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OFÍCIOS

N' 26/90 - 'Do Senhor Deputado
DOUTEL DE ANDRADE, Líder do
PDT, comunicando que os Deputados VI
VALDO BARBOSA e TADEU FRAN
ÇA integrarão as Comissões de Relações
Exteriores e de Seguridade Social e Famí
lia, respectivamente, como suplentes.

N' 27/90 - Do Senhor Deputado
DOUTEL DE ANDRADE, Líder do
PDT, comunicando que o Deputado
JORGE HAGE integrará a Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, como
suplente.

N" 85/90 - Do Senhor Deputado AFIF
DOMINGOS, Líder do PL, indicando os
Deputados RICARDO !ZAR, MAR
COS FORMIGA e JOSE GERALDO
Vice-Líderes do Partido.

N' 3/90 - Do Senhor Deputado RO
NALDO CARVALHO comunicando
sua filiação ao PSDB.

N' 3/90 - Do Senhor Deputado AN
TÓNIO CARLOS MARTINEZ, comu
nicando que se ausentará do País.

MENSAGENS

Mensagem n' 115190 (Do Poder Execu
tivo) - Submete à apreciação do Con-'

.gresso Nacional o ato que "outorga con-

cessão à Rádio Globo Ijuí Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade
de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul".

Mensagem n' 118/90 (Do Poder Execu
tivo) - Submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato que "outorga per
missão à Rádio FM Princesa Ltda., para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na ·cidade de Itabaiana, Estado de
Sergipe".

Mensagem n° 130/90 (Do Poder Execu
tivo) - Submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato que "outorga con
cessão à S/A Correio Braziliense, para ex
plorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televi
são), na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás".

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Resolução no211-A, de 1989
(Do Sr. Evaldo Gonçalves) - Institui o
Grupo Parlamentar Brasil-França e deter
mina outras providências; tendo parecer
da Mesa pela aprovação do Substitutivo
apresentado pelo autor.

Projeto de"Lei n' 1.644-A, de 1989 (Do
Sr. Nelson Sabrá) - Dispõe sobre o tom
bamento do prédio da Biblioteca Nacio
nal, na cidade do Rio de Janeiro; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa;
e, da Comissão de Educação, Cultura, Es
porte e Turismo, pela prejudicialidade.

Projeto de Lei n' 3.737-C, de 1989 
Emenda do Senado ao Projeto de Lei n°
3.737-B, de 1989, que "reorganiza o siste
ma de administração das receitas federais
e dá outras providências".

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei Complementar no 212,
de 1989 (Do Sr. Adylson Motta) - Dis
põe sobre a aposentadoria do funcionário
policial civil, nos termos do art. 40 e §
1<. da Constituição Federal.

Projeto de Lei n" 4.635, de 1990 (Do
Sr. Francisco Amaral) - Pune a interfe
rência lesiva aos sistemas de informática.

Projeto de Lei n' 4.640, de 1990 (Do
Sr. Nelson Jobim) - Cria o Conselho Fe
deral e os Conselhos Regionais dos Técni
cos Agrícolas e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 4.645, de 1990 (Do
Sr. Renato Vianna) - Acrescenta dispo
sitivo ao artigo 18 da Lei n' 7.839, de
12 de outubro de 1989, que "dispõe sobre
o Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço e dá outras providências".

Projeto de Lei n' 4.647, de 1990 (Do
Sr. Fernando Bezerra Coelho) - Disci
plina, com base no interesse nacional, os
investimentos de capital estrangeiro, in
centiva os reinvestimentos e regula a re
messa de lucros.

Projeto de Lei n° 4.650, de 1990 (Do
Sr. Nilson Gibson) - Concede pensão
vitalícia aos dependentes dos ex-comba
tentes.

Projeto de Lei n" 4.657, de 1990 (Da
Sr' Cristina Tavares) - Dispõe sobre a
prestação de contas devidas pelos Muni
cípios aos Estados ou à União, e dá outras
providências.
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Projeto de Lei n" 4.663, de 1990 (Do
Sr. Paulo Paim) - Acrescenta dispositivo
ao artigo 18 da Lei n" 7.839, de 12 de
outubro de 1989, que "dispõe sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e dá outras providências".

Projeto de Lei n'! 4.738, de 1990 (Do
Sr. Wilson Campos) - Dispõe sobre a
isenção das contribuições previdenciárias
devidas sobre obras de relevante interesse
social, executadas em 1990 por órgãos da
administração direta dos Estados e Muni
cípios, e dá outras providências.

Projeto de Lei n" 4.788, de 1990 (Do
Poder Executivo) Mensagem n' 340 
Define crimes contra a administração tri
butária, de abuso do poder econômico e
dá outras providências.

Projeto de Lei n' 4.822, de 1990 (Do
Senado Federal) PLS n' 376/89 - Dispõe
sobre a criação da Fundação Funcebrae
e dá outras providências.

Projeto de Lei n" 4.823, de 1990 (Do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios) - Cria o Juizado Espe
cial para julgamento de causas cíveis de
menor complexidade e de infrações pe
nais de menor poder ofensivo no âmbito
da Organização Judiciária do Distrito Fe
deral e dos Territórios, e dá outras provi
dências.

IV - Pequeno Expediente

FARABULINI JÚNIOR - Apoio in
tegral do PTB ao projeto governamental
de soerguimento da economia nacional.
Anúncio de apresentação, pelo orador,
de projeto de lei destinado a evitar abusos
do poder econômico, com texto seme
lhante ao da respectiva medida provisória
retiradá pelo Governo.

PAULO DELGADO - Marginaliza~

ção das várias formas de organização so-'
cial pelo processo autoritário e vertical
de decisão implantado pelo Governo Col
lor. Ameaça de oligopolização do poder
econômico, de desnacionalização da cul
tura nacional e de fortalecimento da pre
sença de interesses internacionais no País.

pAULO PAIM (Pela ordem) - Anún
cio da aprovação de requerimento de con
vocação do Ministro do Trabalho e da
Previdência Social e da Ministra da Eco
nomia, para prestarem esclarecimentos à
Comissão do Trabalho da Câmara dos
Deputados sobre o plano de estabilização
econômica do Governo Collor.

ANTÓNIO MARIZ - Solidariedade ,
ao jornal Folha de S. Paulo, em defesa
da liberdade de informação e respeito aos
preceitos constitucionais vigentes.

LÉLIO SOUZA - Agilização do con
trato de empreitada para recuperação da

BR-392, ligando Pelotas ao porto de Rio
Grande, Estado do Rio Grande do Sul.

JOSÉ LUIZ MAIA - Restrições ao
plano de estabilização econômica do Go
verno Collor, no que diz respeito à extin
ção de incentivos fiscais para as regiões
Norte e Nordeste. Protesto contra trata
mento dispensado pelo Dr. Antônio Kan
dir, Secretário Especial de Política Eco
nômica, aos integrantes do Congresso Na
cional.

MANUEL DOMINGOS - Prejuízos
às atividades de assistência técnica e ex
tensão rural com a extinção da Embrater,
através da Medida Provisória n'! 151. Ne
cessidade de modificação da Medida Pro
visória n' 154, que dispõe sobre política
salarial.

JAYME PALIARIN - Protesto con
tra 'o 'posicionamento das Lideranças do
PT, PDT, PSB e PC do B contra o pacote
de medidas econômicas do Governo Co-
llor. .

CARLOS ALBERTO CAÓ (Pela or
dem) - Posicionamento do PDT em rela
ção ao plano de estabilização econômica
do Governo Collor.

ORLANDO PACHECO - Sugestões
ao Governo Federal relativamente à si
tuação dos funcionários da extinta Porto
brás e aos limites de saques, nas cader
netas de poupança, para as entidades fi
lantrópicas.

PAULO RAMOS - Artigo "Kissinger
pego em escândalo de corrupção", publi
cado na revista norte-americana Eir Eco
nomics.

BENEDITA DA SILVA - Descaso
das autoridades responsáveis no trato de
questões atinentes à infância e à adoles
cência. Preocupação da oradora em face
da determinação do Juiz da Vara de Me
nores do Rio de Janeiro, Liborni Siqueira,
de recolhimento e encaminhamento de
menores à Fundação Estadual de Educa
ção do Menor - FEEM. Restrições ao
pacote de medidas econômicas do Gover
no Federal.

EDME TAVARES - Agravamento
da questão social no sertão da ParaIba,
em face da prolongada estiagem que asso
la <lo região.

IVO MAINARDI - Liberação, pelo
Banco Central, dos recursos dos peque
nos agricultores, retidos por contingência
do plano de estabilização econômica do
Governo Federal.

TADEU FRANÇA - Dificuldades
enfrentadas pelo magistério do Estado do
Paraná.

JONAS PINHEIRO - Revisão, pelo
Presidente da República e pelas lideran
ças partidárias, da decisao referente a ex
tinção da Embrâter.

AUGUSTO CARVALHO - Razões
da ausência do PCB de reunião realizada
pelos partidos de esquerda para discussão

sobre o plano de estabilização econômica
do Governo Collor.

GONZAGAPATRIOTA-Adminis
tração Governador Miguel Arraes, Esta
do de Pernambuco.

JOSÉ MENDONÇA DE MORAIS 
Importância de adoção de providências,
pelo Governo, para a questão dos recur
sos em cruzados novos do BNCC - Ban
co Nacignal de Crédito Cooperativo, blo
queados pelo Banco Central.

STÉLIO DIAS - Inclusão das ativi-
dades de assistência técnica e extensão

.rural na área de competência do Minis
tério da Agricultura. Fusão da Empresa
Brasileira de Assistência Técnica e Exten
são Rural com a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária.

HÉLIO ROSAS - Situação dos agri
cultores da região de Sorocabana, Estado
de São Paulo, em face da extinção do
BNCC.

GERALDO ALCKMIN FILHO 
Reabertura, pela Caixa Econômica Fede
ral, das inscrições para o Crédito Edu
cativo.

OSWALDO ALMEIDA - Necessida
de de ajustes nas medidas concernentes
à agricultura, constantes do plano de esta
bilização econômica. Imediata absorção,
por novos órgãos, das atividades do Insti
tuto do Açúcar e do Álcool e do Departa
mento Nacional de Obras e Saneamento.

NELTON FRIEDRICH - Anúncio
de apresentação de emenda aditiva à Me
dida Provisória n" 168.

COSTA FERREIRA - Instalação de
refinaria de petróleo no Estado do Mara
nhão.

NILSON GIBSON - Pesar pelo assas
sinato do líder rural Vanildon Pedrosa de
Lucena, no Distrito de Pão de Açúcar,
Município de Taquaritinga do Norte, Es
tado de Pernambuco.

PAULO ZARZUR - Comemoração,
pela Assembléia Legislativa de São Paulo,
do '"Dia Internacional contra a Discrimi
nação Racial". Perfil do líder negro sul-a
fricano Nelson Mandela.

PAULO PAIM - Caráter recessivo do
plano de estabilização econômica do Go
verno Collor. Dados estatísticos indica
dores de desemprego e perdas salariais
da classe trabalhadora.

OSVALDO BENDER - Duplicação
do trecho Canoas-Lajeado, via Tabaí, Es
tado do Rio Grande do Sul.

VICTOR FACCIONI - Necessidade
de ajustes, pelo Governo Federal, no pia
no de estabilização econômica.

CÉSAR MAIA - Aviltamento, pelo
Governo do Estado do Rio de Janeiro,
das condições de vida do servidor público
estadual.

CARLOS CARDINAL - Discordân
cia do Congresso Nacional quanto à extin

. ção da Embrater.
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LÚCIA BRAGA --.:... Solidariedade às
lideranças dos partidos progressistas, con
trários a aprovação, pelo Congresso Na
cional, do plano de estabilização econô
mica.

EVALDO GONÇALVES - Trans
curso do 50" aniversário de sacerdócio de
Dom Manuel Pereira, ex-Bispo de Cam
pina Grande, Estado da Paraíba. Repor
tagem "Dom Manuel Pereira, 50 anos de
sacerdócio", publicada no jornal Correio
da Paraíba.

CARLOS VINAGRE - Protesto con
tra extinção do DNOS - Departamento
Nacional de Obras e Saneamento. Apelo
ao Presidente Fernando Collor, no senti
do da revisão da referida medida.

JOSÉ GENOÍNO - Reivindicações
do Sindicato dos Trabalhadores em Em
presas Ferroviárias de Bauru, Estado de
São Paulo.

FRANCISCO KÜSTER - Anúncio,
de apresentação, pelo orador, de emenda
aditiva à Medida Provisória n" 154 do Go
verno Collor, que dispõe sobre reajuste
de preços e salários em geral.

VLADIMIR PALMEIRA - Denún
cias da Associação Brasileira dos Cami
nhoneiros sobre irregularidades no trans
porte de derivados de petróleo e álcool
pelas distribuidoras Shell, Esso e Atlan
tic.

MAURO MIRANDA - Conduta de
grandeza política, por parte do Presidente
Fernando Collor, norteadora do relacio
namento entre o Congresso Nacional e
o Poder Executivo.

FLORICENO PAIXÃO - Anúncio
de apresentação de emenda à Medida
Provisória n' 168. .

SlGMARINGA SEIXAS - Conquis
tas e atual estágio da indústria nacional
de informática. Exposição "Informática
Brasileira", promovida pela Associação
Brasileira da Indústria de Computadores
e Periféricos, no Salão Negro do Senado
Federal.

BOCAYUVA CUNHA - Artigo
"Enxugamento ou expropriação", de Be
nedito Paret, publicado no Jornal do Bra·
sil.

ERICO PEGORARO - Regozijo pe
lo desempenho da Companhia Telefônica
Melhoramento e Resistência - CTMR,
de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.

HARLAN GADELHA - Ameaça de
paralisação de trabalhadores rurais do Es- '
tado de Pernambuco, em defesa do rece
bimento integral de seus salários.

NEY LOPES - Designação, pelo Pre
sidente Fernando Collor, de comissão es
pecial para estudo de medidas destinadas
ao combate à seca na região Nordeste.

SAMIR ACHÓA - Concessão, pelo
Governo, de benefícios aos sindicatos pa
tronais idênticos aos concedidos aos sindi-
catos dos trabalhadores. .

SÓLON BORGES DOS REIS -Exa
me, pela Comissão de Educação, Cultura
e Desporto da Câmara dos Deputados,
do conjunto de medidas provisórias sub
metido à apreciação do Congresso Nacio
nal e avaliação de sua repercussão nas
áreas de sua competência.

LUIZ SOYER - Atividades desenvol
vidas pela Associação de Educação do
Homem de Amanhã, de Brasília.

DORETO CAMPANARI - Impor
tância de redução do custo social na refor
mulação do Estado brasileiro proposta
pelo Presidente Fernando Collor.

MATHEUS IENSEN - Anúncio de
apresentação, pelo orador, de proposta
de emenda à Constituição, acrescentando
parágrafo ao art. 150 da Lei Maior, relati
vamente a publicações ofensivas à moral
e aos bons costumes.

MENDES RIBEIRO - O estilo origi
nai de governar do Presidente Fernando
Collor de Mello.

FERES NADER - Homenagem aos
480 anos de fundação do Município de
Parati, Estado do Rio de Janeiro.

NAPHTALI ALVES DE SOUZA
Expectativas do País em relação ao plano
de estabilização econômica do Governo
Collor.

SALATlEL CARVALHO - Crise
por que passa a Companhia Hidroéletrica
do São Francisco - CHESF.

UBIRATAN SPINELLI - Sesquicen
tenário da Polícia Militar de Mato Grosso.
Melhoria dos vencimentos de seus inte
grantes.

MAURÍLIO FERREIRA LIMA
Normas para a reintrodução na economia
dos cruzados novos retidos pelo Banco
Central.

ERNANI BOLDRIM - Inauguração
da Fábrica Montadora de Equipamentos,
Estado do Rio de Janeiro.

PAES LANDIM - Necrológio de
Benjamim Valente Figueiredo.

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 
Repúdio à violação, pelos Estados Unidos
da América do Norte, do sistema de tele
comunicações de Cuba, através da TV
Marti.

FREIRE JÚNIOR - Documento de
reivindicações da Associação Nacional de
Desenvolvimento Racional do Garimpo,
do Estado de Roraima, ao Sr. Presidente
Fernando Collor de Mello.

V - Grande Expediente

ISMAEL WANDERLEY - Resgate
das esperanças nacionais com a edição do
plano de estabilização econômica do Go-,
verno Collor.

WILSON CAMPOS - Iminência de
desemprego na construção civil. Melhor
entendimento entre os Poderes para o

equacionamento do desequilíbrio finan
ceiro provocado pelo plano econômico do
Governo Collor.

, ANTÓNIO MARANGON - Perspec
tiva de falência dos pequenos e médios
agricultores e empresários, em conse
qüência das medidas econômicas do Go
verno. Caráter recessivo e desnacionali·
zante do plano de estabilização econômi
ca do Governo Collor.

VI - Comunicações de Lideranças

JOSÉ CARLOS SABÓIA (Retir'ado
pelo orador para revisão.) - Nota da
Executiva Nacional do PSB sobre o plano
de estabilização econômica do Governo
Collor. Nota "Manifesto à Nação", apre
sentada pelo PDT, PSB, PT e PC do B,
sobre a escalada autoritária promovid'l
pelo Presidente da República e o caráter
antidemocrático, recessivo, concentra·
dor, monopolista, antinacional e antipo
pular do plano de estabilização econômica
do Governo Collor.

G'ERSON PERES - Apoio do PDS
ao plano de estabilização econômica do
Governo Collor, ressalvada a conveniên
cia da manutenção de incentivos fiscais

,para as regiões Norte e Nordeste. Ime-
.diata destinação de recursos para a recu-
peração da estrada Belém-Brasília.

ELIAS MURAD - Fraude nos medi
camentos colocados à disposição dos bra
sileiros.

JOSÉ FERNANDES - Repúdio à
tentativa de desrespeito ao Ministro da
Justiça, Bernardo Cabral, contido em ar
tigo de autoria do Dr. Fábio Comparato.

AMAURY MÜLLER (Pela ordem) 
Apresentação de requerimento de infor
mações sobre gastos com reforma da resi
dência oficial do embaixador brasileiro
em Londres e despesas relativas à mu
dança dos seqs móveis e pertences para
a capital inglesa.

HAROLDO LIMA - Nota do PC do
B, de protesto contra a ocupação de ViI
na, Capital da Lituânia, por tropas sovié
ticas.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Sinto
nia entre o Governo Collor, Congresso
Nacional e comunidade jurídica como fa
tor preponderante para a retirada das Me
didas Provisórias n.S 153 e 156.

CÉSAR CALS NETO - Urgente ne·
cessidade de adoção, pelo Governo Fede
ral, de medidas de combate aos efeitos
da seca no Estado do Ceará.

GUMERCINDO MILHOMEM
Imediata tomada de posição pelo Con
gresso Nacional, diante das notícias sobre
-privatização das universidades federais e
centros nacionais de tecnologia. Decisão
de' lideranças progressistas, reunidas em'
Brasília, de promoverem mobilização na-

, cional contrária ao plano de estabilização
econômica do Governo Collor.
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JOSÉ MARIA EYMAEL -Sugestões
do PDC para o aperfeiçoamento do plano
de estabilização econômica do Governo
Collor.

TIDEI DE LIMA - Garantia, pelo
Presidente Fernando Collor, em entrevis
ta à imprensa, de acatamento às emendas
aprovadas pelo Congresso Nacional às
medidas provisórias recentemente edita
das.

VII - Ordem do Dia

Apresentação de proposições - PAU
LO ZARZUR, FABIO FELDMANN,
ISMAEL WANDERLEY, LEONEL
JÚLIO, SOTERO CUNHA, ANTÔNIO
SALIM CURIATI, GILSON MACHA
DO, AMAURY MÜLLER, LEOPOL
DO SOUZA, DASO COIMBRA, JOSÉ
GENOÍNO, GERSON MARCONDES.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Sobrestamento da apreciação das maté
rias constantes da Ordem do Dia, tendo
em vista a inexistência de acordo entre
as lideranças partidárias em torno da vota
ção do Parecer n" 9, da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação.

VIII - Comunicações Parlamentares

PRESIDENTE (Rubervàl Pilotto) 
Aviso sobre convocação de sessão ex
traordinária da Casa para às 18h.

NEY LOPES - Prejuízos decorrentes
da paralisação das exportações. Imediato
provimento dos cargos nos órgãos suces
sores da Cacex e do Befiex.

DORETO CAMPANARI - Desliga
mento do orador dos..quadros do PMDB.

OSVALDO SOBRINHO (Pela or
dem) - Repúdio às declarações do Depu
tado Doreto Campanari sobre o PTB.

UBIRATAN AGUIAR - Urgência
na apreciação, pela Casa, do projeto so
bre regime jurídico único para os servi
dores públicos.

HÉLIo ROSAS (Pela ordem) - Re
púdio às declarações do Deputado Doreto
Campanari sobre o PMDB.

DARCY DEITOS - Necessidade de
liberação, para pagamento dos salários
dos trabalhadores volantes, dos recursos
retidos dos pequenos e médios produtores
rurais.

FARABULINI JÚNIOR (Pela ordem)
- Repúdio às declarações do Deputado
Doreto Campanari sobre o PTB.

DORETO CAMPANARI (Pela or
dem) - Contradita à questão de ordem
suscitada pelo Deputado Farabulini Jú
nior.

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Resposta ao Deputado Doreto Campa
nari.

DOUTEL DE ANDRADE - Rego
zijo da Liderança do PDT pelo ingresso
do Deputado Hélio Duque nos quadros.
do partido.

SAMIR ACHÔA - Discordância com
as declarações do Deputado Doreto Cam
panari sobre o PMDB. Necessidade de
melhor assessoramento jurídico ao Presi
dente Fernando Collor para a adoção de
medidas legais. Liberação dos recursos re
tido do Sindicato dos Bares e Hotéis de
São Paulo.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Ocor
rência de irregularidades na cobrança do
Imposto de Renda incidente sobre o saldo

existente em caderneta de poupança de
aposentados.

TIDEI DE LIMA (Pela ordem) - Pe
sar pelo desligamento do Deputado Dore
to Campanari dos quadros do PMDB. So
lidariedade do PMDB a Orestes Quércia,
Governador de São Paulo, em face das
críticas a ele feitas pelo Deputado Doreto
Campanari.

IX - Encerramento

2- ATOS DA MESA

Exonerações: Antonietta Pinto de Bar
ros; Iara Sena Moreno Fisher; Inês Maria
Silva; Neila Cardoso Adorno; Osmério
Pimenta.

Nomeação: Cláudio Augusto Avelar
Frefi.,;..Sant'Ana.

Designações: Murilo Sérgio da Silva Ne
to e Carlos Alberto Gouvea Dutra; Reja
ne Salete Marques.

3 - ATAS DAS COMISSÕES
Comissão de Economia, Indústria e Co

mércio; 33' reunião ordinária, em
13-12-89.

4 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

Comissão de Seguridade Social e Famí
lia; n' 1190, em 27-3-90.

Comissão de Viação e Transportes, De
senvolvimento Urbano e Interior, em
27-3-90.

5_ - MESA (Relação dos membros)

6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES (Re
lação dos membros)

7 - COMISSÕES TÉCNICAS (Rela
ção dos membros)

Ata da 281;\ Sessão, em 28 de março de 1990
Presidência dos Srs.: Paes de Andrade, Presidente; Inocêncio Oliveira, 1'1 Vice-Presidente;

Wilson Campos, 2'1 Vice-Presidente;
Edme Tavares, 2'1 Secretário; Ruberval Pilotto, 4'1 Secretário; Arnaldo Faria de Sá, Suplente

de Secretário,
Moysés Pimentel, § 2'1 do Artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 13H30MIN COPARECEM os SE
NHORES~

Paes de Andrade
Inocêncio Oliveira
Wilson Campos
Luiz Henrique
Edme Tavares
Carlos Cotta
Ruberval Pilotto
Floriceno Paixão
Arnaldo Faria de Sá

Acre

Alércio Dias - PFL; Narciso Mendes
PFL.

Amazonas

Carrel Benevides - PTB; Ézio Ferreira
- PFL; José Dutra - PMDB; José Fernan
des - PST; Sadie Hauache - PFL.

Rondônia

Francisco Sales - PRN; José Viana 
PMDB.

Pará

Aloysio Chaves - PFL; Arnaldo Moraes
-PMDB; Benedicto Monteiro-PTB; Car
los Vinagre - PMDB; Dionísio Hage 
PRN; Domingos Juvenil- PMDB; Eliel Ro
drigues - PMDB; Fausto Fernandes 
PMDB; Fernando Velasco - PMDB; Ga
briel Guerreiro - PSDB; Gerson Peres 
PDS; Jorge Arbage - PDS; Mário Martins
-PMDB.
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Tocantins

Freire Júnior - PRN; Paulo Mourão 
PDC; Paulo Sidnei - PMDB.

Maranhão

Albérico Filho - PDC; Antonio Gaspar
- PMDB; Cid Carvalho - PMDB; Costa
Ferreira - PFL; Edivaldo Holanda - PCN;
Eliézer Moreira - PFL; Enoc Vieira - PFL;
Eurico Ribeiro - PRN; José Carlos Sabóia
- PSB; José Teixeira - PFL; Vieira da Silva
-PDS; Wagner Lago - PMDB.

Piauí

Átila Lira - PFL; Felipe Mendes - PDS;
Jesualdo Cavalcanti - PFL; José Luiz Maia
- PDS; Manuel Domingos - PC do B; Paes
Landim - PFL.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Bezerra de Melo
'-- PMDB; César Cals Neto - PSD; Expe
dito Machado - PMDB; Firmo de Castro
-PMDB; Furtado Leite - PFL; Gidel Dan
tas - PDC; José Lins - PFL; Luiz Marques
- PFL; Moysés Pimentel - PDT; Orlando
Bezerra - PFL; Raimundo Bezerra 
PMDB; Ubiratan Aguiar - PMDB.

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - PMDB; Iberê Ferreira
- PFL; Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Agassiz Almeida
- PMDB; Antonio Mariz - PMDB; Edme
Tavares - PFL; Evaldo Gonçalves - PFL;
João da Mata - PSDB; José Maranhão
PMDB; Lucia Braga - PDT.

Pernambuco

Egídio Ferreira Lima - PSDB; Gilson Ma·
chado - PFL; Gonzaga Patriota - PDT;
Harlan Gadelha - PMDB; Horácio Ferraz
- PFL; José Carlos Vasconcelos - PMDB;
José Jorge - PFL; José Moura - PFL; José
Tinoco - PFL; Marcos Queiroz - PMDB;
Nilson Gibson - PMDB; Oswaldo Lima Fi
lho - PMDB; Roberto Freire - PCB; Sala-.
tiel Carvalho - PFL.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL; Eduardo Bon
fim - PC do B; Roberto Torres - PTB;
Vinicius Cansanção - PFL.

Sergipe

Acival Gomes -PSDB; Cleonâncio Fon
seca - PFL; João Machado Rollemberg 
PFL; José Queiroz - PFL; Leopoldo Souza
- PMDB; Messias Góis - PFL.

Bahia

Celso Dourado - PSDB; Eraldo Tinoco
- PFL; Francisco Benjamim -..:. PFL; Gene
baldo Correia - PMDB; Jairo Azi - PDC;
João Alves - PFL; Jonival Lucas - PDC; .
Jorge Hage - PDT; Jorge Vianna - PMDB;.

José Lourenço - PDS; Leur Lomanto 
PFL; Luiz Eduardo - PFL; Luiz Vianna Ne-'
to - PMDB; Manoel Castro - PFL; Mar
celo Cordeiro - PMDB; Mário Lima 
PMDB; Murílo Leite - PMDB; Nestor
Duarte - l'MDB; Prisco Viana - PMDB;
Raul Ferraz - PMDB; Sérgio Brito - PDC;
Waldeck Ornélas - PFL.

Espírito Santo

Lezio Sathler - PSDB; Lurdinha Savig
non - PT; Nelson Aguiar - PDT; Nyder
Barbosa - PMDB; Pedro Ceolin - PFL;
Rita Camata - PMDB; Stélio Dias - PFL.

Rio de Janeiro

Adolfo Oliveira - PL; Álvaro Valle 
PL; Amaral Netto - PDS; Anna Maria Rat
tes -PSDB; Artur da Távola - PSDB; Be
nedita da Silva - PT; Bocayuva Cunha 
PDT; Brandão Monteiro - PDT; César
Maia - PDT; Daso Coimbra - PRN; Dou
tel de Andrade - PDT; Fábio Raunheitti
- PTB; Francisco Dornelles - PFL; José
Luiz de Sá - PL; José Maurício - PDT;
Lysâneas Maciel - PDT; Márcio Braga 
PDT; Osmar Leitão - PFL; Oswaldo Almei
da - PL; Paulo Ramos - PDT; Roberto
Augusto - PL; Roberto Jefferson - PTB;
Rubem Medina - PRN; Sandra Cavalcanti
- PFL; Sérgio Carvalho - PDT; Simão Ses
sim - PFL; Sotero Cunha - PDC; Vivaldo
Barbosa - PDT; Vladimir Palmeira - PT.

