de cemfíguraçúo de infração ao decoro parImmen
tar e cometeu ao Regimento interno a descrição dos
outros casos típicos dessa infração, Ocorre que o fato
irnDutado ao membro desta Casa não foi descrito no
R~gimento Interno como modalidade apta a ensejar
o seu enquadramento nessa figura delituosa. tanto que,
pelo art. 262. !II. da lei interna, só há previsão de
aplicar-se a medida de censura ao Deputado que usar,
em discurso ou parecer. de e}[pressões ofensivas a
"membros do Poder Legislativo ou às autoridades cons~

tituídas dos demais Poderes da República" - hipóteses
diversas da noticiada no presente caso. Com a descricão
do fato-tipo é condição indispensável para aplicação
da lei penal. ou da norma disciplinar, projeção mitigada
da esfera penal, resulta no caso a impossibilidade de
aceitar a denúncia formulada pelos requerentes. De
se lembrar ainda, por oportullD, que D § 1" do arl.
253 do Regimento Interno estabelece que, nas hipótescs
do inciso II deste mesmo artigo (caso de ofensa ao
decoro parlamentar), a perda do mandato poderá scr
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invocada por iniciativa de "qualquer Deputado, da Me
sa ou de Partido Político, mediante representação docu
mentada, e dependerá do voto da Casa, em escrutínio
secreto". Ora. tal requisito não é satisfeito no presente
caso, disso decorrendo ilegitimidade de parte, sendo
também certo que, a esse fim, não poderia validamente
a douta Mesa secundar a iniciativa. à luz dos argumentos
expostos anteriormente, com a ohservação adicional
de que não será desarrazoado admitir que O comporta
mento alvejado pela representação se agasalhe na ga
rantia da inviolabilidade parlamentar, à falta de norma
punitiva anterior. Saliente-se que dita lacuna deverá
ser suprida com a edição do novo texto regime~tal,

preconizando-se a aprovação de um Código de Etica
e DecofQ Parlamentar e a exis!l~ncia de um alto Cole
cumbido de averiguar ocorrências dessa natureza.
Eventualmente, poderão os interessados intentar rea
brir a questão através da ação própria, perante o Supre
mo Tribunal Federal, na forma constitucionalmente
prevista. Em face do exposto, opinamos pelo arquiva
mento do pedido, dando-se ciência às partes signatá
rias", Em discusstto a matéria, a Mesa aprova o parecer
do Senhor Primeiro Vice-Presidente. lU - PAliTADO
SENHOR SEGUNDO VICE-PRESIDENTE. Sua Exce
lência relata o Processo n" 2.617189, de interesse do
Deputado Sérgio Carvalho. referente a desenvolso de
despesas médico-hospitalares, concordando com as in
formaçües do Senhor Diretor-Geral de que o processo
está em condiçóes de ser apreciado pela Mesa, vista
a documentação apresentada atender aos dispositivos
do Ato da Mesa n" 24183. Por essa razão, opina pelo
deferimento do pedido, Em discussão a matêria, a Mesa
aprova o parecer do Senhor Segundo Vice-Presidente.
IV - PAliTA DO SENHOR PRIMEIRO SECRETÁ
RIO. A Mesa aprova os pareceres proferidos por Sua
Excel~ncianos seguintes expedientes: aI Instalação de
equipamentos, I) Proces'io n' 23.516187, Deputado José
Moura, "O Senhor Deputado José Moura solicita, no
presente processo, autorização para instalar, em seu
gabinete, um computador e um telex. ambos de sua
propriedade. A matéria, na Cámara, é disciplinada peJo
Ato da Mesa n" 76, de 1985, Ouvida quanto às exigências
estabelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência, segurança e capacidade de energia
elétrica. a Administraçãü informa que TI:'io há impedi
mento técnico para a instalação pretendida pelo Senhor
Deputado José Moura, Em face do exposto, manifes
ta-se esta Secretaria pelo deferimenro da solicitação,
observando-se o disposto 110S artigos 2'" 3" e 4" do refe
rido Ato da Mesa n' 76, de 1985".2) Processo n" 24.113,
de 1987, Deputado Agdssiz Almeida, "O Senhor Depu
tado Agassiz Almeida solicita, no presente processo,
uutorização para instalar. em seu gabinete. um micro
computador. modelo CF-SOO, e uma impressora P-SOO,
de sim propriedade, A matéria, na CâlIlara, é discipli
nada pelo Ato da Mesa n" 76. de 1985. Ouvida quanto
às exigências estabelecidas no citado Ato e relativas
aos aspectos de conveniência. segurança c capacidade
de energia elétrica. a Administração informa que não
há impedimento técnico para a instalação pretendida
pelo Senhor Deputado l\gassiz Almeida, Em face do
exposto, manifesta-se esta Secretaria pdo deferimento
da- soiic](2Ção. observando-se o disposto nos artigos 2'\
}'.' e 4" do referido Ato da Mcsa n' 76. de 1985". 3)
Processos n:" 24·.407!87t: 24.408/87. Der)utado Antonio
Perosa. "O Senhor Deputado Antonití Perosa solicita,
no presente processo. autorização para instalar. em seu
gabinete, uma linha telefônica e um aparelho KS Multi
tel, modelo 939, de wa propriedade. A matéria, na
ülmara, é disciplinada pelo Atn da Mesa 111" 76, de
1985, Ouvida quanto às exigências estabelecida, no cita
do Ato e relativas :lOS aspectos de conveniência, ,egu
rança e capacidade de energia e.létrica, a Administração
informa que não há impedimento técnico para a instala
ção pretendida pelo Senhor Deputado Antonio ferosa.
Em face do exposto, manifesta-se esta Secretaria pelo
deferimento da solicitação, observando-se o disposto
nos anigo, 2', 3' e 4' do ref~rido Ato da Mesa n" 76.
de 1985", 4) Processo n" 24,674i87. Deputado Sérgio
Werneck, "O Senhor Deputado Sérgio Werneck :;oliei
ta, no presente processo, autorização para instalar, em
seu gabinete. uma linha telefônica de sua propriedade.
A matéria, na Câmara• .; disciplinada pelo Ato da Mesa
n" 76, de 1985, Ouvida quanto âs c"xigências estabe
lecidas no citado Ato e relativas aos aspectos de conve-
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niência, segurança e capacidade de energia elétrica, a
AdministraçãQ informa que não há impedimento técni
co para a instalação pretendida pelo Senhor Deputado
Sérgio Werncck, Em face do expostn, manifesta-se esta
Secretaria pelo deferimento da solicitação, observan
do-se o disposto nos artigos 2", 3' e 4:' do referido Ato
da Mesa n" 76, de 1985", 5) Processo n" 25,201187,
Deputado Júlio Campos. "O Senhor Deputado Júlio
Campos solicita, no presente processo, autorização para
imtalar, em seu gabinere, um identificador de chamadas
telefônicas Bina, de sua propriedade. A matéria. na
Cámara, é disciplinada pelo Ato da Mesa n' 76, de
1985, Ouvida quanto às exigências estabelecidas no cita
dn Ato e relativas aos aspectos de conveniência, segu
rança e capacidade de energia e tétrica, a Administração
informa que não hri impedimento técnico para a instala
ção pretendida pelo Senhor Deputado Júlio Campos,
Em face do exposto, manifesta-se esta Secretaria pelo
deferimento da solicitação. observando-se o disposto
nns artigos 2", 3" C 4' do referido Ato da Mesa n" 76.
de 1985".6) Processo n' 25.593187. Deputado Francisco
Coelho. "O Senhor Deputado Francisco Coelho solici
ta. no presente processo, autorização para instalar. em
seu gabinete, um microcomputador, de sua proprie
dade, A matéria. na Câmara, é disciplinada pelo Ato
da Mesa n' 76, de 1985, Ouvida quando às exigências
estabelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência. segurança e capacidade de energia
elétrica, a Administração informa que não há impedi
mento técnico para a instalação pretendida pelo Senhor
Deputado Francisco Coelho. Em face do exposto, mani
festa-se esta Secretaria pelo deferimento da solicitação.
observando-se o disposto nos artigos 2', 3" e 4" do refe
rido Ato da Mesa n" 76, de 1935", 7) Processo n" 364/88,
Deputado Jnsé Egreja. "O Senhor Deputado José Egre
ja solicita, 110 presente processo, autorização para insta
lar. em seu gabinetc, uma secreüiria eletrônica, de sua
propriedade, A matéria, na Cámara, é disciplinada pelo
Ato da Mesa n" 76 de 1985. Ouvida quanto às exigências
estabelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência. segurança o capacidade de energia
elétrica, a Administração informa que não há impedi
mento técnico para a instalação pretendida pelo Senhor
Deputado José Egreja, Em face do exposto, manifes
ta-se esta Secretaria pelo deferimento da soHcitação~

observando-se o disposto nos artigos 2'" J" e 4" do refe
rido Ato da Mesa n" 76, de 1985", 8) Processo n" 647188,
Deputado Vilson Souza. "O Senhor Deputado Vilson
Soúza solicita, no presente processo, autorização para
instalar, em seu gabinete, um aparelho de telex, de
sua propriedade, A matéria, na Câmara, é disciplinada
pelo Ato da Mesa n" 76, de 1985. Ouvida quanto às
exigências estabelecidas no citado i\ to e: relativas aos
aspectos de conveniência, segurança e capacidade de
energia elétrica, a Administração infomJa que não há
impedimento técnico para a instalação prerendida pelo
Senhor Deputado Vilson Souza, Em face do exposto.
8sta-se esta Secretaria pelo deferimento da solicitação.
observancio·se o disposto n05 artigos 2'1. )':' e 4'; do refe
rido Ato da Mesa n·' 76. de 1985", 9) Processo n"
1.469188, Deputado felipe [\llendes, "0 Senhor Depu
tado Felipe Mendes solicita, no presente proeesso, auto
rização para instalar. em seu gabinete _-um interfone.
marca Aneleo, de sua propriedade. A matéria. na Cá
mara. é disciplinada pelo Ato da IVfesa n" 76. de I985.
Ouvida quanto às exigéncias e.stabelêcidas no citado
./uo e relativas aos aspectos de conveniência. segurança
e capacidude de energia elétrica, a Administração infor
ma que não há impedimento técnico para a instalação
pretendida pelo Senhor Deputado Felipe Mendes, Em
face do exposto. manifesta·se "sta Secretaria pelo defe
rimento da solicitação, observando-se o disposto nos
artigos 2'. J" e 4" do referido Ato da Mesa n" 76, de
J9g5", 10) Processo n" 1.701188. Deputado Dionísio
Dal Prá. "0 Senhor Deputado Dionísio Dal Prá solicita.
no presente processo. autorização para instalar. em seu
gabinete, um eompatador e uma geladeira, llIUbas de
sua propriedade, A matéria, na Cámara, é disciplinada
pelo Ato da Mesa n" 76, de 1985, Ouvida quanto às
exigências estabelecidas no citado Ato e relativa aos
aspectos de conveniência, segurança e capacidade de
energia elétrica. a Administração informa que não há
impedimento técnico para a instalação pretendida pelo
Senhor Deputado Dionísio Dal Prá, Em face do expos
to, manifesta-se esta Secreraria pelo deferimento da
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solicitação, observando-se o disposto nos artigos 2", 3'
e 4' do referido Ato da Mesa n" 76, de 1985". 11)
Processo n' 1.856/88. Deputado Fábio Feldmann. "O
Senhor Deputado Fábio Feldmann solicita, no prcscnte
processo, autorização para instalar, em seu gabinete,
um equipamento telefônico, Sistema KS, de sua pro
priedade. A matéria, na Câmara, é disciplinada pelo
Ato da Mesa n' 76, de 1985. Ouvida quanto às exigéncias
estabelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência, segurança e capacidadc de energia
elétrica, a Administração informa que não há impedi
mento técnico para a instalação pretendida pelo Senhor
Deputado Fábio Feldmann. Em face do exposto, mani
festa-se esta Secretaria pelo deferimento da solicitação,
observando-se o disposto nos artigos 2'" 3" e 4' do refe
rido Ato da Mesa n' 76, de 1985". 12) Processo n°
1.958/88. Dcputado Dalton Canabrava. "O Scnhor De
putado Dalton Canabrava solicita, no presente proces
so, autorização para instalar, em seu gabinete, um apa
relho telefônico, de sua propriedade. A matéria, na
Câmara, é disciplinada pelo Ato da Mesa n' 76, de
1985. Ouvida quanto às exigências estabelecidas no cita
do Ato e relativas aos aspectos de conveniência, segu
rança e capacidade de energia elétrica, a Administração
informa que não há impedimento técnico para a instala
ção pretendida pelo Senhor Deputado Dalton Cana
brava. Em face do exposto, manifesta-se esta Secretaria
pelo deferimento da solicitação, observando-se o dis
posto nos artigos 2', 3' e 4' do referido Ato da Mesa
n9 76, dc 1985". 13) Processo n' 2.368188. Deputado
Nestor Duarte. "O Senhor Deputado Nestor Duarte
solicita, no presente processo, autorização para instalar,
cm seu gabinete, um aparelho de telex, dc sua proprie
dade. A matéria, na Câmara, é disciplinada pelo Ato
da Mesa n" 76, de 1985. Ouvida quanto às cxigências
estabelecidas no citado Ato e. relativas aos aspectos
de conveniência, segurança e capacidadc de energia
elétrica, a Administração informa que não hã impedi
mento técnico para a instalação pretendida pelo Senhor
Deputado Nestor Duarte. Em face do exposto, manifes
ta-se esta Secretaria pelo deferimento da solicitação.
observando-se o disposto nos artigos 2'. 3' e 4' do refe
rido Ato da Mesa n' 76, de 1985". 14) Processo n'
2.805/88. Deputado Mendes Ribeiro. "O Senhor Depu
tado Mendes Ribeiro solicita, no presente processo,
autorização para instalar, em seu gabinete, uma mã
quina IBM, um Ice-Bar, marca Elctrolux, e um sistema
telefônico NEC; todos de sua propriedade. A matéria,
na Câmara, é disciplinada pelo Ato da Mesa n" 76,
de 1985. Ouvida quanto às exigências estabelecidas no
citado Ato c relativas aos aspectos de conveniência.
segurança e capacidade de energia elétrica, a Adminis
tração informa que não há impedimento técnico para
a instalação pretendida pelo Senhor Deputado Mendes
Ribeiro. Em face do exposto. manifesta-se esta Secre
taria pelo deferimento da solicitação, observando-se o
disposto nos artigos 2", 3" e 4' do referido Ato da Mesa
n' 76, de 1985". 15) Proccsso n' 2.849188. Deputado
Francisco Sales. "O Senhor Deputado Francisco Sales
solicita, no presente processo, autorização para instalar,
em seu gabinete, um equipamento telefônico. Sistema
KS, de sua propriedade. A matéria. na Câmara, é disci
plinada pelo Ato da Mesa n° 76, de 1985. Ouvida quanto
às exigências estabelecidas no citado Ato e relativas
aos aspectos de conveniência, segurança e capacidade
de cnergia elétrica, a Administração informa que não
há impedimento técnico para a instalação pretendida
pelo Senhor Deputado Francisco Sales. Em face do
exposto, manifesta-se esta Secretaria pelo deferimento
da solicitação, observando-se () disposto nos artigos 2',
3' e 4' do referido Ato da Mesa n" 76, de 1985". 16)
Processo n' 2.1.73188. Dcputado Joaquim Francisco. "O
Senhor Deputado Joaquim Francisco solicita. no pre
sente processo, autorização para instalar, em seu gabi
nete, um aparelho de telex, de sua propriedade. A maté
lia, na Câmara, é disciplinada pelo Ato da Mesa n'
76, de 1985. Ouvida quanto às exigências estabelecidas
no citado Ato e relativas aos aspectos de conveniência.
segurança e capacidade de cnergia elétrica, a Adminis
tração informa que não há impedimento técnico para
a instalação pretendida pelo Senhor Deputado Joaquim
Francisco. Em facc do exposto, manifesta-se esta Secre
taria pelo deferimento da solicitação, observando-se o
disposto nos artigos 2', 3' e 4' do referido Ato da Mesa
n' 76, de 1985". 17) Processo n' 2.903/88. Deputado
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Daso Coimbra. "O Senhor Deputado Daso Coimbra
solicita, no presente processo, autorização para instalar,
na Comissão de Minas e Energia, uma máquina xerox.
A matéria, na Câmara. é disciplinada pelo Ato da Mesa
n' 76, de 1985. Ouvida quanto às exigências estabe
lecidas no citado Ato e relativas aos aspectos de conve
niência, segurança e capacidade de energia elétrica a
Administração informa que não há impedimento técni
co para a instalação pretendida pelo Senhor Deputado
Daso Coimbra. Face ao exposto, manifesta-se esta Sc
cretaria pelo deferimento da solicitação, observando-se
o disposto nos artigos 2', 3' e 4' do referido Ato da
Mesa n' 76, de 1985". 18) Processo n" 3.090188. Depu
tado Carlos Cotta. "O Senhor Deputado Carlos Cotta
rocesso. autorização para instalar, em seu gabinete, um
equipamento telefônico, Sistema KS, de sua proprie
dade. A matéria, na Câmara, é disciplinada pelo Ato
da Mesa n" 76, de 1985. Ouvida quanto às exigências
estabelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência, segurança e capacidade de energia
elétrica, a Administração informa que não há impedi
mento técnico para a instalação pretendida pelo Senhor
Deputado Carlos Colta. Face ao exposto, manifesta-se
esta Secretaria pelo deferimento da solicitação, obser
vando-se o disposto nos artigos 2', 3' e 4' do referido
Ato da Mesa n' 76, de 1985". 19) Processo n" 3.962/88.
Deputado Jorge Vianna. "O Senhor Deputado Jorge
Vianna solicita, no presente processo, autorização para
instalar, em seu gabinete, um microcomputador de sua
propriedade. A matéria, na Câmara, é disciplinada pejo
Ato da Mesa n"76, de 1985. Ouvida quanto às exigências
estabelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência, segurança e capacidade de energia
elétrica, a Administração informa que não há impedi
mento técnico para a instalação pretendida pelo Senhor
Deputado Jorge Vianna. Face ao exposto. manifesta-se
esta Secretaria pelo deferimento da soliciração, obser
vando-se o disposto nos artigos 2', 3' e 4' do referido
Ato da Mesa n' 76, de 1.985". 20) Processos n" 4.529/88,
4.632/88 e 5.346/88. Deputado Hélio Rosas. "O Senhor
Deputado Hélio Rosas solicita, nos processos em epí
grafe, autorização para instalar, em seu gabinete, um
.microcomputador Imagem PC-XT 640 K; um vídeo
MV-5000, uma impressora Epson LX800 e um estabili
zador RCV 800 METRON, equipamentos estes de sua
propriedade. A matéria, na Câmara, é disciplinada pelo
Ato da Mesan'76, de 1.985. Ouvida quanto às exigências
estabelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência, segurança e capacidade de energia
elétrica, a Administração informa que não há impedi
mento técnico para a instalação pretendida pelo Senhor
Deputado Hélio Rosas. Face ao exposto, manifesta-se
esta Secretaria pelo deferimento da solicitação, obser
vando-se o disposto nos artigos 2', )'1 e 4' do referido
Ato da Mesa n"76, de 1985". 21) Processo n"4.714/88.
Deputado Orlando Pacheco. "0 Senhor Deputado Or
iando Pacheco solicita, no presente processo, autori
zação para instalar, em seu gabinete. um computador
CP 500 e uma impressora P500S, ambos de sua proprie
dade. A matéria, na Câmara, é disciplinada pelo Ato
da Mesa n' 76, de 1985. Ouvida quanto às exigências
estahelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência, segurança e capacidade de energia
elétrica, a Administração informa que não hã impedi
mento técnico para a instalação pretendida pelo Senhor
Deputado Orlando Pacheco. Face ao exposto. manifes
ta-se esta Secretaria pelo deferimento da solicitação,
observando-se o disposto nos artigos 2', 3" e 4' do refc
rido Ato da Mesa n' 76, de 1985". 22) Processo n'
4.974/88. Deputada Eunice Michiles. "A Senhora De
putada Eunice Michiles solicita, no presente processo,
autorização para instalar, em seu gabinete. um bloquea
dor de telefone, de sua propliedade. A matéria, na
Câmara, é disciplinada pelo Ato da Mesa n' 76, de
1985. Ouvida quanto às exigências estabelecidas no cita
do Ato e relativas aos aspectos de conveniência, segu
rança e capacidade de energia elétrica. a Administração
informa que não há impedimento técnico para a instala
ção pretendida pela Senhora Deputada Eunice Michi
les. Face ao exposto, manifesta-se esta Secretaria pelo
deferimento da solicitação, observando-se o disposto
nos artigos 2', 3" e 4' do referido Ato da Mesa n" 76,
de 1985". 23) Processo n' 6.002/88. Deputado Basílio
Villani. "O Senhor Deputado Basílio Villani solicita,
no presente processo, autorização para instalar, em seu
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gabinete, um sistema KS de telefone, de sua proprie
dade. A matéria, na Câmara, é disciplinada pelo Ato
da Mesa n° 76, de 19-85. Ouvida quanto às exigências
estabelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência, segurança e capacidade de energia
elétrica, a Administração informa que não há impedi"
menta técnico para a instalação pretendida pelo Senhor
Deputado Basilio ViIlani. Face ao exposto, manifesta-se
esta Secretaria pelo deferimento da solicitação, obser
vando-se o disposto nos artigos 2", 3" e 4' do referido
Ato da Mesa n' 76, de 1985". 24) Processo n' 6.359188,
Deputado Benito Gama. "O Senhor Deputado Benito
Gama solicita. no presente processo, autorização para
instalar. em seu gabinete, dois aparelhos telefônicos,
de sua propriedade. A matéria, na Câmara, é discipli
nada pelo Ato da Mesa n' 76. de 1985. Ouvida quanto
às exigências estabelecidas no citado Ato e relativas
aos aspectos de conveniência, segurança e capacidade
de energia elétrica, a Administração informa que não
há impedimento técnico para a instalação pretendida
pelo Senhor Deputado Benito Gama. Face ao exposto,
manifesta-se esta Secretaria pelo deferimento da solici
tação, observando-se o disposto nos artigos 2', 3' e 4'
do referido Ato da Mesa n" 76, de 1985". 25) Processo
n') 6.748/88. Deputado Jonas Pinheiro. "O Senhor De
putado Jonas Pinheiro solicita, no presente processo.
autorização para instalar, em seu gabinete, um micro
computador, de sua propriedade. A matéria, na Câma
ra, é disciplinada pelo Ato da Mesa n' 76, de 1985.
Ouvida quanto às exigências estabelecidas no citado
Ato e relativas aos aspectos de conveniência, segurança
e capacidade de energia elétrica, a Administração infor
ma que não há impedimento técnico para a instalação
pretendida pelo Senhor Deputado Jonas Pinheiro. Face
ao exposto, manifesta-se esta Secretaria pelo deferi
mento da solicitação, observando-se o disposto nos arti
gos 2;-', 3" e 4" do referido Ato da Mesa n' 76, de 1985".
26) Processo n' 7.974/88. Deputado Alceni Guerra. "O
Senhor Deputado Alceni Guerra solicita, no presente
processo, autorização para instalar, em seu gabinete,
uma linha telefônica, de sua propriedade. A matéria,
na Câmara, é disciplinada pelo Ato da Mesa n' 76,
de 1985. Ouvida quanto às exigências estabelecidas no
citado Ato e relativas aos aspectos de conveniência,
segurança e capacidade de energia elétrica, a Adminis
tração informa que não há impedimento técnico para
a instalação pretendida pelo Senhor Deputado Aleeni
Guerra. Face ao exposto, manifesta-se esta Secretaria
pelo deferimento da solicitação, observando-se o dis
posto nos artigos 2" 3" e 4" do referido Ato da Mesa
n" 76, de 1985". 27) Processo n" 8.047/88. "O Senhor
Deputado José Santana de Vasconcellos solicita, no
presente processo, autorização para instalar, em seu
gabinete, um equipamento telefônico, de ~ua proprie
dade. A matéria, na Câmara, é disciplinada pelo Ato
da Mesa n' 76, de 1985. Ouvida quanto às exigências
itado Ato e relativas aos aspectos de conveniência, segu
rança e capacidade de energia elétrica. a Administração
informa que não há impedimento técnico para a instala
çáo pretendida pelo Senhor Deputado José Santana
de Vasconcellos. Face ao exposto, manifesta-se esta
Secretaria pelo deferimento da solicitação, observan
do-se o disposto nos artigos 2', 3" e 4' do referido Ato
da Mesa n' 76, de 1985". 28) Processo n' 8.328, de
1988. Deputado Miraldo Gomes. "O Senhor Deputado
Miraldo Gomes solicita, llO presente processo, autori
zação para instalar, em seu gabinete, microcomputador,
terminal de vídeo e impressora, de sua propriedade.
A matéria, na Câmara, é disciplinada pelo Ato da Mesa
n' 76. de 1985. Ouvida quanto às exigências estabe
lecidas n.o citado Ato e relativas aos aspectos de conve
niência, segurança e capacidade de energia elétrica, a
Administração informa que nào há impedimento técni
ca para a instalação pretendida pelo Senhor Deputado
Miraldo Gomes. Face ao exposto, manifesta-se esta Se
cretaria pelo deferimento da solicitação, observando-se
O disposto nos artigos 2", 3" e 4' do referido Ato da
Mesa n" 76, de 1985". 29) Processo n" 8.557/88. Depu
tado Ismael Wanderley. "O Senhor Deputado Ismael
Wanderley solicita, no presente processo, autorização
para instalar, em seu gabinete, um terminal de compu
tador, de sua propriedade. A matéria, na Câmara, é
disciplinada pelo Ato da Mesa n" 76, de 1985. Ouvida
quanto às exigências estabelecidas no citado Ato e rela
tivas aos aspectos de conveniência, seg~rança e capad-



2938 Sábado 29

dade de energia elétrica, a Administração informa que
não há impedimento técnico para a instalação preten
dida pelo Senhor Deputado Ismael Wanderley. Face
ao exposto, manifesta-se esta Secretaria pelo deferi
mento da solicitação, observando-se o disposto nos arti
gos 2', 3' e 4' do referido Ato da Mesa n' 76, de 1985".
30) Processo n' 8.716188. Deputado Stélio Dias. "O
Senhor Deputado Stélio Dias solicita, no presente pro
cesso, autorização para instalar, em seu gabinete. um
microcomputador e uma impressora, de sua proprie
dade. A matéria, na Cãmara, é disciplinada pelo Ato
da Mesa n' 76, de 1985. Ouvida quanto às exigências
estabelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência. segurança e capacidade de energia
elétrica, a Administração informa quc não há impedi
mento técnico para a instalação pretendida pelo Senhor
Deputado Stélio Dias. Face ao exposto, manifesta-se
esta Secretaria pelo deferimento da solicitação. obser
vando-se o disposto nos artigos 2", 3' c 4' do referido
Ato da Mesa n' 76, de 1985". 31) Processo n' 9.366/88.
Deputado Iberê Ferreira. "O Senhor Deputado Iberê
Ferreira solicita. no presente processo, autorização para
instalar, em seu gabinete. um microcomputador. de sua
propriedade. A matéria, na Câmara, é disciplinada pelo
Ato da Mesa n"76, de 1985. Ouvida quanto às exigências
estabelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência, segurança e capacidade de energia
elétrica, a Administração informa que não há impedi
mento técnico para a instalação pretendida pelo Senhor
Deputado Iberê Ferreira. Face ao exposto, manifesta-se
esta Secretaria pelo deferimento da solicitação, obser
vando-se o disposto nos artigos 2', 3' e 4' do referido
Ato da Mesa n' 76, de 1985". 32) Processo n" 10.254/88.
Vice-Liderança do Partido dos Trabalhadores. "A Vice
Liderança do Partido dos Trabalhadores solicita, no
presente processo. autorização para instalar. em seu
gabinete, um aparelho de telex alugado, correndo as
despesas por conta daquele partido. A matéria, na C~l

mara, é disciplinada pelo Ato da Mesa n' 76, de 1985.
Ouvida quanto às exigências estabelecidas no citado
Ato e relativas aos aspectos de conveniencia. segurança
e capacidade de energia elétric.a, a Administração infor
ma que não há impedimento técnico para a instalação
pretendida pela Vice-Liderança do Partido dos Traba
Uladores. Face ao exposto. manifesta-se esta Secretaria
pelo deferimento da solicitação, observando-se o dis
posto nos artigos 2", 3" e 4' do referido Ato da Mesa
n' 76, de 1985". 33) Processo n' 11.537188. Deputado
Ricardo Fiuza. "O Senhor Deputado Ricardo Fiuza
solicita, no plesente processo. autorização para instalar,
em seu gabinete, uma linha telefônica privativa entre
seu gabinete e sua residência, de sua propriedade. A
matéria, na Câmara, é disciplinada pelo Ato da Mesa
n' 76, de 1985. Ouvida quanto às exigênciasestabe
lecidas no citado Ato e relativas aos aspectos de conve
niência, segurança e capacidade de energia elétrica, a
Administração informa que não há impedimento técni
co para a instalação pretendida pelo Senhor Deputado
Ricardo Fiuza. Face ao exposto, manifesta-se esta Se
cretaria pelo deferimento da solicitação, observando-se
o disposto nos artigos 2', 3' e 4' do referido Ato da
Mesa n' 76, de 1985". 34) Processo n' 11.941188. Depn
tado Albérico Cordeiro. "O Senhor Deputado Albérico
Cordeiro solicita, na presente processo, autoriza',ão pa
ra instalar, em seu Gabinete nC' 736, do Anexo IV,
uma linha de telex. A matéria, na Câmara, é regulada
pelo Ato da Mesa n' 76, de 1985, que 'disciplina a
instalação de mãquinas e equipamentos. de propriedade
particular, nas depcndências da Câmara dos Deputa
dos'. Ouvida quanto às exigências estabelecidas no cita
do Ato e relativas aos aspectos de conveniência, segu
rança e capacidade de energia elétrica, a Administração
infonna que não há impedimento técnico para a instala
çáo pretendida pelo Senhor Deputado Albérico Cor
deiro. Face ao exposto, manifesta-se esta Secretaria
pelo dcferimento da solicitação, observando-se o dis
posto nos artigos 2', 3" e 4' do referido Ato da Mesa
n' 76, de 1985". 35) Processo n" 12.389188. Depntado
Erico Pegoraro. "O Senhor Deputado Erico Pegoraro
solicita, no presente processo, autorização para instalar,
em seu gabinete, um computador. de sua propriedade.
A matéria, na Câmara. é disciplinada pelo Ato da Mesa
n' 76, de 1985. Ouvida quanto às exigências estabe
lecidas no citado Ato e relativas aos aspectos de conve
niência, segurança c capacidade de energia elétrica, a
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Administração informa que não há impedimento técni
co para a instalação pretendida pelo Senhor Deputado
Erico Pegoraro. Face ao exposto. manifesta-se esta Se
crctaria pelo deferimento da solicitação, observando-se
o disposto nos artigos 2'. 3" e 4" do referidó Ato da
Mesa n" 76, de 1985". 36) Processo n" 12.587188. Depu
tado Orlando Pacheco. "O Senhor Deputado Orlando
Pacheco solicita, no presente processo, autorização para
instalar, em seu gabinete, um computador. A matéria.
na Câmara, é regulada pelo Ato da Mesa n" 76, de
1985, que "disciplina a instalação de máquinas e equipa
mentos. de propriedade particular, nas dependencias
as estabelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência. informa que não há impedimento téc
nico para a instalação pretendida pelo Senhor Deputado
Orlando Pacheco. Face ao exposto. manifesta-se esta
Secretaria pelo deferimento da solicitação, observan
do-se o disposto nos artigos 2", 3" e 4" do referido Ato
da Mesa n' 76, de 1985". 37) Processo n" 12.774188.
Deputado Fábio Feldmann. "O Senhor Deputado Fá
bio Feldmann solicita. no presente processo, autori
zação para instalar. em seu gabinete, uma linha telefô
nica. de sua propriedade. A matéria, na Câmara, é
disciplinada pelo Ato da Mesa n" 76, de 1985. Ouvida
quanto às exigências estabelecidas no citado Ato e rela
tivas aos aspcctos de conveniéncia, segurança e capaci
dade de energia elétrica, a Administração informa que
mio há impedimento técnico para a instalação preten
dida pelo Senhor Deputado Fábio Feldmann. Em face
do exposto, manifesta-se esta Secretaria pelo deferi
mento da solicitaçao, observando-se o disposto nos arti
gos 2', 3" e 4" do referido Ato da Mesa n" 76, de 1985".
38) Processo n' 13.058188. Deputada Moema São Thia
go. "A Senhora Deputada Moema São Thiago solicita,
no presente processo, autorização para instalar, em scu
gabinete, um microcomputador, de sua propriedade,
A matéria, na Câmara, é disciplinada pelo Ato da Mesa
n' 76, de 1985. Ouvida quanto às exigências estabe
lecidas no citado Ato e relativas ao~ aspectos de conve
niência, segurança e capacidade de energia elétrica, a
Administração informa que não há impedimento técni
co para a instalação pretendida pela Senbora Deputada
Moema São Thiago. Em face do exposto, manifesta-se
esta Secretaria pelo deferimento da solicitação, obser
vando-se o disposto nos artigos 2', 3' e 4' do referido
Ato da Mesa n' 76, de 1985". 39) Processo n' 13.100188.
Deputado José Yunes. "O Senhor Deputado José Yu
nes solicit.a, no presente processo, autorização para ins
talar, em seu gabinete, um aparelho do tipo Fac-Simile.
de sua propriedade. A matéria, na Câmara, é discipli
nada pelo Ato da Mesa n' 76, de 1985. Ouvida quanto
às exigencias estabelecidas no citado Ato e relativas
aos aspectos de conveniência, segurança c càpacidade
de energia elétrica. a Administração informa que não
ht\ impedimento técnico para a instalação pretendida
pelo Senhor Deputado José Yunes. Em face do exposto,
manifesta-se esta Secretaria pelo deferimento da solici
tação, observando-se o disposto nos artigos 2', 3" e 4"
do referido Ato da Mesa n" 76, de 1985".40) Processo
n" 14.186/88. Deputado Oscar Corrêa Júnior. "O Se
nhor Deputado Oscar Corrêa Júnior solicita, no pre
sente processo, autorização para instalar, em seu gabi
nete, um aparelho telefônico, de sua propriedade. A
matéria, na Câmara. é disciplinada pelo Ato da Mesa
n" 76, de 1985. Ouvida quanto às exigências estabe
lecidas no citado Ato e relativas aos aspectos de conve
niência. segurança e capacidade de energia elétrica, a
Administração informa que não há impedimento técni
co para a instalação pretendida pelo Senhor Dcputado
Oscar Corrêa Júnior. Em face do exposto. manifesta-se
esta Secretaria pelo deferimento da solicitação, obser
vando-se o disposto nos artigos 2", 3' e 4' do referido
Ato da Mesa n'76, de 1985". 41) Processo n" 14.953188.
Deputado João Agripino. "O Senhor Deputado João
Agripino solicita. no presente processo, autorização pa
ra instalar, em seu gabinete, dois aparelhos telefônicos.
de sua propriedade. A matéria, na Câmara, é discipli
nada pelo Ato da Mcsa n" 76, de 1985. Ouvida quanto
às exigências estabelecidas no citado Ato e relativas
aos aspectos de conveniência, segurança e capacidade
de energia etétrica, a Administração informa que não
há impedimento técnico para a instalação pretendida
pelo Senhor Deputado João Agripino. Em face do ex
posto, manifesta-se esta Secretaria pelo deferimento
da solicitação, observando-se o disposto nos artigos 2',
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3" e 4" do refcrido Ato da Mesa n" 76. de 1985". 42)
Processo n'! 15.225/88. Deputado José Yunes. "O Se
nhor Deputado José Yunes ,'olicita, no presente proces
so, autorização para instalar. em scu gabinete, uma
linha telefônica, de sua propriedade. A matéria, na
Câmara, é disciplinada pelo Ato da Mcsa n' 76, de
1985. Ouvida quanto às exigências estabelecidas no cita
do Ato e relativas aos aspectos de conveniência, segu
rança e capacidade de energia elétrica, a Administração
informa que não há impedimento técnico para a instala
ção pretendida pelo Senhor Deputado José Yunes. Em
face do exposto, manifesta-se esta Secretaria pelo defe
rimento da solicitação, observando-se o disposto nos
artigos 2", 3" e 4" do referido Ato da Mesa n" 76. de
1985". 43) Processo n" 15.556/88. Deputado Rospide
Neto. "O Senhor Deputado Rospide Neto solicita, no
presente processo, autorização para instalar, em seú
gabinete. um microcomputador, de sua propriedade.
A matéria. na Câmara, é disciplinada pelo Ato da Mesa
n" 76, de 1985. Ouvida quanto às exigências estabe
lecidas no citado At.o e relativas aos aspectos de conve
niência, segurança e capacidade de energia elétrica, a
Administração informa que não há impedimento técni
co para a instalação pretendida pelo Senhor Deputado
Rospide Neto. Em face do exposto. manifesta-se esta
Secretaria pelo deferimento da solicitação, observan
do-se o disposto nos artigos 2". 3" e 4' do referido Ato
da Mesa n'! 76, de 1985". 44) Processo n" 15.615/88.
Deputado Ricardo Fiuza. "O Senhor Deputado Ricar
do Fiuza solicita, no presente processo, autorização pa
rainstalar, em seu gabinete, uma tomada tipo "castelo",
para alimentação de um computador, de sua proprie
dade, A matéria, na Câmara, é disciplinada pelo Ato
da Mesa n" 76, de 1985. Ouvida quanto às exigências
estabelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência, segurança e capacidade de energia
elétrica, a Administração informa que não há impedi
mento téncico para a instalação pretendida pelo Senhor
Deputado Ricardo Fiuza. Em face do exposto, manifes
ta-se esta Secretaria pelo deferimento da solicitação,
observando-se o disposto nos artigos 2:,3' e 4' do refe
rido Ato da Mesa n" 76, de 1985". 45) Processo n'
15.946/88. Deputado Arnaldo Moraes. "O Senhor De
putado Arnaldo Moraes solicita, no presente processo,
autorização para instalar. em seu Gabinete, um sistema
telefônico, marca Multitel, com três aparelhos, de sna
propriedade, A matéria, na Câmara. é disciplinada pelo
Ato da Mesa n>76, de 1985. Ouvida quanto às exigências
estabelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência, segurança e capacidade de energia
elétrica, a Administra<;ão informa que não há impedi
mento técnico para a instalação pretendida pelo Senhor
Deputado Arnaldo Moraes. Em face do exposto, mani
festa-se esta Secretaria pelo deferimento da solicitação,

observando-se o disposto nos artigos 2", 3" e 4" do refe
rido Ato da Mesa n' 76, de 1985". 46) Processo n'
16.044/88. Depntado Airton Sandoval. "O Senhor De
putado Airton Sandoval solicita, no presente proces<f\
linha tcleiô~nka. d~ sua p;opriedade. A matéria, na
Câmara. é disciplinada pelo Ato da Mesa n' 76. de
1985. Ouvida quanto às exigências estabelecidas no cita
do Ato e relativas aos aspectos de conveniência, segu
rança e capacidade de energia elétrica. a Administração
infonna que não há impedimento técnico para a instala
ção pretendida pelo Senhor Deputado Airton Sandoval.
Em face do exposto, manifesta-se esta Secretaria pelo
deferimento da solicitação ob,ervando-se o disposto nos
artigos 2", 3" e 4" do referido Ato da Mesa n' 76, de
1985". 47) Processo n' 16.234188. Deputado Albérico
Filho. "O Senhor Deputado Albérico Filho solicita,
no presente processo, autorização para instalar, em seu
gabinete, um aparelho telefônico tipo KS; de sua pro
priedade. A matéria, na Câmara, é disciplinada pelo
Ato da Mesa n"76, de 1.985. Ouvida quanto às exigências
estabelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência, segurança e capacidade de energia
elétrica, a Administração informa que não há impedi
mento técnico para a instalação pretendida pelo Senhor
Deputado Albérico Filho. Em face do exposto, manifes
ta-se esta Secretaria pelo deferimento da solicitação,
observando-se o disposto nos artigos 2', 3' e 4" do refe
rido Ato da Mesa n' 76, de 1985". 48) Processo n'
16.411/88. Deputado Maguito Vilela. "O Senhor Depu
tado Maguito Vilela solicita, no presente processo, au-