Minas Gerais

Aloísio Vasconcelos - PMDB; Carlos
Mosconi - PSDB; Célio de Castro - PSDB;
Chico Humberto - PDT; Christóvam Chia
radia - PFL; Dálton Canabrava - PMDB;
Elias Murad - PSDB; Hélio Costa - PRN;
Israel Pinheiro - PMDB; João Paulo - PT;
José da Conceição - PMDB; José Geraldo
- PL; José Mendonça de Morais - PMDB;
José Santana de Vasconcellos - PFL; Luiz
Alberto Rodrigues - PMDB; Marcos Lima
- PMDB; Mário Assad - PFL; Mário de
Oliveira - PRN; Maurício Campos - PL;
Melo Freire - PMDB; Mello Reis - PDS;
Oscar Corrêa - PFL; Paulo Almada 
PMDB; Paulo Delgado - PT; Raimundo
Rezende - PMDB; Roberto Brant 
PMDB; Ronaro Corrêa - PFL; Rosa Prata
- PMDB; Sérgio Werneck - PL; Virgílio
Guimarães - PT; Ziza Valadares - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Afif
Domingos - PL; Agripino de Oliveira Lima
- PFL; Antonio Carlos Mendes Thame 
PSDB; Antônio Perosa - PSDB; Antônio
Salim Curiati - PDS; Aristides Cunha 
PSC; Carlos alves - PMDB; Cunha Bueno
- PDS; Del Bosco Amaral - PMDB; Del
fim Netto -'- PDS; Doreto Campanari 
PMDB; Fábio Feldmann - PSDB; Farabu
lini Júnior - PTB; Fernando Gasparian 
PMDB; Florestan Fernandes - PT; Gastone'
Righi - PTB; Geraldo Alckmin Filho 
PSDB; Gumercindo Milhomem - PT; Hélio

Rosas - PMDB; Irma Passoni - PT; Jayme
Paliarin - PTB; João Cunha - PST; João
Rezek - PMDB; José Camargo - PFL; José
Genoíno - PT; José Maria Eymael- PDC;
José Serra - PSDB; Koyu lha - PSDB;
Leonel Júlio - PPB; Luiz Inácio Lula da
Silva - PT; Maluly Neto - PFL; Manoel
Moreira - PMDB; Paulo Zarzur - PMDB;
Ricardo Izar - PL; Robson Marinho 
PSDB; Roberto Rollemberg - PMDB; Sa
mir Achôa - PMDB; Sólon Borges dos Reis
- PTB; Theodoro Mendes - PMDB; Tidei
de Lima-PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Antonio de Je
sus-PMDB; DélíoBraz-PMDB; Fernan
do Cunha - PMDB; Iturival Nascimento
PMDB; Jales Fontoura - PFL; João Natal
- PMDB; Maguito Vilela - PMD B; Tarzan
de Castro - PDT.

Distrito Federal

Francisco Carneiro - PMDB; Geraldo
Campos - PSDB; Jofran Frejat - PFL;
Márcia Kubitschek - PRN; Sigmaringa Sei
xas - PSDB; Valmir Campelo - PTB.

Mato Grosso

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

Mato Grosso do Sul

José Elias - PTB; Plínio Martins 
PSDB; Rosário Congro Neto - PMDB.

Paraná

Alarico Abib - PMDB; Antônio Ueno
- PFL; Basilio ViIlani - PRN; Darcy Deitos
- PSDB; Euclides Scalco - PSDB; Gilberto
Carvalho - PFL; Hélio Duque - PMDB;
Jacy Scanagatta - PFL; José Tàvares 
PMDB; Maurício Fruet - PMDB; Paulo Pi
mentel- PFL; Renato Bernardi - PMDB;
Sérgio Spada - PMDB; Tadeu França 
PDT; Waldyr Pugliesi - PMDB.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB; Antônio
Carlos Konder Reis - PDS; Artenir Werner
- PDS; Francisco Küster - PSDB; Paulo
Macarini - PMDB; Renato Vianna 
PMDB; Victor Fontana - PFL; Vilson Sou
za - PSDB; Walmor de Luca - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta
- PDS; Amaury Müller - PDT; António
Britto - PMDB; Antônio Marangon - PT;
Arnaldo Prieto - PFL; Carlos Cardinal 
PDT; Erico Pegoraro - PFL; Hermes Zaneti
- PSDB; Hilário Braun - PMDB; Ibsen
Pinheiro - PMDB; Irajá Rodrigues 
PMDB; Ivo Mainardi - PMDB; Jorge Ue
qued - PSDB; Júlio Costamilan - PMDB;
Lélio Souza - PMDB; Luís Roberto Pontes
- PMDB; Osvaldo Bender - PDS; Paulo
Mincarone - PTB; Paulo Paim - PT; Ros-
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pide Netto - PMDB; Ruy Nedel- PSDB;
Telmo Kirst - PDS; Victor Faccioni - PDS.

Amapá

Annibal Barcellos - PFL; Eraldo Trin
dade - PFL; Geovani Borges - PRN;

Roraima

Alcides Lima - PFL; Marluce Pinto 
PTB; Ottomar Pinto - PDC.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) 
A lista de presença registra o comparecimen
to de 302 Senhores Deputados.

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

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

da sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

o SR. PAULO DELGADO, servindo como
2' Secretário, procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. NYLSON GmSON, servindo como
l' Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFÍCIOS

Do Sr. Deputado Doutel de Andrade, Líder
do PDT, nos seguintes termos:
Oficio n" 26/90
Rrasília, 28 de ma,rço de 1990

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Pre~idente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente:
CómuI1lico a Vossa Excelência que o Depu

tado Vivaldo Barbosa passará a integrar, co
mo membro suplente, a Comissão de Rela
ções Exteriores, em substituição ao Depu
tado Tadeu França.

Informo, outrossim, que o Deputado Ta
deu França passará a integrar a Comissão
de Seguridade Social e Família, como mem
bro suplente.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelên
cia protestos de consideração e apreço. 
Deputado Doutel de Andrade, Líder do PDT.

Do Sr. Deputado Doutel de Andrade, Líder
do PDT, nos segnintes termos:
Ofício n' 27/90
Brasília, 2R de março de 1990
A Sua Excelência o Sennor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
,Nesta

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência que o Depu

tado Jorge Hage passará a integrar, como
membro suplente, a Comissão de Constitui
ção, Justiça e Redação, em substituição al..
Deputado Vivaldo Barbosa.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelên
cia protestos de consideração e apreço. 
Deputado Doutel de Andrade, Líder do PDT.

Do Sr. Deputado Afif Domingos, Líder do
PL, nos seguintes termos:
Ofício n' 85/90-LPL
Brasília, 28 de março de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Deputado'paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente:
Tenho o prazer de indicar os nobres colegas

de bancada, Deputados Ricardo Izar. Marcos

Do Sr. Deputado Antônio Carlos Mártinez,
nos seguintes termos:
OF.n" 3/90
!Jrasília, 28 de março de 1990

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

Senhor Presidente:
Com os meus cordiais cumprimentos, ve

nho comunicar a Vossa Excelência que esta
rei ausente do País, em viagem aos Estados
Unidos, para tratar de assuntos particulares,
nos dias referentes a 30-3-90 a 6-4-90.

Sendo o que se me oferecia para o momen
to, envio-lhe as minhas cordiais saudações.

Atenciosamente, - José Carlos Martinez,
Deputado Federal.

Formiga e José Geraldo, como Vice-Líderes
do Partido Liberal.

Sendo o que se apresenta, renovo a Vossa
Excelência meus protestos da mais alta esti
ma e consideração. - Deputado Afif Domin
gos, Líder do PL.

Do Sr. Deputado Ronaldo Carvalho, nos
seguintes termos:
OF.lGP/3
Brasília. 28 de março de 1990

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

Excelência:
Em cumprimento ao disposto no Ato da

Mesa n' 115 de 1989, cumpro o dever de co
municar a V. Ex' minha filiação ao PSDB
de Minas Gerais a partir do dia 21 de março
de 1990.

Respeitosamente, - Deputado Ronaldo
Carvalho.

MENSAGEM N' 115/90
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato que "Outorga concessão
à Rádio Globo Ijuí Ltda., para explorar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Jjuí,
Estado do Rio Grande do Sul".

(Às Comissões de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática; e de
Constituição e Justiçà e de Redação.)

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

Nos termos do art. 49, inciso XII, combi
nado como § 19 do art. 223, da Constituição
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Federal, tenho a honra de submeter à apre
ciação do Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante
do Decreto n" 98.931, de 5 de fevereiro de
1990, publicado noDiário Oficialda União do
dia 6 de fevereiro de 1990, que "outorga con
cessão à Rádio Globo Ijuí Ltda., para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Ijuí, Esta
do do Rio Grande do Sul".

Brasília, 21 de fevereiro de 1990. - José
Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 46/90, DE
I" DE FEVEREIRO DE 1990, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNIc;AÇÕES.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública,

De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministé
rio, determinei a publicação do Edital n"
19/89, com vistas à implantação de uma esta
ção de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de ijuí, Estado do Rio Grande do
Sul.

2. No prazo estabelecido pela lei, acorre
ram as seguintes entidades: Rádio Globo Ijuí
Ltda., Rádio Centenário de Ijuí Ltda., Rádio
Potiribú de Ijuí Ltda. e Rádio Cambará de
Ijuí Ltda. .

3. Os órgãos competentes deste Ministério
concluíram no sentido de que, sob os aspectos
técnico e jurídico, as entidades proponentes
satisfizeram às exigências do Edital e aos re
quisitos da legislação específica de radiodi
fusão.
. 4. Nessas condições, à vista das entidades
que se habilitaram à execução do serviço ob
jeto do edital (quadro anexo), tenho a honra
de submeter o assunto a Vossa Excelência,
para fins de decisão, nos termos do art. 16
e seus parágrafos do Regulamento dos Servi
ços de Radiodifusão, com a redação dada
pelo Decreto n" 91.837, de 25 de outubro
de 1985. O ato de outorga somente virá a
produzir seus efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, na forma do pará
grafo terceiro, do art. 223, da Constituição.

Renovo a Vossa Excelência meus protestos
do mais profundo respeito. - Antônio Carlos
Magalhães.

DECRETO N" 98.931,
DE 5 DE FEVEREIRO DE 1990

Outorga concessão à Rádio Globo Ijuí Lt-.
da., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Ijuí, Esta
do do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando das
atribuições que lhe conferem o art. 84, item
IV, da Constituição, e o art. 29 do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, apro
vado pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outu
bro de 1963, com a redação dada pelo Decre
to n" 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC
n" 29000.002261189, (Edital n" 19/89), decre

. ta:

Art. I" Fica outorgada concessão à Rádio
Globo Ijuí Ltda., para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Ijuí, Estado do Rio
Grande do Sul.

Parágrafo único. A concessão ora outor
gada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Te
lecomunicações, leis subseqüentes, regula
mentos e obrigações assumidas pela outor
gada em sua proposta.

Art. 2" Esta concesão somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma do art. 223, parágrafo
terceiro, da Constituição.

Art. 3° O contrato decorrente desta conces
são deverá ser assinado dentro de 60 (sessen
ta) dias, a contar da data de publicação da
deliberação de que trata o artigo anterior,
sob pena de se tornar nulo, de pleno direito,
o ato de o·utorga.

Art. 4" Este decreto entra em vigor na data
de sua publicação.

BrasJ1ia-DF, 5 de fevereiro de 1990; 169"
da Independência e 102° da República. 
JOSÉ SARNEY, Antônio Carlos Magalhães.

Aviso n" 121-SAP.
Brasília, 21 de fevereiro de 1990

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

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretá
rio:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secre
taria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, acompanhada de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto n" 98.931, de 5 de
fevereiro de 1990, que "Outorga concessão
à Rádio Globo IjuíLtda., para explorar, pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radioç1ifusão sonora em
onda média, na cidade de Ijuí, Estado do
Rio Grande do Sul".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima
e consideração. - Luís Roberto Ponte,Mi
nistro-Chefe do Gabinete Civil.

MENSAGEM N° 118, DE 1990

(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato que "outorga permissão
à Rádio FM de Princesa Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Itabaiana, Estado de Sergi··
pe".

(Às Comissões de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática; e de
Constituição eJustiça e de Redação.)

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

Nos termos do art. 49. inciso XII. combi
nado com § 1" do art. 223. da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à apre
ciação do Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações. o ato constante
da Portaria n') 25. de I" de fevereiro de 1990.
publicado no Diário Oficial da União do dia
5 de fevereiro de 1990, que "outorga permi
são à· Rádio FM Princesa Ltda., para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de
Itabaiana, Estado de Sergipe".

BrasI1ia, 21 de fevereiro de 1990. -José
Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTrVOS N" 50/90, DE
5 DE FEVEREIRO DE 1990, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNIÇAÇÕES.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública:

De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministé
rio. determinei a publicação do Edital n"
113/89, com vistas à implantação de uma esta
ção de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Itabaiana, Estado
de Sergipe.

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreu
apenas uma concorrente: Rádio FM Princesa
Ltda..

3. Submetido o assunto ao exame dos ór
gãos competentes deste Ministério, as conclu
sões foram no sentido de que, sob os aspectos
técnico e jurídico, a entid~de proponente sa
tisfez às exigências do Edital e aos requisitos
da legislação específica de radiodifusão.

4. Nessas condições. à vista da entidade
que se habilitou (quadro anexo). à execução
do serviço objeto do edital, tenho a honra
de encaminhar o assunto à elevada conside
ração de Vossa Excelência, encarecendo se
digne de enviar ao Congresso Nacional a ane
xa portaria de permissão. O ato de outorga
somente virá a produzir seus efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na
forma do § 3°, do art. 223, da Constituição.

Renovo a Vossa Excelência meus protestos
de mais profundo respeito. Antônio Carlos
Magalhães.

PORTARIA N" 25,
DE I" DE FEVEREIRO DE 1990

O Ministro de Estado das Comunicações.
usando das atribuições que lhe confere o art.
I" do Decreto n" 70.568, de 18 de maio de
1972, e o art. 32 do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, com a redação dada pelo
Decreto n° 88.067, de 26 de janeiro de 1983,
e tendo em vista o que consta do Processo
MC n'! 29000.007200/89, (Edital n" 113/89),
resolve:

I - Outorgar permissão à Rádio FM Prin
cesa Ltda., para explorar, pelo prazo de 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência
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modulada. na cidade de Itabaiana, Estado
de Sergipe.

II - A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações.
leis suhseqüentes. regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em sua proposta.

111 - Esta permissão somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional. na forma do art. 223. § 3". da Cons
tituição.

IV - Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação. - Antônio Carlos Maga·
Ihães.
AViso n'" 124-SAP.

Brasllia. 21 de fevereiro de 1990
A Sua Excelência o Senhor Deputado Luiz
Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados
Brasília-DF

Excelentissimo Senhor Primeiro Secretá
rio:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secre
taria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, acompanhada de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações. na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto n" 25, de 1" de feve
reiro de 1990. que "outorga permissão à Rá
dio FM Princesa Ltda .. para explorar. pelo
prazo de 10 (dez) anos. sem direito de exclusi
vidade. serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada. na cidade de Itabaia
na. -Estado de Sergipe".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protesto de elevada estima
e consideração. Luís Roberto Ponte, Minis
tro-Chefe do Gabinete Civil.

MENSAGEM N' 130, DE 1990
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato que "outorga concessão
à S/A Correio Braziliense, para explorar,
pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem dil'ei
to de exclusividade, serviço de radiodi·
fusão de sons e imagens (televisão), na
cidade de Goiâuia, Estado de Goiás".

(Às Comissões de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática; e de
Constituição e Justiça e de Redação.)

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

Nos termos do art. 49, inciso XII, combi
nado com § l' do art. 223. da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à apre
ciação do Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante
do Decreto n' 98.948, de 15 de fevereiro de
1990, publicado no Diário Oficial da União
do dia 16 de fevereiro de 1990, que "outorga
concessão à S/A Correio Braziliense, para
explorar. pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem
direito de exclusividade, serviço\de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão)" na cidade
de Goiânia. Estado de Goiás".

Brasília, 21 de fevereiro de 1990. - José
Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS n" 58/90, DE
14 DE FEVEREIRO DE 1990, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇÕES.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
púbIíca,

De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministé
rio, determinei a publicação do Edital n"
135/89, com vistas à implantação de uma esta
ção de radiodifusão de sons e imagens (televi
são), na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

2. No prazo estabelecido pela lei, acorre
ram as seguintes entidades: Televisão Abril
Ltda., S/A Correio Brazíliense, Emissoras
Continentais Ltda. e TV Três Ltda.

3. Os órgãos competentes deste Minis
tério concluíram no sentido de que, sob os
aspectos técnico e jurídico, as entidades pro
ponentes satisfizeram às exigências do Edital
e aos requisitos da legislação específica de
radiodifusão.

4. Nessas condições, à vista das entidades
que se habilitaram à execução do serviço ob
jeto do edital (quadro anexo), tenho a honra
de submeter o assunto a Vossa Excelência,
para fins de decisão, nos termos do art. 16
e seus parágrafos do Regulamento dos Servi
ços de Radiodifusão, com a redação dàda
pelo Decreto n' 91.837, de 25 de outubro
de 1985. O ato de outorga somente virá a
produzir seus efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, na forma do § 3",
do art. 223, da Constituição.

Renovo a Vossa Excelência meus protestos
do mais profundo respeito. - Antônio Carlos
Magalhães.

DECRETO N" 98.948,
DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990

Outorga concessão à S/A Correio Brazi
liense, para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisáo), na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando das
atribuições que lhe conferem o art. 84, item
IV, da Constituição, e o art. 29 do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, apro
vado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outu
bro de 1963, com a redação dada pelo Decre
to n' 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta do Processo MC
n° 29000.008395/89, (Edital n° 135/89), de
creta:

Art. I' Fica outorgada concessáo à S/A
Correio Braziliense, para explorar, pelo pra
zo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão), na cidade de Goiânia, Esta
do de Goiás.

Parágrafo único. A concessão ora outor
gada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Te
lecomunicações, leis subseqüentes, regula
mentos e obrigações assumidas pela outor
gada em sua proposta.

Art. 2" Esta concessão somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Con-

gresso Nacional, na forma do art. 223, § 3",
da Constituição.

Art. 3" O contrato decorrente desta con
cessão deverá ser assinado dentro de 60 (ses
senta) dias, a contar da data de publicação
da deliberação de que trata o artigo anterior,
sob pena de se tornar nulo, de pleno direito,
o ato de outorga.

Art. 4" Este decreto entra em vigor na
data de sua publicação.

Brasília-DF, 15 de fevereiro de 1990; 169'
da Independência e 102" da República. 
JOSÉ SARNEY, Antônio Carlos Magalhães.

Aviso n° 135-SAP
Brasília, 21 de fevereiro de 1990

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

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretá
rio:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secre
taria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, acompanhada de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, na qual sub
mete à-apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto n" 98.948, de 15
de fevereiro'de 1990, que "outorga concessão
à S/A Correio Braziliense, para explorar, pe
lo prazo de 15 (quiil~) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima,
e consideração. - Luiz Roberto Ponte, Mi
nistro-Chefe do Gabinete Civil.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
.N' 211-A DE 1989

(Do Sr. Evaldo Gonçalves)

Institui o Grupo Parlamentar Brasil·
França e determina outras providências;
tendo parecer da Mesa pela aprovação
do Substitutivo apresentado pelo autor.

(Projeto de Resolução n' 211, de 1989,
a que se refere o parecer.)

O Congresso Nacional resolve:
Art. l' É instituído o Grupo Parlamentar

Brasil-França, tendo, essencialmente, como
objetivos os seguintes:

I. -fortalecer as relações interparlamen
tares atravês de reuniões entre membros dos
Poderes Legislativos da República Federa
tiva do Brasil e da Nação francesa;

II - reaIízar, com parlamentares france
ses, em datas e locais previamente ajustados,
reuniões destinadas ao exame e estudos dos
problemas de interesse comum do Brasil e
da França, bem como dos que interessem,
de modo geral, à América Latina e à Europa.

IH - incentivar, nos respectivos parla
mentos, iniciativas que tenham em vista en
contrar solução para problemas envolvendo
o .interesse comum das duas nações irmãs,
notadamente tendo em vista o fortalecimento
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econômico, científico e cultural de cãda uma
delas.

Art. 2" Poderão participar do Grupo
Parlamentar ora instituído os deputados e se
nadores que o requererem ao Presidente do
Senado Federal, na qualidade de Presidente
da Mesa do Congresso Nacional, até 15 dias
ap6s a data da entrada em vigor desta reso
lução.

Art. 3° O Presidente do Senado Federal,
na qualidade de Presidente da Mesa do Con
gresso Nacional, baixará, dentro de 15 dias
da data da publicação desta resolução, os atos
necessários à sua regulamentação.

Art. 4" Esta resolução entrará em vigor
na data de sua publicação.

Art. 5" Ficam revogadas as disposições
em contrário.

Justificação

A ninguém será lícito negar as razões hist6
ricas e culturais que têm contribuído para
o entrelaçamento existente, de há muito, en
tre o Brasil e a França. Não s6 a origem
comum, em termos de raízes latinas que nos
identificam, mas, por outro lado, em função
das múltiplas influências recebidas ao longo
de nossa Hist6ria.

Todos os ideais libertários que inspiraram
a Revolução Francesa sempre foram parâme
tros para as nossas manifestações nativistas,
a começar pela Inconfidência Mineira de
1789.

Não s6 os Estados Unidos se abeberaram
dos princípios revolucionários da França do
século XVIII, no que diz respeito ao Direito,
à Liberdade, à Fraternidade e à Igualdade.
Também o Brasil se embalou nesses sonhos,
e o que a França estruturou para si, em ter
mos de conquistas sociais e políticas, no final
do século XVIII, repercutiu entre n6s. Nin
guém mais segurou o Novo Mundo,.que dese
jou, como ninguém, ser realmente uma Terra
Nova, com padrões político-sociais avança
dos e identificados com o Novo Regime im
plantado em territ6rio francês.

E o que dizer das influências literárias?
Essas são eternas, pois delas estão impreg
nados todos os nossos valores culturais. A
Literatura Francesa está de tal maneira amal
gamada com a nossa, qué difícil será estabe
lecer fronteiras. Os seus autores são tão co
nhecidos quanto os nossos, e nenhum dos
nossos nega a admiração e apreço que devo
tam à França e aos seus valores culturais.

O de que precisamos é estreitar o nosso
relacionamento político-parlamentar. A
França tem experiências a nos transmitir, co
mo, por nosso turno, estamos abertos a esta
belecer o necessário intercâmbio, visando à
consolidação das nossas relações políticas.

Impõe-se, pois, através da criação deste
Grupo Parlamentar Brasil-França abrir novas
perspectivas de estreitamento franco-brasi
leiro, cujas afinidades culturais, lingüísticas
e políticas já se constituem numa tradição,
por cuja preservação e fortalecimento somos
todos responsáveis.

O funcionamento do Grul;'0 Parlamentar
Brasil-França será um instrumento a mais na

busca do melhor desiderato no sentido de
um intercâmbio cada vez mais forte das nos
sas experiências político-parlamentares.

Este o objetivo desta resolução.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 1989.

- Deputado Evaldo Gonçalves.

REQUERIMENTO DE ANEXAÇÃO
DE SUBSTITUTIVO

Defiro. À Mesa para que se proceda à ane
xação requerida e à apreciação do substitu
tivo. Em 6-12-89. Publique-se.

Brasília, 29 de novembro de 1989
Ao
Excelentíssimo Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Requeiro a V. Ex', nos Termos Regimen
tais, a anexação ao Projeto de Resolução n'
211/89, de minha autoria, que "institui o Gru
po Parlamentar Brasil-França e determina
outras providências", do Substitutivo anexo.

Atenciosamente, Evaldo Gonçalves, Depu
tado Federal.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
RESOLUÇÃO No 211/89

Autor - Deputado Evaldo Gonçalves

Institui o Grupo Parlamentar Brasil
França, e determina outras providências.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1" Fica criado, como serviço de coo

peração interparlamentar, o Grupo Parla
mentar Brasil-França.

Art. 2' O Grupo Parlamentar reger-se-á
por seus Estatutos, aprovados pelos seus
membros, cujas disposições deverão respei
tar a Legislação Interna em vigor e atuará
sem ônus para a Câmara dos Deputados.

Art. 3' Esta resolução entrará em vigor
na data de sua publicação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

A ninguém será lícito negar as razões hist6
ricas e culturais que têm contribuido para
o entrelaçamento existente, de há muito, en
tre o Brasil e a França. Não s6 a origem
comum, em termos de raízes latinas que nos
identificam, mas, por outro lado, em função
das múltiplas influências recebidas ao longo
de nossa Hist6ria.

Todos os ideais libertários que inspiraram
a Revolução Francesa sempre foram parâme
tros para as nossas manifestações nativistas,
a começar pela inconfidência Mineira de
1789.

Não s6 os Estados Unidos se abeberaram
dos princípios revolucionários da França do
século XVIII, no que diz respeito ao Direito,
à Liberdade, à Fraternidade e à Igualdade.
Também o Brasil se embalou nesses sonhos,
e o que a França estruturou para si, em ter
mos de conquistas sociais e políticas, no final
do século XVIII, repercutiu entre n6s. Nin
guém mais segurou o Novo Mundo, que dese
jou, como ninguém, ser realmente uma Terra
Nova, com padrões político-sociais avança-

dos e identificados com o Novo Regime im
plantado em territ6rio francês.

E o que dizer das influências literárias?
Essas são eternas, pois delas estão impreg
nados todos os nossos valores culturais. A
Literatura Francesa está de tal maneira amal
gamada com a nossa, que difícil será estabe
lecer fronteiras. Os seus autores são tão co
nhecidos quanto os nossos, e nenhum dos
nossos nega a admiração e apreço que devo
tam à França e aos seus valores culturais.

O de que precisamos é estreitar o nosso
relacionamento político-parlamentar. A
França tem experiências a nos transmitir, co
mo, por nosso turno, estamos abertos a esta
belecer o necessário intercâmbio, visando à
consolidação das nossas relações políticas.

Impõe-se, pois, através da criação deste
Grupo Parlamentar Brasil-França abrir novas
perspectivas de estreitamento franco-brasi
leiro, cujas afinidades culturais, lingüísticas
e políticas já se constituem numa tradição,
por cuja preservação e fortelecimento somos
todos responsáveis.

O funcionamento do Grupo Parlamentar
Brasil-França será um instrumento a mais na
busca do melhor desiderato no sentido de
um intercâmbio cada vez mais forte das nos
sas experiências político-parlamentares.

Plenário da Câmara dos Deputados, 29 de
novembro de 1989. - Evaldo Gonçalves, De
putado Federal.

PARECER DO SENHOR
2' VICE-PRESIDENTE

I - Relatório
Em 29 de novembro de 1989, o ilustre De

putado Evaldo Gonçalves apresentou Substi
tutivo ao Projeto de Resolução n' 211, de
1989, de sua autoria, instituindo o Grupo Par
lamentar Brasil-França.

De conformidade com o qiJe estabelece o
art. 2' do citado Substitutivo, "o Grupo Parla
mentar Brasil-França reger-se-á por seus Es
tatutos, aprovados pelos seus membros, cujas
disposições deverão respeitar a legislação in
terna em vigor e atuará sem ônus para a Câ
mara dos Deputados.

O Substitutivo atende ao que determinam
as normas internas da Casa, guardando a
mesma disposição e finalidades constantes de
Projetos de Resolução idênticos já aprovados
pela Mesa.

Das justificativas do Autor, é oportuno sa
lientar o interesse de se abrir novas perspec
tivas ao estreitamento, no campo parlamen
tar, das relações franco-brasileiras, "cujas
afinidades culturais, Iinguísticas e políticas já
se constituem numa tradição por cuja preser
vação e fortalecimento somos todos respon
sáveis".

11 - Voto do Relator

Com a emenda apresentada, é do nosso
entendimento que a proposição atinge plena
mente o objetivo colimado, razão por que
damos o nosso voto favoravelmente à sua
aprovação.

Sala de Reuniões, 21 de março de 1990.
- Deputado Wilson Campos, Relator.
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111 - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os
Sen)lOres Deputados Paes de Andrade, Presi
dente, Inocêncio Oliveira, I" Vice-Presiden
te, Wilson Campos, 2" Vice-Presidente (rela
tor), Luiz Henrique, I" Secretário, Edme Ta
vares, 2" Secretário, Carlos Cotta, 3" Secre-'
tário e Ruberval Pilotto, 4" Secretário, apro
vou o parecer do relator, favorável ao Substi
tutivo apresentado pelo Senhor Deputado
Evaldo Gonçalves ao Projeto de Resolução
n" 211, de 1989, que "institui o Grupo Parla
mentar Brasil-França e determina outras pro
vidências" .