Abril de 1989

torização para substituir, em seu Gabinete, um dos apa
relhos telefônicos. A matéria, na Câmara, é disciplinada
pelo Ato da Mesa n' 76, de 1985. Ouvida quanto às
exigências estabelecidas no citado Ato e relativas aos
aspectos de conveniência, segurança e capacidade de
energia elétrica, a Administração informa que não há
impedimentos técnicos para a instalação pretendida pe
lo Senhor Deputado Maguito Vilela. Em face do expos
to, manifesta-se esta Secretaria pelo deferimento da
solicitação, observando-se o disposto nos artigos 2', 3'
e 4' do referido Ato da Mesa n' 76, de 1985". 49)
Processo n' 17.742/88. Deputado Fábio Feldmann. "O
Senhor Deputado Fábio Feldmann solicita, no presente
processo, autorização para instalar, em seu gabinete,
um equipamento de telex, de sua propriedade. A maté
ria, na Câmara, é disciplinada pelo Ato da Mesa n"
76, de 1985. Ouvida quanto às exigências estabelecidas
no citado Ato e relativas aos aspectos de conveniência,
segurança e capacidade de' energia elétrica, a Adminis
tração informa que não há impedimento técnico para
a instalação pretendida pelo Senhor Deputado Fábio
Feldmaun. Em face do exposto, manifesta-se esta Secrc
taria pelo deferimento da solicitação, observando-se o
disposto nos artigos 2', 3' e 4' do referido Ato da Mesa
n° 76, de 1985". 50) Processo n' 19.169/88. Deputado
Sarney Filho. "O Senhor Deputado Sarney Filho solici
ta, no presente processo, autorização para instalar, em
seu gabinete, uma linha direta de telefone, de sua pro
priedade. A matéria, na Câmara, é disciplinada pelo
Ato daMesan'76, de 1985. Ouvida quanto às exigências
estabelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência. seguratiçe e capacidade elétrica, a Ad
ministração informa que não há impedimento técnico
para a instalação pretendida pelo Senhor Deputado Sar
ney Filho. Em face do exposto, manifesta-se esta Secre
taria pelo dcferimento da solicitação, obscrvando-se o
disposto nos artigos 2'" 3' e 4" do referido Ato da Mesa
n' 76, de 1985". 51) Proccsso n" 19.328188. Dcputado
Agassis Almeida. "O Senhor Deputado Agassiz Almei
da solicita, no presente processo, autorização para insta
lar, em seu gabinete, três aparelhos do sistema CS 3.000,
de sua propriedade. A matéria, na Câmara, é discipli
nada pelo Ato da Mesa n" 76, de 1985. Ouvida quanto
às exigências estabelecidas no citado Ato e relativas
aos aspectos de conveniência, segurança e capacidade
de energia elétrica, a Administração informa que não
há impedimento técnico para a instalação pretendida
pelo Scnhor Deputado Agassiz Almeida. Em face do
exposto, manifesta-se esta Secretaria pelo deferimento
da solicitação, observando-se o disposto nos artigos 2",
3' e 4" do referido Ato da Mesa n' 76, de 1985". 52)
Processo n" 19.687/88. Deputado Sarney Filho. "O Se
nhor Dcputado Sarney Filho solicita, no presente pro
cesso, autorização para instalar, em seu gabinete, um
sistema telefônico KS Multitel, de-sua propriedade. A
matéria, na Câmara, é disciplinada pelo Ato da Mesa
n" 76, de 1985. Ouvida quanto âs exigências estabe
lecidas no citado Ato e relativas aos aspectos de conve
niência, segurança e capacidade de energia elétrica, a
Administração informa que não há impedimento técni
co para a instalação pretendida pelo Scnhor Deputado
Sarney Filho. Em face do exposto, manifesta-se esta
Secretaria pelo dcferimento da solicitação, observan
do-se o disposto nos artigos 2", 3' e 4" do referido Ato
da Mesa n" 76, de 1985". 53) Processo n° 20.524/88.
Deputado Samir Achôa. "O Senhor Deputado Samir
Achôa solicita, no presente processo. autorização para_
instalar, em seu gabinete, um aparelho Fac-Simile. inar·
ca Sharp, modelo FO 420, de sua propriedade. A maté
ria, na Câmara. é disciplinada pelo Ato da Mesa n"
76, de 1985. Ouvida quanto às exigências estabelecidas
pelo citado Ato e relativas aos aspectos de conveniência,
segurança e capacidade de energia elétrica. a Adminis
tração informa que não há impedimento técnico para
a instalação pretendida pelo Scnhor Deputado Samir
Achôa. Em face do exposto, manifesta-se esta Secre
taria pelo deferimento da solicitação, observando-se o
disposto nos artigos 2', 3" e 4' do referido Ato da Mesa
n' 76, de 1985". 54) Processo n' 20.759/88. Deputado
José Egreja. "O Senhor Deputado José Egreja solicita,
no presente processo, autorização para instalar. em seu
gabinete, um microcomputador, de sua propriedade.
A matéria, na Câmara, é disciplinada pelo Ato da Mesa
n' 76, de 1985. Ouvida quanto às exigências eStabe
lecidas no citado Ato e rclativas aos aspectos de conve-
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niência, segurança e capacidade dc energia elétrica, a
Administração informa que não há impedimento técni
co para a instalação pretendida pelo Senhor Deputado
José Egreja. Em face do exposto, manifesta-se esta
Secretaria pelo deferimcnto da solicitação, observan
do-se o disposto nos artigos 2', 3" e 4" do referido Ato
da Mesa n" 76, de 1985". 55) Processo n° 21.994/88.
Deputado Vinicius Cansanção. "O Senhor Deputado
Vinicius Cansançáo solicita, no presente processo, auto
rização para instalar, em seu gabinete, um aparelho
telefônico, de sua propriedade. A matéria, na Câmara.
é disciplinada pelo Ato da Mesa n' 76, de 1985. Ouvida
quanto às exigências estabelecidas no citado Ato e rela
tivas aos aspectos de conveniência, segurança e capaci
dade de energia elétrica. a Administração informa que
ico para a instalação pretendida pelo Senhor Deputado
Vinicius Cansanção. Em face do exposto, manifesta-se
esta Secretaria pelo deferimento da solicjtação, obser
vando-se o disposto nos artigos 2', 3" e 4" do referido
Ato da Mesa n'1 76, de 1985". 56) Processo n' 21.492/88.
Deputado Ricado Fiuza. "O Senhor Deputado Ricardo
Fiuza solicita, no presente processo, autorização para
instalar, em seu gabinete, uma linha de telefone, de
sua propriedade. A matéria, na Câmara, é disciplinada
pelo Ato da Mesa n' 76, de 1985. Ouvida quanto às
exigências estabelecidas no citado Ato e relativas aos
aspectos de conveniência, segurança e capacidade de
cnergia elétrica, a Administração informa que não há
impedimento técnico para a instalação pretendida pelo
Senhor Deputado Ricardo Fiuza. Em face do exposto.
manifesta-se esta Secretaria pelo deferimento da solici
tação, observando-se o disposto nos artigos 2", 3' e 4'
do referido Ato da Mesa n" 76, de 1985". 57) Processo
n° 1.015/89. Deputado Paulo Macarini. "O Senhor De
putado Paulo Macarini solicita. no presente processo,
autorização para instalar, em seu gabinete, um equipa
mento de computação e respectiva impressora, de sua
propriedade. A matéria, na Câmara, é disciplinada pelo
Ato da Mesan'76, de 1985. Ouvida quanto às exigências
estabelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência, segurança e capacidade de energia
elétrica, a Administração informa que não há impedi
mento técnico para a instalação pretendida pelo Senhor
Deputado Paulo Macarini. Em face do exposto, mani
festa-se esta Secretaria pelo deferimento da solicitação,
observando-se o disposto nos artigos 2', 3'! e 4" do refe
rido Ato da Mesa n" 76, de 1985". 58) Processo n'
1.020/89. Deputado Flávio Palmier da Veiga. 2) Senhor
Deputado Flávio Palmier da Viega solicita, no presente
processo, autorização para instalar, em seu Gabinete,
um microcomputador, de sua propriedade. A matéria,
na Câmara, é disciplinada pelo Ato da Mesa n" 76,
de 1985. Ouvida quanto às exigências estabelecidas no
citado Ato e relativas aos aspectos de conveniência,
segurança e capacidade e energia elétrica, a Adminis
tração informa que não há impedimento técnico para
a instalação pretendida pelo Senhor Deputado Flávio
Palmier da Veiga. Em face do exposto, manifesta-se
esta Secretaria pelo deferimento da solicitação, obser
vando-se o disposto nos artigos 2", 3" e 4" do referido
Ato da Mesa n" 76, de 1985". 59) Processo n" 1.973189.
Deputado José Teixeira. "O Senhor Deputado José
Teixeira solicita, no presente processo, autorização para
instalar, em seu Gabinetc, três aparelhos telefônicos
GTE, de sua propriedade. A matéria, na Câmara, é
disciplinada pelo Ato da Mesa n" 76, dc 1985. Ouvida
quanto às exigências estabelecidas no citado Ato e rela
tivas aos aspectos de conveniência, segurança e capaci
dade de energia elétrica, a Administraçâo informa que
não há impedimento técnico para a instalação preten
dida pelo Senhor Deputado José Teixeira. Em face do
exposto, manifesta-se esta Secretaria pelo deferimento
da solicitação, observando-se o disposto nos artigos 2',
3' e 4' do referido Ato da Mesa n" 76, de 1985". 60)
processo n' 2.505/89. Deputado Borges da Silveira. "O
Senhor Deputado Borges da Silveira solicita. no pre
sente processo, autorização para instalação, em seu Ga
binete. 03 (três) aparelhos telcfônicos, marca Multitel,
de sua propriedade. A matéria, na Câmara, é discipli
nada pelo Ato da Mesa n° 76, de 1985. Ouvida quanto
às exigências estabelecidas no citado Ato e relativas
aos aspectos de conveniência, segurança e capacidade
de encrgia elétrica, a Administração informa que não
há impedimento técnico para a instalação pretendida
pelo Senhor Deputado Borges da Silveira. Em face do
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exposto, manifesta-se esta Secretaria pelo deferimento
da solicitação, observando-se o disposto nos artigos 2',
3' e 4' do referido Ato da Mesa n" 76, de 1985". 61)
Processo n' 2.876/89. Deputado Mauro Campos. "O
Senhor Deputado Mauro Campos solicita, no presente
processo, autorização para instalar, em seu Gabinete,
um aparclho fac-simile, de·sua proprieçlade. A matéria,
na Cãmara, é disciplinada pelo Ato da Mesa n' 76,
de 1985. Ouvida quanto às exigências estabelecidas no
citado Ato e relativas aos aspectos de conveniência,
segurança e capacidade de energia elétrica, a Adminis
tração informa que não há impedimento técnico para
a instalação pretendida pelo Senhor deputado Mauro
Campos. Em face do exposto, manifesta-se esta Secre
taria pelo deferimento da solicitação, observando-se o
disposto nos artigos 2", 3' e 4" do rcferido Ato da Mesa
n" 76, de 1985". 62) Processo s/n" Deputado Aécio Ne
ves Cunha. "O Senhor Deputado Aécio Neves Cunha
solicita, no presente processo, autorização para instalar,
em seu Gabinete, um Microcomputador, de sua pro
priedade. A matéria, na Câmara, é disciplinada pelo
Ato da Mesa n'76, de 1985. Ouvida quanto às exigências
estabelecidas no citado Ato e relativas aos aspectos
de conveniência, segural1ça e capacidade de energia
elétrica, a Administração informa que não há impedi
mento técnico para a instalação pretendida pelo Senhor
Deputado Aécio Ncves Cunha. Em face do exposto,
manifesta-se esta Secretaria pelo deferimento da solici
tação, observando-se o disposto nos artigos 2", 3' e 4'
do referido Ato da Mesa n" 76, de 1985". 63) Processo
n' 4.297189. Deputado Luiz Otávio Ziza Valadares. "O
Senhor Deputado Luiz Otávio Ziza Valadares solicita,
no presente processo, autorização para instalar, em seu
Gabinete um Microcomputador de sua propriedade.
A matéria, na Câmara, é disciplinada pelo ato da Mesa
n' 76, de 1985. Ouvida quanto às exigências estabe
lecidas no citado Ato e relativas aos aspcctos de conve
niência, segurança e capacidade de energia elétrica, a
Administração informa que não há impedimento técni
co para a instalação pretendida pelo Senhor Deputado
Luiz Otávio Ziza Valadares. Em face do exposto, mani
festa-se esta Secretaria pelo deferimento da solicitação,
observando-se o disposto nos artigos 2", 3' e 4' do refe
rido Ato da Mesa n' 76, de 1985". b) Reirtegração.
Processo n' 7.731/8K Jurema Arona de Carvalho. "Tra
ta o prcsente processo do pedido de reintegração formu
lado por Jurema Arona de Carvalho, ex-funcionária
desta Casa. Nos termos das informações, a requerente
é ex-ocupante do cargo de Assistente de Técnica Legis
lativa, Classe "B" Referência NM.24, da Categoria
Funcional de Assistente Legislativo, CD-AL-016, do
qual foi exonerada, a pedido, a partir de 13-4-83". Se
gundo o Dcpartamento de Pessoal, a legislação vigente
não ampara a pretensão. Com efeito, a Resolução n'
67. de 1962, assim dispõe em seu artigo 132. "A reinte
gração que decorrerá de decisão administrativa ou judi
ciária, é o reingresso ao serviço com ressarcimento das
vantagens ligadas ao cargo". Por outro lado, reinte
gração é o retorno ao cargo do servidor demitido ilegal
mentc, o que não ocorreu em relação à requerente.
Ressalta, ainda, o Sr. Diretor-Geral que "o expediente
no pode ser admitido como pedido de readmissão, em
face de tal medida ter sido revogada pela Resolução
n" 108/84". Diante do exposto, opino contrariamente
ao deferimento do pedido, nos termos da legislação
em vigor". c) Readmissão. Processo n" 17.591188. Sid
ney Doria Ferreira. "Trata o prcsente processo de solici
tação formulada por Sidney Doria Ferreira, ex-ocupan
te do emprego de Motorista Oficial da Tabela Perma
nente da Câmara, no sentido de ser rcadmitido no Qua
dro de Pessoal desta Casa, com base lIO art. 133 da
Resolução n' 67/62. O requerente foi admitido, nesta
Casa, em 6-5-75 e teve seu contrato de trabalho rescin
dido, a pedido, em 17-2-83, quando optou por prestar
serviços ao governo do Distrito Federal. Pelo Processo
n" 18.946/85, o requerente faz idêntico pedido, tendo
sido este indefcrido, conforme decisão de 4-12-85, da
Mesa, tratando-se, por conseguinte, o que agora é re
querido, dc prctensão que se renova. Nos termos do
art. 180, § 2', da Resolução n' 67, de 1962, aplicável,
também, neste caso, embora se trate de ex-servidor,
o pleito contra a autoridade que proferiu a primeira
decisão deve ser considerado como pedido de reconside
ração. E este, por outro lado, deve conter argumentos
de convencimento que permitam à autoridade refor-
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mular o seu entendimento, hipótese, agora, não confi
gurada. Ante o exposto. e considerando que a readmis
to e sim um ato de liberdade da administração, foi
revogada por força da Resolução n° 108, de 1984, esta
Secretaria manifesta-se por que seja mantida a deeistio
de 4-12-85, no Processo n" 18.946/85, e opina pelo não
conhecimento deste pedido". d) Lotação de Gabinete.
Processo sin" "A Liderança, na Cãmara, do Partido
Trabalhista Renovador (PTR) ficou extinta a prrrtir de
7 de março de 1989. com o retorno aos quadros do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB) do Deputado Messias Soares. seu único filia
do, e que ocupava aquela Liderança. Com fundamento
no artigo 3' da Resolução n" 17, de 1985, ratificado
pelo Ato da Mesa n'I 10, de 1987, em seu artigo 1",
parágrafo único, propõe a Administração seja revogado
o Ato da Mesa n" 50, de 1985, que dispõe sobre a
lotação de servidores no Gabinete do Líder do Partido
Trabalhista Renovador. Esta Secretaria, considerando
os dispositivos mencionados, manifesta-se favorável à
proposta, nos termos da minuta de Ato da Mesa apre
sentada pela Administração", A Mesa, em conseqüên
cia, resolvc baixar o Ato da Mesa n" U8. de 1989,
que vai publicado ao final da ata. e) Aposentadoria.
1) Processo n" 3.322/89. Virgulino Alexandrino ele Sou
za, "Trata o presente processo do pedido de aposen
tadoria formulado por Virgulino de Souza, ocupante
do cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-O 11 , Classe
Especial, Referência NS. 25. Segundo informa o Depar
tamento de Pessoal (fls. 7), o requerenre conta com
o tempo de serviço necessário à concessão, o que foi
demonstrado através do Mapa de Tempo de Serviço
de fls. 5, podendo ser aposentado, conforme minuta
de Ato de fls, 6, nos termos do artigo 40, inciso lU,
alínea a, da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os artigos 183, item lI. alínea
a, e 186, item I, alínea a, da Resolução n' 67, de 9
de maio de 1962. com as vantagens previstas no artigo
171 da Resolução n" 67, citada, combinado como artigo
3' da Lei n' 5.902, de 9 de julho de 1973; no artigo
7' da Resolução n' 1, de 7 de março de 1980, combinado
com o artigo 7" da Lei n" 6.907, de 21 de maio de
1981; no artigo l' da Resolução n' 1, de 18 de junho
de 1987; no artigo 165, item II da mesma Resolução
n' 67, combinado com o artigo 5' da Resolução n" 38,
de 24 de outubro de 1983, e no artigo 3" da Resolução
n' 5, de 28 de maio de 1985, com o provento aumentado
de 20%, na forma do artigo 193, item lI, da mencionada
Resolução n' 67. Ainda nos termos da instrução do
processo, ao servidor aplica-se o Decreto-Lei n' 2.365.
de 27-1O-H7 (DO de 28-10-87). ante o disposto no Ato
da Mcsa n" 36, de 6 de novembro de 1987, Manifesto-me
favoravelmente ao deferimento do pedido de acordo
com as informaçõI'S". 2) Processo n" 3.541/89. Darcy
Alba Martins, "Trata o presente processo do pedido
de aposentadoria formulado por Darcy Alba Martins,
ocupante do cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-Oll,
Classe "C", Referência NS.20. Segundo informa a De
partamento de Pessoal. (fls. 5). a requerente conta com
o tempo de serviço neccssário à concessão, n que fni
demonstrado através do Mapa de Tempo de Serviço
de fls, J. podendo ser aposentada, conformc minuta
de Ato de t1s. 4. nos termos do artigo 40. inciso m,
alínea a • da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os artigos 183, item n, alínea
a, 186. item I, alínea a e 193. item I, da Resolução
n' 67, de 9 de maio de 1962. com o provento corre!;pon
dente ao vencimento da classe Especial, Referência
NS,23, e com as vantagens previstas no artigo 171 da
Resolução n" 67, citada, combinado com o art. 3' da
Lei n' 5,902, de 9 de julho de 1973; no artigo 7' da
Resolução n' 1. de 7 de março de 1980, combinado
com o artigo 7" da Lei n" 6.907, de 21 de maio de
1981; no artigo 165, item VIII da mesma Resolução
n' 67, combinado com o artigo 5" da Resolução n' 38,
de 24 de outubro de 1983, e no artigo 3" da Resolução
n" 5, de 28 de maio de 1985. Ainda nos termos da
instrução do processo, à servidora aplica-se o Decre
to-Lei n' 2.365, de 27-10-87, (DO de 28-10-87) ante
o disposto nn Ato da Mesa n" 36, de 6 de novembro
de 1987. Manifesto-me favoravelmente ao deferimento
do pedido, de acordo com as informações". 3) Processo
n' 3.676/89. Antonio Walter de Souza Freitas. "Trata
o presente processo do pedido de aposentadoria formu
lado pro Antonio Waltcr de Souza Freitas, ocupante
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do cargo de Inspctor de Segurança Legislativa, CD
AL-014, Classe Especial. Referência NS. 21. Segundo
informa o Departamento de Pessoal (fls. 8), o reque
rente conta com o tempo de serviço necessário à conces
são o que foi demonstrado através do Mapa de Tempo
de Serviço de fls. 6. podendo ser aposentado conforme
minuta dc Ato de fls. 7, nos termos do artigo 40 inciso
m, alínea a da Constituição da Repúb1ica Federativa
do Brasil, combinado com os artigos 183, item 11. alínea
a, e 186, item I, alínea a, da Resolução n" 67, de 9
de maio de 1962, com as vantagens previstas no artigo
171 da Resolução n" 67, citada. combinado com o artigo
3" da Lei n" 5.902, de 9 de julho de 1973; rio artigo
7" da Resolução n" I. de 7 de março de 1980. combinado
com o artigo 7'1 da Lei n" 6,907. de 21 de maio de
1981; no artigo 1" da Resolução nO' 1, de 18 de junho
de 1987; no artigo 165. item VIII da mesma Resolução
n" 67, combinado com o mtigo 5" da Resolução n'I38,
de 24 de outubro de 1983, e no artigo 3' da Resolução
n" 5, de 28 de maio de 1985. com o provento aumentado
dc 20%. na forma do artign 193, item lI, da mencionada
Resolução n' 67. Ainda nos termos da instrução do
processo, ao servidor aplica-se o Decreto-Lei n" 2,365,
de 27-10-87, DO de 28-10-87), ante o disposto no Ato
da Mesa n" 36, de 6 de novembro de 1987. Manifesto-me
favorável ao deferimento do pedido, de acordo com
as informações". 4) Processo n' 3.705/89. Déa Maria
da Cunha Peixoto. "Trata o presente processo do pedi
do de aposentadoria formulado por Déa Maria da Cu
nha Peixoto, ocupante do cargo de Técnco Legislativo.
CD-AL-O\l, Classe Especial, Referência NS.25. Segun
do informa o Dcpartamento de Pessoal, (FLs. 5), a
requerente conta como tempo de serviço necessário à
concessão o que foi demonstrado através do Mapa de
Tempo de Serviço de fls. 3, podendo scr aposentada
conforme minuta de Ato de fls. 4, nos termos do art.
40, inciso III, alínea a, da Constituição da Rcpública
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 183,
itcm lI, alínea a, e 186. item L alínea a, da Resolução
n' 67. de 9 de maio de 1962, com as vantagens prcvistas
no artigo 171 da Resolução n" 67, citada, combinado
com o artigo 3' da Lei n" 5.902, de 9 de julho de 1973;
e 1980. combiando como artigo 7' da Lei n' 6.907, de
21 de maio de 1981: no artigo 2". § 1" da mencionada
Resolução n' 1. de 1980; no artigo 2', § 2" da Lei n"
6,325, de 14 de abril de 1976; no artigo I" da Resolução
n" 6, de 4 de junho de 1985; no artigo l' da Resolução
n' 1, dc 18 de junho de 1987; no artigo 165, item VIlI
da mesma Resolução rt~ 67, combinado com o artigo
5' da Resolnção n" 38. de 24 de outubro de 1983. e
no artigo 3" da Res0lução n' 5, de 28 de maio de 1985.
Ainda nos termos da instrução do processo, à servidora
aplicam-se as disposições prcvistas no Ato da Mesa n"
36, de 1987 (DL n' 2,365, de 27-10-87, DO de 28-10-87),
e no artigo 3" do Ato da Mesa n' 109, de 1989. Manifes
to-me favoravelmente ao deferimento do pedido de
acordo com as informações". A Mesa, em conseqüên
cia, resolve conceder exoneração à referida servidora
do cargo de Assistente de Gabinete, CD-DAS-102.1,
que exercia no Gabinete do Líder do Partido Demo
crático Social. 5) Processo n' 3,773/89. João Neirelli
Filho. "Trata o prescnte processo do pedido de aposen
tadoria formulado por João Neirelli Filho, ocupante
do cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-OI1. Classe
Especial, Referência NS.25. Scgundo informa o Depar
tamento de Pessoal. (fls. 5) o requerente conta com
o tempo de serviço necessário à concessão, o que foi
demonstrado através do Mapa de Tempo de Serviço
de fls. 3, podcndo ser aposentado, conforme minuta
de ato de fls. 4, nos termos do artigo 40. inciso m,
alínea a, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os
artigos 183.item 11, alínea a, e 186, item r. alínea a,
da Resolução n" 67, dc 9 de maio de 1962. COm as
vantagens previstas no artigo 171 da Resolução n" 67
citada, combinado com o artigo 3' da Lei n' 5,902,
de 9 de julho de 1973: no artigo 7" da Resolução nO,
I, de 7 de março de 1980. combinado com o artigo
7" da Lei n" 6,907, de 21 de maio de 1981; no artigo
I" da Resolução n'" 1, de 18 de junho de 1987; no artigo
165, item VIII da meSma Resolução n': 67, combinado
como artigo 5" da Rcsoluçáo n' 38, de 24 de outubro
de 1983. e no artigo 3' da Resolução 11" 5, de 28 de
maio de 1985, com o provento aumentado de 20%,
na forma do artigo 193, item 11, da mencionada Reso-
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lução n' 67. Ainda nos termos da instrução do processo,
ao servidor aplica-se o Decreto-Lei n° 2.365, de 27-10-87
(DO de 28-10-87), ante o disi'osto no Ato da Mesa
n" 36, de 6 de novembro de 1987. Manifesto-me favora
velmente ao deferimento do pedido. de acordo com
as informaçries". 6) Processo n' 3.781/89. Dulce Maria
de Azeredo Arneitz. "Trata o presentc processo do
pedido de aposentadoria formulado por Dulce Maria
de Azeredo Arneitz, ocupante do cargo de Técnico
Legislativo, CD-AL-Oll. Classe Especial, Referência
NS. 25. Segundo infomla o Departamento de Pessoal
(fls. 5), a requerente conta com o tempo de serviço
necessário à concessão, o que foi demonstrado através
do Mapa de Tempo de Serviço de fls. 3, podendo ser
aposentada conforme minuta de Ato de fl5,4, nOs ter
mos do artigo 40, inciso m, alínea a, da Constituição
da Repüblica Fede.rativa do Brasil, combinado com os
artigos 183, item IT, alínea a, e 186, item I, alínea a,
da Resolução n" 67, de 9 de maio de 1962. com as
vantagcns previstas no artigo 171 da Resolução n" 67,
citada, combinado com o artigo 3" da Lei n" 5.902.
de 9 de julho de 1973; no artigo 7' da Resolução n"
1, de 7 de março de 1980. combinado com o artigo
7" da Lei n' 6,907, de 21 de maio de 1981; no artigo
1" da Resolução n' 1, de 18 de junho de 1987; no artigo
165. item VIII da mesma Resolução n" 67, combinado
com o artigo 5" da Resolução n° 38, de 24 de outubro
de 1983, e no artigo 3' da Resolução no 5, de 28 de
maio de 1985, com o provento aumentado de 20% na
forma do artigo 193, item 11, da mencionada Resolução
n' 67. Ainda nos termos da instrução do processo, à
servidora aplica-se o Decreto-Lei n" 2.365, de 27-10-87
(DO de 28-10-87), ante o disposto no Ato da Mcsa
n' 36, de 6 de novembro de 1987. Manifesto-me favo
rável'lo deferimento do pedido, de acordo com as infor
mações". 7) Processo n' 3,862189, Paulo Leal de Meire
Iles. "Trata o presente processo do pcdido de aposen
tadoria formulado por Paulo Leal de Meirelles, ocu
pante do cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-On,
Classe Especial, Referência NS. 25. Segundo informa
o Departamento ele Pessoal, (t1s. 7), o requerente conta
com o tempo de serviço necessário it concessão, o que
foi demonstrado através do Mapa de Tempo de Serviço
de fls. 5, podendo ser aposentado, conforme minuta
de Ato de fls, 6, nos termos do artigo 40, inciso m,
alínea a, da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os artigos 183.item lI, alínea
a, e 186, item I, alínea a, da Resolução n" 67, de 9
de maio de 1962, com as vantagens previstas no artigo
171 da Resolução n" 67, citada, combinado com o artigo
3" da Lei n" 5,902, de 9 de julho de 1973; no artigo
7' da Resolução n' I, de 7 de março de 1980, combinado
com o artigo 7" da Lei n' 6.907. de 21 de maio de
1981: no artigo 2', § 1" da mencionada Resolução n"
1, de 1980; no artigo 2'" § 2" da Lei n' 6.325, de 14
de abril de 1976; no artigo I" da Resolução n' 6, de
4 de junho de 1985; no artigo I" da Resolução n' I,
de 18 de junho de 1987; no artigo 165, item VIII da
mesma Resolução n" 67, combinado com o artigo 5'
da Resolução n' 38, de 24 de outubro de 1983, e no
artigo 3" da Resolução n'·' 5, de 28 de maio do 1985,
Ainda nos termos da instrução do processo, ao se.rvidor
aplicam-se as disposições previstas no Ato da Mesa n'
36, de 1987 DL n" 2.365. ele 27-10-87, (DO de 28-10-87),
e no art. 3" do Ato da Mesa n'! 109, de 1.989. Manifes
to-me favoravelmente ao deferimento do pedido, de
acordo com as informações". A Mesa, em conseqüên
cia, resolve conceder exoneração ao referido servidor
do cargo de Assessor Legislativo, CD-DAS-102.3, que
exercia na Assessoria Legislativa. 8) Processo n'
4.069/89. Maria Laura da Cunha Lion. "Trata o pre
sente processo do pedido de aposentadoria formulado
por Maria Laura da Cunha Lion, ocupante do cargo
de Técnico Legislativo, CD-AL-011. Classe Especial,
Referência NS. 25 Segundo informa o Departamento
de Pessoal (fls. 5), a requerente conta com o tempo
de serviço necessário à concessão. o que foi demons
trado através do Mapa de Tempo de SetViço de fls,
3, podendo ser aposentada conforme minuta de Ato
de fls. 4. nos termos do artigo 40. inciso IIL alínea
a, da Constituição da República Federativa do Brasil.
combinado com os artigos 183, item Ir, alínea a, e
186, item I, alínea a, da Resolução n' 67, de 9 de maio
de 1962, com as vantagens previstas no artigo 171 da
Resolução n" 67. citada, combinado com o artigo 3'
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da Lei n" 5.902, de 9 de julho de 1973; no artigo 7"
da Resolução n" 1, de 7 de março de 1980, combinado
com o artigo 7" da Lei n" 6.907, de 21 de maio de
1981, no artigo 2", § l' da mencionada Resolução n"
I, de 1980; no artigo 2", § 2" da Lei n' 6.325. de 14
de abril de 1976; no artigo 1" da Resolução n" 6, de
4 deiunho de 1985; no artigo 1" da Resolução n" I,
de 18 de junho de 1987; no artigo 165, item Vlll da
mesma Resolução n" 67, combinado com o artigo 5"
da Resolução n" 38. de 24 de outubro de 1983. e no
artigo 3" da Resolução n' 5, de 28 de maio de 1985.
Ainda nos termos da instrução do processo. à servidora
aplicam-se as disposições previstas no Ato da Mesa n"
36, de 1987 (DL n" 2.365. de 27-10-87. DO de 28-10-87),
e no artigo 3" do Ato da Mesa n" 109, de 1989. Manifes
to-me favoravelmentc ao deferimento do pedido. de
acordo com as informações". A Mesa, em conseqüên
cia, concede exoneração à referida servidora do cargo
de Assessor Legislativo, CD-DAS-lm.3, que exercia
na Assessoria Legislativa; 9) Processo n" 4.073/89. Ed
son SanfAnna Vieira. "Trata o presente processo do
pedido de aposentadoria formulado por Edson Sant'A
nna Vieira. ocupante do cargo de Técnico Legislativo.
CD-AL-Oll. Classe Especial. Referência NS. 25. Se
gundo informa o Departamento de Pessoal, (fls. 6).
O requerente conta com o tcmpo de serviço necessário
à concessão, o que foi demonstrado através do Mapa
podendo ser aposentado conforme minuta de Ato de
fls. 5, nos termos do artigo 40. inciso 111, alínea a,
da Constituição da República Federativa do Brasil com
binado com os artigos 183. item lI. alínea a, e 186,
item 1. alínea a, da Resolução n° 67. de 9 de maio
dc 1962, com as vantagens previstas no artigo 171 da
Resolução n" 67, citada. combinado com o artigo 3"
da Lei n" 5.902. de 9 de julho de 1973; no artigo 7"
da Resolução n' 1, de 7 de março de 1980. combinado
com o artigo 7' da Lei n" 6.907. de 21 de maio de
1981; no artigo l' da Rcsolução' n" L de 18 de junho
de 1987; no artigo 165, item Vlll da mesma Resolução
n° 67, combinado com o artigo 5" da Resolução n" 38,
de 24 de outubro de 1983. e no artigo 3' da Resolução
n" 5. de 28 de maio de 1985. com o provento aumentado
e, 20%. na forma do artigo 193. item li, da mencionada
Resolução n" 67. Ainda nos termos da instrução do
procesw, ao servidor aplica-se o Decreto·Lei n" 2.365.
de 27-10-87 (D.O. de 28-10-87), ante o disposto no Ato
da Mesa nO 36. de 6 de novembro de 1987. Manifesto-me
favorável ao deferimento do pedido, de acordo com
as informações". 10) Processo n" 4.217/89. Roberto Tor
res Hollanda. "Trata o presente processo do pedido
de aposentadoria formulado por Roberto Torres Ho
lIanda. ocupante do cargo de Técnico Legislativo. CD
AL-Oll. Classe Especial. Referência NS 25. Segundo
informa o Departamento de Pessoal, (fls. 6), o reque
rente conta com o tempo de serviço nece5'ário à conces
são. o que foi demonstrado através do Mapa de Tempo
de Serviço de fls. 4, podendo ser aposentado. conforme
minuta de Aro de fls_ 5. nos termos do artigo 40, inciso
IH, alínea a. da Constituição da República Federativa
do Brasil. combinado com os artigos 183, item n. alínea
a. e 186, item 1, alínea 11. da Resolução n° 67. de
9 de maio de 1962. com as vantagens previstas no artigo
171 da Resolução n' 67, citadas, combinado com o artigo
3", da Lei n" 5.902. de 9 de julho de 1973; no artigo
7' da Resolução n" L de 7 de março dc 1989. combinado
com o artigo 7" da Lei n' 6.907. de 21 de maio de
1981; no attigo 2", § 1" da mencionada Resolução n"
1. de 1980; no artigo 2". § 2' da Lei n' 6.325, dc 14
de abril de 1976; no artigo I" da Resolução n' 6. de
4 junho de 1985; no artigo I" da Resolução n" 1, de
18 de junho de 1987; no artigo 165, item VIII da mesma
Resolução n° 67, combinado com o artigo 5" ela Reso
lução 38, de 24 de outubro de 1983, e no artigo 3"
da Resolução n' 5, de 28 de maio de 1985. Ainda da
nos termos da instrução do processo. ao servidor. apli
cam-se as disposiçõcs previstas no Ato da Mesa n'" 36,
de 1987 (DL n" 2.365, de 27-lIJ-87, 0,0. de 28-10-87),
e no art. 3' do Ato da Mesa n'" 109. de 1989. Manifes
to-me favoravelmente ao deferimento do pedido, de
acordo com as informações". A Mesa, em conseqüên
cia, conccde exoneração ao referido servidor do cargo
de Assessor Legislativo. CD-DAS-102.3. que exercia
na Assessoria Lefis1ativa. Il) Processo n' 4.386/89. Du
vaI Bruzzi Pinto Coelho.' "Trata o presente processo
do pedido de aposentadoria formulado por Duval Bruz-
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zi Pinto Coelho, ocupante do cargo de Técnico Legisla
tivo. CO-AL-Oll, Classe Especial. Referência NS-25.
Segundo informa o Departamento de Pessoal (fls. 5).
o requerente conta com o tempo de serviço necessário
à conc"ssão. o que foi demonstrado através do Mapa
de Tempo de Serviço de fls. 3, podendo ser aposentado.
conforme minuta dc Ato de 11s. 4. nm termos do artigo
40, inciso m. alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, comhinado com os artigos 183.
item Ir, alínea a, e 186, item 1. alínea a, da Resolução
n° 67. de 9 de maio de 1962. com as vantagens prevista
no artigo 171 da Resolução n" 67. citada. combinado
com o artigo li da Lei n' 5.9U2. de 9 de julho de 1973;
no artigo 7" da Rcsolução n" 1. dc 7 dc março de 1980.
combinado com o artigo 7' da Lei n" 6.9U7. de 21 de
maio de 1981; no artigo 2'. § 1" da mencionada Reso
lução n" 1, de 1980; no artigo 2'; § 2". da Lei nO 6.325,
de 14 de abril de 1976. no artigo 1" da Resolução n°
6, de 4 de ,junho de 1985; no artigo 1" da Resolução
n' L de 18 de junho de 1987: no artigo 165. item vm
da mesma Resolução n" 67. combinado com o artigo
5" da Resolução n' 38, de 24 de outubro de 1983. e
no artigo 3' da Resolução n' 5, de 28 de maio de 1985.
Ainda nos termos da instrução do processo, ao servidor
aplicam-se as disposição previstas no Ato da Mesa n';
36. de 1987 (DL n" 2.365. de 27-10-87. D.O. de
28-10-87), e no art. 3' do Ato da Mesa n° 109. de
1989. Manifcsto-me favoravelmente ao deferimento do
pedido. de acordo com as informações". A Mesa, em
conseqüência. concede exoneração ao referido servidor
do cargo de Assessor Legislativo, CO-OAS-102.3, que
exercia na Assessoria Legislativa. 12) Processo n°
4.434/89. Luiz Gomes Beguito. "Trata o presente pro
cesso do pedido de aposentadoria formulado por Luiz
Gomes Beguito, ocupante do cargo de Técnico Legisla
tivo. CD-AL-Oll. Classe Especial. Ref. NS 25. Segundo
informa o Departamento de Pessoal, (fl. 5), o reque
rente conta com o tempo de sewiço necessürio à conces
são, o que foi demonstrado através do Mapa de Tempo
de Serviço de fls. 3, podendo ser aposentado. conforme
minuta de Ato de t1s. 4. nos termos do artigo 40, inciso
111, alínea a, da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinado com os artigos 183. item 11, alínea
a, e 186. item 1. alínea a. da Resolução n" 67. de 9
de maio de 1962, com as vantagens prevHas no mtigo
171 da Resolução n'! 67. citada. combinado com o artigo
3" da Lei n" 5.902, de 9 de ,julho de 1973; no artigo
7" da Resolução n" 1. de 7 de março de 1980. combinado
com o artigo 7" da Lei n" 6.907. de 21 de maio de
1981; no artigo 2", § I", da mencionada Resolução n"
1. de 1980. no artigo 2", § 2", da Lei n" 6.325. de 14
de abril de 1976; ;0 artigo I" da Resolução n" 6, de
4 de ,junho de 1985; no artigo I' da Resolução n" 1.
de 18 de junho de 1987; no artigo 165, item V[[] da
mesma Resolução n' 67. combinado com ° artigo 5"
da Resolução n" 38. de 24 de outubro de 1983. e no
artigo 3" da Resolução n' 5. de 28 de maio de 1985.
Ainda nos termos da instrução do processo. ao servidor
aplicam-se as disposições prevista no Ato da Mesa n'
36. de 1987 (DL n' 2.365. de 27-10.87. 0.0. de
28-10-87). c no art. 3'1 do Ato da Mesa n" 109. de 1989.
Manifesto-me favoravelmente ao deferimento do pedi
do. dc acordo com as informaç<ics.·· A Mesa, em canse
qüéncia, concede exoneração ao referido servidor do
cargo de Assessor Legislativo, CD-DAS-102.3. que
exercia na Assessoria Legislativa. 13) Processo n'
5.390/89. Maria Helena May Pereira da Cunha. "Trata
oria formulado por Maira Helena May Pereira da Cu
nha. ocupante do cargo de Técnico Legislativo, co
AL-OU, Classe Especial, ReI. NS 25. Segundo informa
o Departamento de Pessoal (fls. 5), a requerente conta
com o tempo de Serviço necessário à concessão. o que
foi demonstrado através do Mapa de Tempo de Serviço
de fls. 3. podendo ser aposentada conforme minuta
de Ato de fls. 4, nos termos do artigo 40, inciso IIl,
alínea a, da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os artigos 183. item lI, alínea
a. e 186. item I alínea 11. da Resolução n" 67. de 9
de maio de 1962, com as vantagens previstas no artigo
171 da Resolução n' 67. citada. combinado com o artigo
3' da Lei n" 5.902. de 9 de julhO de 1973; no 3ltigo
1" da Resolução n° 1, de 7 de março de 1980, combinado
com o artigo 7" da Lei n' 6.907, de 21 de maio de
1981; no artigo l' da Resolução n" 1, de 18 de junho
de 1987; no artigo 165, item VIII da mesma Resolução
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n" 67. combinado com o artigo 5' da Resolução n' 38,
de 24 de outubro de 1983. e no artigo 3" da Resolução
n' 5, de 28 de maio de 1985, com o provento aumentado
de 20%. na forma do artigo n' 193, item 11, da mencio
nada Resolução n" 67. Ainda nos termos da instrução
do processo, à servidora aplica-se O Decreto-Lei n"
2.365. de 27-10-87, (0.0. de 28-10-87). ante Q disposto
no Ato da Mesa n" 36. de 6 de novembro de 1987.
Manifesto-me favorável ao deferimento do pedido. de
acordo com as informações." 14) Processo nCO 5.829.
Luiz Gonzaga Teixeira Borba. "Trata o presente pro
cesso do pedido de aposentadoria formulado por Luiz
Gonzaga Teixeira Borba. ocupante do cargo de Técnico
Legislativo. CD-AL-Oll,
Classe Especial, ReI. NS.25. Segundo informa o Depar
tamento de Pessoal. (fls. 7), o requerente conta com
o tempo de serviço necessário à concessão. o que foi
demonstrado através do Mapa de Tempo de Serviço
de fls. 5, podendo ser aposentado. conforme minuta
de Ato de fls. 6, nos termos do artigo 40, inciso UI,
alínea a, da Constituição da República Federativa do
Brasil. combinado com os artigos 183, item n. alínea
a, e 186. item I, alínea a, da Resolução n" 67, de 9
de maio de 1962. com as vantagens previstas no artigo
171 da Resolução n" 67, citada, combinado com o artigo
3' da Lei n" 5.902, de 9 de julho de 1973; no artigo
7" da Resolução n' 1. de 7 de março de 1980. combinado
com o artigo 7" da Lei n' 6.907, de 21 de maio de
1981; no artigo 2". ~ 1" da mencionada Resolução n"
1, de 1980; no artigo 2", § 2' da Lei n" 6.325, de 14
de abril de 1976; no artigo 1" da Resolução n' 6, de
4 de junho de 1985; no artigo 1" da Resolução n' 1,
de 18 de junho de 1987; no artigo 165. item VIII da
mesma Resolução n" 67, combinado com o artigo 5'
da Resolução n" 38. de 24 de outubro de 1983, e no
artigo 3" da Resolução n' 5, de 28 de maio de 1985.
Ainda nos termos da instrução do processo, ao servidor
aplicam-se as disposições previstas no Ato da Mesa n'
36, de 1987. DLn"2.365, de 27-10-87, (DO de 28-111-87),
e no art. 3" do Ato da Mesa n' 109, de 1989. Manifes
to-me favoravelmente ao deferimento do pedido, de
acordo com as informações." A Mesa. em conseqüên
cia, concede exoneração ao referido servidor do cargo
de Assessor Técnico, CD-DAS-102.3. que exercia no
Gabinete do 3" Secretário. Com a palavra, o Senhor
3" Secretário propõe que conste dos assentamentos fun
cionais do servidor Luiz Gonzaga Teixeira Borba o elo
gio da Mesa pelos relevantes serviços pelo mesmo pres
tados à Cãmara dos Deputados, a quem serviu com
dedicação e competência no desempenho das diversas
atribuições que lhe foram confiadas. o que é aprovado.
15) Processo n° 5.370/89. Fernando Moitinho Neiva.
"Trata o presente processo do pedido de aposentadoria
formulado por Fernando Moitinho Neiva, ocupante do
cargo de Técnico Legislativo. CD-AL-Oll, Classe Espe
cial, Ref. Ns.25. Segundo informa o Departàmento de
Pessoal (11s. 617). o requerente conta com o tempo de
serviço necessário à concessão, o que foi demonstrado
através do Mapa de Tempo de Serviço de fls. 4. podendo
ser aposentado. conforme minuta de Ato de fls. 5. nos
termos do artigo 40. inciso III. alfnea 11, da Constituição
da República Federativa do Brasil. combinado com os
artigos 183, item 11, alínea a. e 186, item I, alínea a,
da Resolução n' 67. de 9 de maio de 1962. com as
vantagens previstas no artigo 171 da Resolução n' 67,
citada, combinado com o artigo 3" da Lei n' 5.902.
de 9 de julho de 1973; no artigo 7" da Resolução n"
L de 7 de março de 1980, combinado com o artigo
7" da Lei n" 6.907. de 21 de maio de 1981; no artigo
2". § l' da mencionada Resolucão n' 1, de 1980; 110

artigo 2". § 2" da Lei n' 6.325. de 14 de abril de 1976;
no artigo l' da Resolução n' 6, de 4 de junho de 1985;
no artigo 1" da Resolução n° I, de 18 de junho de 1987;
no artigo 165, item VUI da mesma Resolução n" 67,
combinado com o artigo 5" da Resolução n" 38, de 24
de outubro de 1983, e no artigo 3" da Resolução no
5. de 28 de maio de 1985. Ainda nos termos da instrução
do processo. ao servidor aplicam-se as disposições pre
vistas no Ato da Mesa n" 36. de 1987. (DL n' 2.365,
de 27-10-87, 00 de 28-10-87). e no artigo 3' do Ato
da Mesa n" 109, de 1989. Manifesto-me favoravelmente
ao deferimento do pedido, de acordo com as informa
ções." A Mesa, em conseqüência, concede exoneração
ao referido servidor do cargo de Chefe do Serviço de
Relaç<ies Públicas, CD-DAS-lOL3, da ADIRP. Com
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a palavra, o Senhor 3' Secretário solicita que conste
dos assentamentos funcionais do servidor Fernando
Moitinho Neiva o elogio da Mesa pelos relevantes servi
ços que o mesmo prestou à Câmara dos Deputados,
a quem serviu com dedicação e competência no desem
penho de sua função de Chefe do Serviço de Relações
Públicas, o que é aprovado. 16) Processo n" 641189.
Symphronio Renato de Almeida. "Trata o presente pro
cesso da aposentadoria, por invalidez, de Symphronio
Renato de Almeida, no cargo de Técnico Legislativo,
CD-AL-Oll, Classe Especial, Ref. NS.25. O servidor
em apreço foi submetido a exames por Junta Médica
especialmente constituída, que opinou por sua aposen
tadoria, conforme se verifica do laudo datado de 9-3-89,
(fls. 7). Pela informação do Departamento de Pessoal,
de fls. IL a concessão da aposentadoria enquadra-se
no artigo 40, inciso I, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 183,
item IH, e 186, item I. alínea b, da Resolução n" 67,
com as vantagens previstas no artigo In da Resolução
n' 67, citada, combinado com o artigo 3' da Lei n'
5.902, de 9 de julho dc 1973; no artigo 7'.' da Resolução
n' 1, de 7 de março de 1980, combinado com o artigo
7' da Lci n" 6.907, de 21 de maio de 1981; no artigo
l' da Resolução n' 1, de 18 de junho de 1987; no artigo
Resolução n" 67, combinado com os artigos 5" e 6'1 da
Resolução n'! 38, de 24 de outubro de 1983, e no artigo
3' da Resolução n" 5, de 28 de maio de 1985. Por contar
com o tempo de scrviço fixado para aposentadoria vo
luntária, o que foi demonstrado através do Mapa de
Tempo de Serviço de fls. 09, ao servidor é dcvido au
mento de 20% sobre o provento, na forma do artigo
193, item lI, da mencionada Resolução n" 67. Ainda
nos termos da instrução do processo, ao servidor apli
ca-se o Decreto-Lei n" 2.365, de 27-10-87, (DO dc
28-10-87), ante o disposto no Ato da Mesa n' 36, de
6 de novembro de 1987. Manifesto-me favoravelmente
ao deferimento do pedido, de acordo com as informa
ções." 17) Processo n" 4.724/89. Manoel Machado da
Costa. "Trata o presente processo do pedido de aposen
tadoria formulado por Manoel Machado da Costa, ocu
pante do cargo de Inspetor de Segurança Legislativa,
CD-AL-014, Classe Especial, Rcf. NS.21. Segundo in
forma o Departamento de Pessoal, (fls. 6), o requerente
conta com o tempo de serviço necessário à concessão,
o que foi dcmonstrado através do Mapa de Tempo de
Serviço de fls., 4, podendo ser aposentado, conforme
minuta de Ato de fls. 5, nos termos do artigo 40';' inciso
HI, alínea a, da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinado com os artigos 183, item n, alínca
a, e 186, item r. alínea a, da Resolução n' 67, de 9
de maio de 1962, com as vantagens previstas no artigo
171 da Resolução n' 67, citada, combinado com o mtigo
3' da Lei n' 5.902, de 9 de julho de 1973; no artigo
7' da Resolução n' I, de 7 de março de 1980, combinado
com o artigo 7" da Lei n' 6.907, de 21 de maio de
1981; no artigo 1" da Resolução n' ], de 18 de junho
de 1987; no artigo 165, itcm Vln da mesma Resolução
n' 67, combinado com o artigo 5" da Resolução n' 38,
de 24 de outubro de 1983, e no artigo 3' da Resolução
n' 5, de 28 de maio de 1985, com o proveuto aumentado
de 20%, na forma do artigo 193, itcm H, da mcncionada
Resolução n' 67. Ainda nos termos da instrução do
processo, ao servidor aplica-se o Decreto-Lei n' 2.365,
de 27-10-87, (DO de 28-10-87), ante o disposto no Ato
da Mesa n' 36, de 6 de novembro de 1987. Manifesto-me
favoravelmente ao deferimento do pedido, de acordo
com as informações." 18) Processo n" 5.073/89. Jane
Vianna de Mello. "Trata-se o presente processo do pe
dido de aposentadoria formulado por Jane Vianna de
Mello, ocupante do cargo de Técnico Legislativo, CD
AL-Oll, Classe Especial, Ref. NS.25. Segundo informa
o Departamento de Pessoal, (fls. 516), a requerente
conta com o tempo de serviço necessário à concessão,
o que foi demonstrado através do Mapa de Tempo de
Serviço de fls. 3, podendo ser aposentada, conforme
minuta dc Ato de fls. 4, nos termos do artigo 40, inciso
IlI, alínea a, da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinado com os artigos 183, item lI, alínea
a, e 186, item I, alínea a, da Resolução n' 67, de 9
de maio de 1962, com as vantagens previstas no artigo
171 da Resolução n' 67, citada, combinado com o altigo
3' da Lei n' 5.902, de 9 de julho de 1973; no artigo
7' da Resolução n' L de 7 de março de 1980, combinado
com o artigo 7' da Lei n" 6.907, de 21 de maio de .
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1981; no artigo 1" da Resolução n" 1, de 18 de junho
de 1987; no artigo 165, item VIlI da mesma Resolução
n" 67, combinado com o artigo 5" da Resolução n' 38,
de 24 de outubro de 1983, e no artigo 3" da Resolução
n" 5, de 2x de maio de 1985, com o provento aumentado
de 20%, na forma do artigo 193. item Il, da mencionada
Resolução n" 67. Ainda nos termos da instrução do
processo, à servidora aplica-se o Decteto-Lei n' 2.365,
de 27-10-87, (DO de 28-10-87), ante o disposto no Ato
da Mesa n" 36, de 6dc novembro de 1987. Manifesto-me
favoravelmente ao deferimento do pedido, de acordo
com as informações." 19) Processo n' 5.970/89. Paolo
Orlando Piacesi. "Trata o presente processo do pedido
de aposentadoria formulado pelo servidor Paolo Orlan
do Piacesi, ocupante do cargo de Técnico Legislativo,
CD-AL-OI1. Classe Especial, Ref. NS.25. Segundo in
forma o Departamento de Pessoal, (fls. 6), o requerente
conta com o tempo de serviço necessário à concessão,
o que foi demonstrado através do Mapa de Tempo de
Serviço de fls. 4. podendo ser aposentado. conforme
minuta de Ato de fls. 5, nos termos do artigo 40, inciso
TU, alínea a, da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinado com os artigos 183, item lI, alínea
a, e 186, item L alínea a, da Resolução n' 67, de 9
de maio de 1962, com as vantagens previstas no artigo
171 da Resolução n" 67, citada, combinado com o artigo
3' da Lei n' 5.902, de 9 de julho de 1973; no artigo
7" da Resolução n" I, de 7 de março de 1980. combinado
com o artigo 7, da Lei n" 6.907, de 21 dc maio de
1981; no artigo 2', ~ 1" da mencionada Resolução n'
I, de 1980, no artigo 2", § 2" da Lei n" 6.325, de 14
de abril de 1976; no artigo 1\' da Resolução n" 6, de
4 de junho de 1985; no artigo I' da Resolução n' 1,
de 18 de junho de 1987; no artigo 165, item VUI da
mesma Resolução n" 67, combinado com o artigo 5'
da Resolução n" 38, de 24 de outubro de 1983, e no
artigo 3, da Resolução n' 5, de 28 de maio de 1985.
Ainda nos termos da instrução do processo, ao servidor
aplicam-se as disposições previstas no Ato da Mesa n'
36, de 1987, DLn'2.365, de 27-10-87, (DO de 28-10-87),
e no artigo 3' do Ato da Mesa n" 109, de 1989. Manifes
to-me favorável ao deferimento do pedido, de acordo
com as informações." A Mesa, em conseqüência, conce
de exoneração ao referido servidor do cargo de Assessor
Técnico-Jurídico, CD-DAS-102.3, que exercia no De
partamento de Comissões. 20) Processo n' 4.580/89.
Lêda Gayer Costa. "Trata o presente processo do pedi
do de aposentadoria formulado pela servidora Lêda
Gayer Costa, ocupante do cargo de Assistente Técnico
CD-AL-019, Classe Especial, Ref. NS.25. Segundo in
forma o Departamento de Pessoal, (fls. 5/6), a reque
rente conta com o tempo de serviço necessário à conces
são, o que foi demonstrado através do Mapa de Tempo
de Serviço de fls. 3, podendo ser aposentada, conforme
minuta de Ato de fls. 4, nos termos do artigo 40, inciso
UI, alínea a, da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinado com os artigos 183, item lI, alínea
a. e 186, item l, alínea a, da Resolução n' 67, de 9
de maio de 1962, com as vantagens previstas no artigo
171 da Resolução n' 67, citada, combinado com o artigo
3' da Lei n' 5.902, de 9 de julho de 1973; no artigo
7' da Resolução n' 1, de 7 de março de 1980, combinado
com o artigo 7' da Lei n' 6.907, de 21 de maio de
1981; no artigo 2", § l' da mencionada Resolução n'
I, de 1980; no artigo 2", § 2" da Lci n' 6.325, de 14
, 6, de 4 de junho de 1985; no artigo l' da Resolução
n' I, de 18 de junho de 1987; no artigo 165, item VIII
da mesma Resolução n" 67, combinado com o artigo
5' da Resolução n' 38, de 24 de outubro de 1983, e
no artigo 3' da Resolução n' 5, de 28 de maio de 1985.
Ainda nos termos da instrução do processo, à servidora
aplicam-se as disposições previstas no Ato da Mesa n"
36, de 1987, DLn'2.365, de 27-10-87, (DO de 28-10-87),
e no artigo 3' do Ato da Mesa n' 109, de 1989. Manifes
to-me favorável ao deferimento do pedido, de acordo
com as informações." A Mesa, em conseqüência, conce
de exoneração à referida funcionária do cargo de Asses
sorLegislativo -Área doze, CD-DAS-102.3, que exer
cia na Assessoria Legislativa. 21) Processo n' 5.133189.
Rubem de Azevedo Lima. "Trata o presente processo
do pedido de aposentadoria formulado por Rubem de
Azevedo Lima, ocupante do cargo de Técnico em Pes
quisa Legislativa, CD-AL-013, Classe Especial, Ref.
NS.25. Segundo informa o Departamento de Pessoal,
(fls. 516), o requerente conta com o tempo de serviço
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necessário à concessão, o que fOI uemonstrado através
do Mapa de Tempo de Serviço de fls. 3, podendo ser
aposentado. conforme minuta de Ato de fls. 4, nos
termos do artigo 40, inciso lU, alínea a, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os
artigos 183, item lI, alínea a, e 186, item I, alínea a,
da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, com as
vantagens previstas no artigo 171 da Resolução n" 67,
cita~a, combinado com o artigo 3' da Lei n" 5.902.
de 9 de julho de 1973; no artigo 7' da Resolução n"
], de 7 de março de 1980. combinado com o artigo
7" da Lei n" 6.907. de 21 dc maio de 1981; no artigo
1" da Resolução n' 1, de 18 de junho de 1987; no artigo
165, item VIII da mesma Resolução n" 67, combinado
com o artigo 5" da Resolução n" 38, de 24 de outubro
de 1983, e no artigo 3' da Resolução n" 5, de 28 de
maio de 1985, com o provento aumentado de 20%,
na forma do artigo 193, item 11, da mencionada Reso
lução n" 67. Ainda nos termos da instrução do processo,
ao servidor aplica-se o Decreto-Lei n" 2.365. de
27-10-87, (DO de 28-10-1'17), ante o disposto no Ato
da Mesa n' 36, de 6 de novembro de 1987. Manifesto-me
favoravelmente ao deferimento do pedido, de acordo
com as informações." 22) Processo n'! 5.134/89. Edson
Nogueira da Gama. 'Trata o presente processo do pedi
do de aposentadoria formulado pelo servidor Edson
Nogueira da Gama, ocupante do cargo de Técnico Le
gislativo, CD-AL-Oll, Classe Especial, Ref. NS.25. Se
gundo informa o Departamento de Pessoal, (fls. 819),
o requerente conta com o tempo de serviço necessário
à concessão, o que foi demonstrado através do Mapa
de Tempo de Serviço de fls. 516, podendo ser aposen
tado, conforme minuta de Ato de fls. 7. nos termos
do artigo 40, inciso m, alínea a, da Constituição da
República Federativa do Brasil, combinado com os arti
gos 183, item lI, alínea a, e 186, item I, alínea a, da
Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, com as vantagens
previstas no artigo 171 da Resolução n'! 67, citada, com
binado com o artigo 3' da Lei n" 5.902, de 9 de julho
de 1973; no artigo 7" da Resolução n" I, de 7 de março
de 1980, combinado com o artigo 7" da Lei n' 6.907,
de 21 de maio de 1981; no artigo 2', § l' da mencionada
Resolução n' 1, de 1980; no artigo 2", § 2" da Lei n"
6.325, de 14 de abril de 1976; no artigo l' da Resolução
n' 6, de 4 de junho de 1985; no artigo l' da Resolução
n' 1, de 18 de junho de 1987; no artigo 165, item VIII
da mesma Resolução n' 67, combinado com o artigo
5' da Resolução n' 38, de 24 de outubro de 1983, e
no artigo 3' da Resolução n" 5, de 28 de maio de 1985.
Ainda nos termos da instrução do processo, ao servidor
aplicam-se as disposições previstas no Ato da Mesa n'l
36, de 1987, (DLn'2.365, de27-1O-87,DO de 28-10-87),
e no artigo 3' do Ato da Mesa n' 109, de 1989. Manifes
to-me favorável ao deferimento do pedido, de acordo
com as informações." A Mesa, em conseqüência. conce~
de exoneração ao referido servidor do cargo de Secre
tário de Comissão Permanente, CD-DAS-101.2, que
exercia na Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões. 23) Processo n'
5.210/89. Mário Honório Teixeira Filho. "Trata o pre
sente processo do pedido de aposentadoria formulado
por Mário Honório Teixeira Filho, ocupante do cargo
de Técnico Legislativo, CD-AL-Oll. Classe Especial,
Ref. NS.25. Segundo informa o Departamento de Pes
soal, (fls. 7/8), o requerente conta com o tempo de
serviço necessário à conc~ssão, o que foi demonstrado
através do Mapa de Tempo de Serviço de fls. 4/5, poden
do ser aposentado, conforme minuta de Ato de fls.
6, nos termos do artigo 40, inciso IH, alínea a, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, combinado
com os artigos 183, item fI, alínea li, e 186, item I,
alínea a, da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962,
com as vantagens previstas no artigo 171 da Resolução
n" 67, citada, combinado com o artigo 3' da Lei n'
5.902, de 9 de julho de 1973; no artigo 7' da Resolução
n' 1, de 7 de março de 1980, combinado com o artigo
7' da Lei n' 6.907, dc 21 de maio de 1981; no artigo
1'1 da Resolução n' 1, de 18 de junho de 1987; no artigo
165, item VIII da mesma Resolução n' 67, combinado
com o artigo 5' da Resolução n'! 38, de 24 de outubro
de 1983, e no artigo 3' da Resolução n' 5, de 28 de
maio de 1985, com o provento aumentado de 20%,
na forma do artigo 193, item lI, da mencionada Reso
lução n' 67. Ainda nos termos da instrução do processo,
ao servidor aplica-se o Decreto-Lei n' 2.365, de
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27-10-87, (DO de 28-10-87), ante o disposto no Ato
da Mesa n" 36, de 6 de novembro de 1987. Manifesto-me
favoravelmente ao deferimento do pedido, de acordo
com as infonnações." 24) Processo n' 5.526/89, Matheus
Octavio Mandarino. "Trata o presente processo do pe
dido de aposentadoria formulado pelo servidor Matheus
Octavio Mandarino, ocupante do cargo de Técnico Le
gislativo, CD·AL·011, Classe Especial, Ref. NS.25. Se
gundo informa o Departamento de Pessoal, (fls. 617),
o requerente conta com o tempo de serviço necessário
à concessão, o que foi demonstrado através do Mapa
de Tempo de Serviço dc fls. 3/4, podendo ser aposen
tado, conforme minuta de ato de fls. 5, nos termos
do artigo 40, inciso 1Il, alínea a, da Constituição da
República Federativa do Brasil, combinado com os arti
gos 183, item lI, alínea a, e 186, item L alínea a, da
Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, com as vantagens
previstas no artigo 171 da Resolução n" 67, citada, com
binado com o artigo 3" da Lei n" 5.902, de 9 de julho
de 7 de março de 1980, combinado com o artigo 7"
da Lei n' 6,907, de 21 de maio de 1981; no artigo 2',
§ l' da mencionada Resolução n" 1, de 1980; no artigo
2", § 2' da Lei n' 6,325, de 14 de abril de 1976, no
artigo I' da Resolução n' 6, de 4 de junho de 1985;
no artigo l' da Resolução n" 1, de 18 de junho de 1987;
no artigo 165, item VIII da mesma Resolução n' 67,
combinado com o artigo 5" da Resolução n" 38, de 24
de outubro de 1983, e no artigo 3" da Resolução n"
5, de 28 de maio de 1985. Ainda nos termos da instrução
do processo, ao servidor aplicam-se as disposições pre
vistas no Ato da Mesa n" 36, de 1987, (DL n" 2,365,
de 27-10·87, DO de 28~0-87), e no artigo 3" do Ato
da Mesa n' 109, de 1989. Manifesto-me favorãvel ao
deferimento do pedido de acordo com as informações."
A Mesa, em conseqüência, concede exoneração ao refe
rido servidor do cargo de Chefe da Seção de Inativos,
CD-DAS-lOLL que exercia na Diretoria Administra
tiva. 25) Processo n'! 3.118/89. Maria Borges. "Trata
o presente processo do pedido de aposentadoria formu
lado por Maria Borges, ocupante do cargo de Técnico
em Pesquisa Legislativa, CD-AL-013, Classe Especial,
Ref. NS,25. Segundo informa o Departamento de Pes
soal, (fls, 617), a requerente conta com o tempo de
serviço necessãrio à concessão, o que foi demonstrado
através do Mapa de Tempo de Serviço de fls, 3, podendo
ser aposentada conforme minuta de Ato de fls. 5, nos
termos do artigo 40, inciso lI1, alínea a, da Constituição
da Repúhlica Federativa do Brasil, combinado com os
artigos 183, item lI, alínea a, e 186, item I, alínea a,
da Resolução n' 67, de 9 de maio de 1962, com as
vantagens previstas no artigo 171 da Resolução n' 67,
citada, combinado com o artigo 3" da Lei n' 5.902,
de 9 de julho de 1973; no artigo 7' da Resolução n"
L de 7 de março de 1980, combinado com o artigo
7' da Lei n" 6,907, de 21 de maio de 19H1; no artigo
2', § 1\' da mencionado Resolução n" I, de 1980; no
artigo 2', § 2' da Lei n' 6,325, de 14 de abril de 1976;
no artigo l' da Resolução n' 6, de 4 de junho de 1985;
no artigo l' da Resolução n' 1, de 18 de junho de 1987;
no artigo 165, item VllI da mesma Resolução n' 67,
combinado com o artigo 5' da Resolução n' 38, de 24
de outubro de 1983, e no artigo 3' da Resolução n"
5, de 28 de maio de 1985. Ainda nos termos da instrução
do processo, à servidora aplicam-se as disposições pre
vistas no Ato da Mesa n' 36, de 1987 (DL n' 2.365,
de 27-9-87, DO de 28-10-87), e no artigo 3" do Ato
da Mesa n' 109, de 1989, Manifesto-me favoravelmente
ao deferimento do pedido, de acordo com as informa
ções," A Mesa, em conseqüência, concede exoneração
à servidora do cargo de Chefe da Seção de Documentos
Históricos, CD-DAS-lOL1, que exercia na Coordena
ção de Arquivo, do Centro de Documentação e Infor
mação. f) Credenciamento de Assessor Parlamentar, 1)
Processo s/n" Estado-Maior das Forças Armadas.
"Através do Oficion' 00773/ASSPAR, de 29 de março
de 1989, o Senhor Chefe do Gabinete do Estado-Maior
das Forças Armadas - EMFA, o Contra-Almirante
Luiz Paulo Aguiar Reguffe solicita seja credenciado,
nesta Casa, o Senhor Professor Afonso de Liguori Pes
soa Lima, em substituição ao Capitão-de-Corveta José
Eduardo de França Arruda, como Assessor Parlamen
tar daquele Estado-Maior. O credenciamento de repre
sentantes de Ministérios e de órgãos supervisionados
está regulamentado, na Casa, pelo Ato da Mesa'n\' 103,
de 1987, que estabelece em seu ar!. 2' e parágrafo único,
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verbis: "Ar!. 2" - Cada Ministério poderá indicar, no
máximo, dois representantes que prestarão à Câmara
informações em nível técnico e de caráter exclusiva
mente documental e informativo. Parágrafo único. Não
se incluem na limitação prevista neste artigo, os órgãos
sujeitos à supervisão ministerial, os quais poderão indi
car um representante." Por sua vez, o art. 3" do citado
Ato condiciona a que a indicação para credenciamento
seja solicitada pelo respectivo titular e encaminhada
à Mesa através da Primeira Secretaria a quem caberá
expedir credenciais. Assim, considerando que o Estado
Maior das Forças Armadas - EMFA - faz parte da
Presidência da República e o seu titular é Ministro de
Estado (Medida Provisória n" 39, art. 1', alínea d e
parágrafo único do art. 3"), manifesta-se esta Secretaria
favorável ao credenciamento solicitado." 2) Processo
sln'! Petrobrás Petróleo Brasileiro S/A. "Através do Ofí
cio PRES-276/89, de 27 de março de 1989, o Senhor
Presidente da Petrobrás, Orlando Galvão Filho solicita
seja credenciado, nesta Casa, o Senhor Victor Francisco
Penna Lacomhe, Assessor Parlamentar daquele Órgão.
O credenciamento de representantes de Ministérios e
de órgãos supervisionados está regulamentado, na Ca
sa, pelo Ato da Mesa n" 103, de 1987. que estabelece
em seu art 2' e parágrafo único. verbis: "Art 2" 
Cada Ministério poderá indicar, no máximo, dois repre
sentantes que prestarão à Câmara informações em nível
técnico e de caráter exclusivamente documental e infor
mativo. Parágrafo único, Não se incluem na limitação
prevista neste artigo, os órgãos sujeitos à supervisão
ministerial, os quais poderão indicar um representan
te." Por sua vez, o ar!. 3'.' do citado Ato condiciona
a que a indicação para credenciamento seja solicitada
pelo respectivo titular e encaminhada à Mesa através
da Primeira Secretaria a quem caberá expedir creden
ciais. Assim, considerando os dispositivos menciona
dos, manifesta-se esta Secretaria favorável ao creden
ciamento solicitado." 3) Processo s/n" Federação Nacio
nal das Empresas de Transportes de Cargas - Fenatac,
"A Federação' Nacional das Empresas de Transportes
de Cargas - Fenatac - solicita, pelo Ofício
EBRl11 1189, o credenciamento do Senhor Dr. Alfredo
Peres da Silva como representante da entidade junto
à Cãmara dos Deputados, Consoante o disposto no
ar!. 60 do Regimento Interno desta Casa, podem as
entidades de classe de grau superior, de empregados
e empregadores, bem como órgãos e profissionais libe
rais, credenciais, oficialmente; junto â Mesa, represen
tantes que possam, eventualmente, prestar esclareci
mentos específicos à Câmara, por intermédio dos seus
órgãos técnicos. Regulamentando o dispositivo regi
mental, baixou a Mesa o Ato n" 26, de 1973, que em
seu arr. 1Q dispõe: "Art. J" As Confederações, as Fede
rações nacionais, estas na forma do § 2", in fine. do
art. 534, da CLT, e os órgãos representativos de profis
sionais liberais, também de âmbito nacional, poderão
credenciar representantes junto à Câmara dos Deputa
dos." Dispõe, por sua vez, o art. 4" do referido Ato,
que compete à Primeira Secretaria examinar se as indi
cações preenchem as formalidades previstas e, se apro
edenciamento, Face ao exposto e considerando que a
documentação apresentada guarda conformidade com
os preceitos regimentais e correspondente regulamen
tação, opino pelo deferimento do presente pedido de
credenciamento até 1-1-90 quando expira o mandato
da atual Diretoria da Entidade." g) Orçamento Analí.
tico, 1) Processo n' 1.532189. Departamento de Finanças
e de Controle Interno. "Examina-se neste processo,
o orçamento analítico da Cãmara dos Deputados, o
qual explicita o detalhamento das dotações consignadas
à Câmara dos Deputados no Orçamento Geral da União
(OGU), aprovado através da Lei n" 7.715, de 3 de janei
ro de 1989. Na elaboração da proposta foram conside
radas as restrições (cortes) estabelecidas pelo Decreto
n' 97.456, de 15 de janeiro de 1989 e pela Lei n' 7.730,
de 31 de janeiro de 1989. Esta Secretaria, ao submeter
o assunto à consideração da douta Mesa, manifesta-se,
nos termos do art. 14, item XXVI, do Regimento Inter
no, pela aprovação da proposta, na forma apresentada
pelo Órgão técnico." Com a palavra o Senhor l' Secre
tário sugere à Mesa a inclusão dos nomes dos Deputados
Arolde de Oliveira e Luiz Salomão para integrarem
a Comissão destinada a apresentar um programa de
informatização da Câmara dos Deputados, uma vez que
os mesmos vêm participando das suas reuniões, o que
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é aprovado. Prosseguindo, Sua Excelência diz que o
trabalho está praticamente concluído, esclarecendo que
os estudos preliminares foram levados a apreciação dos
líderes em reunião marcada pelo Senhor Presidente,
a fim de que Suas Excelências tivessem conhecimento
prévio da matéria. Em continuação, a Mesa resolve:
1) ratificar o despacho do Senhor I' Secretário da Mesa
anterior. ad referendum da Mesa, autorizando a Segun
da Reformulação do Orçamento do Fundo Rotativo
da Câmara dos Deputados para o exercício de 1988;
2) baixar o Ato da Mesa n" 119, de 1989, que "delega
competência prevista na Resolução n" 30, de 31 de outu
bro de 1972 (Regimento Interno)", que vcm publicado
no final da Ata. V - PAUTA DO SENHOR 2' SECRE
TÁRIO. A Mesa aprova os pareceres favoráveis de Sua
Exceléncia aos seguintes Projetos de Resolução: 1) Au
toriza o Senhor Deputado Antonio Ueno a participar
de missão cultural no exterior. 2) Autoriza o Senhor
Deputado Haroldo Sanford a participar de missão cultu
ral no exterior. 3) Autoriza o Senhor Deputado José
Serra a participar de missão cultural no exterior. 4)
Autoriza o Senhor Deputado José Maurício a participar
de missão cultural no .exterior. 5) Autoriza o Senhor
Deputado Alexandre Passos Puzyna a participar de mis
são cultural no exterior. Prosseguindo, Sua Excelência
relata os seguintes expedientes referentes à licença para
tratamento de saúde; 1) "O Senhor Deputado Roberto
Jefferson solicita. através de ofício, abono de faltas.
no período de 20-2 a 17-3-89, tendo em vista acompa
nhamento no tratamento de saúde de seu filho, Para
fundamentar sua petição, anexa atestado médico firma
do pelo Memorial Hospital for Cancer and Allied Disea
ses de Nova Iorque e bilhete de passagem. Desta manei
ra, somos pelo deferimento do pedido, em caráter ex
cepcional. Este, no nosso parecer." A Mesa aprova
o parecer. 2) "O Senhor Deputado Joaquim Haickel
solicita, através de ofício, licença para tratamento de
saúde. por um período de 125 (cento e vinte e cinco
dias), a partir de 15 de março de 1989. Para fundamentar
sua petição. anexa atestado médico firmado por médi
cos integrantes do corpo clínico da Casa, cumprindo
assim exigência prevista no art. 245, § 2", do Regimento
Interno. Desta maneira, somos pelo deferimento da
referida licença. Este, o nosso parecer." A 'Mesa aprova
o parecer. 3) "O Senhor Deputado Amaral Netto solici
ta, através de ofício, licença para tratamento de saúde,
no período de 16 a 30 de março de 1989. Para funda
mentar sua petição, anexa atestado médico firmado por
médicos integrantes do corpo clínico da Casa, cumprin
do assim exigência prevista nos arts. 245, 247 do Regi
mento Interno. Desta maneira, somos pelo deferimento
da referida licença. Este, o nosso parecer." A Mesa
aprova o parecer. VI- PAUTA DO SENHOR 3' SE
CRETÁRIO, Sua Excelência relata os seguintes expe
dientes referentes à publicação: 1) Processo sin' "O
expediente em estudo refere-se à proposta da Revista
de divulgação científica da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência - Ciência Hoje - aos senhores
Parlamentares. Considerando o parecer emitido pela
Coordenação de Apoio Parlamentar, o Senhor Diretor
Geral comunica que não há interesse de nenhum Depu
tado na aquisição de assinatura da revista Ciência Hoje,
Assim sendo e de acordo com os pronunciamentos pres
tados pelos setores competentes desta Casa, proponho
a Vossa Excelência e demais membros da Mesa que
seja rejeitada a proposta apresentada." A Mesa aprova
o parecer. 2) Processo sin° "Em expediente de 9 do
corrente mês para esta Terceira Secretaria. o Jornal
Hoje em Dia solicita que seja dada continuidade à aqui
sição das assinaturas do mesmo, apesar de se encon
trarem fora do prazo normal da apresentação das pro
postas a esta Casa, O Senhor Diretor-Geral, baseado
na informação da Senhora Diretora da Coordenação
de Apoio Parlamentar. informa, que "não M interesse
dos Senhores Deputados em adquirir assinatura do Jor
naI Hoje em Dia. Em assim sendo, proponho a Vossa
Excelência e demais membros da Mesa que seja rejei
tada a proposta apresentada." A Mesa aprova o pare
cer. VIl- PAUTA DO SENHOR 4' SECRETÁRIO,
Com a palavra Sua Excelência profere parecer oral ao
Processo n" 6.957/89, da Diretoria-Geral, referente à
prestação de serviço de vigilância desarmada em blocos
de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados,
concluindo pela aprovação da sugestão aventada pelo
Senhor Diretor-Geral no sentido da não renovação do
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contrato com a Ipanema Segurança Ltda.. optando-se
pela celebração de convênio com a Secretaria de Segu
rança Pública do Distrito Federal. nos termos da minuta
anexa ao final da ata. e cuja despesa anual será da
ordem de. um milhão e duzentos mil cruzados novos.
o que é aprovado. Nada mais havendo a tratar. às 19:00
horas, o Senhor Presidente suspende a reunião por 15
minutos a fim de ser lavrada a presente ata. Reaberta
a reunião. é a ata lida e aprovada. Eu. •
Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que.
após subscrita pelo Senhor Presidente. vai à publicação.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados.