Sala das Reuniões, 21 de março de 1990.
- Deputado Paes de Andrade.

PROJETO DE LEI
N' 1.644.A, DE 1989

(Do SI. Nelson Sabrá)

Dispõe sobre o tombamento do prédio
da Biblioteca Nacional, na cidade do Rio
de Janeiro; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni·
ca legislativa; e, da Comissão de Educa·
ção, Cultura, Esporte e Turismo, pela
prejudicialidade.

(Projeto de Lei nU 1.644, de 1989, a
que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Fica incorporado ao Patrimônio

Histórico e Artístíco Nacional, nos termos
do Decreto-Lei n" 25, de 30 de novembro
de 1937, o imóvel onde funciona a Biblioteca
Nacional, na cidade do Rio de Janeiro.

Art. 2" O Poder Executivo, através de
seu órgão competente, procederá ao tomba
mento do bem mencionado no artigo anterior
no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
vigência desta lei.

Art. 3' Esta lei-entra em vigor na data
de sua pubRicação.

Art. 4" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

O Patrimônio Histórico e Artístico Nacio
nal é representado, de acordo com a legisla
ção que o instituiu, "pelo conjunto dos bens
móveis e imóveis existentes no País e cuja
conservação seja do interesse público, quer
por sua vinculação a fatos memoráveis da
História da Brasil, quer por seu excepcional
valor arqueológico ou etnográfico, bibliográ
fico ou artístico". Equiparam-se a esses bens
e também estão sujeitos a tombamento "os
monumentos naturais, os sítios e paisagens
que mereçam proteção "pela feição notável
com que tenham sido dotados pela riatureza
ou agenciados pela indústria humana".

Um dos efeitos mais relevantes do tomba
mento é a conservação e restauração dos bens
de valor cultural e natural existentes no País,
a cargo da Fundação Pró-Memória, no âm
bito da União.

Construído na primeira década deste sécu
lo pelo arquiteto militar Francisco Marcelino

de Souza Aguiar, o edifício da Biblioteca Na
cional é um dos mais belos da cidade do Rio
de Janeiro, além de um dos mais represen
tativos de sua época.

Atualmente, com a possibilidade de trans
ferência da Biblioteca para Brasllia, e o desin
teresse das autoridades por sua preservação.
teme-se pela sorte do imóvel. Receia-se, in
clusive, que lhe esteja reservado um destino
ainda pior - a demolição.

O esvaziamento do prédio pode ser o pri
meiro passo rumo a sua destruição total, tal
como ocorreu com o Palácio Monroe quando
da transferênca do Senado para a Capital Fe
deral.

Leva-se ainda em conta o fato de que o
prédio da Biblioteca Nacional ocupa um dos
espaços mais caros e cobiçados da cidade do
Rio de Janeiro, o queo torna o alvo preferido
da especulação imobiliária.

Se medidas urgentes não forem tomadas,
o centro antigo do Rio de Janeiro, orgulho
de todos nós, brasileiros, tornar-se-á, breve,
uma floresta de espigões de gosto discutível.

Sala das Sessões, de de 1989. - Nelson
Sabrá.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N" 25

DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937

Organiza a proteção do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.

O Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil, usando da atibuição que
lhe confere o art. 180 da Constituição, de
creta:

CAPÍTULO I
Do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional

Art. 1" Constitui o Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional b conjunto dos bens mó
veis e imóveis existentes no País e cuja con
servação seja de interesse público, quer por
sua vinculação a fatos memoráveis da Histó
ria do Brasil, quer por seu excepcional valor
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou
artístico.

§ 1" Os bens a que se refere o presente
artigo só serão considerados parte integrante
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
depois de inscritos separada ou agrupada
mente num dos quatro Livros do Tombo, de
que trata o art. 4' desta lei.

§ 2" Equiparam-se aos bens a que se refe
re o presente artigo e são também sujêitos
a tombamento os monumentos naturais, bem
como os sítios e paisagens que importe con
servar e proteger pela feição notável com que
tenham sido dotados pela natureza ou agen
ciados pela indústria humana.

Art. 2' A presente lei se aplica às coisas
pertencentes às pessoas naturais, bem como
às pessoas jurídicas de direito privado e de
direito público interno.

Art. 3" Excluem-se do Patrimônio Histó
rico e Artístico Nacional as obras de origem
estrangeiras;

1) que pertençam às representações diplo
máticas ou consulares acreditadas no País;

2) que adornem quaisquer veículos perten
centes a empresas estrangeiras, que façam
carreira no País;

3) que se incluam entre os bens referidos
no art. 10 da Introdução do Código Civil,
e que continuam sujeitas à lei pessoal do pro
prietário;

4) quê pertençam a casas de comércio de
objetos históricos ou artísticos;

5) que sejam trazidas para exposições co
memorativas, educativas ou comerciais;

6) que sejam importadas por empresas es
trangeiras expressamente para adorno dos
respectivos estabelecimentos.

Parágrafo único. As obras mencionadas
nas alíneas 4 e 5 terão guia de licença para
livre trânsito, fornecida pelo Serviço do Patri
mônio Histórico e Artístico Nacional.

CAPÍTULO 11
Do Tombamento

Art. 4" O Serviço do Patrimônio Histó
rico e Artístico Nacional possuirá quatro Li
vros do Tombo, nos quais serão inscritas as
obras a que se refere o art. 1" desta lei, a
saber:

1) no Livro do Tombo Arqueológico, Et
nográfico e Paisagístico, as coisas pertencen
tes às categorias de arte arqueológica, etno
gráfica, ameríndia e popular, e bem assim
as mencionadas no § 2" do citado art 1";

2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas
de interesse histórico, e as obras de arte histó
rica;

3) no Livro do Tombo das Artes, as coisas
de arte erudita, nacional ou estrangeira;

4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas
as obras que se incluíram na categoria das
artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras.

§ I" Cada um dos Livros do Tombo poderá
ter vários volumes.

§ 2" Os bens, que se incluem nas categorias
enumeradas nas alíneas 1,2, 3 e 4 do presente
artigo, serão definidos e especificados no re
gulamento que for expedido para execução
da presente lei.

Art. 5" O tombamento dos bens perten
centes à União, aos estados e aos municípios
se fará de ofício, por ordem do diretor do
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, mas deverá ser notificado à enti
dade a que pertencer, ou sob cuja guarda
estiver a coisa tombada, a fim de produzir
os necessários efeitos.

Art. 6' O tombamento de coisa pertencente
à pessoa natural ou à pessoa jurídica de direi
to privado se fará voluntária ou compulso
riamente.

Art. 7' Proceder-se-á ao tombamento
voluntário sempre que o proprietário o pedir
e a coisa se revestir dos requisitos necessários
para constituir parte integrante do Patrimô
nio Histórico e Artístico Nacional, a juízo
do Conselho Consultivo do Serviço do Patri
mônio Histórico e Artístico Nacional, ou
sempre que o mesmo proprietário anuir, por
escrito, à notificação, que se lhe fizer, para
a inscrição da coisa em qualquer dos Livros
do Tombo_
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Art. 8' Proceder-se-á ao tombamento
compulsório quando o proprietário se recusar'
a anuir à inscrição da coisa.

Art. 9" O tombamento compulsório se
fará de acordo com o seguinte processo:

1) o Serviço do Patrimônio Histórico e Ar
tístico Nacional, por seu órgão competente.
notificará o proprietário para anuir ao tomba
mento, dentro do prazo de quinze dias, a
contar do recebimento da notificação, ou pa
ra. se quiser impugnar, oferecer dentro do
mesmo prazo as razóes de sua impugnação;

2) no caso de não haver impugnação dentro
do prazo assinado, que é fatal. o diretor do
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional mandará por simples despacho que
se proceda à inscrição da coisa no competente
Livro do Tombo;

3) se a impugnação for oferecida dentro
do prazo assinado, far-se-á vista da mesma,
dentro de outros quinze dias fatais, ao órgão
de que houver emanado a iniciativa do tom
bamento, a fim de sustentá-Ia. Em seguida,
independentemente de custas, será o proces
so remetido ao Conselho Consultivo do Ser
viço do Património Histórico e Artístico Na
cional, que proferirá decisão a respeito, den
tro do prazo de 60 (sessenta) dias. a' contar
do seu recebimento. Dessa decisão não cabe
rá recurso.

Art. 10. O tombamento dos bens, a que
se refere o art. 6' desta lei, será considerado
provisório ou definitivo, conforme esteja o
respectivo processo iniciado pela notificação
ou concluído pela inscrição dos referidos bens
no competente Livro do Tombo.

Parágrafo único. Para todos os efeitos.
salvo a disposição do art. 13 desta lei, o tom
bamento provisório se equiparará ao defini
tivo.

CAPÍTULO III
Dos Efeitos do Tombamento

Art. 11. As coisas tombadas, que per
tençam à União, aos estados ou aos municí
pios, inalienáveis por natureza, só poderão
ser transferidas de uma a outra das referidas
entidades.

Parágrafo único. Feita a transferência.
dela deve o adquirente dar imediato conheci
mento ao Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional.

Art. 12. A aIíenabílidade das obras his
tóricas ou artísticas tombadas, de proprie
dade de pessoas naturais ou jurídicas de direi
to privado sofrerá as restrições constantes da
presente lei.

Art. 13. O tombamento definitivo dos
,bens de propriedade particular será, por ini
ciativa do órgão competente do Serviço do
Património Histórico e Artístico Nacional,
transcrito para os devidos efeitos em Iívro
a cargo dos oficiais do registro de imóveis
e averbado ao lado da transcrição do domí
nio.

§ l' No caso de transferência de proprie
dade dos bens de que trata este artigo, deverá
o adquirente, dentro do prazo de 3D (trinta)
dias, sob pena de multa de 10% (dez por
cento) sobre o respectivo valor, fazê-Ia cons-

tar do registro, ainda que se trate de trans
missão judicial ou causa mortis.

§ 2° Na hipótese de deslocação de tais bens,
deverá o proprietário. dentro do mesmo pra
zo e sob pena da mesma multa, inscrevê-los
no registro do lugar para que tiverem sido
deslocados.

§ 3: A transferência deve ser comunicada
pelo adquirente, e a deslocação pelo proprie
tário, ao Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, dentro do mesmo prazo
e sob a mesma pena.

Art. 14. A coisa tombada não poderá
sair do País, senão por curto prazo, sem trans
ferência de domínio e para fim de intercâm
bio cultural, a juízo do Conselho Consultivo
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artís
tico Nacional.

Art. 15. Tentada. a não ser no caso pre
visto no artigo anterior, a exportação. para
fora do País, da coisa tombada, será esta se
qüestrada pela União ou pelo estado em que
se encontrar.

§ l' Apurada a responsabílídade do pro
prietário. ser-Ihe-á imposta a multa de 50%
(cinqüenta por cento) do valor da coisa, que
permanecerá seqüestrada em garantia do pa
gamento, e até que este se faça.

§ 2' No caso de reincidência. a multa será
elevada ao dobro.

§ 3" A pessoa que tentar a exportação de
coisa tombada. além de inCidir na multa a
que se referem os parágrafos anteriores incor
rerá nas penas cominadas no Código Penal
para o crime de contrabando.

Art. 16. No caso de extavio ou furto de
qualquer objeto tombado, o respectivo pro
prietário deverá dar conhecimento do fato
ao Serviço do Património Histórico e Artis
tico Nacional, dentro do prazo de cinco dias,
sob pena de multa de dez por cento sobre
o valor da coisa.

Art. 17. As coisas tombadas não pode
rão em caso nenhum ser destruídas, demo
Iídas ou mutiladas nem, sem prévia autori
zação especial do Serviço do Património His
tórico e Artístico Nacional, ser reparadas,
pintadas ou restauradas, sob pena de multa
de cinqüenta por cento do dano causado.

Parágrafo único. Tratando-se de bens
pertencentes à União, aos estados ou aos'mu
nicípios, a autoridade responsável pela infra
ção do presente artigo incorrerá pessoalmen

'te na multa.
Art. 18. Sem prévia autorização do Ser

viço do Patrimônio Hist6rico e Artístico Na
cional. não se poderá, na vizinhança da coisa
tombada, fazer construção que lhe impeça,
ou reduza a visibílídade, nem nela colocar
anúncios ou cartazes. sob pena de ser man
dada destruir a obra ou retirar o objeto im
pondo-se neste caso a multa de cinqüenta
por cento do valor do mesmo objeto.

Art. 19. O proprietário de coisa tomba
da, que não dispuser de recursos para proce
der às obras de conservação e reparação que
a mesma r.equerer, levará ao conhecimento
do Serviço do Patrimônio Hist6rico e Artís
tico Nacional a necessidade das mencionadas'
obras, sob pena de multa correspondente ao

dobro da importância em que for avaliado
o dano sofrido pela mesma coisa.

§ l° recebida a comunicação, e conside
radas necessárias as obras, o diretor do Ser
viço do Patrimônio Histórico e Artístico Na
cional mandará executá-Ias, a expensas da
União, devendo as mesmas ser iniciadas den
tro do prazo de seis meses. ou providenciará
para que seja feita a desapropriação da coisa.

§ 2' A falta' de qualquer das providências
previstas no parágrafo anterior. poderá o pro
prietário requerer que seja cancelado o tom
bamento da coisa.

§ 3q Uma vez que verifique haver urgência
na realização de obras e conservação ou repa
ração em qualquer coisa tombada, poderá
o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional tomar a iniciativa de projetá-las e
executá-Ias. a expensas da União. indepen
dentemente da comunicação a que alude este
artigo. por parte do proprietário.

Art. 20. As coisas tombadas ficam sujei
tas à vigilância permanente do Serviço do
Património Histórico e Artístico Nacional,
que poderá inspecioná-los sempre que for jul
gado conveniente. não podendo os respec
tivos proprietários ou responsável criar obstá
culos à inspeção, sob pena de multa de cem
mil réis, elevada ao dobro em caso de reinci
dência.

Art. 21. Os atentados cometidos contra
os bens de que trata o art. 1" desta lei são
equiparados aos cometidos contra o patrimô
nio nacional.

CAPÍTULO IV
Do Direito de Preferência

Art. 22. Em face da alienação onerosa
de bens tombados, pertencentes a pessoas
naturais ou a pessoas jurídicas de direito pri
vado; a União. os estados e os municípios
terão, nesta ordem. o direito de preferência.

§ 1" Tal alienação não será permitida, sem
que previamente sejam os bens oferecidos,
pelo mesmo preço, à União, bem como ao
estado e ao município em que se encontra
rem. O proprietário deverá notificar os titula
res do direito de preferência a usá-lo, dentro
de trint~ dias. sob pena de perdê-lo.

§ 2' E nula alienação realizada com viola
ção' do disposto no parágrafo anterior, fican
do qualquer dos titulares do direito de prefe
rência habilitado a seqüestrar a coisa e a im
por a multa de vinte por cento do seu valor
ao transmitente e ao adquirente. que serão
por ela solidariamente responsáveis. A nuli
dade será pronunciada, na forma da lei, pelo
juiz que conceder o seqüestro, o qual s6 será
levantado depois de pagar a muIta e se qual
querdos titulares do direito de preferência
não tiver adquirido a coisa no prazo de trinta
dias.

§ 3" O direito de preferência não inibe o
proprietário de gravar livremente a coisa
tombada, de penhor, anticrese ou hipoteca.

§ 4' Henhuma venda judicial de bens tom
bados se poderá realizar sem que, previa
mente, os titulares do direito de preferência
sejam disso notificados judicialmente. não
podendo os editais de praça ser expedidos.
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'~b péna de nulidade, antes de feita a notifi
cação.

§ 5' Aos titulares do direito de preferência
l\ssistirá o direito de remissão, se dela não
lançarem mão, até a: assinatura do auto de
arrematação ou até a sentença de adjudica
ção, as pessoas que, na forma da lei, tiverem
a faculdade de remir.

§ 6' O direito de remissão por parte da
União, bem como do estado e do município
em que os bens se encontrarem, poderá ser
exercido, dentro de cinco dias a partir da
assinatura do auto 'de arrematação ou da sen
tença de adjudicação, não se podendo extrair
a carta, enquanto não se esgotar este prazo,
salvo se o arrematante ou o adjudicante for
qualquer dos titulares do direito de prefe
rência.

CAPÍTULO V
Disposições Gerais

Art. 23. O Poder Executivo providen
ciílrá a realização de acordo entre a União
e os Estados, para melhor coordenação e de
senvolvimento das atividades relativas à pro
teção do patrimônio histórico e artístico na

,cional e para a uniformização da legislação
estadual complementar sobre o mesmo as
sunto.

Art. 24. A União manterá, para a con
servação e a exposição de obras históricas
e artísticas de sua propriedade, além do Mu
seu Histórico Nacional e do Museu Nacional
de Belas Artes, tantos outros museus nacio
nais quantos se tornarem necessários, deven
do outrossim, providenciar no sentido de fa
vorecer a instituição de museus estaduais e
municipais, com finalidades similares.

Art. 25. O Serviço do Patrimônio Histó
rico e Artístico Nacional procurará entendi
mentos com as autoridades eclesiásticas, ins
tituiçõ.es científicas, históricas ou artísticas e
pessoas naturais e jurídicas, com o objetivo
de obter a cooperação das mesmas em bene
fício !ia'patrimônio histórico e artístico nacio
nal.

Art. 26. Os negociantes de antiguidades,
de obras de arte de qualquer natureza, de
manuscritos e livros antigos ou raros são obri
gados a um registro especial no Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,.
cumprindo-lhes outrossim, apresentar semes
tralmente ao mesmo, relações completas das

.coisas históricas e artísticas que possuírem.
Art. 27. Sempre que os agentes de lei

lões tiverem de vender objetos de natureza
idêntica à dos mencionados no artigo ante-.
rior, deverão apresentar a respectiva relação
ao órgão competente do Serviço do Patri
mônio Histórico e Artístico Nacional, sob pe
na de incidirem na multa de 50% (cinqüenta
por cento)' sobre o valor dos objetos ven
didos.

Ait. 28. Nenhum objeto de natureza
idêntica a dos referidos no art. 26 desta lei
poderá ser posto à venda pelos comerciantes
ou agentes de leilões, sem que tenha sido
previamente autenticado pelo Serviço do Pa
trimônio Histórico e Artístico Nacional, ou
por perito em que o mesmo se louvar, sob

pena de multa de 50% (cinqüenta por cento)
sobre o valor atribuído ao objeto.

Parágrafo único. A autenticação do men
cionado objeto será feita mediante o paga..
·mento de uma taxa de peritagem de 5% (cin
co por cento) sobre o valor da coisa, se este
for inferior ou equivalente a um conto de
réis, e de mais cinco mil réis por conto de
réis ou fração, que exceder. .

Art. 29. O titular do direito de preferên
cia goza de privilégio especial sobre o valor
produzido em praça por bens tombados,
quanto ao pagamento de multas impostas em
virtude de infrações da presente lei.

Parágrafo único. Só terão prioridade so
bre o privilégio a que se refere este artigo
os créditos inscritos no registro competente,
antes do tombamento da coisa pelo Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Art. 30. Revogam-se as disposições em
contrário.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1937,
116' da Independência e 49" da República.
- GETÚLIO VARGAS - Gustavo Capa
nema,

LEI N' 6.292
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975

Dispõe sobre o tombamento de bens
no Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan),

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

creta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' O tombamento de bens do Insti

tuto do Patrimônio Histórico e Artístico Na
cional (Iphan), previsto no Decreto-Lei n'
25, de 30 de novembro de 1937, dependerá
de homologação do Ministro de Estado da
Educação e Cultura, após parecer do respec
tivo Conselho Consultivo.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nes
te artigo ao caso de cancelamento a que se
refere o § 2' do art. 19 do Decreto-Lei n'
25, de 30 de novembro de 1937.

Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Brasília, 15 de dezembro de 1975; 154' da
Independência e 87" da República. - ER
NESTO GEISEL - Ney Braga.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA'

E REDAÇÃO ,

I - Relatório

A proposição ora examinada, de autoria
do nobre Deputado Nelson Sabrá, visa a in
corporar ao Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional o imóvel onde funciona a Biblioteca
Nacional, na cidade do Rio de Janeiro, de
vendo ser procedido o tombamento no prazo
de sessenta dias, a partir da vigência da lei,
pelo Poder Executivo.

Salienta, na justificação, que o Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional se constitui pe
los bens móveis e imóveis exitentes no País,
cuja conservação seja de interesse público,
pelo valor histórico, excepcional expressão'

arqueológica, etnográfica, bibliográfica ou
artística, incluídos os monumentos naturais,
sítios e paisagens de feição notável, a exigir
restauração e conservação.

Aduz que o prédio da Biblioteca Nacional
ocupa espaço dos mais caros e cobiçados do
Rio de Janeiro, açulando o apetite da especu
lação imobiliária.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Trata-se de matéria de direito administra
tivo, dada a referência expressa à disposição
de bem da União por organismo a ela admi
nistrativamente vinculado, qual o Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional. Cumpre, por
tanto, a esta Comissão falar sobre o mérito
da proposição, na forma do art. 28, § 4· do
Regimento Interno.

Cabe-nos, desde logo, revelar nosso entu
siástico assentimento ao projeto, amplamen
te justificado, tanto mais quanto preserva um
dos mais velhos edifícios do Centro do Rio
de Janeiro, compondo, com outros, uma pra
ça monumental e histórica.

O projeto se insere na competência do Le
gislativo, ex vi do art. 23 item III da Consti
tuição, de iniciativa de qualquer Deputado,
coaduna-se com a sistemática jurídica e os
princípios gerais de direito, está vazado nos
princípios da técnica legislativa, merecendo
aprovação. desde que constitucional, jurídico
e de mérito incontestável.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 1989.
- Deputado Doutel de Andrade, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, em reunião ordinária plenária rea
lizada hoje, opinou unanimemente pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva do Projeto de Lei n' 1.644/89, nos termos
do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Gerson Peres, no exercício da Presidên
cia (art. 18, § 2", in fine, do R.L); Jorge Me
dauar e João Natal, Vice-Presidentes; Carlos
Vinagre, Harlan Gadelha, Hélio Manhães,
José Dutra, Leopoldo Souza, Michel Temer,
Osvaldo Macedo, Nilson Gibson, Plínio Mar
tins, Renato Vianna, Tito Costa, Rosário
Congro Neto, Sérgio Spada, Theodoro Men
des, Evaldo Gonçalves, Aloysio Chaves,
Costa Ferreira, Francisco Benjamim, Eliézer
Moreira, Messias Góis, Ney Lopes, Oscar
Corrêa, Jorge Hage; Juarez Marques Batista,
Sigmaringa Seixas, Vilson Souza, Ibrahim
Abi-Ackel, Brandão Monteiro, Sílvio Abreu,
Roberto Torres, Benedicto Monteiro, José
Genoíno, Marcos Formiga, José Maria Ey
mael, Aldo Arantes, Afrísio Vieira Lima,
Antônio Mariz, Jesus Tajra, Jorge Arbaje,
Doutel de Andrade, Roberto Jefferson e Fer
nando Santana.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 1989.
- Deputado Gerson Peres, no exercício da
Presidência - Deputado Dontel de Andrade,
Relator.
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PARECER DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO,CULTURA
ESPORTE E TURISMO

I - Relatório

A proposição ora examinada, de autoria
do. nobre Deputado Nélson Sabrá, visa a in
corporar ao patrimônio Histórico e Artístico
Nacional o imóvel onde funciona a Biblioteca
Nacional, na cidade do Rio de Janeiro, de
vendo ser procedido o tombamento no prazo
de sessenta dias, a partir da vigência da lei,
pel9 Poder Executivo,

E o relatório,

II - Voto do Relator

Seria justíssima a medida proposta pelo
ilustre Autor. Entretanto, o prédio da Biblio
teca Nacional já foi tombado pelo Patrimônio
HÍstórico e Artístico Nacional. Constata-se
o tombamen,~o no Livro de Belas Artes, a
fls, 92 (tombamento em 24 de maio de 1973),
de acordo com o Processo 860-T (Inscrição
504), .

Confirma-se o tombamento a fls. 18 da
obra do IPHAN (editada pelo MEC) "Patri
mônio Histórico e Artístico Nacional- Rela
ção de Bens tombados".

Por essas razões, votamos pela prejudicia
lidade do projeto, reconhecendo a nobre in
tenção do Autor.

Salada Comissão, 13 de dezembro de 1989.
- Deputado Alvaro Valle, Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultural, Espor
te e Turismo em sua reunião ordinária, reali
zada em 13 de dezembro de 1989, opinou,
unanimemente, pela Prejudicialidade do Pro
jeto de Lei n" 1.644/89, do Sr. Nelson Sabrá,
que "Dispõe sobre o tombamento do prédio
da Biblioteca Nacional, na cidade do Rio de
Janeiro", nos termos do parecer do Relator
Deputado Alvaro Valle.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Ubiratan Aguiar, Presidente; Florestan
Fernandes e Celso Dourado, Vice-Presiden
tes, Bezerra de Melo, Moisés Bennesby, José

.Queiroz, Átila Lira, Costa Ferreira, João de
Deus, Agassiz Almeida, Lauro Maia, Her
mes Zaneti, Artur da Távola, Tadeu França,
Sólon Borges dos Reis, Victor Faccioni, Mau
ro Miranda, Rita Camata, Nelson Seixas, Jo
sé da Conceição, Alvaro Valle, Elias Murad,
Milton Barbosa, Octávio Elísio, Luiz Mar
ques, Fausto Fernandes e Sandra Cavalcanti.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1989.
-Deputado Ubiratan Aguiar, Presidente
Deputado Alvaro Valle, Relator.

PROJETO DE LEI
N' 3.737-C, DE 1989

Emenda do Senado ao Projeto de Lei
n' 3.737-8, de 1989, que "reorganiza o
sistema de administração das receitas fe
derais e dá outras providências".

(Às Comissões de Constituição e Jus-'
tiça e de Redação (ADM); de Agricul-

tura e Política Rural; e de Finanças e
Tributação. )

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica transferida para a Secretaria

da Receita Federal a competência de admi
nistração das receitas arrecadadas pelo Insti
tuto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (lncra), e para a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional a competência para a
apuração, inscrição e cobrança da respectiva
dívida ativa.

§ 1" A competência transferida neste ar
tigo à Secretaria da Receita Federal com
preende as atividades de tributação, arreca
dação e fiscalização, permanecendo no Incra,
ou órgão que o suceder, a manutenção dos
cadastros previstos nas Leis n"s 4.504, de 30
de novembro de 1964, e 5.868, de 12 de de
zembro de 1972.

§ 2' No exercício de suas funções, poderá
o lncra realizar diligências nas propriedades
rurais para confrontar as informações cadas
trais prestadas pelos proprietários com as
reais condições de exploração do imóvel.

§ 3" Caberá ao Poder Executivo, no pra
zo de 120 (cento e vinte) dias a contar da
vigência desta lei, regulamentar os disposi
tivos relativos ao Sistema Nacional de Cadas
tro Rural, promovendo as alterações decor
rentes da transferência da administração do
fmposto Territorial Rural à Secretaria da Re
ceita Federal.

Art. 2" As receitas de que trata o art.
1" desta lei, quando não recolhidas nos prazos
fixados, serão atualizadas monetariamente,
na data do efetivo pagamento, nos termos
do art. 61 da Lei n' 7.799, de 10 de julho
de 1989, e cobradas pela União com os se
guintes acréscimos:

I - juros de mora, na via administrativa
ou judicial, contados do mês seguinte ao do
vencimento, à razão de 1% (um por cento)
ao mês e calculados sobre o valor atualizado
monetariamente, na forma da legislação em
vigor;

fI - multa de mora de 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado monetaria
mente, sendo reduzida a 10% (dez por cento)
se o pagamento for efetuado até o último
dia útil do mês subseqüente àquele em que
deveria ter sido pago;

IH - encargo legal de cobrança da Dívida
Ativa de que trata o art. l' do Decreto-Lei
n" 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art.
3' do Decreto-Lei n" 1.645, de 11 de dezem
bro de 1978, quando for o caso.

Parágrafo único. Os juros de mora não in
cidem sobre o valor da multa de mora.

Art. 3' Aplica-se aos parcelamentos de'
débitos das receitas referidas no art. 1" desta
lei, concedidos administrativamente, a legis
lação prevista para o parcelamento de débitos
de qualquer naturéza para com a Fazenda
Nacional.

Parágrafo único. O disposto neste artigo
aplica-se também aos parcelamentos de débi
tos relativos às contribuições de que tratam'
os Decretos-Leis n's 308, de 28 de fevereiro
de 1967, e 1.712, de 14 de novembro de 1979,

e do adicional previsto no Decreto-Lei n'
1.925. de 15 de julho de 1982.