6' REUNIÃO DA MESA.
REALIZADA EM 7-4-89

Aos sete dias do mês de abril de hum mil novecentos
e oitenta e nove; às 10 horas. reúne-se no Gabinete
da Presidência, a Mesa da Câmara dos Deputados. sob
a presidência do Deputado Paes de Andrade. Presi
dente. e presentes os Senhores Deputados Inocêncio
Oliveira, l' Vice-Presidente. Wilson Campos, 2" Vice
Presidente. Luiz Henrique, l' Secretário. Edme Tava
res, 2' Secretário, Carlos Cotta, 3" Secretário e Ruberval
Pilotto. 4" Secretário. Havendo número legal, o Senhor
Presidente declara abertos os trabalhos. I - PAUTA
00 SENHOR l' VICE·PRESIDENTE. A Mesa resolve
aprovar o voto de Sua Excelência c respectivos, parc
~res às emendas oferecidas em Plenário ao Substitutivo
ao Projeto de Resolução n' 54-A, de 1989, adotado
pela Mesa, conforme figuram no quadro de apreciação
das emendas. que faz parte integrante do presente pare
cer. Ficam ressalvadas as seguintes emendas aprovadas
pela Mesa, em aditamento às aprovadas que constam
do quadro respectivo. relativamente ao texto regimental
em elaboração: "I - acrescente-se ao § 2'. in fine,
do art. 224 esta expressão: " ... ressalvada apenas a que
se verificar a título de obstrução parlamentar legítima,
assim considerada a que for aprovada pelas bancadas
ou suas lideranças, e comunicadas à Mesa." "lI - acres
cente-se ao § 6', in fine, do art. 86 a seguinte expressão:
" ...excetuada a hipótese prevista no ~ 2'. in fiue, do
art. 224." "IH - acrescente-se ao final do art. 17. renu
merado como art. 225 pela Emenda n" 01572-2. a seguin
te expressão: " ...abstraído o princípio da proporcio
nalidade partidária." Nada mais havendo a tratar. às
11:00 horas. o Senhor Presidente suspende a reunião
por 15 minutos a fim de ser lavrada a prcsente ata.
Reaberta a reunião, é a ata lida e aprovada. Eu, Helio

, Secretário-Geral da Mesa. lavrei a presente
ata, que após subscrita pelo Senhor Presidente. vai à
publicação. - Deputado Paes de Andrade, Presidente
da Câmara dos Dep\ltados.

7' REUNIÃO DA MESA,
REALIZADA EM 19-4-89

Aos dezenove dias do mes de abril de hum mil nove
centos e oitenta e nove. às la horas. reúne-se no Gabi
nete da Presidência. a Mesa da Câmara dos Deputados,
sob a presidência do Deputado Paes de Andrade. Presi
dente, e presentes os Senhores Deputados Inocêncio
Oliveira. l' Vice-Presidente, Wilson Campos, 2" Vice
Presidente. Luiz Henrique. l' Secret~irio.Carlos Colta,
3' Secretário; ausentes. por motivo justificado, os Se
nhores Depntados Edme Tavares e Ruberval Pilolto.
respectivamente, 2' Secretário e 4' Secretário. Havendo
número legal. o Senhor Presidente declara abertos os
trabalhos. I - PAUTA DO SENHOR I' VICE-PRESI
DENTE. A Mesa aprova o Projeto de Resolução n"
lICN. de 1989. que "estabelece normas para o exame
e votação de Medidas Provisórias". nos termos do uare
cer do 1" Vice-Presidente, relator da matéria. que"con
cluiu por Substitutivo. Nada mais havendo a tratar.
às 11 horas, o Senhor Presidente suspende a reunião
por 15 minutos a fim de ser lavrada a presente ata.
Reaberta a reunião, é a ata lida e aprovada. Eu. Helio

, Secretário-Geral da Mesa. lavrei a pre~ente

ata, que após subscrita pelo Senhor Presidente, vai à
publicação. - Deputado Paes de Andrade, Presidente
da Câmara dos Deputados.
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ATOS DA MESA
ATO DA MESA N' 118, DE 1989

Revoga o Ato da Mesa n' 50, de 1987, que dispõe
sobre a lotação de servidores no Gabinete do Líder
do Partido Trabalhista Renovador - PTR.

A Mesa da Câmara dos Deputados. no uso de suas
atribuições. resolve:

Art. l' Fica revogado. a partir do dia 7 de março
de 1989, o Ato da Mesa n" 50, de 1987. que dispõe
sobre a lotação de servidores no Gahinete do Líder
do Partido Trabalhista Renovador - PTR.

Art. 2' Este ato entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 30 de março de 1989. Paes

de Audrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

ATO DA MESA N' 119, DE 1989

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso da facul
dade que lhe confere o § I '! do art. 286 do Regimento
Interno, resolve:

Art. 1" São delegadas as seguintes atribuições pre
vistas na Resolução n" 3D, de 31 de outubro de 1972
(Regimento Interno):

I - ao Senhor Presidente:
a) prover os lugares dos serviços administrativos da

Câmara;
b)conceder aposentadoria aos servidores da Câmara

e colocá-los em disponibilidade;
c) requisitar servidores de repartições públicas, au

t~írquicas, sociedades de economia mista e fundações.
para qualquer de seus serviços.

II - ao Senhor Primeiro Secretário: conceder o cre
denciamento de entidade de classe a que se refere o
art. 60, caput, do Regimento Interno.

Ar!. 2" A instalação de equipamentos em gabinetes
é disciplinada e decidida pelo Primeiro Secretário. ouvi
do o Senhor Diretor-Geral.

Art. 3" Este ato entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 30 de março de 1989. - Deputado

Paes de Andrade, Presidente da Câmara dos Deputados.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE AGRICULTURA

E POLÍTICA RURAL
5' REUNIÃO ORDINÁRIA. REALIZADA

A 19 DE ABRIL DE 1989.

Ãs dez horas do dia dezenove de abril de mil nove
centos e oitenta e nove na sala 17 do Anexo li da
Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Agri
cultura e Política Rural. sob a presidência do Deputado
JOSÉ EGREJA. Presidente. Presentes os Deputados
Ruy Nedel. Ubiratan Spinelli. Adauto Pereira Lima,
Nyder Barbosa, José Carlos Sabóia, Nelton Friedrich,
Iturival Nascimento, Vicente Bago, Maurício Nasser,
João Paulo. Darcy Deitos. Amaury Müller. Rodrigues
Palma, Marcos Queiroz. Jorgc Viana, Jonas Pinheiro.
Alcides Lima. Osvaldo Bender, Alysson Paulinelli, Sau
lo Queiroz. Paulo Mourão, Sérgio Briro, Cristina Tava
res. José Tavares. Dionísio Dal-Prá. Costa Ferreira.
Juarez Marques Batista. Moisés Avelino, Fausto Fer
nandes. Chico Humberto e Roberto Torres. Presente.
eventualmente. o Deputado Mauro Campos. havendo
uúmero regimental. o Senhor Presidente abriu os traba
lhos determinando a leitura da ATA que, a requeri
mento do Deputado JOSÉ TAVARES. foi considerada
aprovada. Destacou a presença do Sccretário de Agri
cultura do Estado de Santa Catarina. IVO VANDER
LINDE, convidando-o a compor a Mesa. Com a pala
vra, o Secretário saudou os presentes dizendo da satisfa
ção em estar novamente entre os sens pares. discorreu
sobre os assunto afetos a sua pasta em sucinta exposição.
convidou a Comissão para visitar o seu estado. enfati
zando ter sido um marco de sua gestão como Presidente
desta Comissão. as visitas empreendidas a quase todos
os Estados. Finalizou, pcdindo o apoio da Comissão
para o Projeto das Microbacias que estava sendo nego-
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ciado junto à Seplan pela Secretaria de Agricultura do
seu estado e. técnicos do Banco Mundial; solicitou o
envio de telex da Comissão ao Presidente da República,
e aos Ministros do Planejamento e da Fazenda. A se
guir. usaram da palavra, os Deputados JONAS PI
NHEIRO - que saudou o ilustre visitante e destacou
a presença do Dr. Hermínio Barreto, Prefeito de Ron
donópolis-MT e do Engenheiro Agrônomo, Dr. João
Eugênio Bonzu; DARCY DEYTOS - falou do exem
plo dado por Santa Catarina com relação ao progresso
dos municípios; ALCIDES LIMA - secundou as pala
vras de seus pares. dizendo que, em termos de Programa
Nacional de Microbacias. Santa Catarina e Paraná têm
sido muito felizes; a seu ver. a Comissão deve conhecer
de perto. sobrctudo pelo binômio explorar/preservan
do. destacando ser da maior importância o apoio do
GoveTI]o em alocar recursos aos estados e municípios;
e JOSE EGREJA, Presidente - que se associou às
palavras dos parlamentares que o antecederam, agrade
ceu a visita. dizendo que desde já. aceita o convite.
Passou-se a ORDEM DO DIA: a) CINTURÕES VER
DES: Usaram da palavra, os Deputados: ARISTIDES
CUNHA - que discorreu sobre o assunto em pauta.
fazendo uma retrospectiva sobre os problemas que en
volvem o setor de hortifrutigranjeiro. uma vez que parti
cipou. em Mogi das Cruzes, da Assembléia Extraor
dinária dos Produtores daquele setor em São Paulo rea
lizada em 4-3-89; disse, ainda, que a crise leva os agricul
tores ao desespero pois preocupam-se com os ICMS
já em vigor a partir do próximo mês; não há condição
de se imprtar, tendo em vista as más condições das
estradas e o custo dos transportes; JOSÉ EGREJA,
Presidente - que prometeu dar uma alerta geral sobre
a situaç,'lo de Mogi das Cruzes; DEL BOSCO AMA
RAL~ apoiou o assunto como um todo; ALYSSON
PAULINELLI - destacou a presença do Presidente
da Embrapa. Dr. Ormuz Freitas Rivaldo. e falou sobre
os ICMS - urna cópia de lei francesa. na qual foi estabe
lecido o princípio da isenção fiscal, iniciado o seu rompi
mento em 1981; discorreu sobre a cTise que abala a
agricultura, das distorções das leis c, alertou ainda, que
a partir do dia 30 haverá o caos no setor rural. já tão
penalizado com os problemas de transpotes e os aumen
tos abusivos dos fretes; DEL BOSCO AMARAL 
propôs a convocação do Presidente da Comissão de
Financiamento da Produção a fim de prestar esclareci
mentos so~re o assunto. O Senhor Presidente. Depu
tado JOSE EGREJA. designou os Deputados DEL
BOSCO AMARAL, DORETO CAMPANARI e
JOÃO REZEK para integrarem um grupo de trabalho
destinado a estudar os prohlemas de estradas, de trans
portes e de fretes, com a devida urgência. A seguir,
o Senhor Presidente alertou a Comi'5ão sobre a necessi
dade da aprovação urgente da Medida Provisória n'
46, sem a qual o setor da agricultura estará paralisado;
b) cronologia da crisc do leite -1989: Usaram da pala
vra para discutir o assunto, os Senhores Deputados:
OSVALDO BENDER - que falou da necessidade ur
gente do aumento do preço do leite; MAURÍCIO NAS
SER - apoiou as palavras do seu antecessor; VICEN
TE BOGO - secundou as palavras dos companheiros
e falou da gravidade do tema, uma vez que envolve
cconomia familiar sem contar, contudo, com o apoio
do Governo; ALYSSON PAULINELLI -falou sobre
a baixa na produção da maior bacia leitcira - a de
Minas Gerais (de 54.6% caiu para 38% em 1988). Sub
metida ao Plenário. foi aprovada proposta de Sua Exce
lência para que fosse convocado o titular da Secretaria
Especial de Abastecimento e Preços. Dr. Edgard de
Abreu Cardoso para reunião de audiência pública a
fim de prestar esclarecimentos sobre a política do leite,
sua importação e subsídios ao setor; JOSÉ TAVARES
- propôs que. de igual modo. o referido Secretário
esclareça sobre a política do algodão e do milho. Subme
tida ao Plenário. foi aprovada proposta do Deputado
DARCY DEITOS para elaboração de um documento.
objetivando reajmte do preço do leite. Assim. a Presi
dência criou um grupo de trabalho, constituído pelos
Deputados ALYSSON PAULINELLI. DARCY DEI
TOS e OSVALDO BENDER para formularem o refe
rido documento. A seguir, com a pavravra. o Presidente
da Embrapa. Ormuz Freitas Rivaldo, teceu conside
rações sobre o papel daquele órgão, colocando-o à dis
posição da Comissão. O Senhor Presidente, Deputado
JOSE EGREJA, agradeceu a presença do Presidente
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da Embrapa, lembrou a recente visita feita àquele ór
gão, a recepção à Comitiva, e ressaltou ser a Embrapa
uma das mais eficientes empresas estatais. Às Onze ho
ras e trinta minutos o Senhor Presidente, JOSÉ EGRE
JA. passou a Presidência ao Senhor Deputado RODRI
GUES PALMA, Vice-Presidente. c) Cotoniculwra:
Usaram da palavra os Deputados: DARCY DEITOS
- que falou sobre a situação crítica da cotonicultura,
no tocante à rcmuneração para os produtores; disse,
ainda. que os insumos para o custeio dessa safra, tive
ram um aumento de mais de 120%, onerando o custo
da produção, e solicitou o envio de telex aos Ministros
da Agricultura e da Fazenda. reivindicando o reajuste
RES - dá conhecimento à Comissão de que tem rece
bido apelos de Londrina. bem como protestos locais:
fez digressões sobre a crise que assola um dos mais
importantes setores - a contonicultura - que gera
muita mão-de-obra: NELTON FRIEDRICH - comu
nicou o recebimento de vários telex. telegramas etc
com inúmeros apelos relacionados ao tema em debate
há quase sessenta dias, e comunicou que a vinte e quatro
do corrente haverá uma manifestaçáo monstro de todos
os setores da agricultura paranaense. O Presidente, JO
SÉ EGREJA, reassumiu à Presidência às onze horas
e cinqüenta minutos. A seguir, designou os Deputados
DARCY DEITOS, JOSE TAVARES e NELTON
FRIEDRICH para integrarem um grupo de trabalho
destinado a formular Manifesto a ser encaminhado aos
Ministros da Fazenda e da Agricultura com a posição
da Comissão sobre o assunto, isto é. a síntese da situação
dramática da agricultura nacional. d) Medida Provisória
n" 46: Usaram da palavra, os Deputados: JONAS PI
NHEIRO - informou que o Banco do Brasil não deter
minará nenhuma providência decorrente da nova me
dida antes que seja aprovada pelo Congresso Nacional;
falou da gravidade da situaçãO" com a postura do Banco
do Brasil em relação a não execução de operações de
crédito baseado na caderneta de poupança; apelou aos
companheiros no sentido da aprovação da medida. bem
como sejam acionadas todas as instituições ligadas à
agricultura: DARCY DEITOS - apoiou o seu ante
cessor,lembrando, outrossim, a necessidade de se envi
dar esforços junto às lideranças da Casa. e) Juros Agrí
colas - AGF c EFG - Usaram da palavra os Deputa
dos: JONAS PINHEIRO - lembrou que o preço do
arroz e do milho estão extremamente aviltados e apelou
à Comissão pela inclusão dos mecanismos AGF e EGF
na proposta, objeto de estudo do grupo de trabalho
incumbido de elaborar documento sobre a situação
atual da agricultura. A proposta foi aprovada pelo Ple
nário, tendo o Senhor Presidente solicitado ao grupo
que agilize os seus trabalhos enquanto Sua Excelência
entender-se-á com a Presidência das duas Casas do Con
gresso Nacional. f) Pauta de Reivindicações do Paraná
- Usaram da palavra os Deputados: JOSÉ EGREJA
- que teceu considerações sobre o assunto, já englo-
bado na discussão anterior: DARCY DEITOS convi
dou a Comissão a participar de uma grande concen
tração de produtores rurais em Ivaiporã - PR no dia
vinte e um do corrente; PAULO MOURÃO - falou
da necessidade urgente de. desatrelar-se o Ministério
da Agricultura do Ministério da Fazenda, a seu ver.
uma situação que causa entraves à política agrícola.
A Presidência acolheu a sugcstão e prestou esclareci
mentos sobre o assunto. inclusive a interveniência da
Comissão. solicitando revogação da portaria baixada
pelo Banco Central sobre processos pro rata. A pro
posta dos Deputarios PAULO MOURA e DARCY
DEITOS foi aprovada pelo Plenário. A seguir. o Depu
tado DARCY DEITO'3 solicitou o envio-ao seu ga:bi
nete de cópia de todaé as proposições em tramilãção
na Casa e o Senllar Pre~;'ti.dentedeterminou providências
à Secretaria. O Deputado ALCIDES LIMA - comu
nicou que encalllinharâ à Comissão cópia de proposta
de todos o:; Secretários da Agricultura estaduais sobre
a probkmática amaI. Submetida ao Plenário. foi apro
vada proposta do Deputado ALYSON PAULINELLI.
convocando os S,,,nl1ores Ministros das Relacões Exte
liores~ d,a 1.::"B.xl::nda e: da J-\gricultura ou seus- represen-
tantes legais prestarem esclarecimentos afetos às
;'UQsl'~sta,. seguida. ~ J?e~ut~~o MARCOS QUEI-
1:,OL. mlou ",obre 8.:; pfnVldencIas.1a tomadas peJo grupo
de trabalho. ao ~ua! pertence e que trata do uso dos
de.fensLvo~~ ;:u~r!colas: disse, ainda. da necessidade de
COTIvocar r';prêseUiantes dos órgãos públicos interes-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

sados e dos produtores, para discus~ão mais aprofun
dada do assunto. O Presidente, JOSE EGREJA, agra
deceu as informações e solicitou a agilização do trabalho
com um mínimo de formalidade possível e que o grupo
de trabalho formalizasse a proposta para que a Comis
são fizesse as convocações. O Deputado JOSÉ CAR
LOS SABÓIA solicitou a inclusão de mais dois nomes
para serem convocados - Presidcnte da Federação das
Associações de Engenheiros Agrônomos do Brasil, En
genheiro Agronômo Floriano Isolan e um representante
do Centro Nacional de Pesquisas em Defesa da Agri
cultura - da Embrapa - e a Presidência acolheu a
proposta. O Deputado ALCIDES UMA solicitou a
inserção nos Anais do inteiro teor da seguinte MOÇÃO:
"1. Que o Partido da Frcnte Liberal assuma, como
compromisso partidário, a defesa e o fortale~imento

do SISTEMA BRASILEIRO DE ASSISTENCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL e também, da Em
brater. como seu órgão de coordenação nacional, pelos
excelentes resultados das safras agrícolas brasileiras.
2. Que, através dos dirigentes, líderes e parlamentares
do Partido da Frente Liberal, sejam fcitas articulações
partidárias para que a nova diretoria da Embrater seja
comprometida com o desenvolvimento ecológico, eco
nômico e social dos mini, pequenos e médios agricul
tores, sem exclusão da competência, da probidade e
da visão nacional que tais dirigentes devam ter. 3. Que
o Partido da Frente Liberal tudo faça para que os recur
sos alocados no orçamento federal para a extensão rural
sejam diretamente transferidos para Embrater de forma
que a distribuição entre os estados federados continuem
a se dar com base em critérios já reconhecidos como
elogiáveis. Plenário da Câmara dos Deputados, em Bra
sília, 9 de abril de 1989. Deputado ALCIDES LIMA",
que foi aprovado pelo Plenário. Finalizando a reunião,
o Senhor Presidente lembrou a viagem a Piracicaba,
convite da Copersucar esclarecendo que uma lista de
adesões encontra-se à disposição dos interessados na
Secretaria. Os debates foram gravados e, após tradu
zidos e datilografados, ficarão arquivados nesta Comis
são. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou os trabalhos, convocando os membros da Co
missão de Agricultura e Política Rural para a próxima
reunião, a se realizar no dia 26 de abril de hum mil
novecentos e oitenta e nove, às 9 horas e 30 minutos.
E, para constar, eu Mariza da Silva Mata, Secretária,
lavrei a presente ATA que, lida e aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação.
Deputado JOSÉ EGREJA. Presidente. .

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

5" REUNIÃO ORDINÃRIA (PLENÃRIA),
REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 1989

Às dez horas do dia doze de abril de mil novecentos
e oitenta e nove, na Sala n" OI do Anexo Il da Câmara
dos Deputados, sob a Presidência do Senhor Deputado
Nelson Jobim - Presidente, presentes os Senhores De
putados João Natal e Bonifácio de Andrada - Vice
Presidentes, Arnaldo Moraes. Bcrnardo Cabral. Carlos
Vinagre. Hélio Manhães, Leopoldo Souza, José Dutra
Michel Temer. Nilson Gibson, Plínio Martins, Renat~
Vianna, Rosário Congro Neto. Sérgio Spada, Theodoro
Mendes, Costa Ferreira, Jairo Carneiro. Dionísio Hage,
Evaldo Gonçalves. Francisco Benjamim, Messias Gois,
l'!ey Lopes, Oscar Corrêa, Paes Landim, Artur da Távo
la. Juarez Marques Batista, Sigmaringa Seixas, Vilson
Souza, Gerson Peres. Benedito Monteiro. Roberto Tor
re::, José Genoino. José Maria Eymael. 'Jirgtlio Guima
ráes. lV!arcos Fonniga, Aldo Arantes. ]esuaido Caval
canti. Jesus Tajra, Ãdylson IVlotta e A.dolfo Oliveira.
reuniu-se 3 Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção. Deixaram de comparecer, por motivo justificado.
os Deputado~ Jorge Medauar, blendes Ribeiro, Horá
rio Ferraz e Harlan Gadelha. Expediente: O :ir. Presi
dente deferiu, em 7-4-89, requerimento do Deputado
ivliro Teixeira. em que S. Ex:: S',olicitou anexação dos
Projetos de lei Complementar n" 48.490 5i, rie 1989,
ao de W' 44189. Deferido também, !la presente reunião.
requerimento do Deputado Adylson Motta, que solici
tou :meKação dn Projeto de Lei n" 1.204/88 ao de n"
1.079. de 1988. Ata: Foi aprovada unanimemente a
}üa da reunião do dia 5 de- abril. Ordem do Dia: 11
Projeto de iLei n' 1l89/88 - do Poder Executivo (Mensa-
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gem n' 318/88) - que "denomina "Rodovia Mário Da·
vid Andreazza" a Rodovia BR-230 - Transamazóni
ca". Relator: Deputado Michel Temer. Parecer: Pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Em votação, foi aprovado unanimemente o pareccr do
relator. 2) Projeto de Lei n' 977/88 - do P"oder Execu'
tivo (Mensagem n" 398/88) - que "altera o Decreto-lei
n' 3,992, dc 30 de dezembro de 1941, que dispõe sobre
a execução das estatísticas criminais, a que se refere
o artigo 809 do Código dc Processo Penal", Relator:
Deputado Theodoro Mendes. Parecer: pela constitucio
nalidade, juridicidade. técnica legislativa e, no mérito.
pela aprovação. Discutiu a matéria o Deputado Jairo
Carneiro. Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do relator. 3) Projeto de Lei n' 1.246/88 
do Sr. Aldo Arantes - que "altera os artigos 176 e
177 da Lei n" 4,737, de 15 de julho de 1965, que instituiu
o Código Elcitoral, com as alterações promovidas pelas
Leis n'" 6.989, de 5 de maio de 1982, e 7,332, de 1"
de .iulho de 1985. e dá outras providências". Relator:
Deputado Marcos Formiga. Parecer: pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação. Concedida vista ao Deputado José Du
tra. 4) Projeto de Lei n' 1.483/89~ do Sr. Fausto Rocha
- que "dispõe sobre contagem de votos, suprimindo
e acrescentando dispositivos ao Código Eleitoral". Re
lator: Deputado Sérgio Spada. Parecer: pcla constitu
cionalidade, juridicidade. técnica legislativa e, no méri
to, pela aprovação. Concedida vista ao Deputado José
Dutra. 5) Projeto de Lei n' 1.637/89 - do Senado Fede
ral (PLS 79/88) - que "dispõe sobre o financiamento
das atividades agrícolas e dá outras providências". Rela
tor: Deputado Lcopnldo Souza. Parecer: pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa, Em vota
ção, foi aprovado unanimemente o parecer do relator.
6) Pro.ieto de Lei Complementar n' 38/88 - do Sr. Theo
doro Mendes - que "dispõe sobre a concessão de apo
sentadoria especial aos funcionários que exerçam ativi
dades penosas, insalubres ou perigosas". Relator: De
putado Gerson Peres. Parecer: pela inconstitucionali
ronunciar-se. como autor da matéria, o Deputado Theo·
doro Mendes solicitou a retirada do Projeto. 7) Projeto
de Decreto Legislativo n' 14/88 - do Sr. Adylson Motta
- que "dá nova redação ao art. 13 do Decreto Legis
lativo n" 70, de 1972, e dá outras providências". Relator:
Deputado Rosário Congro Neto. Parecer: pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Discu
tiram a matéria os Dcputados Vilson Souza, José Genoi
no, Adylson Motta e Jairo Carneiro. O Deputado Vil
son Souza sugeriu emenda ao art. l' do Projeto. supri
mindo a exprcssão "por maioria absoluta", tendo o
relator colhido a sugestão, Em votaçáo, foi aprovado
unanimemente o parecer do relator, nos termos da reda
ção do vencido que apresentou, pela constitucionali
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com emenda, 8) Projeto de Decreto Legis
lativo n' 157/86 - da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem n' 508/86-PE) - que "aprova o texto da
Convcnção destinada a evitar a Dupla Tributação e
a Prevenir a Evasão Fiscal em matéria de Impostos
sobre a Renda entre o Governo da República do Brasil
e o Governo da República Popular da Hungria, cele
brada em Budapeste, a 20 de junho de 1986, assim
como o Protocolo acordado no mesmo local e data que
a integra". Relator: Deputado Aldo Arantes. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva, Em votação, foi aprovado unanimemente o pare
cer do relator. 9) Projeto de Decreto Legislativo n" 158/86
- Da Comissão dc Relaçõcs Exteriores (Mensagem
n" S09186-PE) - l],ue "aprova o texto do Acordo de
Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo
dR República Federativa do Brasil e o Governo do Rei
no da Dinamarca, finuado em BrasHia a 9 de junho
de 1986". Relator: Deputado Rosário Congro Neto.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
h:;gislativa. Em votação. foi aprovado unanimemente
o parecer do relator. 10) Projeto de ]Lei n' [.(;74/119
- do Tribunal Superior do Trabalho - que· "cria a
.i 8, Regl:1o da Justiço. do Tmbalho e o respectivo Tribu
nal Regional do Trabalho e dá omras providências",
Relator: Deputado João Natal. Parecer:' pela constitu
cionalidade. juridicidade, técnica legislativa e, no méri·
LO, pela aprovação, com oito emendas. Discutiram a
matéria os Deputados Aldo éLrantes t\> Plínio !vlartins.
Concedida vista ao Deputado Aldo Arantes, Encerra-
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mento: Às doze horas e trinta minutos, nada mais ha
vendo a tratar, foi encerrada a reunião e, para constar:
eu, Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretá?o, ~avrel

a prcsente Ata, que depois de aprovada sera assmada
pelo Senhor Presidente.

6" REUNIÃO ORDINÁRIA (PlENÁRIA).
REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 1989

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia deze
nove de abril de mil novecentos e oitenta e nove. na
Sala n' 1 do Anexo TI da Câmara dos Deputados. sob
a Presidência do Senhor Deputado João Natal - Vice
Presidente, presentes os Senhores Deputados Jorge Me
dauar e Bonifácio de Andrada - Vice-Presidentes, Ar
naldo Moraes, Bernardo Cabral, Carlos Vinagre, Har
lan Gadelha. Hélio Manhãcs, José Tavares. Lcopoldo
Souza. Mendes Ribeiro, Michel Temer. Nilson Gibson,
Rosário Congro Neto, Costa Ferreira, Theodoro Men
des, Dionísio Hage. Eliézer Moreira. Francisco Benja
mim, Messias Góis. Ney Lopes. Paes Landim. Juarez
Marques Batista, Bcnedito Monteiro, Sigmaringa Sei
xas, Gerson Peres, Vilson Souza. lbrahim Abi-Ackel.
Miro Teixeira. José Genoíno. Roberto Torres, Marcos
Formiga, Aldo Arantes. Jesus Tajra, Francisco Sales.
Alcides Lima. Vicente Bogo e Fernando Santana. reu
niu-se a Comissão dc Constituição e Justiça e Redação.
A Ata da reunião do dia seis de abril último foi aprovada
por unanimidade. Expediente: O Senhor Presidente de
feriu requerimento do Deputado Genebaldo Correia,
em que S. Ex' solicitou anexação do PROJETO DE
LEI N' 1.457, de 1989, ao de n' 616/88, por versarem
matéria análoga, de conformidade com o despacho exa
rado no Projeto de Lei Complementar n' 44/89, aten
dendo a requerimento do relator. Deputado Miro Tei
xeira. Ordem do Dia: 1) - PROJETO DE ILEI N'
1.405/88 - do Senado Federal (PLS n" 74/88) - que
"dá nova redação aos artigos l' e 2' da Lei n' 3.557.
de 17 de maio de 1959, e dá outras providências". Rela
tor: Deputado Dionísio Hage. Parecer: pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. Em votação.
foi aprovado unanimemente o parecer do relator. 2)
- PROJETO DE LEI N' 1.114/88 - do Sr. Michel
Temer - que "regulamenta o artigo 19. parágrafo 3',
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal". Relator: Deputado José Genoí
no. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade c
técnica legislativa, com emenda. Discutiram a matéria
os Deputados Gerson Peres, Bonifácio de Andrade.
Michel Temer. Arnaldo Moraes. Theodoro Mendes.
Miro Teixeira e Carlos Vinagre. Durante a discussão.
assume a Presidência o Deputado Nelson Jobim - Pre
sidente. Em votação. foi aprovado o parecer do r,elator,
contra os votos dos Deputados Gerson Peres, Arnaldo
Moraes e lbrahim Abi-AckeI. 3) - PROJETO DE LEI
N' 1.597/89 - do SI. José Camargo - que "dispõe
sobre a estabilidade, no serviço público, dos servidores
com mais de cinco anos de exercício (artigo 19, pará
grafos I' 2' e 3' do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias)". Relator: Deputado Gerson Peres. Pare
cer: pela inconstitucionalidade. Discutiram a matéria
os Deputados Theodoro Mendes e José Genoíno. Con
cedida vista conjunta aos Deputados Miro Teixeira,
Bonifácio de Andrada e Michel Temer. 4) - PROJETO
DE LEI N' 1.606/89 (anexo o Projeto de Lei n' 1.726189)
- do Sr. Gonzaga Patriota - que "dispõe sahre a
criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
s termos do artigo 62 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias". Relator: Deputado Messias Góis.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (lido pelo Deputado Costa Ferreira)". Discu
tiram a matéria os Deputados Aldo Arantes e Theodoro
Mendes, Concedida vista ao Deputado Theodoro Men
des. S) - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJE
TO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 6·A, DE 1987,
que "aprova os textos das Convenções e Recomenda
ções da Organização Internacional do Trabalho que
especifica". Relator: Deputado José Genoíno. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. Em votação, foi aprovado unanimemente o pare
cer do relator. 6) - PROJETO DE LEI N' 1.068/88
(anexo o Projeto de Lei n' 1.427(88) - do Sr. José
Egreja - que "regulamenta o artigo 187 da Consti
tnição Federal, que' trata da política agrícola". Relator:
Deputado Nilson Gibson. Parecer: pela constituciona-
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lidadc, juridicidade e técnica legislativa. Concedida vis
ta ao Deputado Juarez Marques Batista. 7) - PROJE
TO DE LEI N' 1.206/88 - do Sr. Adhemar de Barros
Filho - que "regulamenta o artigo 187 da Constituição
Federal, que dispõe sobre política agrícola e dá outras
providências". Relator: Deputado Nilson Gibson. Pare
cer: pela constitucionalidade, juridicidade c técnica le
gislativa. Concedida vista ao Deputado Juarez Marques
Batista. O Senhor Presidente deferiu Requerimento do
Deputado Nilson Gibson. solicitando a anexação deste
ao Projeto de Lei n' 1.068/88. 8) - PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO N' 160/86 - da Comissão
de Relações Exteriores (Mensagem n' 623/86-PE) 
que "aprova o Texto da Convenção Dest~nada a Evita,r
a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Mate
ria de Impostos sobre a Renda, celebrada eutre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Socialista da Techecoslováquia. em Brasí
lia. a 26 de agosto de 1986, bem como o Protocolo
que a integra". P elator: Deputado Fernando Santana.
Parecer: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica
legislativa. Em votação, foi aprovado unanirr:emente
o parceer do relator. ENCERRAMENTO: As doze
horas e quinze minutos. nada mais havendo a tratar.
foi encerrada a reunião e. para constar eu Ruy Ornar
Prudência da Silva, Secretário. lavrei a presenta Ata.
que depois de aprovada será assinada pelo Senhor Presi
dente.

COll-'ISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO·

3' REUNIÁO (ORDINÁRIA).
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 1989

Aos vinte e nove dias do mes de março do ano de
mil novecentos e oitenta e nove, às dez horas, na Sala
n' 16 - Anexo II da Câmara dos Deputados. reuniu-se
a Comissão de Economia, Indústria e Comércio, sob
a Presidencia do Senhor Deputado Ricardo Fiúza, pre
sentes os seguintes Senhores Deputados: Virgildásio
de Senna, Manuel Domingos, Moysés Pimentel, Airton
Cordeiro. Ernesto GradeIla. Amilcar Moreira. Ronaro
Corrêa, Francisco Rolim, Renato Johnsson, Jayme Pa
liarin. Vinicius Cansanção. José Luiz Maia, Israel Pi
nheiro. César Maia. Luís Roberto Ponte. Francisco Car
neiro, Luiz Salomão, José Serra, Firmo de Castro, Flá
vio Rocha, Ismael Wanderley, Lúcia Vània. Cunha
Bueno, Delfim Netto, José Mendonça Bezerra. José
Moura, João Agripino, Marcelo Cordeiro, Jorge Leite.
Gilson Machado, José Maria Eymael. Arthur Lima Ca
valcanti, Roberto Brant, Osmundo Rebouças. Milton
Reis, José Jorge, Arnaldo Prieto. Jofran Frejat e Vladi
mir Palmeira. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos. colocando em
votação a Ata da reunião anterior, que foi unanime
mente aprovada. Em seguida, referindo-se à fase de
tramitação do Projeto de Resolução n' 54/89 (da Mesa).
que "dispõe sobre <) Regimento Interno da Câmara
dos Deputados", esclareceu que, apesar de estar-se
aguardando a publicação do Substitutivo da Mesa (Re
lator Deputado Inocêncio Oliveira); tinha elaborado
duas Emendas sobre a matéria. lima restabelecendo
a competência da Comissão de Economia. na redação
dada pelo Anteprojeto da Mesa (Relator Deputado
Maurício Campos) e outra fixando a necessidade de
apreciação conjunta das Comissões de Economia e de
Finanças, quando se tratar de proposição sobre "regime
jurídico do capital estrangeiro; remessa de lucros; siste
ma financeiro nacional e entidades a ele vinculadas;
mereado financeiro e de capitais; bolsas de valores e
de mereadorias; sistema financeiro de habitação e siste
ma nacional de seguros privados e capitalização". A
propósito. o Senhor Presidente leu o texto do telegrama
que endereçou aos Senhores Deputados membros da
Mesa e a Lideranças partidárias, em 16 do corrente
mês, manifestando a preocupação com o esvaziamento
que as alterações do Substitutivo da Mesa deverá propor
na competência desta Comissão. Em discussão o assun
to, falaram os seguintes Deputados: Ronaro Corrêa,
César Maia. Virgildásio de Senna. Osmundo Rebouças,
José Serra, Delfim Netto, Airton Cordeiro, Francisco
Carneiro, Ismael Wanderley, Manuel Domingos, Jorge
Leite, Ernesto GradelIa, Gilson MachadD, João Agri
pino, José Moura, Renato Johnsson, Marcelo Cordeiro
e José Mendonça Bezerra, oportunidade em que foram
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apresentadas as scguintcs sugestões: a) necessidade de
ser definida uma linha divisória entre as Comissões de
Economia e de Finanças. partindo-se do princípiD de
que toda matéria relativa às Finanças Públicas, Tcsouro
Nacional, economia do Governo e dinheiro público seja
da competência da Comissão de Finanças, e quando
se tratar de Finanças, no âmbito privado. a atribuição
seja da Comissão de Economia; b) proposta de fusão
das duas Comissões. ficando a Economia com as finan
ças públicas. inclusive; c) redução do número de Comis
sóes Técnicas da Casa a fim de que o regimento torne-se
compatível com a Constituição. Diante das manifes
tações havidas sobre a definição da competencia da
Comissão, o Senhor Presidente. acolhendo sugestão do
Deputado João Agripino, com a aquieSCência do Plená
rio, designou os Senhores Deputados Delfim Netto.
Osmundo Rebouças. Airton Cordeiro. César Maia e
Virgildásio de Senna para constituírem uma Comissão
encarregada de manter os entendimcntos quc se fizerem
necessários junto à Comissão de Finanças e à Mesa
da Casa. na busca de uma solução que atenda conve
nientemente os interesses dos dois Órgãos Técnicos.
sem ferir princípios. sobretudo os de natureza técnica.
Continuando, o Senhor Presidente anunciou que apre
sentará em Plenário a Emenda já anunciada. restabe
lecendo a competência desta Comissão, sem prejuízo
dos resultados a que chegarem 05 entendimentos pro
gramados sobre a matéria. O Senhor Deputado Jorge
Leite entregou ao Senhor Presidente Ricardo Fiúza ofí
cio contendo convite para um fórum de debates sobre
o Pólo Petroquímico do Rio de Janeiro. com o patro
cínio da Prefeitura de Itaguaíe a Rádio Costa Verde,
previsto para ter início a partir de 23 de abril próximo.
Agradecendo. o Senhor Presidente sugeriu que, após
a reunião, fossem mantidos entendimentos para a indi
cação de representantes da Comissão ao evento. Falan
do em seguida, o Senhor Deputado César Maia deu
conhecimento aO Plenário do teor de projetos de lei
de sua autoria apresentados à Casa, solicitando a distri
buição de cópias aos presentes. no que foi atendido.
O Senhor Presidente, referindo-se a reuniões de audiên
cia ou simpósios que deverão ocorrer, ao longo do ano.
defendeu a necessidade de serem convidados a expor
suas idéias e pontos de vista, também, os companheiros
da Casa, reconhecidos especialistas em questões econõ
mico-financeiras, submetendo ao Plenário, na oportu
nidade. duas propostas de convocação para compare
cimento a esta Comissão, em data a ser definida: uma
ao Presidente do IBGE. DI. Charles Curt Mueller, com
o objetivo de "expor a metodologia utilizada para os
cálculos dos índices de inflação. as alterações previstas,
bem como prestar o, necessários esclarecimentos sobre
a súbita elevação doindice referente ao mês de março
e sua evolução comparada aos demais índices (FIPE.
FGV, DIEESE) referente ao primeiro trimestre do
ano", e outra ao Secretário do Tesouro Nacional. Dr.
Luiz Antõnio Andrade Gonçalves, com a finalidade
de fazer detalhada explanação sobre "o impacto da ele
vação dos juros na dívida interna e as razões para a
emissão de moeda, ocorrida nos meses de janeiro, feve
reiro e março do corrente ano e destinada a financiar
despesas do Tesouro". Em votação, as propostas foram
aprovadas. por unanimidade, tendo o Deputado José
Serra sugerido audiência conjunta ao Secretário do Te
souro por esta e pela Comissão de Finanças. O Senhor
Deputado Ernesto Gradella, reportando-se a este as
sunto, sugeriu que nos debatcs sobre privatização sejam
convidados, também, os representantes dos trabalha
dores das cntidades/empresas envolvidas. Falando co
mo último orador, o Deputado Virgildásio de Senna
teceu considerações elogiosas ao Boletim Informativo
licitou que as edições futuras sejam encaminhadas, com
antecedência. aos Gabinetes parlamentares. Não ha
vendo mais oradores para falar, o Senhor Presidente
informou que estavam sendo feitos contatos com o Pro
dasen no sentido de tornar possível o encaminhamento
de informações aos membros deste Órgão Técnico, so
bre todos os projetos em tramitação na Casa. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente convocou
reunião ordinária para o próximo dia cinco de abril.
no mesmo local, às nove horas e trinta minutos, encer
rando os trabalhos às onze horas e cinqüenta e três
minutos. E, para constar, eu, Maria Laura Coutinho,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Presidenté e irá à publi
cação.
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4' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA

EM 6 DE ABRIL DE 1989

Aos seis dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta c nove, na Sala n" 16 - Anexo lI, às dez
horas e dez minutos, reuniu-se a Comissão de Econo
mia, Indústria e Comêrcio, sob a Presidência do Senhor
Deputado Ricardo Fiúza, presentes os seguintes Senho
res Deputados: Gustavo de Faria, Firmo de Castro,
Basilio Vi1lani, Virgildásio de Scnna, Genebaldo Cor
reia, Jayme Paliarin, Delfim Netto, Luiz Soyer, Fernan
do Bezerra Coelho, Lúcia Vânia; Jorge Hage, Renato
Johnsson, Francisco Rolim, José Thomáz Nonô, José
Moura, José Maria Eymael, Vladimir Palmeira, Manuel
Domingos, Flávio Rocha, José Mendonça Bezerra,
Moisés Pimentel, Felipe Mendes, Osmundo Rebouças
e Luís Roberto Ponte. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos (da
Reunião de Audiência Pública) dcstinada a ouvir o Pre
sidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) - Professor CHARLES CURT
MUELLER, que foi convocado ã Comissão para fazer
detalhada exposição sobre "a metodologia utilizada pa
ra os cálculos dos índices de inflação, as altcrações pre
vistas, a súbita elevação do índice referente ao mês
de março e sua evolução comparada com os demais
(FIPE, FGV e DIEESE), referente ao primeiro trimes
tre do ano", Após oferecer alguns esclarecimentos so
bre a ordem dos trabalhos e a qualificação do convi
dado, o Senhor Presidente levantou algumas questões
que considerou importante serem esclarecidas pelo ex
positor, na abordagem do tema proposto. Concedida
a palavra ao convidado, este procedeu à leitura do texto
básico de seu trabalho, durante a qual fez as conside
rações aditivas que julgou pertinentes, Finalizada a es
planação do Presidente do IBGE, o Senhor Presidente
concedeu a palavra, pela ordem, aos seguintes Senhores
Deputados, para suas indagações sobre o assunto em
exame: Delfim Netto, Jaime Paliarin, Francisco Rolim,
Jorge Hage, Vladimir Palmeira, Virgildásio de Senna,
Osmundo Rebouças, José Thomáz Nonô, Lúcia Vânia
e José Moura. Em todos os pronunciamentos, foi unâ
nime a conceituação de quc o expositor, Dr, Charles
Curt Mueller, atendia com clareza, didátka e eficiência
aos objetivos de sua convocação à Casa, tendo-se regis
trado diversas sugestões sobre a utilização dos índices
trabalhados pelo IBGE. O expositor respondeu, pron
tamente, a todas as interpelações que lhe foram feitas,
inclusive distribuindo publicações do Órgão que dirigc,
e colocando-se, ao final, à disposição deste Orgão Téc
nico para o trato das questões pertinentcs à competência
do IBGE. Durante os debates, evidenciada a necessi
dade da definição lcgal do~ critérios para a utilização
dos índices levantadCls pelo IBGE, o Presidente Ricardo
Fiúza, acolhendo ~ugestões do Deputado Jorge Hage
e com o apoio dos demais membros presentes, decidiu
instituir um Grupo de Trabalho com a finalidade de
"analisar os dados estatísticos do IBGE, bem como
de elaborar Anteprojeto de Lei disciplinando a utiliza
ção dos índices na política econômica do País", havendo
sido constituído pelos Senhores Deputados Delfim Net
to, Jorge Hage, Vladimir Palmeira e Osmundo Rebou
ças, com a recomendação dc que ofercçam as sugestões
pertinentes, dentro do menor prazo possível, visando
a agilizar a atuação desta Comissão em uma das áreas
de sua competência. Não havendo mais oradores inscri
tos, o Presidente Ricardo Fiúza agradeceu a presença
do Dr. Charles Curt Mucller, com sua brilhante exposi
ção, apresentando-lhe, na oportunidade, várias ques
tõcs sobre as quais, ainda, tinha dúvidas, razão pela
qual as encaminharia ao Grupo já criado, para posterior
solução. Finalizando, manifestou-lhe intenção de bus
car sua colaboração sempre que tal se fizer necessário,
para os esclarecimentos indispensáveis às atividades
normais deste Órgão Técnico, e convocou os Senhores
Membros para reunião ordinária no próximo dia doze
de abril corrcnte, às nove horas e trinta minutos, lem
brando que nova Reunião de Audiência Pública será
rcalizada no dia treze seguinte, também às nove horas
e trinta minutos, quando será ouvido o Sccretário do
Tesouro Nacional- DI. Luiz Antônio Andrade Gon
çalves, sobre "o impacto da elevação dos juros na dívida
interna e as razões para a emissão de moeda, ocorrida
nos mescs de janeiro, fevereiro e março do corrente
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'ano e destinada a financiar de~pesas do Tesouro". O
inteiro teor dos debates foi gravado, devendo ~er tradu
zido e publicado no Diário do Congresso Nacional. A
reunião foi encerrada às doze horas e vinte e cinco
minutos. E, para constar, eu, Maria Laura Coutinho,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá
à publicação.

TERMO DE REUNIÃO

Aos doze dias do mês de abril do ano mil novecentos
e oitenta e nove, às nove horas e trinta minutos, a
Comissão de Economia. Indústria e Comércio deixou
de reunir-se, por falta de quorum. Aguardando-se o
decurso de prazo por trinta minutos, e persistindo a
insuficiência de número regimental, às dez horas e vinte
minutos, o Senhor Vice-Presidente Deputado Airton
Cordeiro, no exercício da Presidência, declarou que
a reunião ordinária deixava de se realizar e se destinava
à discussão de matérias relacionadas ao Projeto de Re
solução n' 54-A/89 (da Mesa), que dispõe sobre o Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados e outras ques
tões relacionadas às atividades da Comissão. Encontra
vam-se presentcs os seguintes Senhorcs Deputados: Ge
nebaldo Correia, Lael Varella, Airton Cordeiro, Saulo
Coelho, Felipe Mendes, Ernesto Gradella, Francisco
Carneiro, Vladimir Palmeira, Virgildásio de Senna, Re
nato Johnsson, Lúcia Vânia, Amilcar Moreira, Gustavo
de Faria, Luís Roberto Ponte, Delfim Nctto, José Tho
maz Nonô e Flávio Rocha. E, para constar, eu, Maria
Laura Coutinho, Secretária, lavrei o presente Termo.

TERMO DE REUNIÃO

Aos treze dias do mês de abril do ano de mil nove·
centos e oitenta e nove. às nove horas c trinta minutos,
a Comissão de Economia, Indústria e Comércio deixou
de rcunir-se, por falta de quornm. Aguardando-se o
decurso de prazo por trinta minutos, e persistindo a
insuficiência de número regimental em razão de Sessão
do Congresso Nacional, convocada para o mesmo horá
rio, às dez horas e trinta minutos o Senhor Presidente

,Deputado Ricardo Fiúza declarou que a Reunião de
Audiência Pública deixava de realizar-se. A reunião
se destinava a ouvir o Secretário do Tesouro Nacional
- Dr, Luís Antônio Andrade Gonçalves que falaria
sobre "o impacto da elevação dos juros da dívida interna
e as razões para a emissão de moeda, ocorrida nos
meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano
e destinada a financiar despesas do Tesouro". Encontra
vam-se presentes os seguintes Senhores Deputados: Ri
cardo Fiúza, Delfim Netto, Vladimir Palmeira, Jorge
Hagc, Manuel Dominj!os, Lúcia Vânia, Hélio Duquc,
Arnaldo Prieto e Jorge Leite. E, para constar, eu, Maria
Laura Coutinho, Secretária, lavrei o presente Termo.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CUI"TURA,
ESPORTE E TURISMO

5' REUNIÃO ORDINÃRIA REALIZADA
EM 19 DE ABRIL D~ 1989

Aos dezenove dias do mês de abril de mil novecentos
e oitenta c nove, reuniu-se a Comissão de Educação,
Cultural, Esporte e Turismo, às nove horas e trinta
minutos, na Sala 27, anexo II da Câmara dos Deputa
dos, sob a Presidência do Senhor Deputado Ubiratan
Aguiar, presentes os Senhores Deputados Florestan
Fernandes, Jorge Hage, Álvaro Valle, Gumercindo Mi
lhomem, Mário Martins, Eurico Ribeiro, Costa Ferrei
ra, Roberto Vital, Hcrmes Zaneti, Octávio Elísio, José
Carlos Coutinho, Hélio Rosas, Lídice de Mata, Átila
Lira, Sólon Borges dos Reis, Rita Camata, Freire Jú
nior, Elias Murad, Chagas Neto, Milton Barbosa, Or
lando Pacheco, Eraldo Tinoco, Magnito Vilela, Robson
Marinho, Osvaldo Sobrinho, Victor Faccioni, Nelson
Seixas e Fausto Fernandes. ORDEM DO DIA. Projeto
de Lei n' 6,185, de 1985, do Senado Federal, que "Dis
põe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das
Fundações dc Ensino Superior." Aprovado, por unani
midade, o parecer do Relator, pelo arquivamento, por
prejudicialidade. Segue à Coordenação de Comissóes
Permanentes. AUDIÊNCIA PÚBLICA. O Senhor
Presidente fez a apresentação dos Senhores expositores:
Prol. Fernando Affonso Gay da Fonseca, Presidente
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do Conselho Federal de Educação; Padre Leaudro Ros
sas, Presidente da Associação de Educação Católica
do Brasil. A seguir deu a palavra ao Professor Fernando
Affonso Gay da Fonseca que expôs sobre o anteprojeto
da Lei de Diretrizes e Bases elaborado pelo Conselho
Federal de Educação. Logo após falou o Padre Leandro
Rossas, Presidente da Associação de Educação Católica
do Brasil, que analisou o anteprojeto da Lei de Dire
trizes e Bases, de autoria da Associação de Eduardo
Católica do BrasiL O Senhor Presidente, Deputado
Ubiratan Aguiar, passou a Presidência ao Senhor Vice
Presidente e Coordenador do Grupo de Trabalho, De
putado Florestan Fernandes. Interpelaram os Seuhores
expositores os Senhores Deputados Hermes Zaneti, Só
lon Borges dos Reis, Octávio Elísio, José Carlos Couti
nho e Nelson Seixas; os Senhores Professores Roberto
Felício, representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Educação - CNTE, Sadi Dal-Rosso,
representante da Associação Nacional dos Docentcs do
Ensino Superior-ANDES; e Sônia T. S. Perrin, repre
sentante da Associação Nacional de Educação. O Se
nhor Deputado Jorge Hage, relator do Grupo de Traba
lho, teceu considerações finais sobre a matéria discu
tida. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente, após agradecer a presença dos
expositores e demais representantes de entidades e insti
tuições, encerrou a presente reunião às quatorze horas
e quarenta minutos. E, para constar eu Tasmânia Maria
de Brito Guerra, Secretária, lavrei a presente Ata que
após lida. aprovada e assinada pelo Senhor Presidente
será publicada no Diário do Congresso Nacional.

COMISSÃO DE FINANÇAS

REUNIÃO CONJUNTP DB
AUDIÊNCIA PÚBLICA

DAS COMISSÕES DE FINANÇAS E
DE RELAÇÓES EXTERIORES,

REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 1989

Aos treze dias do mês de abril de 1989, às dez horas
e trinta minutos, na sala 2, do Anexo n, da Câmara
dos Deputados, reuniram-se as Comissões de Finanças
e de Relações Exteriores, sob a presidência dos Titula
res Deputados Bernardo Cabral e Francisco Dornelles,
presentes os seguintes Senhores Deputados: Felipe
Mendes, Manoel Castro, Arnaldo Prieto, José Carlos
Grecco, Roberto, Brant Basílio ViIlani, Osmundo Re
bouças, Sérgio Naya, Fernando Bezerra Coelho, Arnal
do Martins, Nelson Jobim, Victor Fontana, José Freire,
Irajá Rodrigucs, Alceni Guerra, José Serra, Djenal
Gonçalves, Adolfo Oliveira, Paulo Pimentel, Francisco
Benjamim, Egídio Ferreira Lima, Jesus Tajra, Domin
gos Leonelli, Bocayuva Cunha, Marcos Formiga, Naph
tali Alves de Souza, Maurício Fruet, Oscar Corrêa,
Cunha Bueno, Mello Reis, Antonio Mariz, Osvaldo
Sobrinho, Enoc Vieira e João Herrmann Netto, Os
Senhores Deputados Horácio Ferraz e Benedita da Silva
encaminharam ofício à Mesa justificando suas ausências
à reunião. Foi chamado para compor a mesa o Senhor
Deputado Waldeck Ornélas, Presidcnte da recém-ins
talada "Comissão Mista destinada a promover exame
analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endivi
damento externo brasileiro (art. 26 das Disposiçõcs
Constitucionais Transitórias)", A reunião foi destinada
a ouvir os Senhores Elmo de Araújo Camões, Presi
dente do Banco Central, Arnim Lore, Diretor dc Área
Externa do Banco Central e Sérgio Silva do Amaral,
Secretário para Assuntos Internacionais do Ministério
da Fazenda, sobre a "Negociação da Dívida Externa"
e "O Plano Brady". Ao término das exposições, os
convidados foram interpelados pelos Senhores Depu
tados Francisco Dornelles, Bocayuva Cunha, Felipe
Mendes, Hermes Zaneti, Irajá Rodrigues, Maurício
Fruet, Fernando Bczerra Coelho, Manoel Castro e Do
mingos Leonelli, aplesentando este, ao final, requeri
mento à Comissão de Relações Exteriores, no sentido
da criação de Subcomissão Especial para ~,América

Latina. O inteiro teor da reunião foi gravado, devendo
ser traduzido e publicado, posteriormente, no Diário
do Congresso Nacional, passando a fazer parte inte
grante desta ata, Às treze horas e cinqüenta minutos,
nada mais havendo a tratar o Senhor Deputado Ber
nardo Cabral enccrrou os trabalhos, passando antes
a palavra ao Senhor Deputado Francisco Dornelles que
agradeceu aos conferencistas a sua participação, bem
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como aos demais membros pela presença e. para cons
tar, eu, Maria Júlia Rabello de Moura. Secretária, lavrei
a presente ata que. depois de lida e aprovada. será
assinada pelos Senhores Presidentes e irá a publicação.

REUNIÃO CONJUNTA DE AUDIÊNCIA PÚBLI
CA

DAS COMISSÕES DE FINANÇAS E
DE RELAÇÕES EXTERIORES,

REALIZADAS EM 20 DE ABRIL DE 1939

Aos vinte dias do mês de abril de 1989. às dez horas
c trinta minutos, na sala 5, do Anexo 11. da Câmara
dos Deputados. reuniram-se as Comissões de Finanças
e de Relações Exteriores, sob a presidência dos titulares
Deputados Francisco Dornelles e Márcia Kubitschek,
presentes os seguintes Senhores Deputados: Fernando
Bezerra Coelho. Roberto Brant. Manoel Castro, Gon
zaga Patriota, Irajá Rodrigues, Luiz Alberto Rodrigues.
Sérgio Naya. Leonel Júlio. Arnaldo Martins, Levy Dias,
Francisco Sales, Simão Sessim, Djenal Gonçalves.
Naphtali Alves de Souza. Amaury Müller, Bocayuva
Cunha, Moema São Thiago, Benedita da Silva, Hélio
Rosas, Leopoldo Souza. Rubem Branquinho, Hermes
Zaneti, Osvaldo Sobrinho, Sólon Borges dos Reis, Jesus
Tajra. Valmir Campelo, Miraldo Gomes, Sérgio Wer
neck, Lúcia Vânia. Oswaldo Lima Filho, Enoc Vieira
e Francisco Benjamim. Os Senhores Deputados Bete
Mendes e Horácio Ferraz encaminharam ofício à Mesa
justificando sua ausência. O Senhor Deputado Waldeck
Ornelas, Presidente da "Comissão Mista destinada a
promover exame analítico e pericial dos atos e fatos
geradores do endividamento externo brasileiro (art. 26
das Disposições Constitucionais Transitórias)", foi con
vidado a compor a Mesa. A reunião foi destinada a
ouvir o Senhor Fernão Braeher,.ex-Presidente do Banco
Central. sobre a "Negociação da Dívida Externa" e
"O Plano Brady". Ao término da exposiçãO o ,:onvi
dado foi interpelado pelos Senhores Deputados Fran
cisco Dornelles, Márcia Kubitschek, Waldeck Ornelas,
Benedita da Silva, Bocayuva Cunha, Osvaldo Lima Fi
lho, Rubem Branquinho. Amaury Müller, Sérgio Naya
e Manoel Castro. O inteiro teor da reunião foi gravado,
devendo ser traduzido e publicado, posteriormente. no
Diário do Congresso Nacional, passando a fazer parte
integrante desta ata. As doze horas e trinta minutos,
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encer
rou os trabalhos, tendo antes registrado e agradecido
a presença do Senhor Carlos Eduardo de Freitas, e.
para constar, eu Maria Júlia Rabello de Moura. Secre
tária. lavrei a presenta ata que, depois de lida e apro
a a publicação.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

l' REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 28 DE MARÇO DE 1989

Às nove horas e cincoenta e cinco minutos dn dia
vinte e oito de março de mil novecentos e oitenta e
nove, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Fiscali
zação e Controle sob a Presidência do Senhor Deputado
Fernando Gaspariam e com a presença dos senhores
Deputados Gustavo de Faria, Dircc Quadros, Rita Fur
tado, Mário Lima, José Lins, José Moura, Abigail Fei
tosa, Valmir Campelo, Nelson Sabrá, Firmo de Castro,
Chagas Duarte, Haroldo Sabóia. Délio Braz, Fernando
Santana. Alércio Dias, João Alves, Samir Achôa. Paulo
Delgado, Benito Gama, Maria Lúcia e Irajá Rodrigues.
Presentes os Senhores Deputados não Membros:
Amaury Müller. Jorge teite, Haroldo Sanford, Jorge
Vianna, Jonas Pinh'êiro. Rosa Prata. Roberto Balestra,
Victor Fonlan:l. Paulo R;;mlOs. José Teixeira, José Lou
renço. Nyder Burbosâ, S,Ç;rgio Spada. Fernando Bastos.
Benedicto Montçiro, Aristides'Cunha. Arnaldo Faria
de Sei. Delfim N(~üo. PJJnaro Corrêa, Luis Roberto
Pon.te, Jesualdo Cavalc::mtL Freire Júnior. Jesus Taira.
Gilson fW8.dwdo . .In~rez Marques Batista, Joaei G6es,
hilário Ass.ad, ~jluTIc-í:'~ CaStro. F\;res Nader. fábio Rau
nI1eitli. Sérgio '--VVemeC!~" CHnha Blleno~ Jairo Carneiro.
Ricardo Kzar, Gag'?on'.~ f~i~hi. Luiz S,alomão. \/ivatdo
Barbosa e 0:3 Senl1on:.<' Sen-adores João Calmon. Salda
111Jnl Derzi e Roberto Campos. Estiveram ausentes os
Senhores DepUtados lvTembros Titulares: i~irton San
monl\ilarcondes, Jos;; Geraldo, Aluízio Camnos. l"JiJson
Sguarczi. Ottomar Pin'o. José Tinoco, M~luly l'4eto,
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Simão Sessim. Anna Maria Rattes, Rose de Freitas.
José Luiz Maia, Telmo Kirst, Sérgio Carvalho. Marluce
Pinto e Sotero Cunha. Havendo número regimental.
o Senhor Presidente deu por abertos os trabalhos. A
Senhora Deputada Dirce Tutu Quadros pediu dispensa
da leitura da Ata da reunião anterior, visto que todos
os membros presentes haviam recebido cópia e tomado
conhecimento do seu teor. Em discussão e votação,
a Ata foi aprovada por unanimidade. O Senhor Presi
dente concedeu a palavra ao convidado Ministro do
Desenvolvimento da Indústria e do Comércio. Senhor
Deputado Roberto Cardoso Alves. Levantaram Ques
tões de Ordem os Senhores Deputadas Jorge Vianna,
Mário Lima. Dirce Quadros, José Lins, Victor Fontana,
Cu.nha Bueno, Luiz Salomão, Paulo Delgado, Jorge
Leite e Paulo Ramos. O orador foi interpelado pelos
Senhores Deputados Gustavo de Faria. Dirce Quadros,
Mário Lima, Abigail Feitosa, Rita Furtado. José Mou
ra. Valmir Campelo. José Lins, Nelson Sabrá. Chagas
Duarte. Haroldo Sanford. Amaury Müller, Jorge Leite.
Jonas Pinheiro. Rosa Prata, Paulo Ramos. Gilson Ma
chado. Joaci Góes. Ricardo Izar. Luiz Salomão, Ronaro
Correa. Fernando Gasparian e José Teixeira como lí
der do PFL. O senhor Deputado Gastone Righi reque
reu a convocação dos Diretores dos jornais ° Globo,
Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil e Revista Veja.
Os trabalhos foram presididos também pelo Senhor De
putado Benito Gama, que deu por encerrada a reunião
às quinze horas. do que, para constar, eu Sílvio Avelino
da Silva, Secretário. lavrei a presente Ata, que lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e en
caminhada à publicação. Os trabalhos foram gravados
e. após traduzidos, integrarão esta Ata.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

3' REUNTÁO ORDINÁRIA. REALTZADA
EM 11 DE ABRIL DE 1989

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia onze
de abril de mil novecentos e oitenta e nove. reuniu-se
a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputa
dos, na Sala número vinte e um do Anexo dois. sob
a Presidência do seu titular, Deputado Octávio Elísio:
Compareceram os Senhores Deputados: Antonio Fer
reira, Marluce Pinto. Assis Canuto, Raquel Càndido,
Alcides Lima, Maurício Pádua, Genésio de Barros,
Geovani Borges, Octávio Elísio. Salatiel Carvalho, Do
mingos Juvenil, Luiz Salomão, Fernando Santana. Pris
co Viana, Darcy Pozza. Maguito Vilela. Annibal Barce
llos, Eduardo Moreira, Ademir Andrade. Luiz Alberto
Rodrignes, Vladimir Palmeira e Arnaldo Martins. Ha
vendo número regimental o Senhor Presidente abriu
os trabalhos. Lida e aprovada a ata da reunião anterior.
Expediente: O Senhor Presidente comunicou ao plená
rio o recebimento de correspondência de vários órgãos
de empresas públicas e privadas. cumprimentando a
Mesa por ocasião da eleição. estando à disposição dos
presentes para qualquer consulta. Ordem do Dia: Re
querimento do Senhor Deputado Alcides Lima. na for
ma regimental. solicitando seja encaminhado ao Senhor
Ministro das Minas e Energia. passando à sua leitura,
(em anexo). O SenhDr Presidente colocou em discU5são
o pleito do Deputado Alcides Lima. Usaram da palavra
os Senhores Deputados Fernando Santana. Prisco Via
na. Luiz Salomão. Geovani Borges. Assis Canuto. Ade
mir Andrade, Marlucc Pinto. Raquel Cândido e Gené
sio de Barros, quando discutiram plenamente o proble
ma energético, com apoiamento total ao reqnerimento
do Deputado Alcides Lima. O Senhor Presidente escla
receu -ao l\utor do requerimento. que o assunto foi
elraustivamente debatido e muito contribuiu para apro
fundar a questão. Esclareciàas as dúvidas, sugeriu que
a Comissão acolhesse o pleito do Deputado Alcides
Lima encaminhando, ao iV1inisüo das Minas e Energia~
" requerimento, dizendo que o mesmo recebcu apoio
do Plenária deste órgão e súuerindo ao Senhor Ministro
que encaminhe c~ía C01~is:;ão y_eu parecer ~~obre- a
[·lla viabilidade, como "também. uma avaliação do qua
dro energético do Estado de Roraima. ,4. seguir~ passou
n palavra ao senhor Deputaúa Luiz Salomão paa fazer
a lrjntura do !~eu requerimento. O Senhor .Deputado
Luiz Salomão disse que sua sugestão está baseada na
He,;essidade do País em adotar uma posição mais ousada
em relação as tipologias aplicadas' à energia elétrica.
especificamente ",m relação à geração, produção e con-

Abril de 1989

sumo de energia elétrica e se constitui na sua evolução
futura uma ameaça para o desenvolvimento do País.
Esclareceu. ainda, que na Comissão de Ciência e Tecno
logia, da qual é titular. bá várias discussões sobre as
novas tecnologias. Após discorrer longamente sobre o
tema acima, falou que ·sua proposta a esta Comissão
é no sentido dc que fosse feita sessão conjunta com
a Comissão de Ciência e Tecnologia. O Senhor Presi
dente colocou em discussão. Ninguém fez uso da pala
vra. O Senhor Presidente sugeriu que esta proposta
da Deputado Luiz Salomão se enquadre dcntro do pro
grama que a Comissão estabeleceu para a área de ener
gia, que o Autor se articulasse com o Deputado Luiz
Alberto Rodrigues, que é o coordenador do grupo ener
gético; foi recebida resposta à indagação feita ao Clnbe
de Engenharia e a Confederação Nacional da Indústria
com relação a Seminário que será realizado. Sugeriu:
I) que a Comissão designe o Deputado Luiz Salomão,
juntamente com o Deputado Luiz Alberto Rodrigues.
para estudarem a proposta do Clube de Engenharia
para aprofundarem o temário; 2) que cada membro
da Comissão tenha acesso a documento informativo
sobre a questão que se refere à tecnologia. Propôs,
à Comissão, que o requerimento do Deputado Luiz
Salomão seja aprovada com estes dois adendos feitos
pela Presidência. Em votação. Ninguém se manifestou.
Aprovado. então, que o Deputado Luiz Alberto Rodri
gues, que já preside o Grupo de Trabalho de Energia,
articulará com o Deputado Luiz Salomão para viabilizar
as duas questões: I) Seminário do Clube de Engenharia;
2) o Seminário proposto pelo Deputado Lniz Salomão
referente à questão da tecnologia na área energética.
Passon a seguir para outro item da pauta, esclarecendo
que o Senhor Ministro das Minas e Energia entrou em
contato com a Presidência sobre reunião havida no Con
selho Superior de Minas e Energia, órgão criado naque
le Ministério. funcionando como sua Assessoria. E que
este Conselho decidiu sobre algum assuntos absoluta
mente da competência daquele Ministério, mas o Se
nhor Ministro gostaria de consultar o Presidente desta
Comissão a respeito de expedientes aprovados pelo
Consclho. Deu conhecimento à Comissão desses expe
dientes, entendendo que a competência da Comissão
em termos de atuação ou decisão, é nula. Iásão decisões
tomadas pelo Conselho Superior de Minas. O primeiro
requerimento propõe a criação de uma Comissão Espe
cial dc estudo para definição de atos a serem baixados
no que se refere à questão ambiental e à atividade mine
radora. O Scnhor Presidente leu todo o texto. Será
anexado a esta Ata. Em discussão. Usou da palavra
a Senhora Deputada Raquel Cândido. O Senhor Presi
dente esclareceu à Deputada que a sua sugestão. quan
do fala do meio ambiente degradado. é a seguinte: 1)
que haja compatibilização da atividade mineradora e
a proteção ambiental; 2) a recuperação do ambiente
degradado pela atividade mineradora, ou em prossegui
mento ou em processo de extinção. E, esta sugestão
será levada pessoalmente ao Senhor Ministro. Falou
ainda, que estes documentos não estão em votação,
pois não é esta a competência desta Comissão, mas
sim. exclusiva do Ministro e do Poder Executivo. tendo
sido apenas uma deferência do Senhor Ministro. Nada
mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às doze
horas e dez minutos. E. para constar eu, AlIia Tobias.
Secretária. lavrei a presente ata que, após lida e achada
conforme, será assinada pelo Senhor Presidente. - De
putado Octávio Elísio, Presidente.

Exnl') Sr.
Deputado Otávio Elísio
Dl). Pre~iden(e da Comissão de Minas e Energia da
Cúmara dos Deputndos

Senhor Presidente:
Requeiro a ',\1. Ex". ouvido 0 Pienürio na forma regi

mental, ,e ia encaminhado ao Exm" Sr. Ministro das
L'Iina~: e E~ergia documento que cnnsubstancia pleito
pela absorção .. por parte da Eletronorte dos encargos
de geraçâo e distribuição de energia elêtrica em Boa
Vi,:ra, Capital de Roraima, hoie sob a responsabilidade
do Govel:no do Estado atrav~s das C~ntrais Elétricas
d:~ jRornima SiA. - CER.

/1", elétrica constitul-se em u~dos i'aíores pri-
Hmrdiais induc;ão do ;Jfocesso clt;: desenvolvimento.
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principalmente em regiões ainda em fasc inicial de ala
vancagem industrial. como aquele em que se insere
Roraima. considcrado hoje apesar de suas imensas po
tencialidades. o Estado maÍs pobre do Brasil.

Os grandes obstáculos ao desenvolvimento de Rorai
ma relacionam-se precisamente às deficiências de sua
infra-estrutura, cujo atendimento tepresenta condição
precípua à formulação de programas de cxploração

racional de riquezas, conseqüentemente, em todos, os
setores do planejamento econômico e das áreas sociais.

Diante desse pressuposto, Roraima necessita contar
urgentemente com a instalação de um parque térmico
capaz de proporcionar-lhe energia elétrica em volume
compatível com a crescente demanda que lá se verifica.

Todavia, o governo roraimense não dispõe de míni
mas condições para realizar os investimentos necessá
rios, em face às pungentes dificuldades de ordcm finan
ceira e orçamentária que enfrenta, inclusive limitações
de ordcm legal, por exemplo, os que o impedem de
arrecadar diretamente os tributos ali gerados.

Suportar os ônus decorrentes da construção de estra
das e recuperação da atual malha viária deficiente c
inadequada, assim como para dotar as cidades de condi
ções de saneamcnto, habitação, cscolas, postos de saúde
e outras exigências básicas, já significa peso demasia
damente elevado para o poder público de uma Unidade
como Roraima, que necessita de considerável suporte
técnico-financeiro para vencer o presente estágio da
economia incipiente e precaria condição de vida do seu
povo.

Daí a absoluta impossibidade de Roraima destinar
seus parcos recursos para a instalação e expansão do
parquc térmico gerador de energia elétrica, com eleva
do consumo de õleo combustível.

A solução ideal para o grave problema de energia
elétrica em Roraima. seria o aproveitamento do seu
potencial hidrelétrico. Enquanto isso não se concretiza,
o Estado depende dc um tratamento idêntico ao que
se proporciona às capitais dos outros Estados da Região
Norte, qual seja, o compromisso assumido pela Eletro
norte na geração de energia elétrica, altcrnativa perfei
tamente viável técnica e economicamente, em especial
agora, com a entrada em funcionamento da Usin.~ Hi
drelétrica de Balbina, com o que a Eletronorte estará
economizando o consumo de óleo diesel em volume
cinco vezes maior do que o gasto previsto com a geração
de energia para Boa Vista.

O reconhccimento dc que a Comissão de Minas e
Energia da Câmara dos Deputados representa o fórum
adequado para discutir e propor soluções, a questões
energéticas de elevado interesse para as diversas regiões
do País. Motivou-nos trazer a este Colegiado tema de
tal importáncia, na condição de que, após competente
avaliação, a Comissão manifestará sua posição em defe
sa da justa pretensão traduzida na proposta do Governo
de Roraima para que se entregue à Eletronorte a incum
bência de produzir e fornecer n energia para Boa Vista,
ficando as Centrais Elétricas de Roraima S/A essa res
ponsabilidade para o restante do Estado.