Art. 4" Os procedimentos administrati
vos de determinação e exigência das receitas
referidas no art. I'" desta lei. bem como os
de consulta sobre a aplicação da respectiva
legislação, serão regidos, no que couber, pe
las normas expedidas nos termos do art. 2"
do Decreto-Lei n" 822, de 5 de setembro de
1969. e csmvalidadas pelo § 3" do art. 16 da
Lei n" 7.739, de 16 de março de 1989.

§ 1" O disposto neste artigo aplica-se aos
procedimentos em curso relativos aos crédi
tos constituídos anteriormente à vigência des
ta lei.

§ 2" Os órgãos da Secretaria da Receita
Federal enviarão às Procuradorias da Fazen
da Nacional os demonstrativos de débitos das
receitas a que se refere o art. I" desta lei,
para fins de apuração e inscrição na Dívida
Ativa da União.

Art. 5" Fica o Poder Executivo autori
zado a transferir para o Quadro e Tabela
Permanente de Pessoal do Ministério da Fa
zenda e a alocar à Secretaria da Receita Fede
ral e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacio
nal, com a denominação ajustada, os cargos
em comissão e as funções de confiança do
Grupo Direção e Assessoramento Superio
res, e as funções do Grupo Direção e Assis
tência fntermediária do lncra, diretamente
relacionados com a tributação, arrecadação
e fiscalização do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural e a apuração, inscrição e
cobrança da respectiva dívida ativa.

Parágrafo único. No caso de ocorrer dupli
cidade ou superposição de atribuições, dar
se-á a extinção automática dos cargos em co
missão, funções de confiança ou funções gra
tificadas considerados desnecessários.

Art. 6' Mediante proposta do Ministro
da Fazenda, o Presidente da República apro
vará, mediante decreto, a estrutura da Secre
taria da Receita Federal e da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e ° Quadro e
a Tabela Permanente de Pessoal do Minis
tério da Fazenda, resultante do disposto nos
arts. l' e 5' desta lei.

Art. 7" Até que sejam aprovados a estru
tura e o Quadro e Tabela previstos no artigo
anterior, as atividades do órgão mencionado
no art. 1" desta lei permanecerão sendo de
senvolvidas, sem solução de continuidade,
pelo Incra.

Art. 8" Os cargos em comissão de Coor
denador da Estrutura da Secretaria da Recei
ta Federal, mantidos seus níveis, passam a
denominar-se Secretário de Tributação, Se
cretário de Arrecadação, Secretário de Fisca
lização, Secretário de Controle Aduaneiro,
Secretário de Informações Econômico
Fiscais, Secretário de Planejamento e Avalia

.ção e Secretário de Atividades Especiais.
Art. 9' Fica ampliado para 10.000 (dez

mil) o número de cargos de Auditores-Fiscais
do Tesouro Nacional da Secretaria da Receita
Federal, distribuído o correspondente acrés
cimo proporcionalmente ao número de car
gos de cada uma das respectivas classes.
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Parágrafo único. Os cargos ora criados so
mente serão providos quando houver recur
sos orçamentários suficientes para atender à
respectiva despesa.

Art. 10. Anualmente. a Secretaria da
Receita Federal promoverá concurso público
para preenchimento dos cargos vagos de Au
ditor-Fiscal do Tesouro Nacional, inclusive
em razão de aposentadoria ou morte, a ser
realizado por intermédio da Escola de Admi
nistração Fazendária.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita
Federal estabelecerá o número de cargos a
ser anualmente preenchido que, em hipótese
alguma. poderá ser superior a 5% (cinco por
cento) do número de Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional em atividade. consideran
do-se reprovados os candidatos classificados
além do número estabelecido.

Art. 11. Tornam-se inexigíveis:
a) os laudêmios não recolhidos, incidentes

sobre transferências de aforamentos ou de
direitos sobre benfeitorias em ocupações de
terrenos da União, realizadas até 31 de de
zembro de 1987, bem como os respectivos
foros, taxas e multas incidentes até aquela
data;

b) os foros e taxas sobre terrenos da União
que estejam situados dentro do perímetro de
áreas urbanas. tombadas por órgão oficial
competente. ou que contenham benfeitorias
sujeitas ao mesmo gravame.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 13. Revogam-se as disposições em
contrário.

Câmara dos Deputados. 30 de novembro
de 1989. - Paes de Andrade.

Emenda do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n' 81, de 1989 (n' 3.737-B,
de 1989, na Casa de origem), que "reor
ganiza o sistema· de administração das
receitas federais, e dá outras providên
cias".

EMENDA N9 1

(Correspondente ao destaque de Plenário
-Requerimento n·18/90). Suprima-se o art.
11 do projeto.

Senado Federal. 12 de março de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N' 4.504,
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e
dá outras providências. .

TÍTULO II
Da Reforma Agrária

CAPÍTULO III
Do Financiamento da Reforma Agrária

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

SEÇÃO III
Do Zoneamento e dos Cadastros

Art. 43. O Instituto Brasileiro de Refor
ma Agrária promoverá a realização de estu
dos para zoneamento do País em regiões ho
mogêneas do ponto de vista sócio-econômico
das características da estrutura agrária. visan
do a definir:

I - as regiões críticas que estão exigindo
reforma agrária com progressiva eliminação
dos minifúndios e dos latifúndios.

II - as regiões em estágio mais avançado
de desenvolvimento social e econômico, em
que ocorram tensões nas estruturas demográ
ficas e agrárias;

III - as regiões já economicamente ocupa-
o das em que predomine economia de subsis
· tência e cujos lavradores e pecuaristas care
!çam de assistência adequada;

. IV - as regiões ainda em fase de ocupação
econômica, carentes de programa de desbra
vamento. povoamento e colonização de áreas
pioneiras.

§ I" Para a elaboração do zoneamento
e caracterização das áreas prioritárias, serão
levados em conta, essencialmente, os seguin
tes elementos:

a) a posição geográfica das áreas, em rela
ção aos centros econômicos de várias ordens,
existentes no País;

b) o grau de intensidade de ocorrência e
áreas em imóveis rurais acima de mil hectares
e abaixo de cinqüenta hectares;

c) o número médio de hectares por pessoa
ocupada;

d) as populações rurais, seu incremento
anual e a densidade específica da população
agrícola;

e) a relação entre o número de proprie
tários e o número de rendeiros. parceiros e
assalariados em cada área.

§ 2" A declaração de áreas prioritárias
será feita por decreto do Presidente da Repú
blica. mencionando:

a) criação da Delegacia Regional do Insti
tuto Brasileiro de Reforma Agrária com a
exata delimitação de sua área de jurisdição:

b) a duração do período de intervenção
governamental na área;

c) os objetos a alcançar, principalmente o
número de unidades familiares e cooperativas
a serem criadas;

d) outras medidas destinadas a atender a
peculiaridades regionais.

Art. 44. São objetivos dos zoneamentos
definidos no artigo anterior:

I - estabelecer as diretrizes da política
agrária a ser adotada em cada tipo de região;

II - programar a ação dos órgãos governa
mentais, para desenvolvimento do setor ru
ral. nas regiões delimitadas como de maior
significação econômica e social.

Art. 45. A fim de completar os trabalhos
•de zoneamento serão elaborados pelo Insti
·tuto Brasileiro de Reforma Agrária levanta-
·mentos e análises para:

I - orientar as disponibilidades agrope
cuárias nas áreas sob o controle do Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária quanto a me
lhor destinação econômica das terras. adoção
de práticas adequadas segundo as condições
ecológicas. capacidade potencial de uso e
mercado interno e externo;

II - recuperar. diretamente, mediante
projetos especiais. as áreas degradadas em
virtude de uso predatório e ausência de medi
das de proteção dos recursos naturais renová
veis e que se situem em regiões de elevado
valor econômico.

Art. 46. O Instituto Brasileiro de Refor
ma Agrária promoverá levantamentos, com
utilização. nos casos indicados, dos meios
previstos no capítulo II do Título r. para ela
boração do cadastro dos imóveis rurais em
todo o País. mencionando:

I - dados para caracterização dos imóveis
rurais, com indicação:

a) do proprietário e de sua famI1ia:
b) dos títulos de domínio, da natureza da

posse e da forma de administração:
c) da localização geográfica;
d) da área com descrição das linhas de divi

sas e nome dos respectivos confrontantes;
e) das dimensões das testadas para vias pú

blicas;
f) do valor das terras, das benfeitorias, dos

equipamentos e das instalações existentes dis
criminadamente;

II - natureza e condições das vias de aces
so e respectivas distâncias dos centros demo
gráficos mais próximos com população:

a) até 5.000 habitantes;
b) de mais de 5.000 a 10.000 habitantes;
c) de mais de 10.000 a 20.000 habitantes;
d) de mais de 20.000 a 50.000 habitantes;
e) de mais de 50.000 a 100.000 habitantes;
f) de mais de 100.000 habitantes;
II! - condições de exploração e do uso da

terra, indicando:
a) as percentagens da superfície total em

cerrados. matas. pastagens. glebas de cultivo
(especificamente em exploração e enexplo
rados) e em áreas inaproveitáveis:

b) os tipos de cultivos e de criação, as for
mas de proteção e comercialização dos pro
dutos;

c) os sistemas de contato de trabalho. com
discriminação de arrendatários, parceiros e
trabalhadores rurais:

d) as práticas conservacionistas emprega
das e o grau de mecanização;

e) os volumes e os índices médios relativos
à produção obtida;

f) as condições para o beneficiamento dos
produtos agropecuários.

§ t' Nas áreas prioritárias de reforma
agrária serão complementadas as fichas ca

.dastrais elaboradas para atender às finalida
des fiscais. com dados relativos ao relevo.
às pendentes. à drenagem, aos solos e a ou
tras características ecológicas que permitam
avaliar a capacidade do uso atual e potencial,
e fixar uma classificação das terras para fins
de realização de estudos microeconômicos,

.visando. essencialmente, à determinação por



Março de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL -<Seção I)

amostragem para cada zona e forma de explo
ração:

a) das áreas mínimas ou módulos de pro
priedade rural determinados de acordo com
elementos enumerados neste parágrafo e,
mais, a força de trabalho do conjunto familiar
.médio, o nível tecnológico predominante e
a renda familiar a ser obtida;

b) dos limites máximos permitidos de
·áreas dos imóveis rurais, o~ quais não exce
derão a seiscentas vezes o módulo da proprie
dade rural nem a seiscentas vezes a área dos
imóveis rurais, na respectiva zona;

c) das dimensões ótimas do imóvel rural,
do ponto de vista do rendimento econômico;

d) do valor das terras em função das carac
terísticas do imóvel rural, da classificação da
capacidade potencial de uso e da vocação
agrícola das terras;

e) dos limites mínimos de produtividade
agrícola para confronto com os mesmos índi
ces obtidos em cada imóvel nas áreas priori
tárias de reforma agrária.

§ 2" Os cadastros serão organizados de
acordo com normas e fichas aprovados pelo
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária na
forma indicada no regulamento, e poderão
ser executados centralizadamente pelos ór
gãos de valorização regional, pelos Estados
·ou pelos Municípios, caso em que o Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária lhes prestará
assistência técnica e financeira com o objetivo
de acelerar sua realização em áreas priori
tárias de Reforma Agrária.

§ 3° . Os cadastros terão em vista a possi-
·bilidadê de garantir a classificação, a indenti
ficação e o agrupamento dos vários imóveis
rurais que pertençam a um único proprie
tário, ainda que situados em municípios dis
tintos, sendo fornecido ao proprietário o cer
tificado de cadastro na forma indicada em
regulamentação desta lei.

§ 4" Os cadastros serão continuamente
atualizados para inclusão das novas proprie
dades que forem sendo constituídas e, no mí
nimo, de cinco em cinco anos serão feitas
revisões gerais, para atualização das fichas
já levantadas.

§ 50 Poderão os proprietários requerer a
atualização de suas fichas, dentro de um ano
da data das modificações substanciais relati
vas aos respectivos imóveis rurais, desde que
comprovadas as alterações, a critério do Insti
tuto Brasileiro de Reforma Agrária.

§ 6' No caso de imÓvel rural em comum
por força de herança, as partes ideais, para
os fins desta lei, serão consideradas como
se divisão houvesse, devendo ser cadastrada
a área que, na partilha, tocaria a cada her-

·deiro e admitidos os demais dados médios
verificados na área total do imóvel rural.

§ 7' O cadastro inscreverá o valor de ca
da imóvel de acordo com os elementos enu
merados neste artigo, com base na declaração
do proprietário relativa ao valor da terra,
nua, quando não inpugnado, pelo Instituto
Brasileiro dy Reforma Agrária, ou o valor

'.que resultar da avaliação cadastral.

.................................... : .

LEI No 5.868,
DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972

Cria o Sistema Nacional de Cadastro
Rural e dá outras providências.

Art: 1" É instituído o Sistema Nacional
de Cadastro Rural, que compreenderá:

I - Cadastro de Imóveis Rurais;
11 - Cadastro de Proprietários e Deten

tores de Imóveis Rurais;
III -Cadastro de Arrendatários e Parcei

ros Rurais;
IV - Cadastro de Terras Públicas.

Parágrafo único. As revisões gerais de ca
dastro de imóveis rurais a que se refere o
§ 4' do art. 46 da Lei n° 4.504, de 30 de
novembro de 1964, serão realizadas em todo
o País nos prazos fixados por ato do Poder
Executivo, com efeito de recadastramento e
com finalidade de possibilitar a racionaliza
ção e o aprim~ramento do sistema de tributa
:ção da terra.

Art. 2° Ficam obrigados a prestar decla
ração de cadastro, nos prazos e para os fins
a que se refere o artigo anterior, todos os
proprietários, titulares do domínio útil ou
possuidores a qualquer título de imóveis ruo
rais que sejam ou possam ser destinado~ à
exploração agrícola, pecuária, extrativa vege
,tal ou agroindustrial, como definido no item
I do art. 4' do Estatuto da Terra.

§ 1" O não cumprimento do disposto nes
·te artigo sujeitará o contribuinte ao lança·
menta ex otTicio dos tributos e contribuições

,devidas, aplicando-se as alíquotas máximas
para seu cálculo, além de muitas e demais
cominações legais.

§ 2° Não incidirão muIta e correção mo· 
netária sobre os débitos relativos a imóveis
rurais cadastrados ou não, até 25 (vinte e
cinco) módulos, desde que o pagamento do
principal se efetue no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, a partir da vigência desta lei.

Art. 3' O Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária - Incra, fornecerá
o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais
e o de Arrendatários e Parceiros Rurais, na
forma prevista.nesta lei.

Parágrafo único. Os documentos expedi
dos pelo Incra, para fins cadastrais não fazem
prova de propriedade ou de direitos a ela
relativos. .

Art. 4' Pelo Gratificado de Cadastro que
resultar de alter;lção requerida pelo contri
buinte, emissão de segundas vias do certüi
cada, certidão de documentos cadastrais, ou
quaisquer outros relativos à situação fiscal
dos contribuintes, o Incra cobrará uma remu
neração pelo regime de preços públicos se
gundo tabela anual aprovada pelo Ministério
da Agricultura.

Art. 50 São isentas do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural.

I - as áreas de preservação permanente
onde existe floresta formadas ou em forma·
ção;

11 - as áreas reflorestadas com essências
natiYliS.

Parágrafo único. O Incr:or~0uvid60 Insti
.tuto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
- IBDF, em Instauração Especial aprovada;
pelo ministro da Agricultura, baixará as nor
mas disciplinadoras da aplicação do disposto
'neste artigo.

Art. 6" Para fim de incidência do Impos
to sobre a Propriedade Territorial Rural, a
'que se refere o art. 29 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, considera-se imóvel
,rural aquele que se destinar á exploração agrí
'cola, pecuária, extrativa vegetal ou agroin
,dustrial e que, independentemente de sua lo
calização, tiver área superior a 1 (um) hec
tare.

Parágarfo únio. Os imóveis que não se
enq1.Íadram no disposto neste artigo, inde
'pendentemente de sua localização, estão su
jeitos ao Imposto sobre a Propriedade Predial
e Territoi-ial Urbana, a que se refere o art.
32 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Art. 7° O Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural não incidirá sobre as glebas
,rurais de área não excedente a 25 (vinte e
cinco) hectares, quando as cultive, só, ou com
'sua família, o proprietário que não possua
outro imóvel (§ 6' do art. 21 da Constituição
Federal). :

§ 1° Para gozar da imunidade prevista
neste artigo, o proprietário, ao receber o Cer
tificado de Cadastro, declarará perante o In
era, que preench~ os requisitos indispensá
veis à sua concessão.

§ 2' Verificada a qualquer tempo a falsi
·dade da declaração, o proprietário ficará su
jeito às cominações do § 1" do art. 2' desta
lei.

Art. 8° Para fins de t~ansmissão, a qual·
quer título, na forma dó art. 65 da Lei no
4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum
iimóvel rural poderá ser desmembrado ou di
vidido em área de tamenho inferior à do mó
Idulo calculado para o imóvel ou da fração'
mínima de parcelamento fixada no § l' deste
artigo, prevalecendo a de menor área.

§ l' A tração mínima de parcelamento
'será:

a) o módulo correspondente à exploração
hortigranjeira das respectivas zonas típicas,
para os municípios das capitais dos Estados;

b) o módulo. correspondente' às culturas
Ipermanentes para os demaismunicípios situa
dos nas zonas típicas A, B e C;

c) o módulo côrrespondente à pecuária pa
ra os demais municípios situados na zona tipi
caD.

§ 2' Em Instrução Especial aprovada pe
lo Ministro da Agricultura, o Incra poderá
·estender a outros municípios, no todo ou em
parte, cujas condições demográficas e sócio
econômicas o aconselhem, a fração mínima
Ide parcelamento prevista para as capitais dos
Estados.
. § 3' São consideradas nulos e de nenhum
,efeito quaisquer atos que infrinjám o disposto
'no presente artigo, não podendo os Cartórios
de Notas lavrar escrituras dessas áreas nem
serem tais atos transcritos nos Cartórios de
Registros de Imóveis, sob pena de responsa- .
bilidad~ de seus respectivos titulares.
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§ 4" O disposto neste artigo não se aplica
aos casos em que a alienação da área se des
tine comprovadamente à sua anexação ao
prédio rústico, confrontante, desde que o'
imóvel do qual se desmembre permaneça
com área igualou superior a fração mínima
do parcelamento.

. § 5' O disposto neste artigo aplica-se
também às transações celebradas até esta da
ta e ainda não registradas em Cartório, desde
que se enquadrem nas condições e requisitos
ora estabelecidos.

Art. 9" O valor mínimo do imposto a que
se refere o art. 50 §§ I' a 4' da Lei n' 4.504,
de 30 de novembro de 1964, será de 1130
(um trinta avos) do maior salário mínimo vi
gente no País em I' de janeiro do exercício
fiscal correspondente.

Art. 10. Os coeficientes de progressivi·
dade e regressividade de que tratam os pará·
grafos do art. 50 da Lei n' 4.504, de 30 de
novembro de 1964, não serão aplicados às
áreas do imóvel que, comprovadamente se·
jam utilizados em exploração mineral, ou q~e

forem destinados a programas e projetos de
colonização particular, desde que satisfeitas
as exigências e requisitos regulamentares.

Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de
30 (trinta) dias, regulamentará a aplicação
'desta lei.

Art. 12. Ésta lei entra em vigor na data
UI:: sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial os §§ I' e 2° do
art. 5' e os arts. 7', 11, 14 e 15, e seus parágra
fos, do Decreto-Lei n' 57, de 18 de novembro
de 1966, o § 4' do art. 5° do Decreto-Lei
n'! 1.146, de 31 de dezembro de 1970, e o
art. 39 da Lei n' 4.771, de 15 de setembro
de 1965.

LEI N' 7.799,
DE 10 DE JULHO DE 1989

Altera a legislação tributária federal
e dá outras providências.

•.1 Presidente da República,
IÇO saber que o Congresso Nacional de

1;1 e eu sanciono a seguinte lei:

·············CAPfTÜLO·vi··················
Atualização Monetária de

Débitos Fiscais

Art. 61. Os débitos de qualquer nature
.' para com a Fazenda Nacional e os decoro
,'ntes de contribuições arrebadadas pela

,-'nião, quando não pagos até a data do seu
'vencimento, serão atualizados monetaria
mente, a partir de I' de julho de 1989; na
forma deste artigo. .

§ 1" A atualização monetária será efetua
da mediante a multiplicação do valor do débi
to ~m cruzados novos, na data do' vencimen·
to, pelo coeficiente obtido com a divisão do
valor do BTN Fiscal do dia em que o débito
deveria ter sido pago.

§ 2' Os débitos vencidos até 30 de junho
de 1989 serão atualizados até essa data com
base na legislação vigente e,' a partir de I'
de julho de 1989, pelo coeficiente obtido com

a divisão do valor do BTN Fiscal do dia do
pagamento pelo valor do BTN de NCz$
1,2966.

§ 3° Para fins de cobrança, o valor dos
débitos de que trata este artigo, não expressos
em BTN ou BTN Fiscal, poderá ser conver·
tido em BTN Fiscal, de acordo com os seguin
tes critérios:

a) os débitos vencidos até janeiro de 1989,
expressos em OTN, multiplicando-se o valor
por NCz$ 6,17;

b) os débitos vencidos até janeiro de 1989,
expressos em cruzados, convertidos em OTN
pelo valor desta no mês do vencimento, mui·
tiplicando·se o valor em OTN por NCz$ 6,17;

c) os débitos vencidos após janeiro de 1989
e até 30 de junho de 1989, dividindo-se o
valor em cruzados novos pelo valor do BTN
no mês do vencimento;

d) os débitos vencidos após 30 de junho
de 1989 serão divididos pelo valor do BTN
Fiscal na data do vencimento.•

DECRETO-LEI N' 1.025,
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Declara extinta a participação de servi
dores públicos na cobrança da Dívida Ati.
va da União, e dá outras providências,

Os Ministros da Marinha de Guerra, do
Exército e da Aeronáutica Militar, usando
das atribuições que lhes confere o art. 3' do
Ato Institucional n' 16, de 14 de outubro de
1969, combinado com o § I' do art. 2' do
Ato Institucional n' 5, de 13 de dezembro
de 1968, decretam:

Art. l' É declarada extinta a participa·
ção de servidores públicos na cobrança da
Dívida da União, a que se refere os arts.
21 da Lei n' 4.439, de 27 de outubro de 1964,
e I', inciso II, da Lei n' 5.421, de 25 de abril
de 1968, passando a taxa, no total de 20%
(vinte por cento), paga pelo executado, a ser
recolhida aos cofres públicos, como renda da
União.

Art. 2' Fica fixada em valor correspon·
dente até a um mês do vencimento estabe
lecido em lei e será paga mensalmente com
este a parte da remuneração, pela cobrança
da Dívida Ativa e defesa judicial e extraju·
dicial da Fazenda Nacional, dos cargos ele
Procurador da República e Procurador da Fa
zenda Nacional, observado o limite de retri·
buição fixado para os servidores civis e mili·
tares.

§ I' É fixada no valor correspondente a
um mês do vencimento do cargo de Procu·
rador da República de l° Categoria a parte
variável da remuneração dos cargos de Procu
rador-Gerai da Fazenda Nacional, Procura
dor-Geral da República e Subprocurador·
Geral da República.

§ 2' Para efeito do cálculo de proventos
da aposentadoria ou disponibilidade, será
computada a parte variável de que trata este
artigo.

Art. 3° As parcelas de percentagem pela
cobrança da Dívida Ativa da União, incorpo
radas aos proventos da inatividade dos Procu·
radores da República e dos Procuradores da
Fazenda Nacional, nos termos da legislação
vigente, somente serão reajustados quando
houver aumt:nto do funcionalismo, na mesma
base percentual atribuída para majoração da
parte fixa, e será calculada em relação aos
que forem aposentados ou requererem apo
sentadoria até o dia 30 de outubro de 1969,
tomando-se por base a média percebida nos
últimos doze meses, devendo ser observado,
no tocante ao total dos proventos, os tetos
.previstos em lei.

Art. 4' Da execução deste decreto-lei
não poderá decorrer aumento de despesa.

Art. 5" Este decreto-lei entrará em vigor
a 30 de outubro de 1969, salvo o art. 3', que
entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de outubro de 1969; 148' da
Independência e 81" da República. - Au
gusto Hamann Rademaker Grünewald - Au
rélio de Lyra Tavares - Márcio de Souza
e Mello - Antônio Delf"un Netto.

DECRETO-LEI N' 1.645,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1978

Dispõe sobre a cobrança da Dívida Ati
va da União e dá outras providências,

O Presidente da República, no uso das atri·
buições que lhe confere o art. 55, item II,
da Constituição Federal decreta:

Art. 1" Ficam cancelados os débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Na·
cional, de valor originário igualou inferior
a Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros), inscritos
como Dívida Ativa da União, pelas Procura.
dorias da Fazenda Nacional até a data da
publicação do Decreto-Lei n; 1.569, de 8 de
agosto de 1977, arquivando-se os respectivos
processos administrativos.

Parágrafo único. Os autos das execuções
fiscais dos débitos de que trata este artigo
~e~ão .arquivados mediante despachos do
JUIZ, ciente o representante da União em juí.
zo.

Art. 2' Ficam cancelados os débitos con
cernentes ao Impsoto sobre a Renda, ao Im
posto sobre Produtos Industrializados, ao Im·
posto sobre a Importação, as multas de qual
quer natureza previstas na legislação em vigor
e a custas processuais, de valor originário
igualou inferior a Cr$ 300,00 (trezentos cru·
zeiros), constituídos até a data de publicação
do Decreto-Lei n' 1.569, de 8 de agosto de
i977.

Art. 3' Na cobrança executiva da Dívida
Ativa da União, a aplicação do encargo de
que tratam o art. 21 da Lei n' 4.439, de 27
de outubro de 1864, o art. 32 do Decreto-Lei
n' 147, de 3 de fevereiro de 1967, o art. I',
inciso II, da Lei n' 5.421, de 25 de abril de
1968, o art. I' do Decreto-Lei n" 1.025, de'
21 de outubro de 1969, e o art. 3' do Decre.
to-Lei n' 1.569, de 8 de agosto de 1977, subs
titui a condenação do devedor em honorários
de advogado e o respectivo produto será, sob
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esse título, recolhido integralmente ao Te
,Souro Nacional.

Parágrafo único. O encargo de que trata
este artigo será calculado sobre o montante
do débito, inclusive multas, monetariamente
atualizado e acrescido dos juros de mora.

Art. 4" Valor origionário do débito fiscal
é o definido no art. 5' da Lei n" 5.421, de
25 de abril de 1968. .

Art. 5' Na cobrança executiva da Dívida
Ativa da União concernente a débitos de na
tureza não tributária, a atualização monetária
prevista no art. l' da Lei n' 5.421, de 25 de
abril de 1968, será calculada a partir da data
do vencimento e mediante a aplicação dos
mesmos índices fixatlos para os débitos tribu·
tários. '

Art. 6" Este decreto-lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário. - Ernesto Geisel, Pre
sidente da República. - Mário Henrique Si·
monsen.

DECRETO-LEI N° 308,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre a receita do Instituto do
Açúcar e do Álcool (IAA), e dá outras
providências.

O Presidente da República, no uso das atri
'buições que lhe confere o § 2' do art. 9' do
lAto Institucional n' 4, de 7 de dezembro de
1966, decreta:

Art. 1" Ficam extintas, a partir de 15 de
março de 1967, as taxas de que trata o art.
20 da Lei n" 4.870, de l' de dezembro de
1965.

Art. 2' Até a data referida no artigo an
terior as taxas nele mencionadas erão arreca
dadas de acordo com as normas atualmente
em vigor, observado o disposto no art. 3'
deste decreto-lei.

§ l' Ficam as unsinas de açúcar e as desti
·Iarias de álcool obrigadas a cobrar e recolher,
.ao Banco do Brasil, à conta do Instituto do
Açúcar e do Álcool (IAA), as taxas devidas
!em conformidade com o disposto nos incisos
:I, 11 e UI, do art. 20 da referida Lei n' 4.870.

§ 2' O Instituto do Açúcar e do Álcool
indicará dentro de 60 (sessenta) dias, conta

,dos da data deste decreto-lei, aos demais ór
gãos do Governo, estabelecimentos de cré
dito oficiais e contralados, pela União, as usi
nas e destilarias que deixaram de cumprir
o desposto neste artigo, a fim de que não
lhes sejam prestados quaisquer benefícios, in
Clusive os de assistência creditícia, enquanto
não tiverem efetuado o recolhimento devido,

§ 3' Sem prejuízo das medidas previstas
no parágrafo anterior e de outras sanções que
no caso couberem, serão instaurados simultâ·

I neamente pelo órgão competente os proces
sos por abuso de poder econômico e enrique· '
cimeto ilícito.

Art. 3' Para custeio da intervenção da
União, através do Instituto do Açúcar e do .
Álcool, na economia canavieira nacional, fi
cam criadas, na forma prevista no art. 157,.