Brasília, 6 dc abril de 1989 - Deputado Alcides Lima.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

4' REUNIÃO (ORDINÃRIA), REALIZADA
EM 6 DE ABRIL DE 1989

Às dez horas do dia seis de abril de mil novecentos
e oitenta e nove reuniu-se a Comissão de Relações Exte
riores, em sala própria do Anexo II da Câmara dos
Deputados, sob a Presidência da Deputada Mlírcia Ku
bitschek, Vice-Presidente. Presentes os Senhores Depu
tados Aloysio Chaves e Adolfo Oliveira, Vice-Presi
dente, e Djenal Gonçalves, Amaury Miiller, Naphtali
Alves de Souza, Benedita da Silva, Luiz Soyer, Afrísio
Vieira Lima, Virgilio Guimarães, Jesus Tajra. Maurílio
Ferreira Lima, Maurício Fruet. Eduardo Bonfim, Ru
bem Medina, Egídio Ferreira Lima, José Ulisses Olivei
ra, João de Deus, Enoe Vieira. Oscar Corrêa, Francisco
Benjamim, Antônio Mariz, Bocayuva Cunha, Mello
Reis, Haroldo Sabóia, Airton Sandoval, Leur Lomanto
c Domingos Leonelli, membros titulares e Hélio Rosas
e Jorge Medauar, membros suplentes. Havendo núme
ro regimental a Senhora Presidente declarou aberta a
reunião. Ata: após lida, foi aprovada, sem discussão,
a Ata da reunião anterior. Expediente: A Senhora Presi-
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dente comunicou ter recebido o Aviso n' 038, do Minis
tro de Estado do Exército, General Leônidas Pires Gon
çalves, agradecendo o convite para participar do "Semi
nário Parlamentar sobre a Amazônia", e confirmando
a data de 19 de abril para a sua conferência. Distri
buição: A Senhora Presidente comunicou a distribuição
das seguintes matérias, oriundas do Poder Executivo;
1) em 29 de março: Mensagem n' 103/89, ao Senhor
Deputado Mello Freire; 2) em 30 de março: a) Mensa
gem n' 104/89, ao Senhor Deputado Egídio Ferreira
Lima; b) Projeto de Lei n" 1.709/89, ao Senhor Depu
tado Naphtali Alves de Souza; 3) em 4 de abril: a)
Mensagem n' 117/89, ao Senhor Deputado Paulo Pi
mentel; b) Mensagem n' 118/89, ao Senhor Deputado
Leopoldo Bessone. Antes de anunciada a Ordem do
Dia solicitou a palavra o Senhor Deputado Amaury
Miiller para justificar a conveniência de esta Comissão
aprovar Moção solicitando do Ministério das Relações
Exteriores a condenação formal contra a violência que
vem ocorrendo no Llbano, bem como envidar esforços
no sentido do imediato cessar fogo na região. A Senhora
Presidente solicitou a Sua Excelência que formalizasse
por escrito a Moção, a fim de submetê-la a votos. Ordem
do Dia: A - Em regime de urgência: Projeto de Lei
n" 1.709/89, do Poder Executivo, que "Altera o art.
8' da Lei n' 5,809, de 10 de outubro de 1972. que dispõe
sobre a retribuição e direitos do pessoal civil c militar
em serviço da União no exterior". Relator: Deputado
Naphtali Alves dc Souza; parecer: favorável. Discu
tiram a matéri~ os Deputados Egídio Fen'eira Lima,
Aloysio Chaves l' Amaury Müller. Submetido a votos,
foi aprovado por unanimidade o parecer favorável do
Relator. A matéria será encaminhada à Coordenação
de Comissõcs Permanentes. B - em regime de trami
tação ordinária: I - Mensagem n' 114/87, do Poder
Executivo, que "Submetc à consideração do Congresso
Nacional os textos das Recomendações adotadas pela
Conferência Internacional do Trabalho, em diversas
sessões no período dc 1979 a 1984". Relator: Deputado
Aloysio Chaves; parecer: no sentido da publicação e
divulgação das recomendações. Discutiram a matéria
os Deputados Egídio Ferreira Lima, Amaury Müller
e Maurício Fruet, defendendo este a conveniência de
que, a partir de agora, o Presidnete da Comissão, ao
receber Mensagens contendo Recomendações da Con
fcrência Internacional do Trabalho, dê conhecimento
do seu teor aos membros deste órgão técnico, devol
vendo. a seguir. a Mensagem à Mesa, para pablicação
e divulgação do seu texto e posterior encaminhamento
ao Senado Federal. Colocados em votação, foram apro
vados, por unanimidade, o pareccr do Relator bem
como a sugestão do Depatado Maarício Fruet. A maté
ria sení encaminhada à Coordenação de Comissões Per
manentes e será comunicado à Presidência da Câmara
dos Deputados, por ofício, a decisão desta Comissão
sobre o assunto. Neste momento solicitou a palavra
a Senhora Deputada Benedita da Silva para reclamar
do reduzido número de microfones existentes no plená
rio, tendo a Senhora Presidente afirmado que envidaria
esforços no sentido de se solucionar o problema. II
-Mensagem n'i 158/87, do Poder Executivo, que "Sub
mete ao Congresso Nacional o texto das Recomenda
ções adotadas pela Conferência Internacional do Traba
lho em diversas sessões no período de 1974 a 1978".
Relator: Deputado Domingos Leonelli; parecer: no
sentido da publicação c divulgação das recomendaç(jes.
Sem discassão, foi aprovado por unanimidade o parecer
do Relator, c.om a mesma observação feita pelo Depu
tado Maurício Fruet em relação à matéria anterior. A
Mensagem será encaminhada à Coordenação de Comis
sões Permanentes. III - Mensagem n' 181187, do Poder
Execativo, que "Submete à consideração do Congresso
Nacional o tcxto do Acordo entre o Governo da Repú
blica Argentina, o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Repúhlica Oriental do Uru
guai, para o Serviço Público de Telefonia Rural, na
Faixa de 164.600 a 173.355 MHz, firmado em Brasília,
em 23 de fevereiro de 1987. Relator: Deputado Djenal
Gonçalves; parecer; favorável, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo que apresenta. Sem discussão,
foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator.
A matéria será encaminhada à Coordena\'áo de Comis
sões Pcrmanentcs. IV - Mensagcm n" 293/87. do Podcr
Executivo, qae "Submete à consideração do Congresso
Nacional os textos das Convenções adotadas em distin-
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tas sessões da Conferência Internacional do Trabalho".
Relator: Deputado Amaury Müller; Parecer; favorável
às Convenções n's 135 e 161 e contrário à Convenção
n" 143, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta. O parecer foi lido na reunião de 30
de março último. quando foi concedida vista ao Dcpu
ue ora devolvia a matéria. Sua Excelência solicitou a
palavra e apresentou voto oral concordando com o pare
cer do Relator. Submetido à votação foi aprovado por
unanimidade o parecer do Relator. A matéria será enca
minlráda à Coordenação de Comissões Pcrmanentes.
V-Mensagem n' 259/88, do poder Executivo, que "Sub
mete à consideração do Congrcsso Nacional o texto
da Convenção n' 139, da organização Internacional do
Trabalho (OIT), sobre a prevenção e controlc de riscos
profissionais causados pelas substâncias ou agentes can
cerígenos". Relator; Deputado Luiz Soyer; parecer: f,,
vorável nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta. Sem discussão, foi aprovado por unani
midade o parecer do Relator. A matéria será encami
nhada à Coordenação de Comissões Permanentes. VI
- Mensagem n" 262/88, do Poder Executivo que "Sub
mete à consideração do Congresso Nacional o texto
do Acordo de Criação da Comissão Mista, celebrado
entre o Governo da República Federativa o Brasil e
o Governo da República da Guiné, em Washington,
DC, a 4 de abril de 1988". Relator: Deputado Eduardo
Bonfim; parecer; favorável, nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo que apresenta. Sem discussão, foi
aprovado por unanimidade o parecer do Relator. A
matéria será encaminhada à Coordenação de Comissões
Permancntes. VII - Mensagem n' 265/88, do Poder
Executivo, que "Submete à consideração do Congresso
Nacional o tcxto do Acordo de Cooperação Econômica,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Socialista da Tche
coslováquia, em Brasília. a 12 de maio de 1988". Rela
lor: Depatado Francisco Benjamim; parecer: favorável,
nos termos do Projcto de Decreto Legislativo que apre
senta. Sem discussão, foi aprovado por unanimidade
o parecer do Relator. A matéria será encaminhada à
Coordenação de Comissões Permanentes, VIII - Men
\agem n'" 307/88. do Poder Executivo, que "Submete"
à comideração do Congresso Nacional os textos do Es
tatuto e Protocolo do Centro Internacional de Enge
nharia Genética e Biotecnologia (CIEGB). assinados
pelo Brasil, em 5 de maio de 1986". Relator: Deputado
Lear Lomanto; parecer: favorável, nos termos do Proje
to de Decreto Legislativo que apresenta. Sem discussão,
foi aprovado por unanimidade o parecer do Relator.
A. matêria será encaminhada à Coordenação de Comis
sões Permanentes. IX -Mensagem n' 104/89, do Poder
Executivo, que "Submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Tratado de Assistência Regional
para Emergências Alimentares (TAREA). concluído
com os Governos da Argcntina, Bolívia. Colômbia, Cu
ba, Equador, Costa Rica, Chile, Honduras. México,
Panamá. Peru, Uruguai, Nicarágua, Paraguai e Vene
zuela. em Caracas, a 8 de abril de 1988", Relator: Depu
tado Egídio Ferreira Lima; parecer: favorável, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
Sem discussão, foi aprovado, por unanimidade. o pare
cer do Relator. A matéria será encaminhada à Coorde
nação de Comissões Permanentes. Encerrada a pauta
constante da Ordem do Dia, usou da palavra a Depu
tada Benedita da Silva para solicitar que as cópias dos
pareceres a serem apreciados fossem distribuídas aos
membros da Comissão com uma antecedência de no
minímo vinte e quatro horas. A Senhora Presidente,
então, fez apelo aos Depatados que estiverem com ma
téria para relatar que procurem entregar scus pareceres
à Secretaria da Comissão com tempo suficiente para
se fazer a distribuição das cópias conforme solicitado
pela Deputada Benedita da Silva. A seguir. usaram
da palavra os Deputados Eduardo Bonfim ~para apre
sentar requerimcnto no sentido da realização de um
seminário internacional sobre a dívida externa da Amé
rica Latina, e Amaury Müller - que leu o teor da
Moção que propôs no início da reunião. A Senhora
Presidente recebeu os requerimentos e, tendo em vista
a evidente falta de quorum, deixou de submetê-los a
votos. Nada mais havendo a tratar. a Senhora Presi
dente convocou reunião para a próxima quarta-feira,
dia doze, e. às onze horas e vinte minutos encerrou
os trabalhos. E, para constar, eu Regina 'Beatriz Ribas
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Mariz, Secretária, lavrei a presente Ata que vai por
mim assinada e pelo Senhor Presidente, sendo, após
lida e aprovada, encaminhada à publicação. Deputada
Márcia Kubitschek, Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

COMISSÃO DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE REUNIÃO

Às dez horas e quarenta minutos, do dia trinta de
março de hum mil novecentos e oitenta e nove, reuni
ram-se os membros da Comissão, conforme convocação
expedida. Como não houve o quorum devido, deter
minou o Senhor Presidente que fosse realizada uma
reunião informal. Comparcceram os Senhores Deputa
dos: Raimundo Bezerra, Presidente; Arnaldo Faria de
Sá e José Elias Murad, Vice-Presidcntes; Miraldo Go
mes, Raimundo Rezende, Júlio Costamilan, Erico Pe
goraro, Ruy Nedel, Jofran Frejat, Borges da Silveira,
Carlos Mosconi, Alarico Abib, Maria de lourdes Aba
dia, Djenal Gonçalves, Chico Humberto, José Viana,
Jesualdo Cavalcanti, Abigail Feitosa, João Paulo, Flori
ceno Paixão, José Carlos Coutinho, membros efetivos:
e Leonel Júlio, Annibal Barcellos, Anna Maria Rattes
e Oswaldo Almeida, membros suplentes. Justificaram
a ausência os Senhores Deputados: Bernardo Cahral,
por estar prcsidindo, no mesmo horário, a reunião da
Comissão de Relações Exteriores, e Moisés Avelino,
por estar impedido de se ausentar do Estado do Tocan
tins, onde cumpria compromissos ligados a sua área.
O Presidnete coloca em análisc o Regulamento do "VI
Simpósio sobre Polítici Nacional de Saúde. Propôs que
fossem discutidos apenas os objetivos, desde que os
demais itens são rotineiros e pediu que cada um fosse
estudando os temas, pois, não podendo haver delibe
ração nesta reunião, poderiam tomá-la na próxima reu
nião. Os Deputados Ruy Nedel e Erico Pegoraro apre
sentaram um requerimento de formação de uma Subco
missão nos seguintes termos: "Senhor Presidente, Os
Deputados Ruy Nedel e Erico Pegoraro, abaixo assina
dos, ante os graves problemas que os hospitais d·o país
estão enfrentando, requerem se digne V. Ex' nomear
uma subcomissão no sentido de averiguar, discutir com
as partes interessadas e buscar uma"solução a fim de
resolver o impa5se. Acrescentamos, SI. Presidente, que
no Rio Grande do Sul. a situação é aflitiva nos hospitais,
ade com inúmeras instituições paralisadas ou ameaçan
do suspensão de atendimento previdenciário. Nestes
termos, Pedimos deferimento. Brasília. 30 de março
de 1989, Deputados Ruy Nedel e Erico Pegoraro." Aca
tado pelo Presidente foram indicados para constituí-la
os Deputados: Raimundo Bezerra, José Elias Murad,
Borges da Silveira. Sandra Cavalcanti, Ruy Nedel, Jo
fran Frejat e Raimundo Rezende. O Deputado Erico
Pegoraro, nm dos autores do requerimento, pede a pala
vra para justificar o pedido, ante as dificuldades por
que têm passado as Secretarias Estaduais de Saúde.
O Deputado Carlos Mosconi pede maior agilização nos
trabalhos da Comissão para que seja modificado esse
setor e a fim de sugerir que se procurasse ouvir os
Senhores Ministros da Previdência e Assistência Social
Jáder Barbalho e o Presidente do INAMPS, Dr. José
de Ribamar Pinto Serrão, sobre problemas ligados ao
SUDS. O Senhor Presidente marcou para o mesmo
dia reunir-se com os membros interessados neste encon
tro com o fim de tomar providências para encaminhar
o convite às referidas autoridades, e decidirem se deve
riam ouvir um de cada vez ou os dois num só encontro.
Foi decidido ouvirem antes o Presidente do Conass 
Conselho Nacional dos Secretários de Saúde dos Esta
dos, Dr. Antenor Ferrari, sobre o andamento do repas
se de verbas para as Secretarias Estaduais de Saúde.
A Deputada Maria de Lourdes Abadia sugeriu também
que fosse convidado o Secretário de Saúde do Distrito
Federal, o que foi aceito pelo Presidente. O Deputado
Annibal Barcellos pediu que se providenciasse a distri
buição do regulamento do SUDS aos Parlamentares
da área. O Deputado Borges da Silveira alertou wbre
a disposição Constitucional que passa ao Poder Legis
lativo O poder de deliberar sobre a matéria, Usaram
da palavra ainda os Deputados Floriceno Paixão, Rai
mundo Bezerra e Arnaldo Faria de Sá. O Deputado
José Elias Murad convidou para a reunião do ORU
PAAD, às 10 horas, do dia 04 de abril, no auditório
do Anexo IV dd Câmara dos Deputados. Ãs onze horas
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e vinte e seis minutos o Presidente enccrrou a reunião,
agradecendo a compreensão dos Deputados presentes.

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
3" REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 6-4-89

Às dez horas e oito minutos do dia seis de abril de
hum mil novecentos e oitenta e nove, reuniu-se. na
Sala n' 15, do Ancxo lI, este Órgão Técnico, presentes
os Senhores Deputados: Irma Passoni (Presidenta), Só
lon Borges dos Reis, Sadie Hauache, João Natal, Aris
tides Cunha, Gidel Dantas, Theodoro Mendes, Hum
berto Souto, Wagner Lago, Osvaldo Macedo, Miro Tei
xeira, Luiz Marques, Hélio Rosas, Paulo Zarzur, Naph
tali Alves de Souza, Florieeno Paixão e Eraldo Tinoco.
Abertos os trabalhos foi dispensada a leitura da Ata
da reunião anterior, a requerimento do Deputado Miro
Teixeira. Em votação. foi aprovada, por unanimidade,
a Ata da 2" Reunião Ordinária. Não havendo expediente
a ser lido, a Sr' Presidcnta passou a Ordem do Dia,
que constou do seguinte: 1) Projeto de Lei n" 1.709/89
(Mensagem n" 101/89) que "altera o art. 8" da Lei n'
5.809, de 10 de outubro de 1972, que dispõe sobre
a redistribuição e direitos do pessoal civil e militar em
serviço da União no Exterior". Autor: Poder Execu
tivo. Relator: Deputado Aristides Cunha. Parecer: Pela
aprovação do projeto. Em discussão, usou da palavra
o Relator. Em votação. o parecer foi aprovado por
unanimidade. 2) Projeto de Lei n' 8.05GI86, que "cria
mediante transformaç'Ío. cargos de Procurador da Re
pública de Categoria Especial, e dá outras providên
cias". Autor: Poder Executivo. Relator: Deputado Mi
ro Teixeira. Pareeer: pela aprovação do projeto com
adoção do Substitutivo apresentado pela Comissão de
ConstítllÍção e Justiça e Redação. Em discussão, usou
da palavra o Relator. Em votação, O parecer foi apro
vado por unanimidade. Logo após, o Deputado Miro
Teixeira solicitou a palavra e propôs a divisão da Comis
são em duas Turmas, já que se fazia notória a dificul
dade para alcançar o quorum regimental, tendo em
vista que os Senhores Deputados integram mais de um
Órgão Técnico~ como membros efetivos~ e a coinci
dência do horário das reuniões impedia-os de participar
dos trabalhos de duas comissões ao mesmo tempo. Em
votação, o requerimento foi aprovado por unanimida
de. Esgotada a pauta dos trabalhos e sem que nenhum
dos presentes quizesse fazer uso da palavra, a Senhora
Presidenta encerrou a reunião às onze horas. E, para
constar, eu, Iracyldes Dourado Sampaio Rodrigues, Se
cretária Substituta, lavrei a presente Ata que, depois
de lida, aprovada e assinada pela Senhora Presidenta,
será enviada a publicação.

COMISSÃO DE TRANSPORTES
3' REUNIÃO ORDINÃRIA
REALIZADA EM 12-4-1989

Às dez horas e quinze minutos do dia doze de abril
de mil novecentos e oitenta e nove. na Sala 2 do Anexo
li, reuniu-se a Comissão de Transportes da Câmara
dos Deputados. Presentes os Senhores Deputados: Dar
cy Pozza(Presidente), Sergio Werneck, Felipe Mendes,
Ezio Ferreira, Manoel Castro, Carlos Benevides, Gidel
Dantas, Luiz Marques, Antonio Perosa, Eliel Rodri
gues, Lael Varella, Ernesto Gradella, Bocayuva Cunha,
Alziro Gomes, Denisar Arneiro, Mauro Campos, Júlio
Campos, Mendes Botelho, Simão Sessim, José Santana
de Vasconcellos, Mauro Miranda, Lézio Sathler, Cha
gas Neto, Gustavo de Faria, Del Bosco Amaral, José
Fernandes, Mário Martins, Joaquim Sucena, Jorge Ar
bage, Flávio Palmier da Veiga, Geovani Borges, Ale
xandre Puzina, Arnaldo Prieto, Luiz Alberto Rodri
gues, Saulo Coelho, Jorge Leite, Iturival Nascimento,
Stélio Dias e José Genoíno. Abertos os trabalhos c,
a pedido da Presidência, aprovada a dispensa da leitura
da Ata da reunião anterior. Passando ao expediente,
o Sr. Presidente acusou o recebimento de correspon
dência de várias entidades cumprimentando pela eleição
do Presidente e Vice-Presidente, e, dentre outras, expe
diente do Chefe do Gabinete do Ministro da Aerouáu
tica, Major Brigadeiro do Ar MurilIo Santos, encami
nhando proposta de exposição e visitas a Organizações
do Miuistério da Aeronáutica, cuja cópia está sendo
eneaminhada aos Srs. Deputados, membros desta Co-

Abril de 1989

missão. Ordem do Dia. Comparecimento do Sr. Minis
tro dos Transportes, Dr. José Reinaldo Carneiro Tava
res. Este, com a palavra fez ampla exposição sobre
"a política global de transportes no País". Interpelaram
o Ministro os Srs. Deputados: Carlos Benevides, Anto
nio Perosa, Denisar Arneiro, Mauro Campos, Mendes
Botelho, Simão Sessim, Del Bosco-Amaral, Sergio Wer
neek, Gastone Righi, Manoel Castro, Eliel Rodrigues,
Lézio Sathler, Adhemar de Barros Filho. Nelson Seixas,
José Teixeira e Flávio Palmier da Veiga. A seguir, o
Sr. Presidente entregou ao Sr. Ministro indagações es
critas dos Srs. Deputados Solon Borges dos Reis e Irma
Passoni e, sem que nenhum dos presentes quisesse fazer
uso da palavra, agradeceu a presença do Sr. Ministro,
dos Srs. Deputados e demais autoridades presentes,
cneerrando à reunião às treze horas e trinta minutos.
As notas gravadas, depois de traduzidas, passarão a
integrar esta Ata. E, para constar, eu, Iole Lazzarini,
Secretária, lavrei a presente Ata que. depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE CIÊNCIA. E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Distribuição efetuada pelo Senhor Presidente Depu
tado ANTONIO GASPAR, EM 18-4-89

Ao Senhor Deputado LYSÁNEAS MACIEL
Projeto de Deereto Legislativo n" 39/89 - "Aprova

o texto dos Atos Finais do XIX Congresso da União
Postal Universal, realizado em Hamhurgo, R.F.A, em
julho de 1984".

Autor: Com. de Relações Exteriores.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

O Deputado NELSON JOBIM, Presidente da Co
missão de Constituição e Justiça e Redação, fez a se
guinte distribuição

Em 11-4-89
Ao SI. ARTUR DA TÃVaLA:
Projeto de Lei n" 1. 911\/89 - Do Poder Executivo

(Mensagem n" 141/89) - que "autoriza o Poder Execu
tivo a abrir crédito especial de NCZ$ 63.734.679,00
em favor do Ministério da Educação, c dá outras provi
dências".

Ao Sr. ELIEZER MOREIRA:
Projeto de Lei n' 1,915/89 - do Poder Exeeutivo

(Mensagem n' 140/89) - que "dispõe sobre a transfor
mação da Escola Técnica Federal do Maranhão em Cen
tro Federal de Educação Tecnológica",

Ao Sr. SIGMARINGA SEIXAS:
Projeto de Lei n' 1,828/89 - do Tribunal de Justiça

do Distrito Federal c dos Territórios - que "inclui
a Categoria de Inspetor de Segurança Judiciária no Gru
po-Atividades de Apoio Judiciário, do Quadro de Pes
soal Permanente da Secretaria do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, e dá outras provi
dências".

Em 18-4-89
AO SR. ALCIDES LIMA:
Projeto de Lei n' 1.816/89 - do Sr. Geovani Borges

- que "Regulamenta o art. 43 do Ato das Disposições
Constitucionais e Transitórias da Constituição e dá ou
tras providências".

AO SR. ALDO ARANTES:
Projeto de Lei n' 1.889/89 - do Sr. Costa Ferreira

- que "Regulamenta o inciso VI do § I,' e os §§ 2'
e 4" do art. 225 da Constituição Federal de 1988. refe
rentes a meio ambiente".

AO SR. ARNALDO MORAES:
Projeto de Lei n' 920/88 - do Tribunal de Contas

da União - que "Dispõe sobre o cômputo do tempo
de exercício de função retribuída por gratificação de
Representação de Gabinete para os fins que menciona".

AO SR. COSTA FERREIRA:
Projeto de Lei n" 1.818/89 - do Sr. Nilson Gibson

- que "Acrescenta parágrafo ao art. 363 da Lei n'
3.071, de I' de janeiro de 1916~CódigoCivil Brasileiro
(art. 227, § 6". da Constituição)".

Projeto de Lei n" 1.855/89 - do Sr. Adhemar de
Barros Filho - que "Fixa data para a realização de
eleições no ano de 1990".
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AO SR. DIONÍSIO HAGE:
Projeto de Lei n" 1.852/89 - do Sr. Geraldo Alckmin

Filho- que "Dispõe sobre cédula de votação. determi
nando que, ao lado dos nomes dos Partidos constem
os respectivos símbolos".

Projeto de Decreto Legislativo n" 44/89 - da Comis
são de Relações Exteriores (Mens. n' 265/88 - PE)
- que "Aprova o texto do Acordo de Cooperação
Econômica, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Socia
lista da Tchecoslováquia, em Brasília. a 12 de maio
de 1988".

AO SR. DOUTEL DE ANDRADE:
Projeto de Lei n' 1.847/89 - do SI. Hélio Rosas 

que "Regulamenta o disposto no § 4" do art. 8' do
Ato da Disposições Constitucionais Transitórias".

AO SR. FERNANDO SANTANA:
Projeto de Decreto Legislativo n" 42/S9 - da Comis

são de Relações Exteriores (Mens. n' 306/88 - PE)
- que "Aprova o texto do Acordo para Cooperação
Técnica com outros países da América Latina e da Áfri
ca entre o Brasil e a OIT, concluído em Genebra. em
29 de julho de 1987".

AO SR. FRANCISCO SALES;
Projeto dc Lei n" 1.814/89 - do Sr. Alcides Lima

- que "Dá nova re.dação à Lei n" 7.736. de 22 de
fevereiro de 1989. que dispçoe sobre a cobrança dos
impostos e a administração tributária no Amapá e em
Roraima".

AO SR. GERSON PERES:
Projeto de Decreto Legislativo n' 45/89 - da Comis

são de Relações Exteriores (Mens. n' 104/89 - PE)
- que"Aprova o texto do Tratado de Assistência Re
gional para Emergências Alimentares (Tarea), concluí
do com os Governos da Argentina, Bolívia, Colômbia,
Cuba. Equador, Costa Rica, Chile. Honduras, México.
Panamá, Peru, Uruguai, Nicarágua, Paraguai e Vene
zuela, em Caracas, a 8 de abril de 1988".

AO SR. HORÁCIO FERRAZ:
Projeto de Lei n' 1.868/89 - do SI. Gonzaga Patriota

- que "Dispõe sobre a admissão e aposentadoria de
pessoal em cargos ou empregos temporários, regulando
o disposto no art. 40. § 2', da Constituição".

AO SR. IBRAIM ABI-ACKEL:
Projeto de Lei n" 1.829/89 - do SI. José Camargo

- que "Transforma em crimes de ação privada os de
ação pública, não intentada no prazo legal (art. 5', inciso
LIX, da Constituição).

AO SR. JAIRO CARNEIRO:
Projeto de Lei n' 1.815/89 - do Sr. Vicente Rogo

- que "Dispõe sobre a reforma agrária, objetivos, di
reito de propriedade, função social, desapropriação.
imissão de posse, indenização, propriedade produtiva,
critérios e graus de utilização e dá outras providências".

AO SR. JOÃO HERRMANN:
Projeto de Lei n' 1.898/89 -do SI. Augusto Carvalho

- que "Dispõe sobre a proibição das atividades de
intermediação de mão-de-obra e dá outras providên
cias".

AO SR. JOSÉ DUTRA:
Projeto de Decreto Legislativo n' 43/89 - da Comis

são de Relações Exteriores (Mens. n' 293/87 - PE)
~ que "Aprova os textos das Convenções n" 135 e
161 e rejeita a de n" 143, da Organização Internacional
do Trabalho".

AO SR. JOSE GENOÍNO:
Projeto de Lei n" 1.864/89 - da Sr' Rita Camata

- que "Dá nova redação ao art. 392 da Consolidação
das Leis do Trabalho".

AO SR. JUAREZ MARQUES BATISTA:
Projeto de Lei n' 1870/89 - do Sr. Osmar Leilão

- que "Dispõe sobre as sanções por discriminação que
atentem contra os Direitos e Garantias Fundamentais,
capitulados no art. 5', inciso XLI, da Constituição Fede
ral",

AO SR. LEOPOLDO SOUZA:
Projeto de Decreto Legislativo n' 41/89 - da Comis

são de Relações Exteriores (Mens. n' 266/88 - PE)
- que "Aprova o texto do Acordo para o Estabele
cimento de uma Zona Non-Aedificandi ao longo da
Fronteira da Venezuela, celebrado em BrasJ1ia, a 17
de maio de 1988".
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AO SR. MARCOS FORMIGA:
Projeto de Lei n' 1.857/89 - do SI. Adhemar de

Barros Filho - que "Dispõe sobre a proteção do mer
cado de trabalho da mulher".

AO SR. MESSIAS GÓIS:
Projeto de Lei n' 1.798/89 - do SI. Waldek Ornelas

-que "Modifica os critérios de distribuição do salário
educação. e dá outras providências".

AO SR. RAIMUNDO BEZERRA:
Projeto de Lei n' 1.789/89 - do Sr. Chico Humberto

- que "Dispõe sobre o Sistema Unificado e Descen
tralizado de Smide (Suds)".

Projeto de Lei n' 1.811/89 - do SI. Ruy Nedel 
que "Dispõe sobre a participação das cooperativas mé
dicas no Suds - Sistema Unificado e Descentralizado
de Saúde, e dá outras providências".

Em 19-4-89
AO SR. WAGNER LAGO;
Projeto de Lei n" 1.640/89 - do Tribunal Superior

do Trabalho - que "Dispõe sobre a criação de cargos
no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 16' Região, com sede
em São Luís - MA, e dá outras providências".

AO SR. MESSIAS GÓIS;
Projeto de Lei n? 1.278/88 (anexo o Projeto de Lei

n' 1.936, de 1989) - do SI. Theodoro Mendes - que
"Introduz alterações no art. 8", da Lei n' 5.107. de
13 de setembro de 1966, que institui o Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço".

AO SR. JOSÉ MARIA EYMAEL:
Projeto de Lei n' 1.261/88 -do Sr. Theodoro Mendes

- que "Dá nova redação ao art. 40 do Código de
Processo Penal".

Em 25-4-89
AO SR, OSCAR CORRÊA:
Projeto de Lei n° 1.917/89 - do Senado Federal

que "Prorroga o prazo de dispositivos legais que men
ciona, com base no art. 25 das Disposições Constitu
cionais Transitórias".

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
INTERIOR E ÍNDIO

O Presidente da Comissão de Desenvolvimento Ur
bano, Interior e Índio, Deputado MÁRIO ASSAD,
fez, em 20-4-89. a seguinte distribuição:

Ao Senhor Deputado JOSÉ LUIZ MAIA
Emendas de Plenário ao Projeto de Lei n' I.710/89,

dos Senhores Firmo de Castro, Ney Lopes, Oswaldo
Coelho, .Tosé Lins e José Carlos Vasconelos, que "Regu
lamenta o art. 159, inciso I, alínea "c", da Constituição.
institui o Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte (FNO), o Fundo Constitucional de Financimento
do Nordeste (FNE) e o Fundo Constitucional de Finan
ciamento do Centro-Oeste (FCO) e dá outras provi
dências".

Ao Senhor Deputado VALMIR CAMPELO
Projeto de Decreto Legislativo n° 45/89, da Comissão

de Relações Exteriores (Mensagem n" 104/89), que
"Aprova O texto do Tratado de Assistência Regional
para Emergências Alimentares (Tarea), concluído com
os Governos da Argentina, Bolívia, Colômbia, Cuba.
Equador, Costa Rica, Chile, Honduras. México, Pana
má, Peru, Uruguai, Nicarágua, Paraguai e Venezuela,
em Caracas. a 8 de abril de 1988".

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Distribuição efetuada pelo Senhor Presidente. Depu
tado RICARDO PIÚZA em 27-4-89

Ao Senhor Deputado ARTUR LIMA CAVALCAN- .
TI:

1. Projeto de Lei n' 1.924/89 (Mensagem n' 165/89)
- Dispõe sobre o registro, a produção, a comercia
lização, o uso, o controle, a inspeção, a fiscalização
e a classificação, a importação e a exportação de agrotó
xicos, seus componentes e afins, e dá outras providên
cias.

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado GILSON MACHADO:
2. Projeto de Lei n" 1.637/89 - Dispõe sobre o

financiamento das atividades agrícolas e dá outras provi
dências.

Autor: Senado Federal

Sábado 29 2951

Ao Senhor Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZER
RA:

3. Projeto de'Decreto Legislativo n' 54/89 - Apro
va o texto do Acordo de Criação da Comissão Mista,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e a República da Guiné, celebrado em Wa
shington De., em 4 de abril de 1988.

Autor: Comissão de Relações Exteriores

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

O Senhor Presidente da Comissão de Fiscalização
e Controle, Deputado Fernando Gasparian. fez a se
guinte distribuição:

1O-4-8~

Ao Senhor Deputado FIRMO DE CASTRO
Projeto de Lei n" l.916/89 (Mensagem n',' 141189),

do Poder Executivo, que"Autoriza o Poder Executivo
a abrir crédito especial de NCz$ 63.734.679,00, em favor
do Ministério da Educação. e dá outras providências.

COMISSÃO DE TRABALHO

O Presidente da Comiss~o de Trabalho, Deputado
CARLOS ALBERTO CAO, em 7-4-89. fez a seguinte
distribuição:

Ao Senhor Deputado ANTERO DE BARROS
Projeto de Decreto Legislativo n' 155/86, da Comissão

de Relações Exteriores que"Aprova o texto da Conven
ção n' 147, da Organização Internacional do Trabalho,
sobre Normas Mínimas da Marinha Mercante, adotada
em Genebra em 1976. durante a 62' Sessão de Confe
rência Internacional do Trabalho".

Ao Senhor Deputado MENDES THAME
Projeto de Decreto Legislativo n' 6-B/87, da Comis

são de Relàções Exteriores sobre "Substitutivo do Sena
do ao Projeto de Decreto Legislativo n' 6-A, de 1987,
que "Aprova os textos das Convenções e Recomen
dações da Organização Internacional do Trabalho que
especifica" .

Ao Senhor Deputado MENDES BOTELHO
1) Projeto de Decreto Legislativo n' 137/86, da Co

missão de Relações Exteriores que "Aprova o texto da
Convenção n' 146, da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), sobre férias remuneradas anuais de
Gente do Mar, adotada em Genebra em 1976, durante
a 62' Sessão de Conferência Internaeioual do Traba
lho".

2) Projeto de Decreto Legislativo n° 156/86, da Co
missão de Relações Exteriores que "Aprova o texto da
Convenção n' 145, da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), sobre a continuidade de Emprego da
Gente do Mar, adotada em Genebra em 1976, durante
a 62' Sessão da Conferência Internacional do Traba
lho".

À Senhora Deputada MYRIAM PORTELLA
Projeto de Decreto Legislativo n' 162/86, da Comissão

de Relações Exteriores que "Aprova o texto da Conven
ção n' 126, da Organização Internacional do Trabalho,
sobre alojamento a bordo dos Navios de Pesca, adotada
por ocasião da 50' Sessão da Conferência Internacional
do Trabalho, realizada em Genebra. em 1966".

REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA E REDAÇÃO

O Deputado NELSON JOBIM, Presidente da Co
missão de Constituição e Justiça e Redação, fez a se
guinte redistribuição:

Em 13-4-89
Ao SI. HÉLIO MANHÁES:
Projeto de Lei n' 1.456/89 - do Tribunal Superior

do Trabalho - Cria a 17' Região da Justiça do Trabalho
e o respectivo Tribunal Regional do Trabalho, institui
a correspondente Procuradoria Regional do Ministério
Público da União junto à Justiça do Trabalh0

1
e dá

outras providéncias. '

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

Em 14-4-89
Ao Src JORGE MEDAUAR:
Projeto de Lei n' 1.428/88-do SI. Doreto Campanari

- que "define as pessoas reconhecidamente_ pobres,
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nos termos do artigo Y. inciso LXXVI, da Constituição
Federal".

COMISSÃO DE TRABALHO

O Presidente da Comissão de Trabalho. Deputado
CARLOS ALBERTO CAÓ. em 7-4-89. fez a seguinte
redistribuição:

Ao Senhor Deputado OSMAR LElTÃO
Projeto de Decreto Legislativo n" 136/86. da Comissão

de Relações Exteriores que "Aprova o texto da Conven
ção n' 152. da Organização Internacional do Trabalho
(OIT). sobre a Segurança c Higiene nos Trabalhos Por
tuários. adotada por ocasião da 65' Sessão da Confe
rência Internacional do Trabalho. que se realizou em
Genebra em 1979".

ARQUIVAMENTO
SEÇÃO DE SINOPSE - CEL

Arquivem-se, nos termos do artigo 200 do Regimento
Interno, as seguintes proposições:

Projeto de Decreto I~egislativo

N' 33/88 (ARNALDO FARIA DE SÁ) - Estabelece
critério par reajuste da remuneração dos Deputados
Federais e Senadores.

Projeto de Resolução
N° 47/88 (PAULO PAIM) - Dispõe sobre a remune

ração dos membros do Congresso Nacional e dá outras
providências.

N' 52189 (IRMA PASSONI) - Dispõe sobre a com
posição e o funcionamento da Comissão Mista do Con
gresso Nacional. destinada ao exame da Dívida Exter
na. nos termos do artigo 26 das Disposições Transitórias
da Constituição Federal.

Arquive-se. nos termos do § 4' do artigo 28 do Regi
mento Interno, a seguinte pi'oposição:

Projeto de Lei
N' 1.242/88 (UBIRATAN SPINELLI) - Altera a

legislação eleitoral dando condições de validade do voto
em trânsito e dá outras providências.

Arquivem-se. nos termos do artigo 117 do Regimento
Interno. as seguintes proposições:

Projeto de Decreto Legislativo
N' 29/88 (NYDER BARBOSA) - Dá nova redação

ao artigo 3' do Decreto Legislativo n' 72. de 1988, que
dispõe sobre a remuneração dos membros do Congresso
Nacional. e dá outras providências.

N' 30/88 (ANTONIOCARLOS MENDES THAME)
- Fixa o limite de 700 (setecentas) OTN como remunc
ração para os cargos públicos que especifica.

Projeto de Resolução
N' 51188 (LUIZ SALOMÃO) - Susta o Decreto

n' 96.991. de 14 de outubro de 1988, que atribui compe
tência para autorização de pagamentos e recebimentos
por meio de outras instituições financeiras.

DIVERSOS

lNSTlTUTO DE PREVIDENCIA
DOS CONGRESSISTAS

ATA DA l' REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 1989

Aos treze dias do mês de abril do ano de hum mil
novecentos e oitenta e nove. às dez horas~ reuniu-se
o Conselho Delibet:ltivo do Instituto de Previdência
dos Congressistas. recêm-eleito. sob a presidência do
Senhor Senador Ruy Bacelar, com a presença dos Con
selheiros Senador Chagas Rodrigues. 'ocputados Carlos
Benevides. Domingos Juvenil. Cid CHfvalho. Alvaro
Valle. Simão Sessim e Doutores Jorge Odilon dos Anios
e Henrique Lima Santos. Havendo número regimeniaL
foram abertos os trabalhos e procedida a leitura da
Ata de Posse e transmissão de Cargos. tendo sido apro
vada. O Item 1 da pauta constituiu-se na indicação e
nomeação dos Senhores Tesoureiros da "estão
[989/1991 e o Senhor Presidente apresentou os ~eguin
tes nomes: para Tesoureiro Titular o Senhor Senador
Nabor Júnior e para Suplentes os Senhores Senador
Ronaldo Aragão e Deputado Aécio de Borba. que foi
aprovadco por unanimidade. Em seguida o Senhor Pre
sidente distribuiu pastas contendo toda a legislação do
IPC. anexando a estas o Demonstrativo da Receita e
Despesa. Balancetes de janeiro. fevereiro e março do
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corrente ano. designando os Senhores Conselheiros Se
nador Chagas Rodrigues para emitir parecer no Balan
cete referente ao mês de janeiro. e os Deputados Do
mingos Juvenil e Simão Sessim para emitirem parecer
nos Balancetes referentes aos meses de fevereiro e mar
ço, respectivamente. Prosseguindo, o Presidente fez
uma sucinta explanação da situação financeira atual do
IPC. levando ao conhecimento do Conselho providên
cias que estão sendo adotadas dentre elas um levanta
mento econômico-financeiro sob a coordenação dos
Doutores Sebastião Vicente e Edson Pedrosa. auditores
chefes do Senado e da Câmara dos Deputados respecti
vamente. decorrente a este levantamento j:i nos foi
apresentado um relatório preliminar. cujas cópias foram
fornecidas para todos os Senhores Conselheiros. Conti
nuando. o Presidente coloca em discussão proposta para
que toda movimentação financeira do IPC no que con
cerne a aplicações sejam feitas prioritariamente. no
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. o que
foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Presi
dente declarou que a participação do Conselho Delibe
rativo nesta atual administração será de vital impor
tância para a plenitude do trabalho ao qual todos se
propuseram. Que a transparência e a austeridade serão
impressões das quais não se distanciará. Continuando.
os Senhores Deputados Simão Sessim. Domingos Juve
nil e o DI. Henrique Lima Santos ratificaram a confian
ça e a disposição em contribuírem eom o Presidente
nesta missão. no que foram referendados por todos
os Senhores Conselheiros presentes. Nada mais haven
do a tratar. é encerrada a reunião às doze horas e trintas
minutos. E para constar. eu, Pedro Alves de Freitas.
secret,irio. lavrei a presente ata que. depois. de lida
e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente. Sena
dor Ruy Bacelar, Presidente.

O Presidente do Instituto de Previdência dos Con
gressistas. no uso de suas atribuições. resolve designar
o DI. RAYMUNDO URBANO. advogado. para exer
cer. a partir desta data. a funçáo de Consultor Jurídico
do IPC.

Brasília. 4 de abril de 1989. - Senador Ruy Bacelar,
Presidente.
Ciente: Raymundo Urbano.

O Presidente do Instituto de Previdência dos Con
gressistas. nO uso de suas atribuições. resolve designar
o funcionário PEDRO ALVES DE FREITAS. Técnico
Legislativo do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados. ponto n" 2.416. à disposição do Instituto de
Previdência dos Congressistas-Ipc. para exercer a fun
ção de Diretor-Executivo. a partir desta data.

Brasilia. 4 de abril de 1989. - Senador Ruy Bacelar,
Presidente.
Ciente: Pedro Alves de Freitas.

ERRATAS
SEÇÃO DE SINOPSE - CEL

Inclua-se no arquivamento. nos termos da Resolução
n" 6. de 4 de abril de 1989. por omissão no Suplemento
ao DCN n' 36, de 11 de abril de 1989. o PL n" 710/99
que "torna obrigatórios a elaboração de estudos de im
pacto ambiental a respectivo relatório de impacto am
biental - RIMA", "Do Senhor Deputado FÁBIO
FELDMANN.

Inclua-se no arquivamento. nos termos da Resolução
n" 6. de 4 de abril de 1989. por omissão no Suplemento
<lO DCN nO, 36, de 11 de abril de 19119. o PLC n" 55/83
que "modifica o § l° do art. 6' da Lei Complementar
n' 16. de 30 de outubro de 1973. que altera dispositivos
da Lei Complementar n" 11. de 25 de maio de 1971,
que institui o Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural - Proruraí". Do Senhor Deputado JOSÉ EU
DES.

,COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
!Z JUSTIÇA E REDAÇÃO

No DCN de 28-3-89. pág. 1,456. coI. 3. que publicou
a Distribuição de 27-3-89.

Onde se lê:
Ao SI. ROBERTO TORRES
Projeto de Lei n° 58188 - do SI. JOSÉ MOURA

- que "dispõe sobre a anistia da multa eleitoral aos
cidadãos que deixaram de votar ou não se alistaram
para as eleições de 1986".
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Leia·se:
Ao SI. ROBERTO TORRES
Projeto de Lei n" 587/88 - do SI. JOSÉ MOURA

- que "dispõe sobre a anistia da multa eleitoral aos
cidadãos que deixaram de votar ou não se alistaram
para as eleições de 1986".

SECRETARIA GERAL DA MESA
RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA

Of. SMln'! 171, de 3-4-89, do SF. comunicando a pre-
judicialidade do PL n' 17/88 - Complementar. que
"acrescenta parágrafo ao art. 2" da Lei Complementar
n' L de 9-11-67".

OI. SMln' 173. de 4-4-89. do SF, comunicando remes
sa à sanção do PL n" 306/87. que "determina a instalação
de equipamentos antipoluição em veículos automotores
de uso urhano".

OI. SMln" 176. de 5-4-89. do SF. encaminhando autó
grafo do Decreto Legislativo n° 3/89. que "susta os efei
tos do art. I" e seus inc.isos. do Decreto n' 97.455. de
15-1-89, cujos dispositivos dissolvem a Embrater, EB
TU e o Geipot". PDL n" 37/89.

OI. SMln" 179. de 5-4-89, do SF, encaminhando autó
grafo do PL n' 1.322183. que "eleva a cidade de Oeiras.
no Estado do Piauí. à condiçâo de monumento nacio
nal". sancionado.

Of. SMln" 180. de 5-4-89. do SF, encaminhando autó
grafo do PL n'" 70/88. que "dispõe sobre a composição
c instalação do Superior Tribunal de Justiça, cria o
respectivo Quadro de Pessoal, disciplina o funciona
mento do Comelho da Justiça Federal e dá outras provi
dências". sancionado.

Df. SM/n" 199. de 19-4-89. do SI", encaminhando
autógrafo do PL n'l 4.362184. que "denomina 'Senador
Nilo Coelho" a Rodovia BR-428. que liga Cabrobó
a Petrolina. no Estado de Pernambuco". sandonado.

Of. SMln" 200. de 24-4-89. do SF. comunicando re
messa à sanção do PL n' 378183. que "autoriza o Poder
Executivo a instituir a Fundação Universidade do Vale
do Jacuí. em Cachoeira do Sul. Estado do Rio Graude
do Sul".

Of. SMln" 201. de 24-4-89. do SF. comunicando a
prejudicialidade do PL n° 1.371175. que "estabelece a
obrigatoriedade de qualidade artística para os cartazes
publicitãrios localizados ao longo das rodovias e dá ou
tras providências".

Of. CNln° 122. de 6-4-89. do SF. comunicando pro
mulgação da Lei que "baixa normas complementares
para a execução da Lei n' 7.730. de 31-1-89 e dá outras
providências". cujas disposições foram adotadas pelo
Presidente da República. como Medida Provisória n'
40. de 8-3-89, aprovada pelo Congresso Nacional em
iiessão conjunta do dia 4-4-89.

Of. CN/;'" 123. de 7-4-89, do SF. comunicando apro
vação do veto total ao PL n" 1.408/88, que '"dispõe
sobre o abono das faltas ao serviço na Administração
Pública Federal e dá outras providências".

Of. CNln' 124. de 7-4-89. do SF, comunicando rejei
,;ão do veto parcial ao PL n'! 1.316/88. que "dispõe
sobre a cobrança de pedágio nas rodovias federais e
dá outras providências."

Of. CNin" 125. de 7-4-89. do SF. comunicando apro
vação do veto total ao PL n' 993188. que "dispõe sobre
o salário minimo e dá outras providências".

Of. eNio' 126. de 7-4-89. do SF. comunicando apro
vação do veto parcial ao PL n" 1.064188, que '"altcra
a legislação do Imposto de Renda e dá outras provi
ciências'~.

OI. CNln'! 127. de 7-4-89. do SF. comunicando apro
vação. do veto total ao PL n'! 1.406188. que "dispõe
sobre o aproveitamento dos servidores do Banco dc
Roraima SIA, criado pela Lei n" 5.476. de 24-7-68. e
em liquidação pelo Decreto n' 96.583. de 24-8-88, e
dá outras ptúvidênciasH

•

Of. CNln' 1.29. de 7-4-89. do SF, comunicando pro
mulgação da parte mantida pelo Congresso Nacional
da Lei n" 7.695/88. que "dá nova redação ao art. 2'
do Decreto-Lei n' 2.056. de 19-8-83. que dispõe sobre
a retribuição dos serviços de registro do comércio e
dtl outras providências".

Of. CN/n" 131, de 7-4-89, do SF, comunicando a pro
mulgação do PL n° 489188, que "transforma cargos nos
Quadros das Secretarias dos Tribun~is Regionais Elei
torais e dá outras providências".
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Of. CN/n'133, de 11-4-89, do SF, comunicando rejei
ção do veto total ao PL n' 418/88, que "dispõe sobre
benefícios fiscais na área do Imposto de Renda e outros
tributos, concedidos ao desporto amador".

Of. CN/no134, de 11-4-89, do SF, comunicando rejei
ção do veto total ao PL n" 1.270/88, que "dispõe sobre
a Gratificação Extraordinária dos Servidores do Supre
mo Tribunal Federal e dá outras providências".

Of. CN/n' 143, de 12-4-89, do SF, comunicando pro
mulgação da parte mantida pelo Congresso Nacional
da Lei n" 7.712, de 22-11-88, que "dispõe sobre a cobran
ça de pedágio nas rodovias federais e dá outras provi
dências".

Of. CN/n' 145, de 12-4-89, do SF, comunicando con
vocação de sessão conjunta a realizar-se dia 12-4-89,
às quatorze horas e trinta minutos, no Plenário desta
Casa, destinada a leitura de mensagem presidencial e
à apreciação de medida provisória e de vetos.

Of. CN/n' 148, de 14-4-89, do SF, comunicando pro
mulgação da Lei que "dispõe sobre a incidência do
Imposto de Renda na fonte sobre rendimentos decor
rentes de aplicações financeiras e dá outras providên
cias", cujas disposições foram adotadas pelo Presidente
da República, como Medida Provisória n" 42, de
16-3·89, aprovada pelo Congresso Nacional em sessão
conjunta realizada no dia 14-4-89.

Of. CN/n" 149, de 14-4-89, do SF, comunicando pro
mulgação da Lei que "dispõe sobre benefícios fiscais
na área do Imposto de Renda e outros tributos, conce
didos ao desporto amador".

Of. CN/n" 152, de 14-4-89, do SF, comunicando pro
mulgação da Lei que "dispõe sobre a Gratificação Ex
traordinária dos Servidores do Supremo Tribunal Fede
ral e dá outras providências".

Of. CN/n' 156, de 18-4-89, do SF, comunicando rejei
ção do veto total ao PL n' 1.300/88, que "dispõe sobre
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a Gratificação Extraordinária dos Servidores da Secre
taria do Tribunal de Justiça e dos Ofícios Judiciais do
Distrito Federal e dos Territórios e dá outras provi
dências".

01. CNln' 157, de 18-4-89, do SF, comunicando rejei
ção do veto total ao PL n'! 1.304/88, que "institui Gratifi
cação Extraordinária aos servidores do Tribunal Fede
ral de Recursos, da Justiça Federal de Primeira Instân
cia e dá outras providências".

Of. CN/n' 158, de 18-4-89, do SF, comunicando rejei
ção do veto total ao PL n' 1.303/88, que "dispõe sobre
a Gratificação Extraordinária dos servidores da Justiça
do Trabalho e dá outras providências".

01. CN/n' 159, de 18-4-89, do SF, comunicando rejei
ção do veto total ao PL n" 1.322/88, que "dispõe sobre
a Gratificação Extraordinária dos servidores da Justiça
Eleitoral c dá outras providências".

01. CN/n" 160, de 18-4-89, do SF, comunicando rejei
ção do veto total ao PL n" 1.323/88, que "dispõe sobre
a Gratificação Extraórdinária dos servidores do Supe
rior Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar
e dá outras providências".

Of. CN/n' 161, de 18-4-89, do SF, comunicando rejei
ção do veto total ao PL n" 1.360188, que "dispõe sobre
a Gratificação Extraordinária dos servidores do Minis
tério Público da União e dá outras providências".

Of. CN/n' 162, de 19-4-89, do SF, comunicando rece
bimento de mensa"ens presidenciais encaminhando o
Projeto de Lei de D 'retrizes Orçamentárias para o ano
<je 1990 e as contas do Governo Federal do exercício
de 1988.

Of. CN/n' 164. de 24·4-89, do SF, comunicando pro
mulgação da Lei que "dispõe sobre a Gratificação Ex
traordinária dos servidores da Secretaria do Tribunal
de Justiça e dos Ofícios Judiciais do Distt'ito Federal
e dos Territórios e dtl outras providências" .
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Of. CNln" 166, de 24-4-89, do SF, comunicando pro
mulgação da Lei que "institui Gratificação Extraordi
nária aos servidores do Tribunal Federal de Recursos,
da Justiça Federal de Primeira Instância e dá outras
providências" .

Of. CN/n' 168, de 24-4-89, do SF. eomunicando pro
mulgação da Lei que "dispõe sobre a Gratificação Ex
traordinária dos servidores da Justiça do Trabalho c
dá outras providências".

Of. CN/n'! 170, de 24-4-89. do SF, comunicando pro
mulgaçã6 da Lei que "dispõe sobre a Gratificação Ex
traordinária dos servidores da Justiça Eleitoral e dá
outras providências".

Of. CN/n' 172, de 24-4-89. do SF, comunicando pro
mulgação da Lei que "dispõe sobre a Gratificação Ex
traordinária dos servidores do Superior Tribunal Militar
e das Auditorias da Justiça Militar e dá outras provi
dências".

Of. CN/n' 174, de 24-4-89. do SF, comunicando pro
mulgação da lei que "dispõe sobre a Gratificação Ex
traordinária dos Servidores do Ministério Público da
União e dá outras providências".

Of. CN/n' 178. de 26-4-89, do SF, comunicando con
vocação de sessão conjunta, solene, a realizar-se dia
27-4-89, às dez horas, no Plenário desta Casa, destinada
a comemorar o Dia Universal da Classe Trabalhadora,
a ser celebrado no dia l' de maio vindouro, quando
usarão da palavra os Senhores Senador Nelson Wedekin
e Deputado Carlos Alberto Caó.

Of. CN/179, dc 26-4-89, do SF, comunicando convo
cação de sessão conjunta, solene, a realizar-se dia
10-5-89, às quinze horas, no Plenário desta Casa, desti
nada a comemorar o bicentenário da Inconfidência Mi
neira e da morte heróica de seu mártir Joaquim José
da Silva Xavier - o Tiradentes, quando usarão da pala
vra os Senhores Senadores Alfredo Campos e Afonso
Arinos e Deputados Octávio Elísio e Oscar Corrêa.

Brasília, 28 de abril de 1989.

Of. SGM-062/88. de

06.05.88

N2/ANO

15/87

28/87

29/87

39/87

45/87

AUTOR/EMENTA

DEP. VICTOR FACCIONI - Solicita informações ao Ministério da Fazenda so

bre rumos da economia nacional.

DEP. EVALDO GONÇALVES - Solicita informações ao Poder Executivo sobre

dispensa do-pagamento do Imposto Territorial Rural de produtos nordesti

nos. (Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário)

DEP_ EVALDO GONÇALVES - solicita informações ao Poder Executivo sobre a

reimplantaçio do "projeto Garimpo", no Curimata~ da Paraíba.

(Ministério do Interior)

DEP. CUNHA BUENO - solicita informações ao Poder Executivo sobre aguisi

çio de terras por estrangeiros. (Ministério da Reforma e do Desenvolvi

menta Agrário).

DEP. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Solicita informações ao Ministério das

Minas e Energia sobre o cancelamento da aquisiçio de usinas térmicas

pela CHESF.

DATA DA REMESSA

Df. SGM-262/87,

16.07.87'

Df. SGM-279/87,

02.10.87

Df. SGM-280/87;

02.10.87

Of. SGM-287/87,

02.10.87

de

de

de

de

47/87 DEP. ADYLSON MOTTA - SOlicita informações ao Ministério da Indústria

e do Comércio sobre contrato de auditoria celebrado pelo Ministério

da Indústria e do Comércio e a empresa Arthur Yong Auditores Associã

dos S/C, na Inglaterra.

Of. SGM-064/88. de

06.05.88

52/87 DEP. SÉRGIO SPADA - solicita informações ao Ministério das Minas

Energia sobre funcionários da Itaipu Binacional •
e Of. SGM-06à/8B, de

06.05.88.
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56/87

57/87

58/87

60/87

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

DEP. JOAo NATAL,. - solicita info.rmações ao Ministério .das Minas e Ene!:

gia sobre acidentes v.erificados em Goiânia com produto radiológico.

DEP. WILMA MAIA. - solicita informações ao Ministério da Edu~ação s.Q

bre esclarecimento da edição do Decreto n 2 94.993, de 02/10/87

DEP. PAULO DELGADO - solicita informações ao Ministério da Fazenda s.Q

bre a real situação econômicQ-financeira do Banco do Estado de Minas

Gerais, que já fechou 19 agências e demitiu mais de mil funcionários.

DEP. AMARAL NE1~ - solicita informações ao Ministério da Fazenda s.Q

bre a importação irregular de duas máquinas, uma para fabricação de

latas e outra para pintura e secagem de embalagens, ambas pertence!!.

tes à MetaÍúrgica RHEEM Empreendimentos Comerciais e Indústrias S.A.

Abril de 1989

Of. SGM-071/88, de

06.05.88

Of. SGM-072/88, de

06.05.88

Of. SGM-073/88, de

06.05.88

Of. SGM-074/88, de

06.05.88

62/87 DEP. MAGUITO VILELLA - solicita informações

Comissão Nacional de Energia Nuclear, sobre

ânia, com o Césio-137 e localização de área

mico. (Ministério das Minas e Energia).

ao Senhor Presidente da

acidente ocorrido em Goi

para depósito de lixo ntg

Of. SGM~075/88, de

06.05.88

63/8,*

67/88

DEP. VITOR BUAIZ - solicita informações ap Senhor Presidente da Comi~

são Nacional de Energia Nuclear, sobre material radioativo sob a fi~

~alização do órgão. (Ministério'~as Minas e En~rgia).

DEP. CUNHA BUENO - solicita esclarecimentos ao Poder Executivo sobre

a aplicação da Lei n~ 7.505, de 02.07.86. (Ministério da Fazenda).

Df. SGM-076/88, de

06.05.88

Of. SGM-188/88, de

21.12.88

068/88 DEP. CUNHA BUENO - solicita informações ao Poder Executivo sobre

não publicação do regulamento da lei que trata do estabelecimento

funcionamento de jardins zoológicos. (Ministério da Agricultura).

a

e

Of.SGM-189/88, de

21.12.88

76/88

77/88

81/88

82/88

83/88

84/88

86/88

DEP. ADOLFO OLIVEIRA - solicita informações ao Ministério da Educ~ção

a respeito de recursos financeiros destinados à Prefeitura Municipal

de Petrópolis - RJ. (Ministro Hugo Napoleão).

DEP. ADOLFO OLIVEIRA - solicita informações ao Poder Executivo, por

intermédio da Caixa Econômica.Yederal, sobre recursos destinados à
Prefeitura Munici;?al de Petrópolis - RJ. (Ministéri; da Habitação, u!:

banismo e Meio Ambiente).

DEP. ADYLSON MOTTA - solicita informações ao Poder Executivo relati

vas à dívida de CZ$ 8.532.679.456,81 (oito bilh~e~, quinhentos e triU

e dois milhões. seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e ciU

qüenta e seis cruzados e oi,tenta e um centavos) cio Fundo de AssistêU

cia Social ge~ido pelo lAPAS. (Min. da Previd. e Assist. Social).

DEP. ADYLSON MrnrTA - solicita informações ao Poder Executivo a respei

to de contrato de transporte de servidores da Secretaria de Ação Com~

nitária (SEAC). (SEPLAN)

DEP. WILMA HAIA - solicita informações ao Poder Executivo sobre a Im
plantação e IrnpJ.~mentação do "Projeto Recrian'ça". (~linistério da Pr!ã

vidincia Social).

DEP. CESAR HAIA - solicita informações ao Poder Executivo sobre tran~

ferência para estados e munic1pios, de Imposto de R~nda na Fonte, r!ã

lativo aos Servidores P~blicos. (Ministério da Fazenda).

DEP. ABIGAIL FEI~OSA - solicita informações ao Poder Executivo sobre

projetos liberados pela Secretaria Especial de Ação Comunitária - SEAC

i Bahia. (SEPLAN).

Of. SGM-197/88, de

21.12.88

Of. SGM-l98/88, de

21.12.88

Of. SGM-202/88, de

21.12.88

Of. SGM-203/88, de

21.12.88

Of. SGM-204/88, de

21.12.88

Df. SGM-2CD/88, de

21.12.88.

Of. SGM-207/88, de

21.12.88



Abril de 1989

87/88

89/88

90/88

95/88

96/88

DIÁRID DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

DEP. ANTONIO SALIM CURIATI,- solicita informações ao Poder Executivo

sobre a situação financeira, em especial, sobre os débitos relaciona

dos com p ITAIPU BINACIONAL. (Ministério das Minas e Energia).

DEP. ARNALDO FARIA DE sA - solicita informações ao Poder Executivo s2

bre dívidas para com a Previdência e doação de área aO Clube da previ

dência, em Brasília. (Ministério ,da Prev. e Assistência Social).

DEP. JOSÉ FERNANDES - solicita informações ao Ministério dos TranspoI

tes sobre o edital de Concorrência n 2 007/88 da PORTOBRÁS, para exec~

ção de serviços de construção do terminal de containers no Porto de

Manallfl. (Ministr.c> UEINALDO TAVIIRF:S).

DEP. PAULO M~NCARONE - solicita informações ao Poder Executivo sobre

sindicâncias realizadas na Cooperativa Tritíco1a de Erexim - COTREL.

(Ministério da Agricultura).

DEP. EVALDO GONÇALVES - solicita informaç6es ao Ministério Extraordi

nar10 para Assuntos de Irrigação sobre a desapropriação de áreas oc~

padas pelo açude do Congro, na Paraíba. (Ministro VICENTE FIALHO).

Sábado 29 2955

Of. SGM-208/8B, de

21.12.B8

Df. SGM-2~O/88, de

21.l2.8B

Of. SGM-211/88, de

21.12.88

Df. SGM-OUB/B8, de

11.06.68

Df. SGM-2l6/8B, de

21.12.88

099/88 DEP. PAULO PAI~ - Solicita informações aos Ministérios da Fazenda

da Ciência e Tecnologia sobre intercâmbio comercial entre o Brasil
os Países Africanos.

101/88 DEP. ADYLSON MOTTA - solicita esclarecimentos ao Poder Executivo

bre aviões e helicóptp.ros de órgãos da Administraçio. (SEAP)

e
e

S2

Of. SGM-224/S8, de

21.12.l;Stl

Df. SGM-226/88, de

21.12.88

104/88 DEP. ADYLSON MOTTA - solicita esclarecimentos à secretaria de

tração Pública da Presidência da República sobre a carreira de

ca em políticas e Gestão Governamental.

Admini.§.

Técni Df. SGM-229/88. de

21.12.88

105/88 DEP. ,ADYLSON MOTTA - solicita esclarecimentos ao Poder Executivo SQ

bre uso de imáveis residenciais e hotéis, por servidores da adminig

tração direta e indireta. (SEDAP)

Of. SGM-230/88, de

21.12.88

106/88 DEP. ADYLSON MOTTA - solicita esclarecimentos ao Poder Executivo

bre viagens de funcionários ao exterior. (SEDAP)
S2 Df. SGM-231/88, de

21.12.88

109/88 DEP. ADYLSON MOTTA - solicita informações ao Mi~istério da Previdên

cia e Assistência Social sobre despesa de CZ$ 240.000.QOO.00{duzentos
e quarenta milhões de cruzados), com passagens, nos trechos Rio de J~

neiro. Joinville. Rio de Janeiro

Df. SGM-234/88. de

21.12.88

111/88

11,2/88

114/88

117/81l

118/811

DEP. PAULO DELGADO - Solicita informações ã Secretaria de Planejamento

e Coordenação da Presidência da República sobre a escolha do sindica

lista Aloysio Correa de Azevedo como membro do Conselho Federal de De
sestatização.

DEP. MAGUITO VILELA - Solicita informações ao Ministério da Agricult~

ra sobre as providências to~adas pelo IBDF, - Instituto Brasileiro de

Desenvolvimento Florestal, em relação ao incêndio'no Parque Nacional
das Emas-Goiâs.

DEP. ADROALDO STRECI - Solicita informações ao Gabinete Civil da Pre

sidência da República sobre 500 pivots para irrigação que estão sendo
entregues à Região Nordeste do País, a Fundo Perdido.

DEP. ADYLSON MOTTA - Solicita informações ao Ministério Extraordinârio

para Assuntos de Irrigação sobre vinculação da Legião Brasileira de As
sistência com o Ministério da Irrigação. -

DEP. ANTDNIOCARLOS MENDES THAME - Solicita informações ao Ministério da
Agricultura sobre as medidas de proteção à fruticultura nacional, ado
talias por aquele Ministério em relação à mosca Dacus Dorsalis.

Df. SGM-236/88 de
21.12.88

Of. SGM-237/88, de
21.12.88

Df. SGM-239/88, de
21.12.88

Of. SGM-241/88. de
21.12.88

Of. SGM-242/BB. de
21.12.88
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121/88

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

DEP. PLfNIO ARRUDA SAMPAIO - Solicita informa~ões ao Ministério, do Exé!.

cito sobre a participação do EMFA na l7~ Conferência dos Exército~ Am~

ricanos, realizada em Mar d~l P~ata, Argentina, entre 16 e 20.11.87

DEP. CeSAR MAIA - Solicita informa~ões ao Gabinete Civil da Presidência

da República sobre textos de contratos, a serem fechados a partir de

19 de setembro de 1989, com credores externos ou de negocia~ão da dívi

da externa.

Of. SGM-24~/88,

21.12~88

Of. SGM-245/88,

21.12.88

Abril de 1989

de

de

Of. SGM-OOó/ 89,
14.,02.89

Relações

124/88

125/88

12ó/811

130/88

131/811

134/88

135/88

13ó/88

l37/811

DEP. NOEL DE CARVALHO - ~olicita informações aO,Poder Executivo sobre
o uso de ~~ nas competições desportivas nacionais e internacio
nais e necessária tomada de posição brasileira em relação à matéria.

(Ministro Hugo Napoleão) (Ministério da Educação)

DEP. ADYLSON MOTTA - Solicita informações ao Poder Executivo s~bre viagem
do Senhor Presidente da República à União das. Repúblicas Socialistas Sovl'
éticas. (Gabinete Civil da Presidência da República) (Ministro Costa Couto)

DEP. PAULO RJ~OS - SOlicita informações ao Poder Executivo sobre projetos
e campanhas desenvolvidos pela fundação Roberto Marinho, patrocinados pe
lo Ministério da Educação. (Ministério da Educação) (Ministro Hugo Napoleão)

DEP. PAULO RAMOS - Solicita informações ao Poder Executivo ,sobre a,s camp~

nhas'desenvolvidas pela Fundação Roberto Marinho, patrocinadas pelo Minis

teria do Interior. (Mi~~stério do lnt~rior) (Ministro João Alves)

DEP. BRANDÃO MONTEIRO - Solicita informações ao Ministério da ,Fazenda so
bre operações ativas ou passivas praticadas pelo Banco Central, no dia

11.10.88

DEP. MOEMA SÃO THIAGO - Solicita informações ao Ministério das
Exteriores relativas à Medida Provisória n9 r7, de 03.11.88

DEP. MOEMA S~O THlAGO ~ Solicita informações ao Ministério da Fazenda so
bre indagações e documentos relativos ,às dívidas pxterna e interna do

Brasil e suas implicações com o déficit público. (Ministro Maílson da Nó-

brega).

DEI', CUNHA BUENO - Solicita informações ao Senhor Ministro Chefe do G~

binete Civil da Presidência da República sobre decisões do Governo Fe

deral:relativas às comemorações do Centenário da Proclamação da Repú
blica. (Ministro: Ronaldo Costa Couto).

D1:p. AMAURY ~IULLER - Solicita informações ao Ministério da Fazenda
sobre política Monetária e administração do Banco Central. (Ministro:

MaIlson da Nóbrega),

de

Of.- SGM-007/89, de
14.02.89

Df. SGM-00~/89, de
14.02.89

Df. SGM-012/89, de
14.02.89

Of. RI n9 02ó/89 ,
de 15.03.89

Df. RI 016/89, de
03.03.89

Of. SGM-OIS/89, de
14.02.89 '

Df. SGM-Olb/H9, de
14.02.89

Df .• SGM-017/H9, de
14.02.119

141/11o

142/81:1

lB/8Y

DEI'. ANNA MARIA RATTES - Solicita informações ao Ministro Chefe do Ga
binete Civil, sobre a viagem do Presidente da República ã União das Re
públicas Socialistas Soviéticas e ã República Oriental do Uruguai.

(Ministro Ronaldo Costa Couto).

DEI'. LUIZ SALOMÃO - Solicitil informações ao Ministro das Minas e Ener
gia sobre operações financeiras da Petrobris Distiituidora.

DEI'. VICENTE BaGO - Solicita informações ao Ministro Chefe do Gabinete
Civil da l'residincia da República so~re procedincia de notIcias de ces
são da áre~ de Saici (Município de Rosário do Sul - RS) para manobra
e treinamento de forças militares estrangeiras.

DEI'. FERNllliDO GASPARIAN - Solicita ao Tribunal de Contas da União e ao
Ministro da Justiça informações sobre a aplicação de verbas destinadas
aos Municípios de Viana (MA), Chapecõ (SC), e Valença (RJ),

DEI'. JORGE VIANA - Solicita informações ao Ministro da Previdência e
Assistincia Social sobre recursos repassados pelo Ministirio da Previ

dência e Assistência Social aos Estados no Programa SUDS.

Df. SCM-018/89, de
14.02.119

Df. PS/RI 07S/8Y de
,'o

14.0<1-.B9

Df. PS/RI OB5/89 de
18.04.89

Df. SGM-021/89, de
14.02.89

Df. PS/RI 040/B9,d~

22.03.1'0



Abril de 1989

145/89

146/1;9

147/89

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

DEP. GERSON MARCONDES - Solicita à Carteira de Comércio Exterior do

Banco ,do Brasil S.A. - Cacex - xerocópias das Guias de Exportação em fi!

vor da FIAT do Brasil S.A.

DEP. Ll1CIO ALCÂNry'ARA - S"licita i~forlllaçõe9 <lOS Ministros da Fazenda

e do Planejamento sobre financiamento do setor produtivo do Nordeste e

recursos do Banco do ~ordeste do Brasil S.A.

DEP. CÉSAR MAIA - Solicita ~nformações ao Ministro da Fazenda sobre li

quidaçào das distribuidoras de títulos e valores mobiliários Credimus,

Price e Fórmula.

Sábado 29 2957

Of. PS/RI 041/89

de 22.03.tl9

Of .. PS/RI 052/89

de 29.03.89

Of. PS/RI N9 053/89

de 29.03.89

148/89 DEP. CÉSAR MAIA - Solicita informações ao Ministro da Fazenda

aplicação da Medida Provisória n 2 32

sobre Of.0pS/RI N2 054/89

de 29.03.89

151/89

153/89

154/89

155i89

DEP. PAULO PAIM - solicita informações ao presid~nte do Congresso Nfà.

cional sobre visita de Comissão Externa Mista do Poder Legislativo à
África do Sul

DEP. LUIZ SALOMAo - solicita informações ao Ministro da Fazenda sobre

a compra de equipamentos e prestação de serviços técnicos pela Secretª'

ria da Receita Federal.

DEP. LUIZ SALOMAó - solicita informações ao Ministro-Presidente do Tri

bunal de Contas d? União sobre irregularidapes ocorridas no SERPRO e

contratação ilegal de c,?mpras de equipamentos "Software" e serviços,

pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda

DEP. FARABULINI JaNIOR - solicita informações ao Ministro da Aeronáuti

ca sobre requerimentos apresentados com base no art. 82 das Disposições

Constitucionais Transitórias

Of./PS/RI N2 055/é9

de 29.03.89

Of. PS/RI N2 042/89

de 22.03.89

Of. PS/RI N2 064/89

de 03. 04.89

Of. PS/RI N2 057/89

de 29.03.89

156/89 DEP. NEY LOPES - solicita informações ao Ministro da Fazenda

aplica9ões efetuadas pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.

sobre Of. PS/RI N2 043/89

de 22.03.89

} 57/89

158/89

159/89

161/89

lb2/89

103/89

lb4/89

DEP. WALDECK ORNELAS - solicita informações ao Ministro da Fazenda a

respeito da evolução global do arrecadação dos impostos sobre a renda

e sobre produtos industrializados e dados referentes ao Fundo de Parti

cipação dos Municípios

DEP. PL1NIO ARRUDA SAMPAIO - solicita informações ao Ministro da AerQ

náutica sobre o indeferimento do pedido de prJmoção do Primeiro Sargen

to da Aeronáutica João Ferreira da Silva

DEP. 'CESAR MAIA - Solicita informação ao Ministro da Fazenda sobre trans

ferência de recursos para os Estados e Municípios em janeiro de 1989.

DEP. LUIZ SALOMÃO - Solicita informações ao Ministro da Cultura sobre a!!

missão sem concurso pGblico de 45 funcionirios pela Fundação Prõ-Men~ria.

DEP. JORGE ARBAGE - Solicita informações aO Presidente do Senado Federal

sobre a Comissão Pariamentar de Inquérito da Corrupção.

DEP. PAULO RAMOS - Solicita informações ao Ministro Chefe do 'Cabinete Ci

vil sobre o desmatamento_~da Amazõnia.

DEP. ERALDO TRINDADE - Solicita informações ao Ministro Chefe do Gabine

te Civil da Presidência da República sobre as acusações contra a eJllpres~

Hudson Brasil~ira de Petrõleo, envolvida em operações fraudulentas na

cOlllcrcializij.ção de combustíveis.

Of. 'PS/RI/N2 058/89

de 29.03.89

Of. PS/RI N9 D44/R9

de 22.03.~9

Of. PS/RI n9 045/89

de 23.03.89

Of. PS/RI,n9 046/89

de 22.03.89

Df. PS/Rl n9 047/89

de 22.03.89

Df. PS/RI n9 048/89

de 22.03.89

Df. PS/RI n9 Ob5/89

de 03.04.89
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da Fazenda sobreló5/B~ DEP. ERALDO T~.INDADE :- Solicita informações ao Ministro
o cumprimento das obrigações com o Imposto de Renda da
Brasileira de Petróleo.

empresa Hudson
Of. PS/Rl n9 049/89

de 22.03.89

altlB/B9

ló9/89

170/89

171/89

172/89

173/89

174/89

175/89

1/16/89

177189

178/89

179/89

180/89

181/89

DEP. ARY VALADÃO - Solicita informações ao Ministro da Cultura sobre

Tomada de Preços n9 002/89.

DEP. ARY VALADÃO - Solicita informações ao Ministro da Cultura sobre a con
cessão de bolsas de estudo a servidóres e dependentes.

DEP. GERSON MARCONDES - Solicita informações ao Ministro da Fazenda sobre
Operações de Crédito autorizadas pelo Banco Central para Municípios pauli~

tas.

DEP. CSSAR ~~IA - Solicita informações ao Ministro da Aeronáutica sobre a
continuidaqe das obras do aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e
seus'reflexos sobre a vida daquele bairro.

DEP. ELIEL RODRIGUES - SoliGita informações ao Ministro do Planejamento
sobre a transferência da data de pagamento dos vencimentos, proventose-ap~

sentadorias dos servidores p6blicos federais.

DEP. CSSAR MAIA - Solicita informações ao Ministro da Fazenda sobre o Con

selho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
O

DEP. CSSAR MAIA - Solicita informações ao Ministro dos Transportes sobre
edital de concorrência para concessão do sistema ferroviário de carga entre
Cuiabá e Porto Velho, Uberaba-Uberlândia, Santa Fé do Sul.

DEP. NEY LOPES - ,Soli~ita informações ao Ministro das ~omunicações, sobre
a conclusão e funcionamento da central telefônica da "cidade satélite", em
Natal, RiQ Grande' do Norte.

DEP. JORGE ARBAGE - Solicita informações ao Ministro Chefe do Gabinete Ci
vil da Presidência da República sabre a regulamentação do dispositivo con~

tituciçnal que concede pensão aos seringueiros carentes recrutados nos teE
mos do Decreto-Lei n9 5.813, de 14.12.43

DEP. RUY NEDEL - Solicita informações ao Ministro dos Transportes sobre as

indenizações dos funcionários do GEIPOT e EBTU.

DEP . .JORGE ARBAGE - Solicita informações ao Ministro Chefe do Gabinete Ci
vil da Presidência da Rep6blica sobre a remessa de projeto de lei comple
mentar dispondo sobre a organização e o funcionamento da Advocacia Geral

da União.
DEP. ARY VALADÃO - Solicita informaçôes aos Ministros da Fazenda e do Pla
nejamento sobre dispêndio com taxas de compromisso (Fee Comitement) desem
bolsadas pelo Governo b~gsileiro com o,Banco Mundial.

DEP. ARNALDO F}~IA DE SÃ - Solicita informação ao'Ministro da Previdência
e Assistência Social sobre o motivo do não-pagamento aos segurados da Pre
vidência Social das ações com sentenças transitadas em julgado.

DEP. LEOPOLDO SOUZA - Solicita informações ao Ministro da Fazenda sobre im
por'taç,ão de cle'reto de potássio no ano de 1988.

Of. PS/RI 09 07~/89

de 14.04.89

Of. PS/RI 077/89

de 14.04.89

Of. PS/RI n90601

89 de 29.03.89

Of. PS/RI 078/89

de 14.04.89

Of. PS/RI 079/89

de 14.'04.89

Of. PS/RI 080/89

de 14.04.89

Of. PS/RI 081/89

de 14.04.89

Of. PS/RI 082/89

de 14.04.89

Of. PS/RI 086/89 de
18.04.89

Of. PS/RI 087/89 de
18.04.89

Of. PS/RI 088/89 de
18.04.89

Of. PS/RI 084/89 de
14.04.89 e PSI RI
083/89 de 14.04.89

Of. PS/RI 089/89 de
18.04.89

Df. PS/RI 090/89 de
18.04.89

182/89

183/89

1114/89

DEP. JOÃO PAULO - Solicita informações ao Ministro Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República sobre'a implantação de usina sider6rgica em

São Luis do Maranhão.

DEP. ARY VALADÃO - Solicita informações ao Ministro da Agricultura sobre a

demissão de servidores da Ceplac.

COMISSÃO DE SERVIÇO POBLICO - Solicita informações ao Ministro do Planeja
mento, às Assembléias Legislativas e Câmara de Vereadores mencionadas sobre

o regime jurídico e os planas de carreira dos seus servidores.

Of. PS/RI 091/89 de
18.04.89

Of. PS/RI 092/89 de
18.04.89

Of. PS/RI 093/89 ao
PS/R~ 101/89 de 18.