§ l}o da Constituição Federal de'2's de jáneiro § 1° O recolhimento p'elas usinas, destila"
de 1967, as seguintes contribuições: rias ou cooperativas de produtores das contri-

I - de até NCr$ 1,57 (um cruzéiro novo ibuições referidas neste artigo será obrigato-
e cinqüenta e sete centavos) por saco de açú- 'riamente feito até o último dia do mês subse-
car de 60 (sessenta) quilos destinados ao con- qüente à venda, empréstimo, permuta, doa-
sumo inttorno do País; ção ou destinação como matéria-prima para

U - de até NCr$ 0,01 (um centavo de cru- uso próprio ou de terceiros com tradição real
zeiro novo) por litro de álcool de qualquer ou simbólica da mercadoria, observado, no
tipo e graduação destinado ao consumo inter-que couber, o dispósto no art. l' e seus pará
n~, excluídoo álcool anidro para mistura car-grafos do Decreto-Lei n? 56, de 18 de novem-
burante. 'bro de 1966.

§ 11' As contribuições a que se refere este § 2' A falta de recolhimento das contri-
artigo serão proporcionalmente corrigidas buições a que se refere este artigo nas datas
pela Comissão Executiva do Instituto do em que se tornarem exigíveis, sujeitará o in-
Açúcar e do Álcool em função da variaçãofrator à multa de 50% (cinqüenta por cento)
dos preços do açúcar e do álcool, fixados para do respectivo valor, sem prejuízo do recolhi-
o mercado nacional. mento das importâncias devidas.

§ 2' Quando o açúcar for acondicionado § 3' O infrator que espontaneamente,
.em sacos de peso inferior a 60 (sessenta) qui- antes de qualquer procedimento fiscal, reco-
los ou a granel, a forma do parágrafo único lher as importâncis devidas, incorrerá na muI-
do art. 11 do Decreto-Lei n' 56, de 18 de ta de apenas 10% (dez por cento).
novembro de 1966, as contribuições a que § 4' Sendo reincidente o infrator, as mul-
se refere este artigo serão cobradas sobre as tas a que se refere este artigo serão impostas
porções de 60 (sessenta) quilos, ou proporcio- em dobro.
nalmente quando se tratar de parcelas supe- Art. 7' No caso de fixação de preço mé·
:riores. dia nacional ponderado, previsto no art. 13

§ 3° A produção e comercialização do da Lei n' 4.870, de l' de dezembro de 1865,
açúcar líquido e do mel rico concentrado, a diferença de preço a que se refere o aludido
desde que resulte da utilização da cana-de- artigo e seu § l' não poderá exceder ao valor
açúcar, estarão sujeitas as mesmo regime le-da contribuição mencionada no inciso I, do
;gal da disciplina da produção açucareira e art. 3' deste decreto-lei.
do sistema de cobrança das contribuições na Art. 8' Ficam mantidas como encargos
forma que for estabelecida em resolução da da produção as contribuições a que se refe·
Comissão Executiva do IAA.rem os arts. 36, alíneas a e c' e 64 da Lei

Art. 4' O custeio administativo do Insti- P' 4.870, de l' de dezembro de 1965.
tuto do Açúcar e do Álcool e de seus pro- Art. 9' Dependerá de prévia autorização
gramsa de assistência à produção não poderá .do Instituto do Açúcar e do Álcool a transfe·
exceder o limite de 40% (quarenta por cento) rência do açúcar de uma para outra região
do produto da arrecadação das contribuições produtora, onde a produção exceda das ne·
previstas no art. 3' -eessidades do consumo ou onde houver pre·

Art. 5' O saldo da receita proveniente ços diferentes de venda, tendo em vista' a
da contribuição de-que trata os incisos I e 'necessidade de proteger a produção açuca·
U do art. 3' será destinado: reira, assegurar os interesses do fornecedor,
1-60% (sessenta por cento) para consti- garantir o abastecimento do mercado interno

tuição do Fundo Especiaf de Exportação pre- , e evitar o abuso do poder econômico e o
vista no art. 28 da Lei n' 4.870, de I" de eventual aumento arbitrário de lucros.

,dezembro de 1965, para a defesa da produção Parágrafo único. A violação do disposto
e garantia ao produtor do preço oficial para neste artigo sujeitará o infrator ao pagamento
açúcar de exportação; de multa igual ao valor do açúcar, vendido

11 - 40% (quarenta por cento) para consti- ou encontraro na região sem autorização de
tuição de um fundo destinado à racionali' que tratra o presente artigo, ·sem prejuízo
zaç1j:o da agroindústria canavieira do Nordes- ida apreensão do açúcar que será considerado
te, atrávés do Grupo Especial para a Racio- .de produção clandestina, para os demais efei.
nalização da Agroindústria Canavieira do tos legais.
Nordeste - Geran, na forma do disposto ! Art. 10. Os engenhos de aguardente fi-
no Decreto n? 59.033-A, de 8 de agosto de cam sujeitos à legislação a que estão subordi-
'1966. nadas as demais fábricas de bebidas alcoó-

Parágrafo único. Também constituirão ~Hcas, independente de qualquer registro no
receita privativa do Fundo Especial de Ex- tAA. .
'portação os resultados líquidos das exporta- Art. 11. Aplica-se aos débitos fiscais de
.ções de açúcar para o mercado preferencial' que o Instituto do Açúcar e do Álcool seja
norte-americano e o mercado livre mundial, credor, o disposto no art. 7' e seus parágrafos,
mantida a prioridade assegurada à região e no art. 10 da Lei n' 4.357, de 16 de julho
Norte-Nordeste pelo art. 7' da Lei n9 4.870,' de 1964.
lie l' de dezembro de 1965. . Parágrafo úníco. Os prazos estabelecidos

Art. 69 As contribuições previstas neste, nos parágrafos 79, 89 e 9° do art. 79 da referida
·-decreto-Iei serão recolhidas a?~ órgãos arre- I ·lei contar-se-ão da data da publicação do pre-
cadadores do IAA ou da Umao, ao Banco sente decreto-lei.

Ido Br~s!1 ou outr?s estabelecimentos oficiais Art. 12. Sofrerão correção monetária,
de credIto, autOrIzados pelo IAA. além de ficarem sujeitas aos juros de mora.
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de 12% (doze por cento) ao ano, as dívidas
originadas de assistência creditícia prestada
pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, desde
o momento em que se tornar líquida' a sua
exigibilidade, até a Sua satisfação.

Parágrafo único. O disposto neste artigo
entrará em vigor 90 (noventa) dias ap6s a
publicaçã() .slest~ decreto-lei.

Art. 13. Serão arquivados os processos
fiscais cujo valor da infração ou das multas
seja igualou inferior a NCr$ 20,00 (vinte

:cruzeiros novos).
Art. 14. Fica o Poder Executivo autori

zado a modificar, por decreto, a estrutura
'administrativa do Instituto do Açúcar e do
-Álcool, a fim de adaptá-Ia à nova política,
decorrente do ,presente decreto-lei até 31 de
dezembro de 1967.

Art. 15. A fiscalização por parte do IAA
se exercerá de modo a não onerar os custos
de armazenagem e transportes, permitida a
com.erci.l!!if:2-Q,ãs> dos 0J~íquidos e a granel.

Art. 16. Feita' a prova do cumprimento,
das obrigações legais estatuídas pela legisla·'
ção específica vigente as sociedades coope
rativas terão automaticamente a sua inscrição
junto à Autarquia.

'Art. 17. Os Planos Anuais de Safra, a
partir da safra de 1968-69, deverão ser apro
vados até 30 de abril de cada ano.

Art. 18. É permitida a transferência para
a região Norte, de usinas localizadas na re,
gião Norte, desde que possuam capacidade
inferior a 250.000 (duzentos e cinqüenta mil) I

sacos por safra, bem como da respectiva cota
de produção.

Art. 19. Os processos de financiamento
que tenham ingressado no Instituto até a data
deste decreto-lei, se deferidos, serão encami~

nhados ao Banco Central da República para
a obervância do disposto no Decreto-Lei n9
56, de 8 de novembro de 1966.

Art. 20. Ficam as usinas de açúcar e as
destilarias de álcool obrigadas a recolher até
o dia 30 de março do corrente ano, ao Banco
do Brasil S.A. e à conta do Instituto do Açú
car e do Álcool, as taxas arrecadadas em con·
formidade com o disposto nos itens I, 11 e
III, do art. 20 da Lei n94.870, de 19de dezem
,bro de 1965.

Pará,grafo único. O Instituto de Açúcar
e do Alcool,' dentro de 60 (sessenta) dias"

'Contados da data deste decreto-lei, ao Minis
tério da Indústria e do Comércio, a relação'
das usinas e destilarias que deixaram de cum·

',prir o disposto neste artigo, o qual, por sua
'vez, comunicará aos demais 6rgãos do Gover
no, incluindo os estabelecimentos de crédito
'oficiais e controlados pela União, a fim de
,que não lhes seja prestadoqualquer benefício
enquanto retiverem o numerário recolhido,'

.inclusive assistência de natureza creditícia.
Art. 21. Ficam canceladas as cotas de

produção cJriadas pelas Resoluções n'
1.761/63 e 1.7.62/63, ambas de 12 de dezembro:
de 1963, e 1.859/64, de 5 de setembro de
1964, baixadas pela Comissão Executiva do
IAA, visando à instalação de novas usinas;
de açúcar.

Parágrafo único. Ficam ressalvadas as si
tuações já constituídas com autorizações para
montagem de usinas já deferidas pelo IAA.

Art. 22. Visando. a assegurar condições
efetivas à rentabilidade econômica das usi
nas, o IAA, por ocasião de aumento de cota
de produção, destinará o contingente neces
sário a elevar a 200.000 (duzentas mil) sacas
as cotas das usinas com limites inferiores a '
esse nível.

Art. 23. Dentro do prazo de 180 (cento
e. oitenta) dias a contar da data deste decre
to-lei, o IAA apresentará ao Presidente da
República, através do Ministério da Indústria
e do Comércio, relat6rio sobre a conveniên·
cia de alienação da totalidade de suas ações
na Companhia Usinas Nacionais.

Parágrafo único. Caso se decida pela alie·
nação será a mesma processada com obser·
vância das exigências legais relativas à aliena
ção do patrimônio público, ouvidas as autori
dades monetárias.

Art. 24. Para aplicação dos recursos re·
sultantes do disposto neste decreto-lei e de
outras que vierem a ser destinados, o Geran
efetuará convênios com agências financeiras
oficiais.

Art. 25. Ficam suspensas as cotas com
.puls6rias de abastecimento das refinarias, fa
cultado o IAA, com a aprovação do respec
tivo Ministro de Estado, restabelecê-las sem·

.pre que assim o exigir a necessidade do abas
tecimento.

Art. 26. Os benefícios e incentivos fis
cais concedidos aos exportadores, serão
transferidos aos produtores de açúcar, álcool
e subprodutos da cana-de-açúcar, quando es
ses produtos forem adquiridos e exportados
pelo IAA.

, Art. 27. Revogam-se as disposições em
contrário, especificamente, o § 3° do art. 59,
os §§ 19 e 29 do art. 14, os arts. 20 a 33,
o art. 41, o § 49 do art. 51, os arts. 59 a
63 e o art. 75 da Lei n94.870, de 19 de dezem
bro de 1965.

Art. 28. Este decreto-lei entrará em vi·
gor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de fevereiro de 1967; 1469 da
Independência e 799 da República. - H.
CASTELLD BRANCO - Octávio Bulhões,
- Paulo Egydio Martins - Roberto Campos
- João Gonçalves de Souza. '

DECRETO-LEI N91.712,
DE 14 DE NOVEMBRO DE 1979

Dispõe sobre a arrecadação das contri·
buições ao mstituto do Açúcar e do Álcool
e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atri·
buições que lhe confere o art. 55, item li,

,da Constituição, decreta:
, Art. 1° O recolhimento das contribui
ções previstas no art. 3° do Decreto-Lei n'
308, de 28 de 'fevereiro de 1967, será efetuado
até o último dia útil do mês subseqüente
àquele em que se verificar a saída do açúcar
e do álcool da unidade produtora ou dos seus
dep6sitos de segunda saída, observado, no'
que couber, o dis~sto no art. 1- e seus pará-

.grafos do Decreto:r..ei no 56, de 18 de novem
bro de 1966.

Parágrafo ·único. 'Equipara-se à saída a
destinação, para qualquer fim, do açúcar e
do álcool dentro da unidade produtora.

Art. 2" A contribuição sobre o álcool in·
,cidirá sobre o álcool obtido de qualquer tipo
de matéria-prima, excluído o álcool anidro
para fin" carburantes. ,

Art. 3" Mediante proposta do Ministério
~da Indústria e do Comércio, o Conselho Mo
netário Nacional poderá reajustar o valor das
contribuições de que trata este decreto-lei,
,observado o limite máximo de 20% (vinte
por cento) do valor dos preços oficiais de
açúcar e do álcool.

Art. 49 A receita proveniente da arreca
dação das contribuições a que se refere este
decreto~lei será destinada ao Fundo Especial
de Exportação, previsto no art. 28 da Lei
n9 4.870, de 19 de dezembro de 1965, para
garantir ao produtor os preços oficiais do açú'
car e do álcool e para atender ao custeio dos
programas desenvolvidos pelo Instituto do
Açúcar e do Álcool.

Art. 59 Este decreto-lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dis·
posições em contrário.

Brasília, 14 de novembro de 1979; 1589da
Independência e 919da República. - JOÃO
FIGUEIREDO - João CalJ)ilo Penna - Del·
fim Netto.

DECRETO-LEI N° 1.952,
DE 15 DE JULHO DE 1982

Institui adicional às contribuições inci·
dentes sobre açúcar e álcool e dá outras
providências.

O Presidente da República, no 1.\SO das atri·
buições que lhe confere o art. 55, item lI,
da Constituição, e tendo em vista o disposto
no § 29do seu art. 21, decreta:

Art. 19 Fica instituído adicional às. con'
tribuições de que trata o art. 39 do Decre·
to-Lei no 308, de 28 de fevereiro de 1967,
de até 20% (vinte por cento) sobre os preços,
oficiais do açúcar e do álcool fixados pelo
Instituto do Açúcar e do Álcool, para fazer
face aos dispêndios provocados por situações,
excepcionalmente desfavoráveis do mercado'
internacional de açúcar e para a formação'
de estoques da produção exportável e com·
plementação de recursos destinados a progra
mas oficiais de equalização de custos.

§ 1o Aplicam-se ao adicional de que trata'
este artigo as normas legais pertinentes às
contribuições sobre açúcar e álcool, nele refe-
ridas. ,

§ 2° Mediante proposta do Ministro da
Indústria e do Comércio, o Conselho Mone·
tário Nacional estabelecerá os percentuais do
,adicional ora instituído, considerando os ti
pos de açúcar e de álcool ou a sua destinação
final.

Art. 29 Sobre o adicional previsto no art.
19 não incidirão o Imposto sobre Produtos
Industrializados, a contribuição ao Programa
de Integração Social criada pela Lei Comple
msntar n9 7, de 7 de setembro de 1970, e
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a contribuição social instituída ,pelo art. l'
do Decreto-Lei no 1.940, de 25 de maio de
1982.

Art. 3' Os arts. 1",2' e 3° do Decreto-Lei
n' 1.712, de 14 de novembro de 1979, passam
a ter a seguinte redação:

"Art. l' As contribuições previstas
no art. 3° do Decreto-Lei n' 308, de 28
de fevereiro de 1967, incidirão exclusiva
mente sobre a saída do açúcar ou do
álcool da unidade produtora.

§ l' Equipara-se à saída a destina
ção do açúcar ou do álcool para qualquer
fim dentro da mesma unidade produto
ra, exceto quando destinados a benefi
ciamento.

§ 2° Nos casos em que houver saída
do açúcar ou do álcool para depósito de
segunda saída ou para armazém de enti
dade constituída por grupo de produto
res para comercialização de seus produ
tos, ficará suspensa a incidência prevista
neste artigo, que somente ocorrerá
quando houver saída desses produtos pa
ra terceiros.

§ 3' O recolhimento das contribui
ções sobre açúcar e álcool pela unidade
produtora ou por entidades constituída
por grupo de produtores para comercia
lização de seus produtos será feito obri
gatoriamente até o último dia do mês
subseqüente ao da sua incidência, ~ob

pena de aplicação das sanções estabe
lecidas nos §§ 2', 3' e 4° do art. 6'do
Decreto-Lei n' 308, de 28 de fevereiro
de 1967. .

Art. 2' A contribuição sobre o ál
cool incidirá sobre o produto obtido e
qualquer tipo de matéria-prima, excluí
do o álcool combustível.

Art. 3' Mediante proposta do Mi
nistro da Indústria e do Comércio, o
Conselho Monetário Nacional estabele
cerá os percentuais das contribuições de
que trata este decreta-lei, observaqo o
limite máximo de 20% (vinte por cento)
do valor dos preços oficiais do açúcar
e do álcool, considerando os tipos destes
produtos ou para a sua destinação final. "

Art. 4' A receita provenle:mte da arreea-,
dação das contribuições e do adicional men
cionados no art. l' deste decreto-lei será reco
lhida:

I - a das contribuições, ao Tesouro Nacio
nal;

II - a do adicional, diretamente ao Banco
Central do Brasil, em conta específica.

Art. 5' Além do adicional a que alude
o inciso II do. artigo anterior, serão levadas
a crédito do Banco Central do Brasil, na mes-.
'ma conta, todas as demais receitas do Fundo
Especial de Exportação, previsto no art. 28
da Lei n' 4.870, de I' de dezembro de 1965.

Art. 6' Ficaassegurado ao Instituto do
Açúcar e do Álcool o exercício de todas as
atribuições relacionadas com a intervenção
da União no domínio econômico, na área
da agroindústria canavieira do País, assim co
mo com o apoio ao setor, em todos os seus'
seZ!llC;:,ntos, na forma da I~gislação e~ vigor.

Art. 7' q exercício, pelo Instituto do
Açúcar e do Alcool, das atribuições referidas
no artigo anterior far-se-á de acordo com pro
gramação elaborada pela mesma Autarquia
e submetida pelo Ministro da Indústria e do
Comércio à aprovação do Conselho Mone
tário Nacional.

Parágrafo único. Com a aprovação, pelo
Conselho Monetário Nacional, da programa
ção de que trata este artigo, ficam assegu
rados os recursos necessários à sua execução.

Art. 8' O Instituto do Açúcar e do Ál
cool efetivará o registro extraorçamentário
de todas as operações realizadas com base
decreto-lei.

Art. 9' .O Conselho Monetário Nacional,
por proposta dos Ministros da Indústria e do
Comércio, da Fazenda e da Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da República, esta
belecerá as medidas necessárias à execução
do disposto neste decreto-lei.

Art. 10. Este decreto-lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Brasília, 15 de julho de 1982; 161' da Inde
pendência e 94° da República. - JOÃO FI
GUlj:IREDO e outros.

DECRETO-LEI N' 822,
DE 5 DE SETEMBRO DE 1969

Extingue a garantia de instância nos
recursos de decisão administrativa fiscal,
e dá outras providências

Art. 2" O Poder Executivo regulará o
processo administrativo de determinação e
.exigência de créditos tributários federais, pe
nalidades, empréstimos compulsórios e o de
conslllta.
..........................................................

LEI N' 7.739,
DE 16 DE MARÇO DE 1980

Dispõe sobre ,a organização da Presi·
dência da República e dos Ministérios e
dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República
adotou a Medida Provisória n' 39, de 1989,
que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Nélson Carneiro, Presidente do Senado Fe
deral, para os efeitos do disposto no pará
grafo único do art. 62 da Constituição Fede
ral, promulgo a seguinte lei:

Art. 16. Compete à Secretaria da Recei
ta Federal autuar as empresas enquadradas
no art. 2' do Decreto-Lei n' 2.295, de 21 no
vembro de 1986, pelo não recqlhimento da
.cota de contribuição prevista naquele artigo.

§ I' O va,lor da cota de contribuição,
quando não recolhido nos prazos fixados, se
.rá atualizados monetariamente na data do'
efetivo pagamento e recolhido com os seguin-'
tes acréscimos:

a) juros de mora, na via administrativa ou
judicial, calculados na forma de legislação
aplicável aos tributos federais;

b) multa de mora de trintà por cento sobre
o valor monetariamente atualizado, sendo re
duzida a quinze por cento 'se o pagamento
for efetuado até o último dia do mês subse
qüente àquele em que deveria ter sido pago;

c) encargo legal de cobrança da Dívida
Ativa de que tratam o art. l' do Decreto-Lei
n' 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art.
'3' do Decreto-Lei n" 1.645, de 11 de dezem
'bro de 1978, quando for o caso.

§ 2; A falta de lançamento ou recolhi-:
mento da cota de contribuição, verificada pe
la fiscalização da Secretaria da Receita Fede

'tal, sujeitará o contribuinte às penalidades
constantes da legislação do Imposto de Ren
da.

§ 3' O processo administrativo de deter·
minação e exigência da cota de contribuição,

.bem assim o de consulta sobre a aplicação
da respectiva legislação, serão regidos nor
mas, ora convalidadas, expedidas nos termos
do art. 2° do Decreto-Lei n" 822, de 5 setem
bro de 1969.

SINOPSE
PROJETO DE LEI N° 81,

DE 1989 - (SF)
(N' 3.737-B, de 1989, na Casa de Origem)

Reorganiza o sistema de administração
das receitas federais, e dá outras provi
dências.

Projeto de iniciativa do Senhor Presidente
da República,

Lido no expediente da s.essão de 4-12-89,
e publicado no DCN (Seção II), de 5-12-89.
Á Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, onde poderá receber emendas, após
publicado e distribuído em avulsos, pelo pra
zo de 5 sessões.

Em 2-3-90, anunciada a matéria, o Senhor
Presidente solicita ao Senhor Francisco Ro
llemberg o Parecer da CCJ, que conclui pelá,
sua aprovação. Discussão encerrada, deven-.
do figurar na Ordem do Dia da próxima terça-·
feira, dia 6-3-90.

Em 6-3-90, anunciada a matéria, é lido o
.RQS n' 18/90, do Senador Chagas Rodrigues,
de destaque para rejeição do art. 11. Apro
,vados o projeto e o destaque requerido, após
usar da palavra o Senador Chagas Rodrigues.

Em 7-3-90, leitura do parecer n? 5190-CDIR',
(Relator Senador Antônio Luiz Maya), ofe
recendo a redação final da emenda do Senado
ao projeto. Aprovada a redação final, nos
termos do Requerimento n? 20190, subscrito
pelo Senador Pompeu de Sousa, de dispensa
de publicação para imediata discussão e vota
ção da matéria. À Cãmara,dos Deputados
com o Ofício SMIN' 47, de 12-3-90.
SM/N'47

Em 12 de março de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Cárnarados De~

'.putados
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Senhor Secretário,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, a fim de que se digne levar ao conheci
mento da Câmara dos Deputados, que o Se
nado Federal aprovou, com emenda, o Proje
to de Lei n" 81, de 1989, no Senado Federal

·(N" 3.737-B, de 1989, nessa Casa), que "reor
.ganiza o ~istema de administração das recei
tas federais, e dá outras providências".

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência
,os autógrafos referentes à emenda em apre
ço, bem como, em devolução, um da propo
sição privativa.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Mendes Canale, primeiro Secretá
rio.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N' 212, DE 1989

(Do Sr. Adylson Motta)

Dispõe sobre a aposentadoria do fun·
cionário policial civil, nos termos do art.
40 e § I' da Constituição Federal.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e Redação (ADM); de Finanças
(ADM); e de Serviço Público.)

Art. l' O funcionário policial civil será
aposentado:

I - compulsoriamente, com proventos in
tegrais, por invalidez ou aos setenta anos de
idade;

11 - voluntariamente:
a) aos 30 (trinta) anos de serviço, se ho

mem, e aos 25 (vinte e cinco), se mulher,
com proventos integrais, desde que conte,
pelo menos 10 (dez) anos de serviço em cargo
de natureza estritamente policial;

b) aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço,
se homem e aos 20 (vinte) se mulher, com
proventos proporcionais·a esse tempo, desde
que conte pelo menos 10 (dez) anos de exer·
cício em cargo estritamente de natureza poli
ciaI.

Art. 2' Esta lei complementar entra em
·vigor na data da sua publicação.

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

Justificação

O presente projeto de lei complementar
se propõe a regulamentar a aposentadoria

·do funcionário público que exerce atividade
de natureza estritamente policial.

A proposta, atribuindo ao funcionário polí
cial, na forma da aposentadoria voluntária,
um tratamento especial, se fundamenta no,
§ 1" do art. 40 da Constituição Federal, que'
prescreve:

"§ 1" Lei complementar poderá esta·
belecer exceções ao disposto no inciso
111, alíneas a e c, no caso de exerCício
de atividades consideradas penosas, in
salubres ou perigosas."

As exceções previstas no dispositivÇl em·
referência, dizem respeito ao tempo de servi- .
ço necl:lssário à aposentadoria volunt;itia com

proventos integrais, e a aposentadoria, tam·
bém voluntária, com proventos proporcio
nais, condicionando tais exceções ao exer
cício de atividades consideradas penosas, in
salubres ou perigosas.

No que diz respeito a esta última forma,
ou seja, a aposentadoria com proventos pro
porcionais, verifica-se uma inovação da atual
Constituição.

Não resta qualquer dúvida e todos sabem
que a atividade policial impõe ao servidor
condições, para o seu pleno exercício, de per
manente risco de sua integridade física, de
sua vida, de sua liberdade, de seu conceito
pessoal e funcional, no enfrentamento per
manente contra os criminosos e o crime orga
nizado, num confronto tão desigual nos seus

.mais variados -aspectos.
Mas não fica apenas na natureza perigosa

da missão policial a justificativa para o trata
mento pretendido pelo projeto.

A atividade também se reveste de condi
çõe~ penosas e insalubres e isto porque, em
seu desempenho, constantemente, o policial
excede em muito os horários normais de ex
pediente fixados ao funcionalismo de um mo
do geral, em deslocamentos freqüentes por
locais de difícil trânsito e acesso, manipu
lando cadáveres em locais de crimes, em re
moções e perícias, interrogando, transpor
tando e socorrendo portadores de doenças
infectocontagiosas, em situações que não po
de e não tem como evitar.

Ademais a Constituição anterior já con·
templava a possibilidade de aposentadoria es
pecial em tais condições, tendo sido 'regula·
mentado pela Lei Complementar n" 51, de
20 de dezembro de 1985, que dispôs sobre
a aposentadoria do funcionário policial.

Impõe-se, portanto, o acolhimento deste
projeto pela justiça que encerra no tratamen
to a uma categoria de servidores cuja ativi
dade é de fundamental importância à segu
rança e à tranqüilidade da sociedade nacio
nal, além de manter uma situação já reconhe
cida e acolhida anteriormente e que já se
incorporou às prerrogativas de tais servido
res.

Sala de Sessões, - Adylson
Motta, Deputado Fe~eraI.

LIDERANÇA DO PDS
Ofício n' 33/90

Brasília, 7 de março de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
Digníssimo Presidente da Câmara dos Depu
tados
Nesta

Senhor Presidente:
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Exce

lência para solicitar a reimpressão do avulso
do Projeto de Lei Complementar n' 212, de

.1989, de autoria do Deputado Adylson Mot
ta, integrante deste partido político, em virtu
de de omissão de parte essencial da propo-'

'sição, conforme se verifica nos documentos'
em anexo.

Na oportunidade, renovo a Vossa E'Xce'
lência os protestos de estima e cousidetação.
- Deputado Am,aral Netto; Líder do PDS.

PROJETO DE LEI
N' 4.635, DE 1990

(Do Sr. Francisco Amaral)

Pune a interferência lesiva aos sistemas
de informática.

(Apense-se ao Projeto de Lein' 4.597,
de 1990.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Constitui crime, punível com pe

na de um a cinco anos de reclusão e multa
correspondente a cem valores de referência,
interferir intencionalmente nos sistemas de
informática, ocasionando-lhes prejuízos, de
qualquer natureza. ,

Parágrafo único. Se se verifica(que a in
.terferência foi apenas culposa, as penas serão
reduzidas pela metade.

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

Justificação

Resultou o presente projeto de oportuna
e válida sugestão de um dos mais ilustres ju
ristas que dignificaram a magistratura bandei
rante, o Dr. Adriano Marrey, autor, inclu
sive, da justificação, elaborada nestes ter
mos:

"Dentre as conquistas da moderna ci
vilização, entre as quais se alinha vitorio
samente, por sua extrema utilidade,
avulta o serviço de informática. O uso
de computadores facilita enormemente
o trabalho das empresas, tanto pela faci
lidade desses maravilhosos aparelhos, de
invenção genial, de armazenar, em redu
zido espaço, milhões de informações im
prescindíveis à continuidade das ativida
des empresariais, como pela rapidez,
que dir-se-ia fulminante, com que dedu
zem soluções para os mais intrincados
problemas matemáticos.