04.1l9
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_--------~---ME5A------------_'T

Presidente:

PAES DE ANDRADE - PMDB

19 Vice-Presidente:

INOCÊNCIO OUVElRA - PFL

29 Vice-Presidente:

WILSON CAMPOS - PMDB

1" Secretário:
LUIZ HENRIQUE - PMDB
2" Secretário:
EDME TAVARES - PFL

39 Secretário:
CARLOS COITA - PSDB

4" Secretário:
RUBERVAL PILOITO - PDS

Suplentes:

FERES NADER - PTB
FLORICENO PAIXÃo - PDT
ARNALDO FARIA DE sA - PJ
JOSÉ MELO - PMDB

PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO
-PSB-

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO

-PMDB-

LIDERANÇAS------------,
PARTIDO DEMOCRATICO

TRABALHISTA
-PDT-

Líder: IBSEN PINHEIRO

Viee-Líderes

Líder: VIVALDO BARBOSA

Vice-Líderes ~der: JOÃO HERRMANN NETO

Vlce-Uder

P.ARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO
-PTB-

Genebaldo Correia
Antônio Britto
Bete Mendes
Dalton Canabrava
Denisar Arneiro
Fernando Velasco
Firmo de Castro
·Gabriel Guerreiro
Jorge Uequed
José Carlos Vasconcelos
Jºsé Geraldo

José Tavares
José Ulisses de Oliveira

Maguito Vilela
Manoel Moreira

Márció Braga
Maurício Pádua
Renato Vianna
Rosplde Neto

Ruy Nedel
Sérgio Spada
Tidei de Lima

Luiz Salomão
. Artur Lima Cavalcante

Líder: GASTONE_RIGHl

Vice-líderes

Sólon Borges dos Reis
Roberto Jefferson

Lysâneas Maciel
Carlos Cardinal

Elias Murad

Ademir Andrade

PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO
-PCB-

~Úder: ROBERTO FREIRE

Vice-Líderes

PARTIDO DA FRENTE UBERAL
-PFL-

PARTIDO DOS TRABALHADORES
-PT-

Fernando Santana Augusto Carvalho

lider: JOSÉ LOURENÇO

Vice-Líderes

Uder: PÚNIO ARRUDASM\P'AlQ

"Vlcé'Líderes.;
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

-PSC-

Líder: GIDEL DANTAS

Vice-Líder

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
-PDC-

José Teixeira
Ricardo Izar
Jofran Frejat
Jesus Tajra
Iberê Ferreira
Dionisio Hage
Stélio Dias

Luís Eduardo
Ronaro Corrêa

Rita Furtado
Paes Landim

Alceni Guerra
Fausto Rocha

José Lins

Virgilio Guimarães Gumercindo Milhomem
lider: SILVIO ABREU

Vice-Líder

Aristides Cunha

PARTIDQ DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA

-PSDB-

Líder: EUCliDES SCALCO

Vice-Líderes

Tarzan de Castro

PARTIDO UBERAL
-PL-

Uder: ADOLFO OLIVEIRA

Vice-Líderes

PARTIDO SOCIAL:DEMOCRATICO
-PSD-

Líder: CESAR CALS NETO

PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL

-PDS-

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

-PCdoB-

Virgildásio de Senna
Cristina Tavares

Maria de Lourdes Abadia
Robson Marinho Afif Domingos Marcos Formiga

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO
NACIONAL
-PMN-

Líder: PAULO RAMOS

Líder: AMAr _NETTO

Vice-líderes

Bonifácio de Andrada
Gerson Peres

Darcy Pozza
Aécio de Borba

Líder: HAROLDO UMA

Vice-líder

Aldo Arantes

PARTIDO DA JUVENTUDE
-PJ-

Líder: AR,NALDO FARIA DE SÁ



PSB

Francisco Di6genes

PDT
Carlos Cardinal

Júlio Campos
Narciso Mendes
Rit& Furtado
Sadie Hauaehe
Sérgio Brito

Santos Neves
10 Vagas

PL

PTB
Féres Nader

PT

PDC

PFL

PDS

PFL

PDS
Ibrahim Abi"Aekel

Virgílio Guimarães
PT

PL

Roberto Torres

PDT
,Miro Teixeira

PDC

PTB

PSDB
Moema São Thiago
1 Vaga

Francisco Benjamim
Jairo Carneiro
Messias G6is
Ney Lopes
Oscar Corrêa
Paes Landim

PSDB
Sigmaringa Seixas
Vilson Souza

pedoB

Darcy Pozza
Delfim Netto

Flávio Rocha

Lídiee da Mata

2 Vagas

Sotero Cunha

Carlos Alberto Caó
Miro Teixeira

Carrel Benevides
Gastone Righi

Alysson Paulinelli
Christ6vam Chiaradia
Erioo Pegoraro
Eunice Michiles
Jalles Fontoura
Jesualdo Cavalcanti

Jorge Leite
Márcia Kubitschek

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO

Presidente: Nelson Jobim - PMDB - RS
Vice-Presidentes: João Natal - PMDB - GO

Jorge Medauar - PMDB - BA
Bonifácio de Andrada - PDS
MG

Titulares
PMDB

Michel Temer
Nelson Jobim
Nilson Gibson
Osvaldo Macedo
Plínio Martins
Renato Vianna
Rosário Congro Neto
Sérgio Spada
Theodoro Mendes
1 Vaga

José Carlos Grecco
Nelton F-iedrieh

Marcos Formiga

Aloysio Chaves
Costa Ferreira
Dionísio Hage
Eliézer Moreira
Evaldo Gonçalves

José Maria Eymael

Bonifácio de Andrada
Gerson Peres

José Genoíno

Brandão Monteiro
Doutel de Andrade

Artur da Távola
Juarez Marques Batista

Benedicto Monteiro
Horácio Ferraz

Arnaldo Moraes
Bernardo Cabral
Carlos Vinagre
Harlan Gadelha
Hélio Manhães
João Natal
Jorge Medauar
José Dutra
José Tavares
Leopoldo Souza
Mendes Ribeiro

Osmundo Rebouças
Ralph Biasi
Renato Johnsson
Rita Caniata .

José Camargo
José Jorge
Paulo Marques
Paulo Pimentel
Pedro Ceolin

PT

Gerson Pe~es

Gumercindo Milhomem

PTB
Roberto Jefferson

PDT
Fernando Lyra

PDS

PFL

PTB

2 Vagas

Roberto Torres

PT

PL

PDT

PDC

PSB

PSDB
Robson Marinho
1 Vaga

Titulares
PMDB

Luiz Leal
Maurício Fruet
Maurílio Ferreira Lima
Matheus Iensen
Mendes Ribeiro
Nilso Sguarezi
Onofre Corrêa
Ronaldo Carvalho
Rosário Congro Neto
Tidei de Lima

PCdoB

Suplentes
PMDB

Lysâneas Maciel
Luiz Salomão

Airton Sandoval
ADtero de Barros
Francisco Amaral
Joaci G6es

Florestan Fernandes

Ervin Bonkoski
José Elias

Antônio Salim Curiati
Arnold Fioravante

Cristina Tavares
Koyo Iha

Ângelo Magalhães
Arolde de Oliveira
Átila Lira
Eliézer Moreira
Eraldo Trindade
Francisco Coelho

José Elias
Osvaldo Sobrinho

2 Vagas

Chico Humberto

Antonio Britto
Antonio Gaspar
Bete Mendes
Eliel Rodrigues
França Teixeira
Francisco Pinto
Hélio Costa
Henrique Eduardo Alves
José Carlos Martinez
José Costa
José Ulísses de Oliveira

Afif Domingos

João da Mata

José Carlos Sabóia
PSB

PCdoB

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PL
Álvaro Valle

Eduardo Bonfim

Edmilson Valentim

Raquel Capiberibe

Secretário: Mariza da Silva Mata
·Ramais: 6902 - 6903

COMISSÃO DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Antonio Gaspar - PMDB - MA
Vice-Presidentes: José Costa - PMDB - AL

Álvaro Valle - PL - RJ
Arolde de Oliveira - PFL - RJ

PT

PDC

João Paulo

PSDB

PTB
Rodrigues Palma

Nelson Aguiar

Saulo Queiroz
Vicente Bogo

PFL
Jacy Scanagatta
Jonas Pinheiro
Sérgio Brito
Ubiratan Spineli
Vinícius Cansanção

PDS
Osvaldo Bender

PSB

PDS
Telmo Kirst

PFL
Gilson Machado
Humberto Souto
Luiz Marques
Maurício Campos
Narciso Mendes

PSDB1 Vaga

Juarez Marques Batista
Ziza Valadares

PDT

PL

PCdoB

Suplentes
PMDB

José Tavares
José Viana
Maguito Vilelm
Moisés Avelino
Onofre. Corrêa
Raul Ferraz
Renato Bernardi
Ruy Nedel
Sérgio Spada
1 Vaga

Antônio de Jesus
Celso Dourado
Darcy Deitos
Del Bosco Amaral
Hilário Braun
Iturival Nascimento
Ivo' Cers6simo
Ivo Mainardi
Jorge Vianna
Jovanni Masini
Lélio Souza

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLÍTICA RURAL

Presidente: José Egreja - PTB - SP
Vice-Presidentes: Rodrigues Palma - PTB - MT

Nestor Duarte - PMDB - BA
Jonas Pinheiro - PFL - MT

Titulares
PMDB

Marcos Queiroz
Maurício Nasser
Nestor Duarte
Neuto de ·Conto
Nyder Barbosa
Raul Belém
Rosa Prata
Rospide Netto
Santinho Furtado
Waldyr Pugliesi

José Carlos Sab6ia

Oswaldo Almeida

Paulo Mourão

Antônio Veno .
Assis Canuto
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Dionísio DalPrá

Antonio Marangon

Jayme Paliarin
José Egreja

Amaury Müller
Carlos Cardinal

Aldo Arantes

Adauto Pereira
Adylson Motta

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

Alcides Lima
Alércio Dias
Alysson Paulinellí
Erico Pegoraro
Francisco Coelho
Iberê Ferreira

Eurico Ribeiro
Mello Reis

Cristina Tavares
Dirce Tutu Quadros

.Edmundo Galdino
Nelton Friedrich



PCdoB
Aldo Ar:antes Elias Murad

PTB
Valmir Campelo

Joaquim Haickel
Mário de Oliveira

Sérgio Naya
13 Vagas

PSB
João Herrmann Neto

PT

José SeITa

1 Vaga

PTB
Mendes Botelho

PDC

PFL
Sérgio Brito
4 Vagas

PDS
Mello Reis

PDT

PSDB

1 Vaga

AryValadão

Brandão Monteiro

Florestan Fernandes

Marluce Pinto

Antonio Perosa
Geraldo Campos

Aloysio Chaves
Etevaldo Nogueira

Secretária: Marei Ferreira Lopes
Ramais: 6998 -7001

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO,

INTERIOR E ÍNDIO

Cunha Bueno

PDT

I Vaga

Narciso Mendes
Pedro Canedo
Sarney Filho

PDS

PTB

PT

PDC

PSDB
Octávio Elísio

Suplentes
PMDB

Manoel Moreira
Maria Lúeiá
Uldurico Pinto
6 Vagas

PFL

Nelson Aguiar

Artenir Werner

Anna Maria Rattes
Carlos Mosconi

Alysson Paulinelli
Alziro Gomes
Eliézer Moreira
Lúcio Alcântara

Miraldo Gomes

Harlan Gadelha
Hélio Manhães
Ivo Lech
Jorge Uequed

Gumercindo Milhomem

Jovanni Masini
Lélio Souza
Maurício Nasser
Nestor Duarte
Raimundo Bezerra
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago
6- Vagas

PDS
José Luiz Maia

Suplentes
PMDB

Adylson Motta
Jorge Arbage

Beth Azize
Egídio Ferreira Lima

PFL
Airton Cordeiro Jesus Tajra
Alcides Lima Jesualdo Cavalcanti
Antôniocarlos Mendes Thamc Narciso Mendes
Benito Gama Sarney Filho
Enoc Vieira 1 Vaga
José Thomaz Nonô

PSDB

Jorge Hage
Vicente Bogo

Afrísio Vieira Lima
Aluisio Campos
Antonio Mariz
Asdrubal Bentes
Francisco Sales
Genebaldo Correia
Gonzaga Patriota
José Melo

PCdoB
Eduardo Bonfim

PSB

Adolfo Oliveira

PDC

PT

Pedro Canedo
Simão Sessim
Ubiratan.Spi\lelli

PSDB
Léno Sathler

PDT
Chico Humberto

Orlando Bezerra
Ricardo Izar
Waldeck Ornelas

PTB
Roberto Augusto

PDS
Myriam Portella

PFL

PSDB
Paulo Silva

Suplentes
PMDB

Paulo Sidnei
Ronaldo Carvalho
Valdir Colatto
Waldir Pugliesi
3 Vagas

PFL

Presidente: Mário Assad - PFL - MG
Vice-Presidentes: Etevaldo Nogueira - PFL - MG

Raul Ferraz - PMDB - BA
Jairo Azi - PDC - BA

Titulares
PMbB

José Maranhão
Luís Roberto Ponte
'Prisco Viana
Raul Ferraz
Ruy Nedel
Vingt Rosado

Álvaro Antonio
Antônio Britto
Asdrubal Bentes
Chagas Neto
Fernando Velasco
Firmo de Castro
José Carlos Vasconcelos

Caio Pompeu
Fábio Feldman

João da Mata .PDC

José Luiz Maia

Lurdínha Savfgnon

Chagas Duarte

Jairo" Azi

Antônio Ferreira
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Mario Assad

Anna Maria Rattes
José Carlos Grecco

Agassiz Almeida
Antônio de Jesus
Francisco ·Carneiro
Gabriel Guerreiro
Gerson Marcondes
José Dutr~

. Cleonâncio· Fonseca
Leur Lomanto
Luiz Marques
Manoel Castro

PT

PDC

Roberto Augusto

Juarez Marques Batista

Osvaldo Bender

Leonel Júlio
PTB

PFL
Paes Landim
Ricardq Izar
Sadic Hauache

PDS

PT

PDC

PDT
Sérgio Carvalho

PSDB

Suplentes
PMDB

MiltonL-ima
Paulo Almada
Paulo Zarzur

Paulo Delgado

Joaquim Sucena

Presidente: Furtado Leite - PFL - CE
Vice-Presidentes: Dionísio Dal Prá - PFL - PR

Annibal Barcellos - PFL - AP
Ottomar Pinto - PMDB - RR

Titulares
PMDB

Ivo Cersósimo
Manoel Moreira
Nyder Barbosa
Ottomar Pinto
Paulo Sidnei
Renato Vianna
1 Vaga

Antônio Câmara
Arnaldo Martins
Edivaldo Motta
Expedito Machado
Geraldo Fleming
Haroldo Sanford

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

Paulo Mourão

Secretário: Jarhas Leal Viana
Ramais: 6930 - 6931

José Genoíno

Domingos Juvenil
Felipe Cheidde
Fernando Velasco
Gilson Machado

Farabulini Júnior

César Maia·

Sotero Cunha

Carlos Virgílio

Anníbal Barcellos
Dionísio Dal Prá
Furtado Leite
Orlando Bezerra

Euclides Scalco
José Guedes

Victor Faccioni

Lúcia.Braga.
S.andra Cavalcanti
Waldeck Ornélas

Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
Samir Aehôa
ValdirColatto

1 Vaga

PTB
Rodrigues Palma

PT

PDT
2 Vagas

PFL

PDS

PDT
1 Vaga

PSDB
José Guedes

Lysâneas Maciel

Ernesto Gradella

Ervin Bonkoski
~oberto Jefferson

COMISSÃO DE DEFESA
DO'CONSUMIDOR E

DO MEIO AMBIENTE
Presidente; Joaci Góes - PMDB - BA
Vice-Presidentes: Antonio Câmara - PMDB - RN

Fábio Feldmann - PSDB - SP
Raquel Cândido - PDT - RO

Titulares

PMDB

1 Vaga

Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Ramais: 6920 - 6921

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PL

Raquel Cândido

Aécio 1'Il.;ves
Antônio Câmara
Geraldo Bulhões
JoaciGoes
João Maia
José Melo
Paulo Sidnei

OáudioÃvila
GandiJamil .
Jorran Frejat
Júlio Campos

Eurico Ribeiro

Fábio Feldmann
Geraldo Alckmin Filho



Irma Passoni

Ademir Andrade

PDC

PSB

Felipe Mendes

José Serra

Manoel Castro
Mussa Demes
Rita Furtado

PDT

PL

Gastone Righi

PFL<
Ney Lopes
-Orlando Pacheco
Rita Furtado
Sandra Cavalcanti
Sarney Filho

Nelson Seixas

PT
1 Vaga

PTB

PDS
Yictor Faccioni

PDC

PSDB
Paulo Silva
Robson Marinho

PDS

PSDB

Suplentes
PMDB

Mário Martins
Mário Bouchardet
Mauro Miranda
Messias Soares
Plínio Martins
Roberto Vital
7 V:~gas

Arnaldo Prieto - PFL - RS
Fernando Bezerra Coelho - PMDB
-PE
José Serra - PSDB - SP

Titulares
PMDB

João Carlos Bacelar
José Freire
Luiz Alberto Rodrigues
Moysés Pimentel
Osmundo Rebouças
Roberto Brant
Sérgio Naya

PFL

Fernando Lyra
Floriceno Paixão

Adylson Motta
Aécio de Borba

Antur da Távola
Moema São Thiago

Benedicto Monteiro
Elias Murad

José Carlos Coutinho

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

Gumercindo Milhomem

Amilcar Moreira
Borges da Silveira
Daso Coimbra
Djenal Gonçalves
Francisco Pinto
Henrique Eduardo Alves
José Carlos Martinez
J()sé da Conceição

Presidente: Francisco Dornelles - PFL - RJ
Vice-Presidentes:

_Jonival Lucas

PCdoB
Álvaro Valle

Francisco Küster
José Carlos Grecco

PL

PSB

Aécio de Borba

Lídice da Mata

PSB

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

COMISSÃO DE FINANÇAS

PCdoB

João Herrmann Neto

1 Vaga

Edmilson Valentim

Arnaldo Prieto
Fausto Rocha
Francisco Dornelles
Levy Dias

Arnaldo Martins
Cid Carvalho

. Fernando Bezerra Coelho
Fraiicisc:oSales
Gonzaga Patriota
Irajá Rodrigues

Jesualdo Cavalcanti
José Queiroz
Luiz Marques
Osvaldo Coelho
Pedro Canedo

Luiz Salomão
lVaga 

PTB

PL

1 Vaga

Orlando Bezerra
Oscar Corrêa
Ricardo Izar

Osvaldo Bender

Horácio Ferraz

PDS

PSB

PT

Paulo Delgado
PT

Sólon Borges dos Reis

PDS

Eurico Ribeiro

PDT

Tadeu França

PTB

PDT

PDC

PSDB
Jorge Hage
Octávio Elísio

PSDB
Koyu Iha
Vilson-Souza

PCdoB

Titulares

PMDB
José Freire Júrnor
José Maranhão
Maguito Vilela
Márcia Kubitschek
Márcio liraRa
Mauro Sampaio
Renato Bernardi
Rita Camata-
Sérgio Spada
Ubiratan Aguiar

PFL
~gripino de Oliveira Lima
Atila Lira
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Eraldo Tinoco
Evaldo Gonçalves

Caio Pompeu
Hermes Zaneti

Arnold Fioravante
Artenir Werner

Virgílio Guimarães

Márcia Cibilis Viana
Nelson Aguiar

OáudioÁvila
IherêFerreira
Jofran Frejat
José Jorge

José Luiz de Sá

Lídice da Mata

José Gomes

Adauto Pereira
José Luiz Maia

Florestan Fernandes

Amaury Müller

Fábio Raunheitti
Feres Nader

Fábio Raunheitti
Osvaldo Sobrinho

Secretária: Maria Laura Coutinho
Ramais: 7016 - 7019

COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E TURISMO

Pre,idente: Ubiratan Aguiar - PMDB ~ CE
Vice-Presidentes: Celso Dourado - PMDB - BA

Jorge Hage - PSDB - BA
Florestan Fernandes - PT - SP

1 Vaga

Afrísio Vieira Lima
Agassiz Ahneida
Bezerra de Melo
Bete Mendes
Celso Dourado
Chagas Neto
Fausto Fernandes
Flávio Palmier da Veiga
Gerson Vilas Boas -
-Hélio Rosas
Joaquim Haickcl

-Dirce Tutu Quadros
Jorge Hage

Max Rosenmalln
Moysés Pimentel
Nelson Jobim
Paulo Mincarone
Rosa Prata
9Vagas'

PFL
Luiz Eduardo
Ricardo Fiuza
Ronaro Corrêa
Saulo Coelh-o- -
Vinicius Cansanção

Vladimir Palmeira

PL

Felipe Mendes

P'T

PTB
Gastone Righi

PDT
Márcia Cibilis Viana

PDS

PFL

PDC

PSDB
Virgildásio de Senna
Ziza Valadares

PMDB
Jorge Leite
José Geraldo
Lúcia Vânia
Luís Roberto Ponte
Marcelo Cordeiro
Milton Reis
Osmundo Rebouças
Oswaldo Lima Filho
Ralph Biasi
Renato Johnsson
Roberto Brant

Suplentes
PMDB

Albérico Filho
Amilcar Moreira
Fcrnando Bezerra Coelho
Francisco Carneiro
Genebaldo Correia
Gustavo de Faria
Hélio Duque
Ismael Wanderley
Israel Pinheiro
João Agripino

José Serra
Ronaldo Cesar Coelho

Basílio ViIlani
Jayme Paliarin

Cunha Bueno
Delfim Netto

Artur Lima Cavalcanti
César Maia

Airton Cordeiro
Gilson Machado
José Mendonça Bezerra
José Moura
José Thomaz· Nonó
Lael Varella

,PDS
Carlos Virgílio Eurico Ribeiro

PDT
Raquel Cândido .. 1 Vaga

PTB
Milton Barbosa PDC Valmir Campelo

PT

Ernesto Gradclla

Manuel Domingos

Flávio Rocha

José Maria Eymael

Gidel Dantas

Secretário: Benício Mendes Teixeira
Ramais: 6971- 6072

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Ricardo Fiuza - PFL - PE
Vice-Presidentes: Airton Cordeiro - PFL - PR

Osmundo Rebouças - PMDB -
CE
César Maia - PDT - RJ

Titulares

PC do B

Bosco França
Darey Deitos
Firmo de Castro
José Costa
Luiz Soyer
Luiz Vianna Neto
Marcos Queiroz

Antônio Ueno
Arnaldo Prieto

Arolde de Oliveira
Christovam Chiaradia Milton Barbosa

PDC PDT
Adhemar de Barros Filho José Fernandes



Suplentes
PMDB

Nyder Barbosa
Oswaldo Lima Filho
Sérgio Werneck
5 Vagas

Suplentes
PMDB

João Agripino
José Carlos Vasconcclos
Samir Achôa
5 Vagas

Presidente: Bernardo Cabral - PMDB - AM
Vice-Presidentes: Márcia Kubitschek -PMDB - DF

Aloysio Chaves - PFL - PA
Adolfo Oliveira - PL - RJ

PDS
Bonifácio de Andrada Francisco Diógenes

PDT
Bocayuva Cunba Luiz Salomão

José Elias.
PT

PTB

PDC

Antônio Marangon

Benedicto Monteiro

José Maria Eymael

, Secretária: Állia Felício Tobias
Ramais: 6945 - 6947

COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES

Farabulini Júnior

PDT
José Fernandes

PT

PTB

PFL

PDS

PSDB
José GÚt;des

Leur Lomanto
Mussa Demes
Stélio Dias

Gerson Peres

Artur Lima Cavalcanti

BasfiioVillani

Francisco Küster
Geraldo Campos

Alércio Dias
Enoc Vieira
José Lins
Furtado Leite

Felipe Mendes

Carlos Vinagre
Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Arneiro
Haroldo Sabóia

PT
Horácio Ferraz

PFL
Orlando Bezerra
Rubem Medina
Sérgio Brito

PTB

PDC

PSDB
Rose de FreitasEuclides Scalco

Ronaldo Cezar Coelho

Jonival Lucas

Basílio Villani

Expedito Machado
Fernando Gasparian
João Natal
Lúcia Vânia
Miit~nReis

Alceni Guerra
Cleonâncio Fonseca
Gandi Jamil
José Lins

Luiz Gushiken

Presidente: Fernando Gasparian 
PMDB-SP
Vice-Presidentes: Irajá Rodrigues
-PMDB -RS
Benito Gama - PFL - BA
Fernando Santana - PCB - BA

Miraldo Gomes

Secretária: Maria Julia Rabello de Moura

Ramais: 6955 - 6959

COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

PDS
José Luiz Maia Telmo Kirst

PDT
Chagas Duarte Sérgio Carvalho

PTB
Marluce Pinto Valmir Campelo

PT
Paulo Delgado

PDC
Sotero Cunha

PDC

PDr
Jos~ Maurício

PL

Mello Reis
PDS

PDC

Jaime Santana
Moema São Thiago

João de Deus Antunes

PFL

PSDB

PT

Oscar Corrêa
Osvaldo Coelho
Paulo Pimentel
Rubem Medina
Sarney Filho

PTB

VirgOio Guimaráes

PSB

PCdo B

Titulares
PMDB

Luiz Viana Neto
Marcelo Cordeiro
Márcia Kubitschek
Mattos Leão
MaurOio Ferreira Lima
Maurício Fruet
Melo Freire
Naphtali Alves de Souza
Ulysses Guimarães
Leopoldo Bessone

Suplentes
PMDB

Jorge Medauar
Marcos Lima
Matheus Iensen
Mauro Sampaio
Michel Temer
Raul Belém
Rosário Congro Neto

Adolfo de Oliveira

Domingos Leonelli

Aloysio Chaves
Antônio Ueno
Enoc Vicira
Francisco Benjamim
Jesus Tajra
Leur Lomanto

Tarzan de Castro

Eduardo Bonfim

Benedita da Silva

Adylson Motta
Francisco Diógenes

Beth Azize
Egídio Ferreira Lima

Afrísio Vieira Lima
Antônio Mariz
Airton Sandoval
Bernardo Cabral
Bosco França
Daso Coimbra
Délio Braz
Djenal Gonçalves
Haroldo Sabóia
José Ulisses de Oliveira
L!1iz Soyer

Carrel Benevides
Ervin Bonkoski

Amaury Müller
Bocayuva Cunha

Antônio G~.~ar
Bete Mendes
Geilésio de Bãrros
Geovah Amarante
Hélio Duque
Hélio Rosas
Ism"ael Wanderley

Ézio Ferreira
Jonas Pinheiro
Ronaro Corrêa

PFL

PDC

PMDB
José Amando
Luiz Alberto Rodrigues
Marcos Lima
Mário Lima
Maurício Pádua
Prisco Viana

PFL 1 Vaga

Maurício Campos
Nelson Sabrá
Salatiel Carvalho

Suplentes
PMDB

Neuto de Conto
-ÕÚomar Pinto
Paulo Roberto
Walmor de Luca
5 Vagas

Luiz Güshiken

Alcides Lima
Assis Canuto
Geovani Borges
José Santana de Vasconcellos

Albérico Filho
Domingos Juvenil
Eduardo Moreira
Gabriel Guerreiro
Genésio de Barros
João Resek

PSDB
Antonio Perosa Octávio Elísio
Mauro Campos

PDS
Aécio de Borba Victor Faccioni

PDT
Raquel Cândido José Maurício

PTB
Leonel Júlio Marluce Pinto

PT

Tarzan de Castro
Secretário: Silvio Avelino da Silva

Ramais: 7025 -7026

COMISSÃO DE
MINAS E ENERGIA

Presidente: Octávio Elisio - PSDB - MÓ
Vice-Presidentes: Antônio Perosa - PSDB - SP

Mário Lima - PSDB - BA
Aécio de Bo.rb;I - PDS - CE

Titulares

Vladimir Palmeira

PSDB
Jayme Santana Virgildásio de Senna
Maria de Lourdes Abadia

José Gomes da Rocha

Arnaldo Martins
Carlos Benevides
Hilário Braun
Israel Pinheiro
Maguito Vilela

Aloysio Chaves
Annibal Barcellos
Antônio Ferreira
Eraldo Tinoco

Victor Faccioni
PDS

Valmir Campelo

PT

PTB

PDT
Márcia Cibilis Viana

PDC

Maluly Neto
Nelson Sabrá
Simão Sessim

PFL

PSDB
Rose de Freitas

Titulares
PMDB

Irajá Ródrlgues
José Geraldo
Maria Lúcia
Mário Lima
Nilso Sguarezi
Ottomar Pinto

César Maia

Leonel Júlio

Arnold Fioravante

Vladimir Palmeira

Benito Gama
João Alves
José Moura
José Tinoco

Airton Sandoval
Aluízio Ca-mpos
Fernando Gasparian
Firmo de Castro
Fernando Santana
Gerson Marcondes
Gustavo de Faria-,-- '.

Anna Maria Ratles
Dirce Tutu Quadros



Jorge Vianna
Leopoldo Souza
Luiz Alberto Rodrigues

Rubem Branquinho
Santinho Furtado
Theodoro Mendes
1 Vaga

Benedita da Silva

PT
João Paulo

PDC

F1oriceno Paixão
PDT

Miro Teixeira

PTB

Aldo Arantes

PSB

PDC

PCdoB

Roberto Augusto

1 Vaga

Jorge Arbage

PT

PDS
Myriam Portella

PDT
Lysáneas Maciel

Roberto Augusto

PDC

PTB

PDC

PSDB
Nelton Friedrich

PT

PDT

PTB

PDC

Iberê Ferreira
Jofran Frejat
Ricardo Fiuza
I Vaga

PSDB

Geraldo Alckmin Filho
1 Vaga

PT

PMDB
Ismael Wanderlev
Jorge Uequed .
José da Conceição
José Tavares
Júlio Costamilan
Santos Neves

Sólon Borges dos Reis

PDS

PFL

Ricardo Fiuza
Waldeck Ornélas
2 Vagas

PFL

Suplentes

PMDB

Luís Roberto Ponte
Mário Lima
Nilson Gibson
6 Vagas

Suplentes

PMDB

França Teixeira
Renato Vianna
9 Vagas

Farabulini Júnior (PTB)

Mendes Botelho

Paulo Paim

Carlos Alberto Caó

Célio de Castro
Geraldo Campos

Mello Reis

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

Antoniocarlos Mendes Thame Narciso Mendes
Humberto Souto Osmar Leitão
Lúcia Braga Victor Trovão
Lúcio Alcântara

Feres Nader

Jairo Carneiro

Lurdinha Savignon

Irma Passoni

Átila Lira
Enoc Vieira
Eunice Michiles

Aloysio Teixeira
Bezerra de Mello
Edivaldo Motta
Haroldo Sanford

1 Vaga
Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Ramais: 7011 - 7012

COMISSÃO DE TRABALHO
Presidente: Carlos Alberto Caó - PDT - RJ
Vice-Presidentes: Paulo Paim - PT - RS

Júlio Costamilan - PMDB - RS
Edmilson Valentim - PC do B
RJ

Alarico Abib
Álvaro Antônio

Titulares

Aécio de Borba

Fábio Raunheitti

Chagas Duarte

Antônio Ueno
Átila Lira
Eraldo Tinoco

Célio de Castro

Leonel Júlio

PT

PL

PSB

PTB

PDC

PSDB

Paulo Silva

AryValadão
PDS

PSDB

PL

PCdoB

Octávio EUsio
Vicente Bago

Osvaldo Bender

PSB

PDS

PDT

Suplentes

PMDB
Tvo Mainardi
Márcio Braga
Mattos Leão
Tidei de Lima

PFL 13 Vagas

Paulo Marques
Rubem Medina
Saulo Coelho
Simão Sessim
2 Vagas

José Carlos Coutinho

Edmilson Valentim

Anna Maria Rattes
Euclides Scalco

Antônio Britto
Bernardo Cabral
Celso Dourado
Dalton Canabrava

Francisco RoEm

Secretária: Maria Inéz Lins
Ramal: 6914

Adhemar de Barros Filho
2 Vagas

Abigail Feitosa

I Vaga

Anmbal Barcellos
Arolde de Oliveira
Júlio Campos
Lúcia Braga
Maurício Campos

Paulo Paim
1 Vaga

Oswaldo Almeida

AdyJson Motta
Gerson Peres

Miraldo Gomes

Farabulini Júnior
João de Deus Antunes

Artenir Werner

Francisco Küster
Geraldo Campos

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

PCdoB

COMISSÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Irma Passoni - PT - SP
Vice-Presidentes: Miro Teixeira - PDT - RJ

Carlos Vinagre - PMDB - PA
Aristides Cunha - PSC - SP

Titulares

PMDB
Mario de Oliveira
Naphtali Alves de Souza
Osvaldo Macedo
Paulo Zarzur
Theodoro Mendes
Wagner Lago

Manuel Domingos

PFL
, Albérico Cordeiro Luiz Marques

Antoniocarlos Mendes Thame Mussa Demes
Humberto Souto Sadie Hauache
Jalles Fontoura

José Queiroz
Lauro Maia
Orlando Pacheco
Pedro Canedo
Sandra Cavalcanti

Roberto Jefferson

Carlos Virgílio

Nelson Seixas

PFL

PDS

PTB

PDT

PFL
Levy Dias
Messias Góis
Ney Lopes
Paes Landim
Ricardo Izar
1 Vaga

PSDB
Sigmaringa Seixas
Virgildásio de Senna

PSDB
Geraldo Alkmin Filho
Maria de Lourdes Abadia

Presidente: Raimundo Bezerra - PMDB - CE
Vice-Presidentes: Ivo Lech - PMDB -- RS

Elias Murad - PTB - MG
Arnaldo Faria de Sá - PJ - SP

Titulares

PMDB
Júlio Costamilan
Mauro Sampaio
Messias Soares
Moisés Avelino
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Ruv Nedel
Uldurico Pinto
Vingt Rosado

1 Vaga

Alarico Abib
Arnaldo Faria de Sá
Borges da Silveira
Djenal Gonçalves
Doreto Campanari
Eduardo Moreira
Francisco Amaral
Genésio Bernardino
Ivo Leeh
Jorge Uequed
José Viana

PDS

Artenir Werner Cunha Bueno
AryValadáo

PDT

Doutel de Andrade 2 Vagas

PTB

José Egreja Sólon Borges dos Reis
Osvaldo Sobrinho

PT

José Genoíno 1Vaga

Hermes Zaneti
Maria de Lourdes Aba.dia

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

Carlos Mosconi
Célio de Castro

Marcos Formiga

Roberto Balesrra

Arnaldo Prieto
Airton Cordeiro
Eraldo Tinoco
Fausto Rocha
José Camargo

João Herrmann Neto
Secretária: Regina Bearriz Ribas Mariz
Ramais: 6992 - 6994

COMISSÃO DE SAÚDE,
PREVIDÊNCIA E

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PL

Antonio Salim Curiati
Ary Valadão

Chico Humberto
Floriccno Paixão

Elias Murad
Joaquim Sucena



PSDB
Edmundo Galdino Saulo Queiroz
Robson Marinho

PDS
Arnold Fioravante Ary Valadão

PDT
Sérgio Carvalho Tadeu França

PTB
João de Deus Antunes Osvaldo Sobrinho

Airton Cordeiro
Costa Ferreira
Geovani Borges
Lael Varella

José Carlos Grecco
Saulo Queiroz

Felipe Mendes

PFL
Manoel Castro
Maurício Campos
Saulo Coelho

PSDB
Sigmaringa Seixas

PDS
Telmo Kirst

Suplentes

PMDB

Cid Carvalho
Henrique Eduardo Alves
José Tavares
Manoel Moreira

PFL
Evaldo Gonçalves
Átila Lira

Márcia Kubitschek
Márcio Braga
Mauro Sampaio
Renato Vianna

PT

PDC
João Paulo

Jayme Paliarin (PTB)

Nelson Sabrá
Waldeck Ornelas

Deputados

Fernando Gasparian
Irajá Rodrigues
Oswaldo Lima Filho
Raimundo Bezerra
Roberto BrandI

PFL

PSDB

Composição

Deputados

Alcides Lima
José Guedes

PMDB

PTB

PDS

PDT

Ubiratan Spinelli

Odacir Soares
Hugo Napoleão

Seuadores

Severo Gomes
José Fogaça
Nelson Wadekin
Wilson Martins
Jutahy Magalhães

Chico Humberto

PDS

Jarbas Passarinho Felipe Mendes

PDT

Presidente:
Vice-Presidente:
Relator

Luiz Salomáo

Pompeu de Souza Hermes Zànetti

Composição

Fábio Raunheitti

Secretária: Irene M. F. Groba
Ramal: 7068

COMISSÕES MISTAS
1- COMISSÃO MISTA DESTINADA A
PROMOVER EXAME ANALÍTICO E
PERICIAL DOS ATOS E FATOS GERA
DORES DO ENDIVIDAMENTO EXTER.
NO BRASILEIRO (ART. 26 DAS DISPO
SIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSI
TORIAS).

PTB
Carlos Alberto Gastone Righi

Gabriel Guerreiro
Renato Bernardi
José Carlos Vasconcelos

Itamar Franco (sem partido)

Prazos: na Comissão: 4-9-89
no Congresso: 4-10-89

2 - COMISSÃO DE ESTUDOS TER
RITORIAIS (ART. 12 DO ATO DAS OISPO
SIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ
RIAS).

Eduardo Tinoco
Nelson Sabrá

Milton Barbosa
Octávio Elísio
Rita Camata
Sérgio Spada

PDS

PTB

PFL

PTB

PT

1 Vaga

PDT

Marluce Pinto

PDC

PDT

Titulares
PMDB

José Maurício

Carrel Benevides

Beneditu da Silva

Leur Lomanto
Eunice Michiles

Artur da Távola
Doreto Campanari
Eduardo Moreira
Hermes Zaneti

José Maurício

Sólon Borges dos Reis

Wilma Maia

Prazo 6-4-88 a 10-6-89

COMISSÃO TEMPORÁRIA

Presidente: Hermes Zaneti
Vice-Presidente: Eraldo Tinoco
Relator: Sólon Borges dos Reis

REQUERIMENTO N" 1/87

Jairo Carneiro

Secretária: lole Lazzarini
Ramais: 7005 - 7006

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉ
RITO DESTINADA A INVESTIGAR O
DESTINO DE APLICAÇÃO, PELO MINIS
TÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DOS
RECURSOS PROVENIENTES DA EMEN·
DA CALMON,

Max Rosenmann
Paulo Roberto Matos
Paulo Mincarone
Roberto Vital
Rubem Branquinho
Sérgio Werneck
1 Vaga

Mendes Botelho

PTB

PDC

PT

PDT
José Fernandes

Jorge Arbage
PDS

PSDB
Mauro Campos

Titulares

PMDB

Suplentes
PMDB

José Geraldo
José Ulisses de Oliveira
Luiz Leal
Naphtali Alves de Souza
Roberto Brant
Rospide Netto

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

PFL
Alziro Gomes Luiz Marques
Ézio Ferreira Simão Sessim
José Santana de Vasconcellos Stélio Dias
Júlio Campos

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

Gidel Dantas

Joaquim Sucena

Arnaldo Moraes
Chagas Neto
Del Bosco Amaral
Eliel Rodrigues
Flávio Palmier da Veiga
Gustavo de Faria
Iturival Nascimento

Ernesto Gradclla

COMISSÃO DE TRANSPORTES
Presidente: Darcy Pozza - PDS - RS
Vice-Presidente: Jorge Arbage - PDS - PA

Sérgio Werneck - PMDB - MG
José Santana - PFL - MG

Darcy Pozza

Brandão Monteiro

Antônio Perosa
Lézio Sathler
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SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

~~l1fl~~tréll ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Exemplar awl~o .

SEÇÃO 11 (Senado Federal)

~~~fl~~tréll ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Exemplar awl~o •••••••••••••••••••••••••

NCz$ 9,32
NCz$ 0,06

NCz$ 9,32
NCz$ 0,06

o~ pedido~ devem ~~r acompanhado~ d~ chequ~ pagáv~1

~m Bra~ília, INota d~ Emp~nho ou Ord.~m d~ Pagamento pela
Caixa Econônrtica Fed~réll - Agência - P~-CEGRAF, conta cor

rente n" 920001-2, a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF
CEP: 70160.

Maiore~ il1lformaçõe~p~lo~ t~lefon~~ (061) 311-3738 ~ 224-5615,
na ~upervi~ão de A~~inatura~ e Di~tribuição d~ Publicaçõ~~ - Coordenação
de Atendimento ao) (J~uário.
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Está circulando o n9 98 da Revista de Informação Legislativa, periódico
trimestral de pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal.

Este número, com 466 páginas, contém as seguintes matérias:

EDITORIAL

Centenário da Abolição da Escravatura

SESSÃO SOLENE DO CONGRESSO NACIONAL

Comemoração do centenário da Abolição

COLABORAÇÃO

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

Beristain
As cláusulas contratuais gerais, a proteção ao consumidor e a lei portu

guesa sobre a matéria - Francisco dos Santos Amaral Neto
Delineamentos históricos do processo civil romano - Sílvio Meira
O destinatário 'do sistema brasileiro de patentes - Nuno Tomaz Pires

de Carvalho
A política de informática e a Lei n9 7.646, de 18-12-87 - Antônio

Chaves
A lei do software - Carlos Alberto Bittar

ARQUIVO

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