Foi a informática que permitiu o maior
feito do século XX - a descida de astro
nautas na lua; e ainda assegura o êxito
das viagens espaciais. Adotada na avia
ção civil, garante a tranqüilidade das via
gens. As forças armadas nela baseiam
seus mais sofistificados equipamentos,
na segurança de alcançar os alvos alme
jados.

Organizam-se os serviços de informá
tica, em todas as áreas; e é possível, atra:
vés deles, prever desde as variações cli
matéricas, como as tendências econômi
cas que afetam as empresas e a própria
economia das nações.

Despertou, a nova ciência, prinéipal
mente entre os jovens mais bem-dotados
em todo o mundo, a maior curiosidade.
Surgem entre eles verdadeiros gênios,
capazes de manejar, apesar de idade
quase juvenil, os.monstruosos e, parado
xalmente, eXtremamente delicados com-
putadores, ' ,
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Surgem, entretanto, aqui e ali esses
gênios desequilibrados, que superam to
da a expectativa e são capazes de inter
ferir, até mesmo por brincadeira, nos se
gredos militares mais ciosamente reser
vados, como sucedeu com a sua inge
rência nos serviços secretos do Pentá
gono.

Noticia-se agora ter-se verificado nos
Estados Unidos uma estranha invasão
de virus nos computadores, vindo a des·
truir preciosos programas das empresas
e as colocando em sérias dificuldades pa·
ra ordenar os seus negócios.

Identificou a polícia americana um
desses jovens, certamente dotado de
aguda inteligência e grande conhecimen
to do mundo da informática, o qual foi
acusado de inocular aquele virus que
transtornou a vida das empresas.

Acabou ele admitindo a culpa; e a Jus·
tiça americana acha-se tendente a impor
lhe uma pena de prisão de até 5 anos.

O exemplo pode frutificar pelo mun
do. E no Brasil, em que a informática
já conta com notável tecnologia e com
técnicos consumados, pode-se vir a ser
igualmente vítima desses verdadeiros
atentados à economia das empresas.

Se, nos Estados Unidos, o fato des
crito e esclarecido, constitui crime, não
é demais que se busque incorporar à le
gislação brasileira a nova figura penal,
da invasão dos programas de informá
tica, causando-lhes, intencionalmente
ou 'não, prejuízos de custosa reparação.

Daí a necessidade de propor-se peran
te o Congresso Nacional baixe legislação
específica que evite, pela intimidação
prõpria da ameaça de condenação, a
uma pena carcerária, a imitação do
exemplo pernicioso, do jovem america
no, que se divertia com o enxerto de
virus nos alheios programas de informá
tica.

Urge, portanto, que se defina, desde
logo, como crime, a prática de atividade,
como a descrita, e que se estabeleça em
grau adequado a medida de sua puni
ção."

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 1990.
Deputado Francisco Amaral.

PROJEtO DE LEI
N9 4.640, DE 1990

(Do Sr. Nelson Jobim)

Cria o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais dos Técnicos Agrícolas e dá ou
tras providências.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1- Ficam criados o Conselho Fede·

ral dos Técnicos Agrícolas (CEIA) e Conse
lhos Regionais dos Técnicos Agrícolas (CR
TA).

Art. 2° O Conselho Federal dos Técnicos
Agrícolas, com sede em BrasJ1ia, Distrito Fe
deral, é o órgão supremo da fiscalização da.
profissão dos Técnicos Agrícolas e terá por
'finalidade:

a) orientar e disciplinar o exercício da pro- l

:fissão dos Técnicos Agrícolas';
b) propugnar por uma adequada com

.preensão dos problemas agropecuários e sua
racional solução;

c) dirimir dúvidas suscitadas pelos Conse
lhos Regionais;

d) baixar as resoluções que se fizerem ne
'cessária~ para o fiel cumprimento desta lei;

e) julgar, em última instância, os recursos
de penalidades impostas pelos Conselhos Re
.gionais;

f) intervir nos Conselhos Regionais sem
,pre que estes descumprirem disposições desta
lei;

g) aprOvar anualmente o seu orçamento;
h) fixar as anuidades, taxas e emolumentos

;a serem cobrados pelos Conselhos Regionais;
i) relacionar os cargos e funções de empre

'sas estatais, paraestatais, de economia mista
,e de autarquias para cujo exercício seja neces
sário o título de Técnico Agrícola.

Art. 3- O Conselho Federal dos Técnicos
Agrícolas será constituído de brasileiros na
tos ou naturalizados que satisfaçam as exigên
cias da lei e terá a seguinte composição:

a) 9 (nove) membros efetivos e igual nú
mero de suplentes, eleitos pelas entidades
sindicais da categoria da região em que estive
,rem inscritos;
. b) 1 (um) presidente, 1 (um) secretário e
1 (um) tesoureiro, eleitos pelo voto direto,
,secreto e obrigatório de todos os profissionais
,aptos para exercerem a sua profissão.

Art. 4- O mandato dos membros eleitos
para o Conselho Federal dos Técnicos Agrí
:colas será de 3 (três) anos.

Parágrafo único. Na primeira éleição que
for realizada na forma desta lei, os membros
eleitos para o Conselho Federal dos Técnicos'
Agrícolas e os respectivos suplentes terão 3
(três) conselheiros com mandato de 1 (um)
ano, 3 (três) conselheiros com mandato de
·2 (dois) anos e 3 (três) conselheiros com man
,dato de 3 (três) anos.

Art. 5- A renovação do terço dos mem
'bros do COllselho Federal dos Técnicos Agrí:
·colas e dos respectivos suplentes far-se-á·
;anualmente.

§ 1° Para o primeiro mandato, terão direito
a 3 (três) anos os Conselheiros dos 3 (três)
'primeiros Estados que fundarem em suas en
tidades sindicais de Técnicos Agrícolas; a 2
(dois) anos, os conselheiros dos Estados que
'constituírem seus sindicatos em quarto, quin
to e·sexto lugar; e a 1. (um) ano, os conse
lheiros dos Estados que criarem seus sindi
catos em sétimo, oitavo e nono lugar.

§ 2- A renovação do terço dos conselheiros
far-se-á na ordem cronológica de criação das'
entidades sindicais estaduais.

Art. 6- A renda do Conselho Federal dos
Técnicos Agrícolas será constituída de:

a) 20% (vinte por cento) da anuidade co
brada pelos Conselhos Regionais;

b)doações e legados;
c) rendimentos patrimoniais;
d) subvenções dos Governos federal, esta

duais e municipais;
e) rendas eventuais.
Art. 7- Os Conselhos Regionais dos Téc

nicos Agrícolas com sede nas capitais dos Es
tados e no Distrito Federal terão por finali
dade:

a) dar execução às diretrizes formuladas
pelo Conselho Federal dos Técnicos Agrí
.colas;

b) fiscalizar, na área de sua respectiva ju
risdição, o exercício da profissão de Técnico
Agrícola;

c) organizar e manter o registro dos Técni-'
,cos Agrícolas;

d) julgar as infrações e impor as penali
dades referidas nesta lei;

e) expedir as carteiras profissionais dos
Técnicos Agrícolas;.

f) visar as carteiras de profissionais regis
.trados em outra região;

g) elaborar o reu regimento interno para
'exame e aprovação pelo Conselho Federal
dos Técnicos Agrícolas.

Parágrafo único. Enquanto não existir
'em todas as unidades da federação número
suficiente de profissionais que justifique o.
~pleno cumprimento do disposto no caput des-r
te artigo, poderão os Conselhos Regionais.
ter jurisdição em mais de um Estado ou Terri
'tório.

Art. 8- A composição dos Conselhos Re
rgionais será idêntica à do Conselho Federal.

Art. 9- Os conselheiros dos Conselhos
Regionais, assim como o presidente, o secre
rtário e o tesoureiro, serão eleitos para um
mandato de 3 (três) anos, através de eleições
'diretas, sendo permitida a reeleição uma vez.

Art. 10. O mandato dos diretores e con
selheiros dos CRTA e do CFTA'será hono
rífico e considerado serviço relevante pres
tado à Nação, quando exercido por espaço
ide tempo nãp inferior a dois terços do respec
itivo mandato.

I
Parágrafo único. Não serão consideradas

faltas ao serviço nas empresas públicas e pri-

I
~adas as horas dedicada pelos conselheiros
e diretores no exercício do mandato dos CR
TAedoCFTA.

Art. 11. A renda dos CRTA será consti
Ituída de:

a) 80% (oitenta por cento) da anuidade
estabelecida pelo CFTA;

'b) rendas patrimoniais, taxas e emolumen
tos;

c) doações e legados;
d) subvenções e auxílios dos Govenos fe-

deral, estaduais e municipais;
e) provimento das multas aplicadas;
f) rendas eventuais.
Art. 12. Os Técnicos Agrícolas de que

Itrata esta lei só poderão exercer a profissão
'após registro no Conselho Regional de sua
~urisdição.

Art, 13. Aos profissionais r~gistrados de
acordo com esta lei será fornecida carteira
.profissional, conforme modelo adotado pelo
Conselho Federal, contendo o número do re-
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gistro, a natureza do título, especificações ~

todos os 'elementos necessários a sua identi
ficação.

§ I" A carteira profissional para os efeitos
de.sta lei substituirá o diploma, valerá como
documento de identidade e terá fé pública
em todo o território nacional.

§ 2" Para a emissão da carteir'l.profissional,
os Conselhos Regionais deverão exigir do in
teressado a prova da habil!tação profissional
e de identidade, bem como outros elementos
julgados convenientes, de acordo com instru
ções baixadas pelo CFTA.

Art. 14. Embora legalmente registrado,
será considerado no exercício ilegal da profis
são e atividades de que trata esta lei, o profis
sional que não esteja em dia com o paga
mento da sua respectiva anuidade.

Art. 15. As empresas que se organiza
rem sob a orientação de Técnicos Agrícolas
só poderão iniciar suas atividades depois de

·promoverem o competente registro nos CR
TA, bem como o dos profissionais de seu
quadro técnico.

Art. 16. Os profissionais e pessoas jurí
dicas registradas de conformidade com o dis
posto nesta lei, são obrigados ao pagamento
de uma anuidade ao CRTA a cuja jurisdição
pertencerem.

§ I" A anuidade a que se refere este artigo
·será devida a partir de 19 de janeiro de cada
ano.

§ 2° O pagamento da anuidade após 31
de março terá um acréscimo de 20% (vinte
por cento) a título de mora e será corrigido
monetariamente.

Art. 17. Será automaticamente cancela
do o registro do profissional ou da pessoa
jurídica que deixar de efetuar o pagamento
da anuidade a que estiver sujeito durante dois
anos consecutivos, sem prejuízo da obrigato
riedade do pagamento da dívida.

Parágrafo único. O profissional ou pes
soa jurídica que tiver seu registro cancelado
nos termos deste artigo, se desenvolver qual
quer atividade regulada nesta lei estará exer
cendo ilegalmente a profissão, podendo rea
bilitar-se mediante novo registro, satisfeitas
as exigências legais, além das anuidades em
débito, do pagamento das multas que lhe te
nham sido impostas e dos demais emolumen-

·tos e taxas regulamentares.
Art. 18. O pagamento da anuidade devi

da por profissional ou pessoa jurídica somen
te será aceito após verificada a ausência de
quaisquer débitos concernentes··a multas, ta
xas ou anuidades de exercícios anteriores.

Art. 19. As autoridades administrativas,
judiciárias, as empresas estatais, paraesta
tais, de economia mista e autarquias não po
derão receber estUl;los, projetos, laudos, perí
cias" arbitramentos e quaisquer ou~ros traba
lhos, sem que os autores, profissionais ou
pessoas jurídicas, façam prova de estar em
dia com o pagamento da respectiva anuidade.

Art. 20. Para os fins desta lei, conside
ra-se Técnico Agrícola:

a) o diplomado por colégio Çlgrícola de se- .
,gundo grau', habilitado I)as modalidades de 
~!Jcultura, agr?pecuária, pecuária, enolo- .

gia, florestal, leite e derivados, açúcar e ál
cool, meteorologia, pesca, alimentos e agri
mensura;

b) o diplomado em data anterior à oficiali
zação dos cursos de formação acima referi
dos, cujo diploma tenha sido reconhecido de
acordo com a lei federal;

c) o diplomado estrangeiro, que haja reva
lidado seu diploma na forma da legislação
em vigor;

d) o profissional sem os cursos e a forma
ção acima referidos, desde que conte, na data
da regulamentação da Lei n" 5.524, de 5 de
novembro de 1968,5 (cinco) anos de ativi
dade e tenha habilitação por órgão compe
tente.

Art. 21. O CFTA baixará as resoluções
que se fizerem necessárias para o cumpri
mento desta lei.

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 23. Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente o art. 84 e seu pará
grafo único da Lei n9 5.194, de 24 de dezem
bro de 1966.

Sala das Sessões de de 1990. - Nelson
Jobim.

Justificação

A criação do Conselho Federal e Regionais
dos Técnicos Agrícolas é da maior signifi
cação para a categoria.

Os Técnicos Agrícolas, por força da Lei
n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estão
obrigados ao seu registro profissional nos
Conselhos Regionais de Engenharia, Arqui
tetura e Agronomia (Crea), especialmente
do art. 84, cujo teor é o seguinte:

"O graduado por estabelecimento de
ensino agrícola ou industrial de grau mé
dio, oficial ou reconhecido, cujo diploma
ou certificado esteja registrado nas re
partições competentes, só poderá exer
cer suas funções ou atividades após regis
tro nos Conselhos Regionais."

Vejam só, que disparate, pois esta lei que
regulamenta a profissão do Engenheiro, Ar
quiteto e Agrônomo e cria os Conselhos Re
gionais de Engenharia, Arquitetura e Agro
nomia dispõe de uma estrutura de 92 (no
venta e dois) artigos e em apenas um vincula
os Técnicos Agrícolas aos Crea, obrigando-Qs
ao registro e pagamento da anuidade. Nesta
"legislação, os Técnicos Agrícolas acabam sen
·do figuras estranhas pois não tem represen
tação, nem direito a voz e voto.

A história tem demonstrado que a convi
vência dos Técnicos Agrícolas nos Conselhos
Regionais (Crea) é cada vez mais difícil, por
quanto estes mantêm posturas de parciali
dade e arbitrariedade, não se coadunando
com a nova realidade que vive a Nação.

Embora obrigados a pagar taxas e contri
buições aos Crea, os Técnicos Agrícolas não
vêem mais sentido continuar participando
.destes conselhos, pois os mesmos agem siste
:maticamente contra os interesses da catego-,~
'ria.

Registre-se que os Técnicos Agrícolas são
profissionais de nível médio, graduados em
estabelecimentos agrícolas, e tem sua profis
são definida através da Lei n° 5.524, de 5
de novembro de 1968, e regulamentada pelo
Decreto n" 90.922, de 6 de fevereiro de 1985.

Releva notàr que a decisão de criar seus
próprios Conselhos Federal e Regionais foi
tomada pela categoria após exaustivos deba
tes e principalmente pela decisão do I Con
gresso Nacional de Técnicos Agrícolas, pro
movido em Belo Horizonte, Minas Gerais,
no mês de julho de 1986.

O conteúdo do presente projeto de lei foi
aprovado pelos Sindicatos de Técnicos Agrí
colas no recente Encontro Nacional realizado
na cidade de Camboriú, Santa Catarina, no
período de 15 a 17 de setembro de 1989, pro
movido pela Federação Nacional de Técnicos
Agrícolas (Fenata), cujo presidente é o De
putado Estadual Mário Limberger, pelo Es
tado do Rio Grande do Sul.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELO AUTOR

LEI N° 5.524
DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968

Dispõe sobre o exercício da profissão
de Técnico Industrial de nível médio.

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

creta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1" É livre o exercício da profissão

de Técnico Industrial de nível médio, obser
vadas as condições de capacidade estabele
cidas nesta lei.

Art. 29 A atividade profissional do Téc
nico Industrial de nível médio efetiva-se no
seguinte campo de realizações:

I - conduzir a execução técnica dos traba
lhos de sua especialidade;

H - prestar assistência técnica no estudo
e desenvolvimento de projetos e pesquisa tec
nológicas;

IH - orientar e coordenar a execução dos
serviços de manutenção de equipamentos e
instalações;
. IV - dar assistência técnica na compra,
,venda e utilização de produtos e equipamen
tos especializados;

V - responsabilizar-se pela elaboração e
execução de projetos, compatíveis com a res
pectiva formação profissional.

Art. 39 O exercício da profissão de Técnico
Industrial de nível médio é privativo de
;quem:

I - haja concluído um dos cursos do se
Igundo ciclo de ensino técnico industrial, te
Illha sido diplomado por escola oficial autori
zada ou reconhecida, de nível médio, regular
mente constituída nos termos da Lei n9 4.024,
de 20 de dezembro de 1961;

H - após curso regular e válido para o
:exercício da profissão, tenha sido diplomado
por escola ou instituto técnico industrial es'
trangeiro e revalidado seu diploma no Brasil,
Ide acordo com a legislação vigente;
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In"""':' sem o curso e a formação atrás referi
dos, conta da data da promulgação desta lei"
'5 (cinc0) anos de atividade integrada no cam
po da técnica industrial de nível médio e te
nha habilitação reconhecida por órgão com
petente.

Art. 4' Os cargos de Técnico Industrial
de nível médio, no serviço público federal,
estadual ou municipal ou em órgãos dirigidos
indiretamente pelo poder público, bem como

,na economia privada, somente serão exer-
cidos por profissionais legalmente habilita
dos.

Art. 5' O Poder Executivo promoverá
expedição de regul&mentos, para execução
da presente lei.

Art. 6' Esta lei será aplicável, no que
couber, aos técnicos agrícolas de nível médio.

Art. 7' A presente lei entra em vigor na
data de sua publicação.

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

Brasília, 5 de novembro de 1968; 147' da
Independência e 88' da República., A. COS
TA E SILVA - Favorino Bastos Mércio'
Jarbas G. Passarinho.

DECRETO N' 90.922
DE 6 DE FEVEREIRO DE 1985

Regulamenta a Lei n' 5.524, de 5 de
novembro de 1968, que dispõe sobre o'
exercício da profISsão de técnico indus
trial e técnico agrícola de nível médio ou
de 2' grau.

O Presidente da República, no uso da atri
buição que lhe confere o art. 81, item lU,
da Constituição e tendo em vista o disposto
no art. 5' da Lei n' 5.524, de 5 de novembro
de 1968, decreta:

Art. l' Para efeito do disposto neste arti
,go, entende-se por técnico industrial e técnico
agrícola de 2' grau ou pela legislação anterior,
de nível médio, os habilitados nos termos das
Leis n's 4.024, de 20 de dezembro de 1961,
5.692, de 11 de agosto de 1971, e 7.044, de
18 de outubro de 1982.

Art. 2' É assegurado o exercício da pro
fissão de técnico de 2'! grau de que trata o
artigo anterior, a quem:

I -tenha concluído um dos cursos técni
cos industriais e agrícolas de 2' grau, e tenha
sido diplomado por escola autorizada ou re
conhecida, regularmente constituída, nos ter
mos das Leis noS 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, 5.692, de 11 de agosto de 1971, e
7.044, de 18 de outubro de 1982;
. II - seja portador de diploma de habili

tação específica, expedido por instituição de
ensino estrangeira, revalidado na forma da
legislação pertinente em vigor;

III - sem habilitação específica, conte, na
data da promulgação da Lei n' 5.524, de 5
de novembro de 1.968,5 (cinco) anos de ativi
dade como técnico de 2' grau.

Parágrafo único. A prova da situação re
ferid(l no inciso III será feit,a por qualquer

'meio em direito permitido, seja por alvará
municipal, pagamento de impostos, anotação.

na Carteira de Trabalho e Previdência Social
ou comprovante de recolhimento de contri
buições previdenciárias.

Art. 3' Os técnicos industriais e técnicos
agrícolas de 2" grau, observado o disposto
nos arts. 4" e 5', poderão:

I - conduzir a execução técnica dos traba
lhos de sua especialidade;

II - prestar assistência técnica no estudo
e ç1esenvolvimento de projetos e pesquisas
tecnológicas;

UI-orientar e coordenar a execução dos
serviços de manutenção de equipamentos e
instalações;

IV - das assistência técnica na compra,
venda e utilização de produtos e equipamen-,
tos especializados;

V -responsabilizar-se pela elaboração e
execução de projetos compatíveis com a res-,
pectiva formação profissional.

Art. 4' As atribuições dos técnicos indus-'
triais de 2' grau, em suas diversas modali
dades, para efeito do exercício profissional'
e de sua fiscalização, respeitados os limites
de sua formação, consistem em:

I - executar e conduzir a execução técni
ca de trabalhos profissionais, bem como
orientar e coordenar equipes de execução de
instalações, montagens, operação, reparos'
ou manutenção;

II - prestar assistência técnica e assesso
ria no estudo de viabilidade e desenvolvimen
to de projetos e pesquisas tecnológicas, ou
nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação,
arbitramento e consultoria, exercendo, den
tre outras, as seguintes atividades:

1. coleta de dados de natureza técnica;
2. desenho de detalhes e da representação

gráfica de cálculos;
3. elaboração de orçamento de materiais

e equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4. detalhamento de programas de trabalho,

observando normas técnicas e de segurança;
5. aplicação de normas t~cnicas concernen

tes aos respectivos processos de trabalho;
6. execução de ensaios de rotina, registran

do observações relativas ao controle de quali
dade dos materiais, peças e conjuntos;

7. regulagem de máquinas, aparelhos e ins
trumentos técnicos.

IH - executar, fiscalizar, orientar e coor
denar diretamente serviços de manutenção
e reparo de equipamentos, instalações e ar
quivos técnicos específicos, bem como condu
zir e treinar as respectivas equipes;

IV - dar assistência técnica na compra,
venda e utilização de equipamentos e mate
riais especializados, assessorando, padroni
zando, mensurando e orçando;

V -responsabilizar-se pela elaboração e
execução de projetos compatíveis com a res
pectiva formação profissional;

VI - ministrar disciplinas técnicas de sua
especialidade, constantes dos currículos do
ensino de I' e 2' graus, desde que possua:
formação específica, incluída a pedagógica,'
para o exercício do magistério, nésses dois
níveis de ensino.

§ l' Os técnicos de 2' grau das áreas de
Arquitetura e de Engenharia Civil, na moda-:

'lidade Edificações, poderão projetar e dirigir
edificações de até 80m2 de área construída,
que não constituam conjuntos residenciais.
bem como realizar reformas, desde que não
impliquem em estruturas de concreto armado
ou metálica e exercer a atividade de dese-
nhista de sua especialidade. '

§ 2, Os técnicos em Eletrotécnica poderão
projetar e dirigir instalações elétricas com de
manda de energia de atê 800kva, bem como
exercer a atividade de desenhista de sua espe
cialidade.

§ 3' Os técnicos em Agrimensura terão as
atribuições para a medição, demarcação e le
vantamentos topográficos, bem como proje
tar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos,
funcionar como peritos em vistorias e arbitra
mentos relativos à agrimensura e exercer a
atividade de desenhista de sua especialidade.

Art. 5' Além das atribuições menciona
das neste decreto, fica assegurado aos têcni
cos industriais de 2° grau o exercício de outras
atividades, desde que compatíveis com a sua
formação curricular.

Art. 6' As atribuições dos técnicos agrí
colas de 2" grau em suas diversas modalida
des, para efeito do exercício profissional e
da sua fiscalização, respeitados os limites de
sua formação, consistem em:

I - desempenhar cargos, funções ou em
pregos em atividades estatais, paraestatais e
privadas;

II - atuar em atividades de extensão, as
sociativismo e em apoio à pesquisa, análise,
experimentação, ensaio e divulgação técnica;

III - ministrar disciplinas técnicas de sua
especialidade, constantes dos currículos do
ensino de l' e 2" graus, desde que possuam
formação específica, incluída a pedagógica,
para o exercício do magistério, nesses dois
níveis de ensino;

IV - responsabilizar-se pela elaboração e
execução de projetos, compatíveis com a res
pectiva formação profissional;

V - elaborar orçamentos relativos às ati-
vidades de sua competência; ,

VI - prestar assistência técnica e asses
soria no estudo e desenvolvimento de proje
tos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos
de vistoria, perícia, arbitramento e consul-'
toria, exercendo, dentre outras, as seguintes
tarefas:

1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes de construções ru

rais;
3) elaboração de orçamento de materiais,

insumos, equipamentos, instalações e mão
de-obra;

4) detalhamento de programas de traba
lho, observando normas técnicas e de segu
rança no meio rural;

5) manejo e regulagem de, máquinas e im
plementas agrícolas;

6) assistência técnica na aplicação de pro
.dutos especializados;

7) execução e fiscalização dos procedimen
:tos relativos ao preparo do solo até a colheita,
'armazenamento, comercialização e industria
,\ização dos produtos agropecuários;
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8) administração de propriedades rurais;
9) colaboração nos procedimentos de mul

tiplicação de sementes e mudas, comuns e
melhoradas, bem como em serviços de drena
gem e irrigação;

VII - conduzir, executar e fiscalizar obra
e serviço técnico, compatíveis com a respec
tiva format;ão profissional;

VIII - elaborar relatórios e pareceres
técnicos, circunscritos ao âmbito de sua habi
litação;

IX - executar trabalhos de mensuração e
controle de qualidade;

X - da~ .ass~stência t~cnica na compra,
venda e utlhzaçao de eqUipamentos e mate
riais especializados, assessorando, padroni
zando, mensUJ;;mdo e orçando;

XI - emitir laudos e documentos de clas
sificação e exercer a fiscalização de produtos
de origem vegetal, animal e agroindustrial;

XII'- prestar assistência técnica na comer
cialização e armazenamento de produtos
agropecuários;

XIII - administrar propriedades rurais
em nível gerencial; .

XIV - prestar assistência técnica na multi
plicação de sementes e mudas, comuns e me
lhoradas;

XV - conduzir equipes de instalação,
montagem e operação, reparo ou manuten·
ção;

XVI - treinar e conduzir equipes de exe
cução de serviços e obras de sua modalidade;

XVII - desempenhar outras atividades
compatíveis com sua formação profissional.

§ 19 Os técnicos em Agropecuãria poderão,
para efeito de financiamento de investimento·
e custeio pelo sistema de crédito rural ou
industrial e no âmbito restrito de suas respec
tivas habilitações, elaborar projetos de valor
não superior a 1.500 MVR.

§ 2' Os Técnicos Agrícolas do setor agroin·
dustrial poderão responsabilizar-se pela ela
boração de projetos de detalhes e pela condu
ção de equipe na execução direta de projetos
agroindustriais.

Art. 7' Além das atribuições menciona
das neste decreto, fica assegurado aos Técni
cos Agrícolas de 2' grau o exercício de outras
atribuições desde que compatíveis com a sua
formação curricular.

Art. 8' As denominações de técnico in
dustrial e de técnico agrícola de 2' grau ou,
pela legislação anterior, de nível médio, são

.reservadas aos profissionais legalmente habi
litados e registrados na forma deste decreto.

Art. 9' O disposto neste decreto aplica
. se a todas as habilitações profissionais de téc
nico de 2" grau dos setores primãrio e secun
dário, aprovadas pelo Conselho Federal de
Educação.

Art; 10. Nenhum profissional poderá
desempenhar atividades além daquelas que
lhe competem pelas características de seu cur
rículo escolar, considerados, em cada caso,
os conteúdos das disciplinas que contribuem
para sua formação profissional.

Art. 11. As qualificações de técnico in
dustrial ou agrícola de 2' grau só poderão

ser acrescidas à dsnominação de pessoa jurí
dica composta exclusivamente de profissio
nais possuidores de tais títulos.

Art. 12. Nos trabalhos executados pelos_
técnicos de 2" grau de que trata este artigo,
é obrigatória, além da assinatura, a menção
explícita do título profissional e do número
da carteira referida no art. 15 e do Conselho
Regional que a expediu.

Parágrafo único. Em se tratando de
obras, é obrigatória a manutenção de placa
visível ao público, escrita em letra de forma,
com nomes, títulos, números das carteiras
e do Crea que a expediu, dos autores e co-au
tores responsáveis pelo projeto e pela execu
ção.

Art. 13. A fiscalização do exercício das
profisspes de técnico industrial e de técnico
agrícola de 2" grau será exercida pelos respec
tivos Conselhos profissionais.

Art. 14. Os profissionais de que trata es
te decreto só poderão exercer a profissão
após o registro nos respectivos Conselhos
profissionais da jurisdição de exercício de sua
atividade.

Art. 15. Ao profissional registrado em
Conselho de Fiscalização do Exercício Profis
sional será expedida Carteira Profissional de
Técnico, conforme modelo aprovado pelo
respectivo órgão, a qual substituirá o diplo
ma, valendo como documento de identidade
e terá fé públic·a.

Parágrafo único. A Carteira Profissional
de Técnico conterá, obrigatoriamente, o nú
mero de registro e a habilitação profissional
de seu portador.

Art. 16. Os técnicos de 2" grau cujos di
plomas estejam em fase de registro poderão
exercer as respectivas profissões mediante re
gistro provisório no. Conselho profissional,
por um ano, prorrogável por mais um ano,
a critério do mesmo Conselho.

Art. 17. <;> profissional, firma ou organi
zação registrados em qualquer' Conselho Pro
fissional, quando exer.cerem atividades em
outra região diferente daquela em que se en
contram registrados, obrigam-se ao visto de
registro na nova região.

Parágrafo único. No caso em que a ativi
dade exceda a 180 (cento e oitenta) dias, fica
a pessoa jurídica, sua agência, filial, sucursal
ou escritório de obras e serviços obrigada a
proceder ao seu registro na nova região.

Art. 18. O exercício da profissão de téc·
nico industrial e de técnico agrícola de 2" grau
é regulado pela Lei n9 5.524, de 5 de novem
bro de 1968, e, no que couber, pelas dispo
sições das Leis n" 5.194, de 24 de dezembro
de 1966, e 6.994, de 26 de maio de 1982.

Art. 19. O Conselho Federal respectivo
baixará as resoluções que se fizerem neces
sárias à perfeita execução deste decreto.

Art. 20. Este decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Brasília, 6 de fevereiro de 1985; 1649 da
In~'pen~~ncia e 979 daRepública. - JOÃO~
FIGUEIREDO - Murillo Macêdo..

LEI N' 5.194
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966

Regula o exercício das profissões de
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro
Agrônomo, e dá outras providências.

TÍTULO V
Das Disposições Gerais

Art. 84. O graduado por estabelecimen
to de ensino agrícola ou industrial de grau
médio, oficial ou reconhecido, cujo diploma
ou certificado esteja registrado nas reparti
ções competentes. só poderá exercer suas
funções ou atividades após registro nos Con
selhos Regionais.

Parágrafo único. As atribuições do gra
duado referido neste artigo serão regulamen
tadas pelo Conselho Federal, tendo em vista
seus currículos e graus de escolaridade.

PROJETO DE LEI
N9 4.645, DE 1990

(Do Sr. Renato Vianna)

Acrescenta dispositivo ao art. 18 da Lei
n' 7.839, de 12 dê outubro de 1989, que
"dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providên
cias".

(Apense-se ao Projeto de Lei n" 4.339,
de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 18, da Lei n' 7.839, de 12

de outubro de 1989. que dispõe sobre o Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço, passa
a vigorar acrescido do seguinte:

"IX - término do contrato de traba
lho por prazo estipulado."

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

Justificação

Em virtude, sem dúvida, de inadvertência)
do legislador a recente Lei n" 7.839, de 12
de outubro de 1989, ao dispor sobre o Fundo,
de Garantia do Tempo de.Serviço (FGTS) I
deixou de admitir a utilização, por parte do
trabalhador, da conta vinculada, ao término
do contrato de trabalho por prazo estipulado,
prevista no item I do art. 8', da Lei n° 5.107,
de 13 de setembro de 1966 em prejuízo, so
bretudo, dos empregados na construção civil,
e dos que trabalham por safra, seja de açúcar,
café, cacau e fumo localizados, predominan·
temente, no Sul do País.

Impõe-se, portanto, a imediata restaura
ção da norma legal em questão tendo em
vista o seu alto significado social, como o
faz o presente projeto.

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1990.
- Deputado Renato Viann-ª,
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA CQORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

LEI N" 7.839
DE 12 DE OUTUBRO DE 1989

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providên
cias.

Art. 18. A conta vinculada do trabalha
dor no FGTS poderá ser movimentada nas
seguintes situações:

I - despedida sem justa causa, inclusive
a indireta, de culpa recíproca e de força
maior, comprovados com o pagamento dos
valores de que trata o art. 16;

li - extinção total da empresa, fechamen
to de quaisquer de seus estabelecimentos, fi
liais ou agências, supressão de parte de suas
atividades, ou ainda falecimento do empre
gador individual, sempre que qualquer dessas
ocorrências implique rescisão de contrato de
trabalho, comprovada por declaração escrita
da empresa, suprida, quando for o caso, por
decisão judicial transitada em julgado;

III - aposentadoria concedida pela Previ
dência Social;

IV - falecimento do trabalhador, sendo
o saldo pago a seus dependentes, para esse
fim habilitados perante a Previdência Social,
segundo o critério adotado para a concessão
de pensões por morte. Na falta de depen
dentes; farão jus ao recebimento do saldo
da conta vinculada os seus sucessores previs
tos na lei civil, indicados em alvará judicial,
expedido a requerimento do interessado, in
dependente de inventário ou arrolamento;'

V - pagamento de parte das prestações
decorrentes de financiamento habitacional

concedido no âmbito do Sistema Financeiro
de Habitação - SFH, desde que:

a) o saldo da conta vinculada corresponda
a, no mínimo, 5 vezes a renda mensal do
mutuário;

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mí·
nimo, durante o prazo de 12 (doze) meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máxi·
mo 80% do montante da prestação;

VI - liquidação ou amortização extraor
dinária do saldo devedor de financiamento
imobiliário, observadas as condições estabe
lecidas pelo Conselho Curador, dentre elas

,a de que o financiamento seja concedido no
âmbito do SFH e haja interstício mínimo de
2 anos para cada movimentação;

VII - pagamento total ou parcial do preç0
da aquisição ete moradia própria, observadas
as seguintes condições;

a) o saldo da conta vinculada do adqui
rente deverá ser igualou superior a 5 (cinco)
vezes o valor da sua renda mensal;

b) seja a operação financiável nas condi
ções vigentes para o SFH;

VIII - quando permanecer 3 anos ininter
ruptos, a partir da vigência desta lei, sem
crédito de depósitos.

§ 1" A regulamentação das situações pre
vistas nos incisos I e II assegurará que a retira-

da a que faz jus o trabalhador corresponda
aos depósitos efetuados na conta vinculada
durante o período de vigência do último con
trato de trabalho, acrescida de juros e atuali
zação monetária, deduzidos os saques;

§ 2" O Conselho Curador disciplinará o dis
posto no inciso V, visando a beneficiar os
trabalhadores de baixa renda e a preservar
o equilíbrio financeiro do FGTS;

§ 3" O direito de adquirir moradia com
recursos do FGTS, pelo trabalhador, só po
derá ser exercido para um único imóvel;

§ 4° O imóvel objeto de utilização do FGTS
somente poderá ser objeto de outra transação
com recursos do Fundo na forma que vier
a ser regulamentada pelo Conselho Curador;

§ 5" O pagamento da retirada, após o perío
do previsto em regulamento, implicará atuali
zação monetária dos valores devidos.

LEI N' 5.107
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

Cria o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e dá outras providências.

Art. 8' O empregado poderá utilizar a
conta vinculada, nas seguintes condições,
conforme se dispuser em regulamento:

- Rescindido o contrato de trabalho, seja
sem justa causa, provada pelo pagamento
to dos valores a que se refere o art. 6° ou
por declaração da empresa, ou ainda por de
cisão da Justiça do Trabalho, seja por justa
causa nos termos do art. 483 da CLT, seja
por cessação da atividade da empresa ou pelo
término do contrato de trabalho por prazo
estipulado, ou ainda no caso de aposenta
doria concedida pela Previdência Social, a
conta poderá ser livremente movimentada.

PROJETO DE LEI
N' 4.647, DE 1990

(Do Sr. Fernando Bezerra Coelho)

Disciplina, com base no interesse na.
cional, os investimentos de capital estran·
geiro, incentiva os reinvestimentos e re
gula a remessa de lucros.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação; e de Economia, Indústria
e Comércio - art. 24, lI.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Consideram-se capitais estran

geiros, para os efeitos desta lei,' os bens, má
quinas e equipamentos entrados no Brasil
sem dispêndio inicial de divisas, destinados
à produção de bens ou serviços, bem como
os recursos financeiros ou monetários, intro
duzidos no País, para aplicação em atividades
econômicas, desde que, em ambas as hipóte
ses, pertençam a pessoas físicas ou jurídicas
residentes, domiciliadas ou com sede no exte
rior.

Art. 2' Ao capital estrangeiro que se in
vestir no País será dispensado tratamento ju-.

rídico idêntico ao concedido ao capital nacio
nal em igualdade de condições, sendo veda
das quaisquer discriminações não previstas
em lei.

Art. 3' Incumbe ao Banco Central do
Brasil manter um serviço especial de registro
de capitais estrangeiros, qualquer que seja
sua forma de ingresso no País, bem como
de operações financeiras com o exterior, no
qual serão registrados:

1) qs capitais estrangeiros que ingressarem
no País sob a forma de investimento direto
ou de empréstimo, quer em moeda, quer em
bens;

2) as remessas feitas para o exterior como
retorno de capitais ou como rendimentos des
ses capitais, lucros, dividendos, juros, amor
tizações, bem como as de royalties, de paga
mento de assistência técnica, ou por qualquer
outro título que implique transferência de
rendimentos para fora do País;

3) os investimentos de lucros dos capitais
estrangeiros;

4) as alterações do valor monetário do capi
tal das empresas, procedidas de acordo com
a legislação em vigor.

Parágrafo único. O registro dos reinvesti·
mentos a que se refere o item 3 será devido,
ainda que se trate de pessoa jurídica com
sede no Brasil, mas filiada a empresas estran
geiras ou controladas por maioria de ações
pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas
com residência ou sede no estrangeiro.

Art. 4" O registro de capitais estrangei
ros será efetuado na moeda do país de origem
e o reinvestimento de lucros simultaneamen
te em moeda nacional e na moeda objeto
do primeiro registro, ou, a. pedido do inves
tidor, na moeda do país para o qual poderiam
ser remetidos os rendimentos, realizada a
conversão à taxa cambial média do período
durante o qual foi comprovadamente efetua
do o renivestimento.

Parágrafo único. Se o capital for repre
sentado por bens, o registro será feito pelo
seu preço no país de origem ou, na falta de
comprovantes satisfatórios, segundo os vaIa
res apurados na contabilidade da empresa re
ceptora do capital ou ainda pelo critério de
avaliação que for determinado em regula
mento.

Art. 5" O registro do in,vestimento es
trangeiro será requerido dentro de 90 (noven
ta) dias da data de seu ingresso no País e
independente do pagamento de qualquer ta
xa ou emolumento. No mesmo prazo, a partir
da data da aprovação do respectivo registro
contábil pelo órgão competente da empresa,
proceder-se·á ao registro dos reinvestimentos
de lucros.

Art. 6" O Banco Central do Brasil toma
rá as providências necessárias para que o re
gistro dos dados a que se refrrem os artigos
anteriores seja mantido atua:Iizado, ficando
as empresas obrigadas a prestar as informa
ções que lhe forem solicitadas.

Art. 7" Consideram-se reinvestimentos,
para os efeitos desta lei, os rendimentos aufe

ridos por empresas estabelecidas no País e
atribuídos a residentes e domicilíados no ex-
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terior e que forem reaplicados nas mesmas
empresas de que lhe procedem ou em outro
setor da economia nacional.

Art. 8" As remessas de juros de emprés
timos, créditos e financiamentos serão consi
deradas como amortização de capital na parte
que excederem da taxa de juros constante
do contrato respectivo e de seu respectivo
registro, cabendo ao Banco Central do Brasil
impugnar e recusar a parte da taxa que exce
der a taxa vigorante no mercado financeiro
de onde procede o empréstimo, crédito ou
financiamento, na data de sua realização, pa
ra operações do mesmo tipo e condições.

Art. 9' As pessoas físicas e jurídicas que
desejarem fazer transferências para o exte
rior a títuLo de lucros, dividendos, juros,
amortizações, royalties, assistência técnica,
científica, administrativa e semelhantes deve
rão submeter aos órgãos competentes do
Banco Central do Brasil e da Secretaria da

'Receita Federal os contratos e documentos
que forem considerados neçessários para jus
tificar a remessa.

Parágrafo único. As remessas para o ex
terior dependem do registro da empresa no
Banco Central do Brasil e de prova de paga
mento ou retenção do Imposto de Renda que
for devido.

Art. 10. O Banco Central do Brasil po
derá, quando considerarnecessário, verificar
a assistência técnica, administrativa ou seme
lhante, prestada a empresas estabelecidas no
Brasil, que implique remessa de divisas para
o exterior, tendo em vista apurar a efetivi
dade dessa assistência.

Art. 11. Os pedidos de registro de con
:trato, para efeito de transferências financei
ras para o pagamento de royalties devidos
pelo uso de patentes, marcas de indústria e
de comércio ou outros títulos da mesma espé
cie serão instruídos com certidão probatória
da existência e vigência, no Brasil, dos res
pectivos privilégios concedidos pelo Instituto
Nacional de Propriedade Industrial.

Art. 12. As somas das quantias devidas
a título de royalties pela exploração de paten
.tes de invenção, ou uso de marca de indústria
e de comércio e porassistênciâ técnica, cientí
fica, administrativa ou semelhante, poderão
ser deduzidas, nas declarações de renda, até
o limite máximo estabelecido em ato do Po
der Executivo.

§ 10 Os coeficientes percentuais admiti
dos para as deduções a que se refere este
artigo, que incidirão sobre a receita bruta
do produto fabricado ou vendido, serão esta-o
belecidos e revistos periodicamente, median-.
te ato do Ministro da Fazenda, obedecidos
os seguintes critérios:

1) serão considerados os tipos de produção
ou atividades reunidos em grupos, segundo
o grau de essencialidade;

2) será considerado o custo elevado do de
senvolvimento de tecnologias inovadoras ou
de ponta, principalmente nos setores eIIt'que
a renovação tecnológica ocorra em grau alta
mente acelerado.

§ 2' As deduções de que este artigo trata
serão admitidas quando comprovadas as des-

pesas de assistência téenica, científica, admi
nistrativa ou semelhantes, desde que efetiva
mente prestados tais serviços, bem como me
diante o contrato de cessão ou licença de uso
de marcas e de patentes de invenção, regular
mente registrados no País, de acordo com
as prescrições do Código de Propriedade In
dustrial.

§ 3" Para efeito do limite percentual de
dedução a que se refere este artigo, não será
considerada assistência técnica, administra
tiva ou semelhantes, a compra de serviços
técnicos especializados a serem materialmen
te executados pelo prestador.

Art. 13. Fica o Governo autorizado a ce
lebrar acordos de cooperação administrativa
com países estrangeiros, visando ao intercâm
bio de informações de interesse fiscal e cam
bial, tais como remessas de lucros e royalties,
pagamento de serviços de assistência técnica
e semelhantes, valor de bens importados, alu
guéis de filmes cinematográficos, máquinas
etc., bem como de quaisquer outros elemen
tos que sirvam de base à incidência de tribu
tos.

Art. 14. É obrigatória, nos balanços das
empresas, inclusive sociedades anônimas, a
discriminação da parcela de capital e dos cré
ditos pertencentes a pessoas físicas ou jurídi
cas residentes, domiciliadas ou com sede no
exterior, registrados no Banco Central do
Brasil.

Art. 15. Igual discriminação será feita na
conta de lucros e perdas, para evidenciar a
parcela de lucros, dividendos,. juros e ·outros
quaisquer proventos atribuídos a pessoas físi
cas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou
com sede no estrangeiro cujos capitais este
jam registrados no Banco Central do Brasil.

Art. 16. Sempre que ocorrer grave dese
.quilíbrio no balanço de pagamen,tos, ou hou
ver sérias razões para prever a iminência de
tal situação, poderá o Conselho Monetário
Nacional impor restrições, por prazo limita
do, à importação e às remessas de rendimen
tos dos capitais estrangeiros e, para este fim,
outorgar ao Banco Central do Brasil mono
pólio total ou parcial das operações de câm
bio.

§ I" No caso previsto neste artigô, ficam
vedadas as remessas a título de retorno de
capitais e limitada a remessa de ~eus lucros,
até 10% (dez por cento) ao ano, sobre o capi
tal e reinvestimentos registrados na moeda
do país de origem, nos termos dos arts. 3°
.e 4" desta lei.

§ 2' Nos mesmos casos deste artigo, po
derá o Conselho Monetário Nacional limitar
.a remessa de quantias a título de pagamentos
de royalties e assistência técnica, administra
tiva ou semelhante até o limite máximo cumu
lativo anual de 5% (cinco por cento) da recei
ta bruta da empresa.

§ 3' Ainda nos casos deste artigo, fica
,o Banco Central do Brasil autorizado a baixar
linstruções limitando as despesas cambiais
com "Viagens Internacionais",

Art. 17. Em; qualquer circunstância e
qualquer que seja o regime cambial vigente
não poderão ser concedidas as compras de

câmbio para remessa de.lucros, juros, royal~
ties, assistência técnica e retorno 'tle capitais;
condições mais favoráveis do que as que se
aplicarem às remessas para pagamento de im
portações de mercadorias.

Art. 18. Os lucros provenientes da ven
da de propriedades imóveis, inclusive da ces
são de direitos, quando o proprietário for
pessoa física ou jurídica residente ou com
sede no exterior, será tributado em confor
midade com a legislação aplicável aos rendi
mentos de não residentes no País.

Art. 19. O Tesouro Nacional e as entida
des oficiais de crédito público da União. e
dos Estados, inclusive sociedades de econo
mia mista por eles controladas, só poderão
garantir empréstimos, .crédito ou financia
mentos obtidos no exterior, por empresas cu
ja maioria de capital com o direito a voto
pertença a pessoas não residentes no País,
mediante autorização legal.

Art. 20. As empresas commaioria de ca
pital estrangeiro,.ou filiais deempresas sedia
das no exterior, não terão acesso ao crétido
das entidades e estabelecimentos menciona
dos no artigo anterior até o início compro
vado de suas operações, excetuados projetos
considerados de alto interesse para a econo
mia nacional, mediante autorização especial
do Conselho Monetário Nacional.

Art. 21. As entidades, estabelecimentos
de crédito, a que se refere o art. 19, s6 pode
rão conceder empréstimos, créditos ou finan
ciamentos para novas inversões a serem reali
zadas no ativo fixo da empresa cuja maioria
de capital, com direito a voto, pertença a
pessoas não residentes no País, quando elas
estiverem aplicadas em setores de atividades
e regiões econômicas de alto interesse nacio
nal, definidos e enumerados em decreto do
Poder Executivo, mediante audiência do
Conselho Monetário Nacional.

Parágrafo único. Também a aplicação de
recursos provenientes de fundos públicos de
investimentos, criados por lei, obedecerá à
regra estabelecida neste artigo.

Art. 22. Os critérios fixados para a im
portação de máquinas e equipamentos usados
serão os mesmos para os investidores e em
presas estrangeiras e nacionais.

Art. 23. P Banco Central do Brasil reali
zará, periodi~amente, em colaboração com
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís
tica, o censo dos capitais estrangeiros aplica
dosno País.

Art. 24. Os censos deverão realizar-se
nas datas dos Recenseamentos Gerais do
Brasil, registrando a situação das empresas
e capitais estrangeiros em 31 de dezembro
'~o ano anterior.

Art. 25. Caberá ao Banco Central do
Brasil elaborar o plano e os formulários do
censo a que se referem os artigos anteriores,
de forma a permitir uma análise completa
da situação, movimentos e resultados dos ca
pitais estrangeiros.
- Art. 26. -Com base nos censos realiza
dos', o Banco Central do Brasil elaborará rela
t6rio contendo ampla e pormenorizada expo-
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sição ao Conselho Monetário Nacional e ao
Congresso Nacional. '

Art. 27. Ao capital estrangeiro âplicado
em atividades produtoras de bens e serviços
de consumo suntuário, definidas em decreto
do Poder Executivo, mediante audiência do
Conselho Monetário Nacional, é limitada a
remessa de lucros para o exterior anualmente
a 10% (dez por cento) do capital registrado
no Banco Central do Brasil.

§ I" As remessas de lucros que excede
rem o limite estabelecido neste artigo serão
consideradas retorno de capital e deduzidas
do registro cor~espondente para efeito de re
messas futuras.

§ 2" É facultado o registro como capital
estrangeiro dos recursos excedentes, referi
dos no parágrafo anterior, se aplicados nas
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste em
atividades consideradas de interesse para o
desenvolvimento regional relacionadas em
decreto do Poder Executivo.

§ 3" Nas hipóteses previstas no § 1" do
art. 16 da presente lei, a remessa de lucros
dos capitais a que se refere este artigo será
limitada até o máximo de 5% (cinco por cen
to) ao ano sobre o montante dos registms
efetuados na forma dos arts. 3" e 4"

Art. 28. Sem prejuízo de outras sanções
aplicáveis, a infração às disposições desta lei
acarretará a aplicação, pelo Banco Central
do Brasil, de multa variável entre um milhão
e dez milhões de cruzados novos.

§ I" Os valores mínimo é máximo da
multa de que trata este artigo serão reajus
tados mensalmente de acordo com a variação
do poder aquisitivo da moeda nacional.

§ 2" A multa devida será monetariamen
te corrigida de acordo com a variação do po
der aquisitivo da moeda nacional, na data
do seu efetivo pagamento.

Art. 29. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação. Revogam-se as disposi
ções em contrário, especialmente o disposto

,no art. 43 da Lei n" 4.131, de 3 de setembro
de 1962, com a redação que lhe foi dada pela
Lei n'i 4.390, bem como revogados o pará
grafo único do art. 52, e as letras d e e do
parágrafo único do art. 71 da Lei n" 4.506,
de 30 de novembro de 1964, além das demais
disposições em contrário.

Justificação

No período 1948-1988, 40 anos portanto,
a economia brasileira cresceu a uma taxa bas
tante satisfatória: o Produto Interno Bruto
real aumentou em média 6,3% ao ano, equi
valendo a algo próximo dos 3,7% por habi
tante.

Tal taxa de crescimento levou o Brasil a
ocupar a 8' posição entre as nações mais de
senvolvidas do mundo ocidental, com um

,Produto Interno Bruto da ordem dos 350 bi
lhões de dólares anuais.

A taxa de crescimento, entretanto, não foi
sempre uniforme e apresentou nos anos 80
um ritmo bastante menor do que nos períodos
anteriores, devido, em parte, à aceleração
.da inflação e ao declínio das taxas, brutas de

investimentos - formação bruta de capital
- e ao declínio da sua produtividade.

Durante aqueles quarenta anos, observou
se que o chamado modelo brasileiro de priori
dade do crescimento econômico a qualquer
custo baseou-se em 3 pilares, a saber: (1)
a substituição de importações; (2) participa
ção do Estado como empresário; e (3) a cap
tação de poupança externa, inicialmente sob
a forma de capitais de risco e, ultimamente,
sob a forma de capitais de empréstimo.

O deseilVolvimento econômico desse pe
ríodo, estimulado principalmente pela produ
ção substitutiva de importações, foi acompa
nhado de diferentes modificações estruturais.
O setor industrial aumentou sua participação
na composição do produto interno, enquanto
que o coeficiente de importações, em termos
reais, caía a níveis sem precedentes.

Infelizmente, com a eclosão da crise cam
biaI, potencializada com a fálência mexicana
-setembro de 1982 -, foram interrompidos
os já congestionados fliJxos de capitais de em
préstimos para o Brasil, aO mesmo tempo
çm que se iniciava um indesejável processo
de alargamento do déficit público. A conse
qüência natural destes processos foi a sensível
redução da taxa bruta de investimentos para
um nível próximo dos 16-18% do Produto
Interno Bruto.

Tal fato redundou no rápido esgotamento
de nossa capacidade inst,alada resultando nos
"altos" e "baixos" de nossas recentes taxas
de crescimento.

Paralelamente, observamos um crescimen
to demográfico inusitado. Entre 1970 e 1988
- em apenas 18 anos - a'população brasi
leira crescia nada menos do que 50 milhões
de pessoas, ou seja, quase a população de
uma França!
, Ào mesmo tempo~ constata-se que nossa
população jovem - com' ,menos do que 20
anos de idade ,- atingia a impressionante
marca dos 70 milhões, ou seja: uma Alema
nha!

Mais ainda, somando-se a população com
menos do que 20 anos com a população de
mais de 64 anos, ambas fora da força de traba
lho mas certamente consumidoras de bens
e serviços, e cotejando-as com a população
com capacidade de trabalhar (21 a 64 anos),
registramos uma taxa de depéndência supe
iior à unidade. Isto significa que temos uma
estrutura démcigráfica considerada "explosi
va", pois para "cada um brasileiro trabalhan
do" existem nada menos do que 1,25 "fora
da força de trabalho".

Comparações internacionais nos revelam
que esta taxa de dependência é de 0,44 na
Alemanha, de 0,52 na França, de 0,46 na
Itália, de 0,52 na Inglaterra e 0,70 nos Esta
dos Unidos.

A despeito de apresentarmos uma taxa de
crescimento demográfico bastante menor do
que no passado recente, as perspectivas para
o ano 2000, isto é, dentro de apenas 10 anos,
são de que a taxa de dependência continue
elevada: na marca dos 1,20.

No Brasil, cuja força de trabalho cresce
a taxas ainda elevadas - na melhor das hipó-

teses teremos gerado mais de 30 milhões até
o próximo ano 2000, ou seja: um Canadá.
Fica claro que se faz necessário não apenâs
manter um elevado ritmo de crescimento pa
ra criar oportunidades de emprego, mas tam
bém promovermos investimentos sociais ne
cessários para resgatar a imensa dívida social
ora existente em nossa sociedade.

As alternativas para viabilização do neces
sário crescimento econõmico são, a nosso
ver, apenas duas: (1) o fechamento da nossa
sociedade com o objetivo de elevar a chama
da poupança doméstica forçada a níveis com
patíveis com os objetivos de geração de em
prego de oferta de bens e serviços sociais
para todos os membros de nossa sociedade;
ou (2) a abertura da nossa economia com
o objetivo de minimizarmos o esforço domés
tico de geração de poupança através da impo
sição do subconsumo eda perda da eficiência
econômica. . ,

O fechamento da nossa sociedade nos pare
ce uma SOlUÇa0 inviável. Na verdade, o Brasil
já é um dos países mais fechados do mundo.
A relação entre importação e PIB encontra
se ao redor de 4%, percentual iriferior ao
da China comunista. O País está, há anos,
limitado a um volume de importações anuais
em torno de US$ 14 bilhões, aí incluídas im
portações de petróleo e de alimentos, o que
deixa margem insuficiente para as importa
ções de equipamentos indispensáveis à reno
vação e modérnizáção do parque iildlistrial
'do País.

Estou convicto de 'que a retomada 'do nosso
crescimento econômico está intimamente li
gada à nossa capacidade de atraírmos a pou
pança externa.

Entendemos que a única alternativa de
poupança externa seja aquela sob a forma
de capital de risco: pois tanto nós quanto
os detentores, de 'empréstimos hão estamos
dispostos a repe.tir a aventura dos andS 60/70,
que nos conduziram ao pesadelo de 'nossa
colossal dívida 'externa.

A Constituição Federal dispõe, no seu art.
172, que a lei disciplinará, com base no inte
resse nacional, os investimentos de capital
estrangeiro, i'IJ.centivará os reinvestimentos e
regulará a remessa de lucros.

Atualmente a matéria é regida pelo dispos
to na Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962,
modificada pela Lei n" 4.390, de 29 de agosto
de 1964, e pelo Decreto-Lei n" 2.073, de 20

'de dezembro de 1983, bem como por dispo-
sições da Lei n" 3.470,' de 28 de novembro
de 1958, da Lei n" 4.506, de 30 de novembro
de 1964, e do Decreto-Lei n" 1.730, de 17
de' dezembro de 1979.

Trata-se de legislação extremamente restri
tiva, que já data de 27 anos, elaborada quan
do tanto a realidade do País, nos primórdios
de seu desenvolvimento econômico e indus
trial, como a do comércio internacional, ain
da não voltado para um conceito de integra
ção e complementação de produção e consu
mo, eram bem diferentes daquela existente
no momento atual.

A legislação em causa, em linhas gerais,
,além de estabelecer um limite baixo (média
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RETORNO LÍQUIDO PARA O ACIONISTA

(Quadro Comparativo)

TRATAMENTO LEGAL DO CAPITAL ESTRANGEIRO

OPERAÇÕES ENTRE EMPRESAS INTERDEPENDENTES

(Quadro Comparativo)

Brasil Austrá- México Espanha Singa- Ingla-
1ia pura terra

Impostos

IRPJ 40% 49% 35% 35% 33% 35%
RF-DIV 25% 25%
SUPLEM 40-60%

Deduções

ROYALTY N S S S S S
SERVIÇO N S S S S S
ASSIST T N S S S S S
SOFTWARE N S S S S S

Remessas

ROYALTY N S S S S S
SERVIÇO N S S S S S
ASSIST T N S S S S S
SOFTWARE N S S S S S

Nos casos em que o investidor estrangeiro
controla a empresa detentora do investimen
to, os pagamentos por patentes e processos
de produçiio são literalmente proibidos, e os
pagamentos por assistência são considerados
indedutíveis, independentemente de limite.

trienal de 12% sobre o capital investido no
mesmo período) para a remessa de lucros,
submetendo o excedente a um imposto suple
mentar de renda de caráter confiscatório,
também'submete a um limite bastante baixo
a possibilidade de pagamentos pela cessão
de patentes e processos de produção, e por
assistência técnica, científica, administrativa
e semelhantes, vedando que seja o execesso
considerado como despesa para efeitos fis
cais.

A realidade é que a experiência tem de
monstrado que a flexibilidade no fluxo de
capitais e resultados é fator bási~o na defini
ção de localização dos negócios. E uma postu
ra que vem sendo intensificada ao longo do
tempo e tende a tornar-se' absolutamente do
minante.

Ademais, o sistema atual limita e veda o
pagamento, e portanto a recuperação de cus
tos de investiinentos no desenvolvimento tec
nológico. Tavez por entender que a tecno
logia quando transferida do exterior, já se
encontra amortizada.

Isto poderia ser verdade h,í 30 anos atrás,
mas não o é hoje, com a aceleração do desen
volvimento da tecnologia, com a integração
de mercados a nível mundial, e diante do
interesse do investidor estrangeiro e do País,
de exportarem os produtos aqui fabricados.

Hoje é norma que a tecnolôgia transferida
deva ser a mais recente, e aquele que a trans
fere necessita recobrar os custos específicos,
sob pena de não poder prosseguir nas suas
atividades de pesquisa, ou de ter prejuízo,
ou até de ter glosadas pelas autoridades fis
cais de seu país aqueles custos não recupe
rados.

Este quadro, evidentemente, afasta os in
vestimentos, levando à decisão de fabricar
no Brasil e só ser tomada quando não exista
outra alternativa, e mesmo neste caso as deci
sões haverão de ter o menor comprometi
mento possível, principalmente em relação
a projetos que devam ou tendam a se expan
dir a médio ou longo prazo, financeiro prefe
rencialmente ao investimento de risco.

Este quadro agrava-se mais ainda quando
se trata de atividades nas áreas de alta tecno
logia e tecnologia de ponta, onde a rápida
obsolescência obriga à inversão constante de
altos volumes de recursos em pesquisas, cujos
custos devem ser recobrados também de for
ma rápida, para possibilitar o reinvestimento.
Dentro do atual sistema, seria simples suicí
dio econômico a decisão, tomada por um in
vestidor estrangeiro, de eleger o Brasil como
único fabricante de determinado produto que
envolva alta tecnologia, ou tecnologia de
ponta.

Note-se ainda que o rigor do sistema, quan
to a esses aspectos, penaliza o investidor que
é dono da tecnologia, quando este é que deve
ria ser estimulado, por estar estabelecido no
País, e ser de quem se pode esperar o empre
go da melhor tecnologia e sua constante atua
lização, e cuja presença produz, nas áreas
com que interage, inegável efeito de alavan
cagem do desenvolvimento tecnológico.

Para melhor adequar o estatuto do capital
estrangeiro à atual realidade, estamos apre
sentando projeto de lei que propõe sua refor
mulação. Ao advogarmos a redução dos ônus
e barreiras de natureza fiscal, que indiscrimi
nadamente impedem, como antes menciona
do, o livre fluxo de lucros, assim como paga
mentos, admitidos universalmente, de royal
ties por direitos intangíveis, e por serviços
de natureza técnica e semelhantes, preser
vamos e reforçamos os dispositivos legais que

Tal sistema revela-se não só extremamente
mais restritivo que aquelas vigentes nos paí
ses em desenvolvimento em geral, incluídos
aqueles do bloco socialista, mas também to
talmente inadequado em relaç<io à atual reali
dade econômica mundial, e tenderá a margi
nalizar o Brasil dos processos de investimento
e de integração global hoje em andamento.

O sistema vigente foi concebido para limi
tar a remessa de lucros, e para estimular o
reinvestimento, através de medidas inibido
ras, enquanto que a prática mundial tenta
obter os mesmos resultados, mediante a ofer
ta de incentivos de natureza positiva. Os qua
dros abaixo ilustram esse ponto a partir
de uma comparação entre as práticas adota
das no Brasil e nos seus principais concor
rentes na atração do fluxo de capitais.

LUCRO IRPJ IRF-DIV SUPLEM LÍQUIDO

100 40 15 10 35
100 35 16.3 48.7
100 49 51
100 35 65
100 35 65
100 33 67

País

Brasi'l
Espanha
Austrália
México
Inglaterra
Singapura
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asseguram o severo controle dos investimen
tos estrangeiros pela autoridade monetária.
realçando o papel do Banco Central do Bra
sil.

A abolição de limites para as remessas de
lucros, ao contrário do que possa parecer,
não significa eliminar algo que tenha impe
dido ou venha impedindo a perda de capitais
pelo País.

Muito pelo contrário. Historicamente,
poucas empresas têm excedido o limite de
12% anuais para remessas, 'e o volume de
reinvestimentos de lucros no País nunca foi
significativo.

Evidentemente. ou o mecanismo de prote
ção é dispensável, ou o lucro do investidor
estrangeiro vem sendo realizado fora do País.
com prejuízo evidente para a economia na
cional.

Em qualquer dos casos, a eliminação das
restrições somente poderá resultar positiva.

Por outro lado. a eliminação de restrições
indiscriminadas ao pagamento de royalties e
ao pagamento por serviços técnicos, não sig
nifica permissividade.

Além do funcionamento das regras de mer
cado, que universalmente impõe eqüidade a
tais transações. é determinado o estabeleci
mento de limites gerais e objetivos através
da exigência da aprovação e registro dos con
tratos pelo Instituto Nacional de Propriedade

. Industrial, para legitimar a dedutibilidade
dos pagamentos, mantém-se. a nível indivi
duaI e específico. a possibilidade de seu con
trole qualitativo e quantitativo.

Permanece também a limitação da remessa
de lucros nos casos de investimentos na pro
dução de bens e serviços suntuários, com a
alternativa de reinvestimento em regiões e
setores de interesse para a economia nacio
nal, assim como a sistemática de monitora
mento censitário do volume. destinação e
comportamento dos investimentos estrangei
ros no País.

O Brasil encontra-se hoje em um estágio
de desenvolvimento que. por si só, é sufi
ciente para atrair o investidor estrangeiro.
e para estimulá-lo a aqui reinvestir lucros ob
tidos.

Nada mais oportuno que abolir mecanis
mos que, criados para compelir a realização
de maior lucro. e obrigar ao reinvestimento,
não tem obtido uma coisa nem outra, mas
ao contrário tem funcionado como obstáculos
ao ingresso do capital estrangeiro no País.

O projeto de lei que hoje apresento não
pretende ser a última palavra sobre este im
portante e polêmico assunto. Ele está aberto
às contribuições e sugestões que certamente
serão oferecidas pelos meus pares ao longo
da sua tramitação. Espero que a análise seja
feita sem paixões ou preconceitos e que pre
valeçam o bom senso e o realismo sobre esta
questão que considero fundamental para dar
mos passos decisivos rumo ao desenvolvi
mento econômico tão reclamado e cobrado
pela imensa maioria da nação brasileira.

Brasília, 22 de fevereiro de 1990. - Fer
nando Bezerra Coelho, Deputado Federal.

LEGlSLAÇÃO elTADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMlSSÔES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VII
Da Orqem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da

Atividade Econômica

Art. 172.. A lei disciplinará. com base no
interesse nacional. os investimentos de capi
tal estrangeiro. incentivará os reinvestimen
tos e regulará a remessa de lucros.

LEI N" 4.131
DE 3 DE SETEMBRO DE 1962

Disciplina a aplicação do capital es
trangeiro e as remessas de valores para
o exterior.

Faço saber que o Congresso Nacional de
cretou, o Presidente da Replíblica sancionou.
nos termos do § 2" do art. 70 da Constituição
Federal. e eu. Auro Moura Andrade, Presi
dente do Senado Federal, promulgo. de acor
do com o disposto no § 4" do mesmo artigo
da Constituição, a seguinte lei:

Art. 1" Consideram-se capitais estran
geiros, para os efeitos dessa lei, os bens, má
quinas e equipamentos. entrados no Brasil,
sem dispêndio inicial de divisas. destinados
à produção de bens ou serviços, bem como
os recursos financeiros ou monetários, intro
duzidos no País. para aplicação em atividades
econômicas desde que, em ambas as hipóte
ses, pertençam a pessoas físicas ou jurídicas
residentes, domiciliadas ou com sede no exte
rior.

Art. 2" Ao capital estrangeiro que se in
vestir no País, será dispensado tratamento
jurJdico idêntico ao concedido ao capital na
cional em igualdade de condições, sendo ve
dadas quaisquer discriminações não previstas
na presente lei.

Do Registro dos Capitais
Remessas e Reinvestimentos

Art. 3" Fica instituído, na Superinten
dência da Moeda e do Crédito, um serviço
especial de registro de capitais estrangeiros,
qualquer que seja sua forma de ingresso no
País, bem como de operações financeiras com
o exterior, no qual serão registrados:

a) os capitais estrangeiros que ingressarem
no País sob a forma de investimento direto
ou de empréstimo. quer em moeda, quer em
bens;

b) as remessas feitas para o exterior com
o retorno de capitais ou como rendimentos
desses capitais, lucros, dividendos, juros,
amortizaçõys, bem como as de royalties, de
pagamento de assistência técnica, ou por
qualquer outro título que para for:;l do País
implique transferência de rendimentos;

elos reinvestimentos de lucros dos capitais
estrangeiros;

dI as alterações do valor monetário do ca
pital das empresas procedidas de acordo com
a legislação em vigor.

Parágrafo único. O registro dos reinvesti
mentos a que se refere a letra c será devido.
ainda que se trate de pessoa jurídica com
sede no Brasil mas filiada a empresa estran
geira ou controlada por maioria de ações per
tencentes a pessoas físicas ou jurídicas com
residência ou sede no estrangeiro.

Art. 4' O registro de capitais estrangei
ros será efetuado na moeda do país de onde
forem originários e dos reinvestimentos dOI
lucros em moeda nacional.

Par~grafo único. Se o capital for repre
sentado por bens, o registro será feito pelo
seu preço no país de origem ou. na falta de
comprovantes satisfatórios. segundo os valo
res apurados na Contabilidade da empresa
receptora do capital. ou ainda pelo critério
de avaliação que for determinado em regula
mento.

Art. 5" O registro do investimento es
trangeiro será requerido dentro de trinta dias
da data de seu ingresso no País e indepen
dente do pagamento de qualquer taxa ou
emolumento. No mesmo prazo, a partir da

'. data da aprovação do respectivo registro con
tábil. pelo órgão competente da empresa.
proceder-se-á ao registro dos reinvestimentos
de lucros.

Parágrafo único. Os capitais estrangeiros
e respectivos reinvestimentos de lucros iá
existentes no País também estão sujeito; a
registro. o qual será requerido por seus pro
prietários ou responsáveis. pelas empresas
em que estiverem aplicados. dentro do prazo
de 180 dias da data da publicação desta lei.

Art. 6" A Superintendência da Moeda e
do Crédito tomará as providências necessá
rias para que o registro dos dados a que se
referem os artigos anteriores seja mantido
atualizado, ficando as empresas obrigadas a
prestar as informações que ela lhes solicitar.

Art. 7" Considera-se reinvestimento. pa
ra os efeitos de registro. as quantias que pode
riam ter sido legalmente remetidas para o
exterior, a título de rendimentos. e mio o
foram, sendo aplicadas na própria empresa
de que procedem ou em outro setor da econo
mia nacional.

Das Remessas de Juros, "Royalties"
e por Assistência Técnica

Art. 8" As remessas de juros de emprés
timos, créditos e financiamentos serão consi
deradas como amortização do capital na parte
que excederem da taxa de juros constante
do contrato respectivo e de seu respectivo
registro, cabendo à Sumoc impugnar e recu
.sar a parte da taxa que exceder à taxa vigo
rante no mercado financeiro de onde procede
o empréstimo. crédito ou financiamento, na
data de sua realização: para operações do
mesmo tipo e condições.

Art. 9" As pessoas físicas e jurídicas que
desejarem fazer transferências para o exte
rior a título de lucros. dividendos, juros,'
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amortizações, royalties, assistência técnica,
científica. administrativa e semelhantes, de
verão submeter aos órgãos competentes da
Sumoc e da Divisão de Imposto sobre a Ren
da, os contratos e documentos que forem con
siderados necessários para justificar a remes
sa.

Parágrafo único. As remessas para o ex
terior dependem do registro da empresa na
Sumoc e de prova do pagamento do imposto
de renda que for devido.

Art. 10. O Conselho da Superintendên
cia da Moeda e do Crédito poderá. quando

.considerar necessário, verificar a assistência
técnica administrativa ou semelhante, pres
tada a empresas estabelecidas no Brasil. que
impliquem remessas de divisas para o exte
rior, tendo em vista apurar a efetividaoe d~s

sa assistência.
Art. 11. A transferência para o paga

mento de royalties devidos por patentes de
invenção, marcas de indústria e comércio ou
outros títulos da mesma espécie, depende de
prova, da parte do interessado, de que os
respectivos privilégios não caducaram no país

. de origem.
Art. 12. As somas das quantias devidas

a título de royalties pela exploração de paten
tes de invenção, ou uso de marcas de indústria
e de comércio e por assistência técnica. cientí
fica, administrativa ou semelhante, poderão
ser deduzidas nas declarações de renda, para
efeito do art. 37 do Decreto n" 47.373. de
7 de dezembro de 1959, até o limite máximo
de 5% (cinco por cento) da receita bruta do
produto fabricado ou vendido.

§ 1" Serão estabelecidos e revistos perio
dicamente, mediante ato do Ministro da Fa
zenda, os coeficientes percentuais admitidos
para as deduções a que se refere este artigo.
considerados os tipos de produção ou ativida
des, reunidos em grupos, segundo o grau de
·essencialidade.

§ 2" As deduções de que este artigo trata,
serão admitidas quando comprovadas as des
pesas de assistência técnica, científica, admi
nistrativa ou semelhantes, desde que efetiva
mente prestados tais serviços, bem como me
diante o contrato de cessão ou licença de uso
de marcas e de patentes de invenção, -regular
mente registrado no País. de acordo com as
'prescrições do Código de Propriedade Indus
-trial.

§ 3'.' As despesas de assistência técnica,
científica, administrativa e semelhantes, so
mente poderão ser deduzidas nos cinco pri
meiros anos de funcionamento da empresa
ou da introdução de processo especial de pro
dução, quando demonstrada sua necessida
de, pOdendo este ser prorrogado até mais
cinco anos, por autorização do Conselho da
Superintendência da Moeda e do Crédito.

Art. 13. Serão consideradas como lucros
distribuídos e tributados, de acordo com os
arts. 43 e 44, as quantias devidas a título de
royalties pela exploração de patentes de in
venção e por assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhante, que não satis
fizerem as condições ou excederem os limites
previstos no artigo anterior.

Parágrafo iínico. Também será tributado
de acordo com os arts. 43 e 44 o total das
quantias devidas a pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou sediadas no exterior, a título
do uso de marcas de indústria e de comércio.

Art. 14. Não serão permitidas remessas
para o pagamento de royalties, pelo uso de
patentes de invenção e de marcas de indústria
ou de comércio, entre filiais ou subsidiárias
de empresa estabelecida no Brasil e sua ma
triz com sede no exterior ou quando a maioria
do capital da empresa no Brasil pertença aos
titulares do .recebimento dos royalties no es'
trangeiro.

Parágrafo único. Nos casos de que trata
este artigo não é permitida a dedução prevista
no art. 12.

Art. 15. A prática de fraude aduaneira
ou cambial que resulta de sub ou superfatu
ramento na exportação ou na importação de
bens e mercadorias, uma vez apurada em pro
cessO administrativo regular, no qual será as
segurada plena defesa ao acusado, importará
na aplicação aos responsáveis, pelo Conselho
da Superintendência da Moeda e do Crédito,
de multa de até dez vezes o valor das quantias
sub ou superfaturas, ou da penalidade de
proibição de exportar e importar por prazo
de um a cinco anos. -

Art. 16. Fica o Governo autorizado a ce
lebrar acordos de cooperação administrativa
com países estrangeiros. visando ao intercâm
bio de informações de interesse fiscal e cam
bial. tais como remessas de lucros e royalties,
pagamento de serviços de assistência técnica
e semelhantes, valor de bens importados, alu
guéis de filmes cinematográficos, máquinas
etc., bem como de quaisquer outros elemen
tos que sirvam de base a incidências de tribu
tos.

Parágrafo único. O Governo procurará
celebrar com os Estados e Municípios acor
dos ou convênios de cooperação fiscal, visan
do a uma ação coordenada dos controles fis
cais exercidos pelas repartições federais, esta
duais e muniCipais, a fim de alcançar maior
eficiência na fiscalização e arrecadação de
quaisquer tributos e na repressão à evasão
e sonegação fiscais.

Dos Bens e Depósitos no Exterior e das
Normas de Contabilidade

Art. 17. As pessoas físicas e jurídicas do
miciliadas ou com sede no Brasil, ficam obri
gadas a declarar à Superintendência da Moe
da e do Crédito, na forma que for estabe
lécida pelo respectivo Conselho, os bens e,
valores que possuírem no exterior, inclusive
depósitos bancários, excetuados, no caso de
estrangeiros, os que possuíam ao entrar no
Brasil.

Parágrafo único. Dentro do prazo de
trinta dias contados da vigência desta lei, o
Conselho da Superintendência da Moeda e
do Crédito baixará instruções a respeito, fi
xando o prazo de sessenta dias para as decla
rações iniciais.

Art. 18. A inobservância do preceito do 
artigo anterior importará em que os valores
e depósitos bancários no exterior sejam consi-

derados produto de enriquecimento ilícito e
como tais objeto de processo criminal, para
que sejam restituídos ou compensados com
bens ou valores existentes no Brasil. os quais
poderão ser seqüestrados pela Fazenda Públi
ca, na medida em que sejam suficientes para
tanto.

Art. 19. As pessoas físicas ou jurídicas,
domiciliadas ou com sede no Brasil, deverão,
ainda, comunicar à Superintendência da
Moeda e do Crédito as aquisições de novos
bens e valores no exterior, indicando os re
cursos para tal fim usados.

Parágrafo único. Anualmente. até o dia
31 de janeiro, comunicarão, outrossim, à Su
moc o montante de seus depósitos bancários
no exterior, a 31 de dezembro do ano ante
rior, com a justificação das variações neles
ocorridas.

Art. 20. Por ato regulamentar, o Poder
Executivo estabelecerá planos de contas e
normas gerais de contabilidade, padroniza
das para grupos homogêneos de atividades
adaptáveis às necessidades e possibilidades
das empresas de diversas dimensões.

Parágrafo único. Aprovados, por ato re
gulamentar, o plano de contas e as normas
gerais contábeis a ela aplicáveis, todas as pes
soas jurídicas do respectivo grupo de ativi
dades serão obrigadas a observá-los em sua
contabilidade, dentro dos prazos previstos
em regulamento, que deverão permitir a
adaptação ordenada dos sistemas em prática.

Art. 21. É obrigatória, nos halanços das
empresas, inclusive sociedades anônimas, a
discriminação da parcela de capital e dos cré
ditos pertencentes a pessoas físicas ou jurídi
cas, residentes, domiciliadas ou com sede no
exterior, registrados na Superintendência da
Moeda e do Crédito.

Art. 22. Igual discriminação será feita na
conta de lucros e perdas, para evidenciar a
parcela de lucros, dividendos, juros e outros
quaisquer proventos atribuídos a pessoas físi
cas ou jurídicas, residentes, domiciliadas Çlu
com sede no estrangeiro, cujos capitais este
jam registrados na Superintendência da Moe
da e do Crédito.

Disposições Cambiais

Art. 23. As operações cambiais no mer
cado de taxa livre serão efetuadas através
de estabelecimentos autorizados a operar em
câmbio, com a intervenção de corretor oficial
quando previsto em lei ou regulamento, res
pondendo ambos pela identidade do cliente,
assim como pela correta classificação das in
formações por este prestadas, segundo nor
mas fixadas pela Superintendência da Moeda
e do Crédito.

§ 1" As operações que não se enquadrem
claramente nos itens específicos do Código
de Classificação adotado pela Sumoc, ou se
jam classificáveis em rubricas residuais, como
"Outros" e "Diversos", só poderão ser reali
zadas através do Banco do Brasil S.A.

§ 2" Constitui infração imputável ao esta
belecimento bancário, ao corretor e ao clien
te, punível com multa equivalente ao triplo
do valor da operação para cada um dos infra-
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tores, a declaração de falsa identidade no for
mulário que. em número de vias e segundo
o modelo determinado pela Superintendên
cia da Moeda e do Crédito, ser exigido em
cada operação. assinado pelo cliente c visado
pelo estabelecimento bancário e pelo corre
tor que nela intervierem.

§ 3" Constitui infraçlio. de responsabili
dade exclusiva do cliente, punível com multa
equivalente a 100% (cem por cento) do valor
da operação, a.declaração de informações fal
sas no formulário a que se refere o § 2"

§ 4" Constitui infração. imputável ao es
tabelecimento bancário e ao corretor que in
tervierem na operação, punível com multa
equivalente de 5% (cinco por cento) a 100%
(cem por cento) do respectivo valor. para
cada um dos infratores, a classificação incor
reta. dentro das normas fixadas pelo Conse
lho da Superintendência da Moeda e do Cré
dito. das mformações prestadas pelo cliente
no formulário a que se refere o § 2" deste
artigo.

§ 5" Em caso de reincidência. poderá ()
Conselho da Superintendência da Moeda e
do Crédito cassar a autorização para operar
em câmbio aos estabelecimentos bancários
que negligenciem o cumprimento do disposto
no presente artigo e propor à autoridade com
petente igual medida em relação aos corre
tores.

§ 6" O texto do presente artigo constará
obrigatoriamente do formulário a que se refe
re o § 2"

Art. 24. Cumpre aos estabelecimentos
bancários autorizados a operar em câmbio.
transmitir à Superintendência da Moeda e
do Crédito, diariamente. informações sobre
o montante de compra e venda de câmbio.
com a especificação de suas finalidades. se
gundo a classificação estabelecida.

Parágrafo único. Quando os comprado
res ou vendedores de câmbio forem pessoas
jurídicas, as informações estatísticas devem
corresponder exatamente aos lançamentos
contábeis correspondentes destas empresas.

Art. 25. Os estabelecimentos bancários
que deixarem de informar o montante exato
das operações realizadas ficarão sujeitos à
multa até o máximo correspondente a 30
(trinta) vezes o maior salário mínimo atual
vigorante no País. triplicada no caso de reinci
dência.

Parágrafo único. A multa será imposta
pelo inspetor-geral de Bancos havendo recur
so de seu ato, sem efeito suspensivo. para
o Conselho da Superintendência da Moeda
e do Crédito dentro do prazo de 15 (quinze)
dias da data da intimação.

Art. 26. No caso de infrações repetidas.
o inspetor-geral de Bancos solicitará ao dire
tor executivo da Superintendência da Moeda
e do Crédito o cancelamento da autorização
para operar em câmbio, do estabelecimento
bancário por elas responsável, cabendo a de
cisão final ao Conselho da Superintendência
da Moeda e do Crédito.

Art. 27. O Conselho da Superintendên
cia da Moeda e do Crédito poderá determinar
,que as operações cambiais referentes a movi-

mentos de capital sejam efetuadas, no todo
ou em parte. em mercado financeiro de câm
bio, separado do mercado de exportação e
importação. sempre que a situação cambial
assim o recomendar.

Art. 28. Sempre que ocorrer grave dese
quihbrio no balanço de pagamentos ou hou
ver sérias razões para prever a iminência de
tal situação. poderá o Conselho da Superin
tendência da Moeda e do Crédito impor res
trições. por prazo limitado; à importação e
às remessas de rendimentos dos capitais es
trangeiros e, para este fim. outorgar ao Banco
do Brasil monopólio total ou parcial das ope
rações de câmbio.

§ 1" No caso previsto neste artigo, ficam
vedadas as remessas, a titulo de retorno de
capitais de risco e limitadas a 10% (dez por
cento) sobre o capital registrado nos termos
dos arts. 3" e 4" à de seus lucros.

§ 2" Os rendimentos que excederem a
10% (dez por cento) do capital deverão ser
comunicados à Sumoc, a qual. na hipótese
de se prolongar por mais de um exercício
a restrição a que se refere este artigo. poderá
autorizar a remessa. no exercício seguinte,
das quantias relativas ao excesso, quando os
lucros nele auferidos não atingirem aquele
limite.

§ 3" Nos mesmos casos deste artigo. po
derá o Conselho da Superintendência da
Moeda e dO Crédito limitar a remessa de
quantias a título de pagamentos de royalties
e assistência técnica. administrativa ou seme
lhante até o limite máximo cumulativo,
anual. de 5% (cinco por cento) da receita
bruta da empresa.

§ 4" Ainda nos casos deste artigo, fica
o Conselho da Sumoc autorizado a baixar
instruções. limitando as despesas, cambiais
com "Viagens Internacionais".

§ 5" Não haverá. porém, restrições para
as remessas de juros e quotas de amortização.
constantes de contratos de empréstimo. devi
damente registrados.

Art. 29. Sempre que se tornar aconse
lhável economizar a utilização das reservas
de câmbio. é o Poder Executivo autorizado
a exigir temporariamente. mediante instru
ção do Conselho da Superintendência da
Moeda e do Crédito, um encargo financeiro,
de caráter estritamente monetário. que recai
rá sobre a importação de mercadorias e sobre
transferências financeiras. até o máximo de
10% (dez por cento) sobre o valor dos produ
tos importados. e até 50% (cinqüenta por
cento) sobre o valor de qualquer transferên
cia financeira. inclusive para despesas com
"Viagens Internacionais".

Art. 30. As importâncias arrecadadas
por meio do encargo financeiro, previsto no
artigo anterior, constituirão reserva mone
tária em cruzeiros, mantida na Superinten
dência da Moeda e do Crédito. em caixa pró
pria, e será utilizada. quando julgado oportu
no, exclusivamente na compra de ouro e de
divisas, para reforço das reservas e disponibi
lidades cambiais.

Art. 31. As remessas anuais de lucros
para o exterior não poderão exceder a 10%

(dez por cento) sobre o valor dos investi
mentos registrados.

Art. 32. As remessas de lucros, que ul
trapassem o limite estabelecido no artigo an
terior. serão consideradas retorno do capital
e deduzidas de registro correspondente. para
efeito das futuras remessas de lucros para
o exterior.

Parágrafo único. A parcela anual de re
torno ao capital estrangeiro não poderá exce
der de 20% (vinte por cento) do capital regis
trado.

Art. 33. Os lucros excedentes do limite
estabelecido no art. 31 desta lei serão regis
trados à parte como capital suplementar e
não darão direito a remessa de lucros futuros.

Art. 34. Em qualquer circunstância e
qualquer que seja o regime cambial vigente
não poderão ser concedidas às compras de
câmbio para remessa de lucros, juros, royal
ties, assistência técnica. retorno de capitais,
condições mais favoráveis do que as que
se aplicarem às remessas para pagamento de
importações da categoria geral de que trata
a Lei n" 3.244. de 14-8-1957.

Art. 35. A nomeação dos titulares dos
órgãos que integram o Conselho da Superin
tendência da Moeda e do Crédito passa a
depender de prévia aprovação do Senado Fe
deral. excetuada a dos Ministros de Estado.

Art. 36. Os Membros do Conselho da
Superintendência da Moeda e do Crédito fi
cam obrigados a fazer declarações de bens
e rendas próprias e de suas esposas e depen
dentes. até 30 (trinta) de abril de cada ano,
devendo estes documentos ser examinados
e arquivados no Tribunal de Contas da
União. que comunicará o fato ao Senado Fe
deral.

Parágrafo único. Os servidores da Supe
rintendência da Moeda e do Crédito que tive
rem responsabilidade e encargos regulamen
tares nos trabalhos relativos ao registro de
capitais estrangeiros ou de sua fiscalização
nos termos desta lei. ficam igualmente obri
gados à declaração de bens e rendas previstos
neste artigo.

Disposições Referentes ao Crédito

Art. 37. O Tesouro Nacional e as entida
des oficiais de crédito público da União e
dos Estados. inclusive sociedades de econo
mia mista por eles controladas. só poderão
garantir empréstimos. créditos ou financia
mentos obtidos no exterior. por empresas cu
ja maioria de capital com direito a voto per
tença a pessoas não residentes no País, me
diante autorização em decreto do Poder Exe
cutivo.

Art. 38. As empresas com maioria de ca
pital estrangeiro. ou filiais de empresas sedia
das no exterior. não terão acesso ao crédito
das entidades e estabelecimentos menciona
dos no artigo anterior até o início compro
vado de suas operações. ,excetuados projetos
considerados de alto interesse para a econo
mia nacional. mediante autorização especial
do Conselho de Ministros.

Art. 39. As entidades. estabelecimentos
de crédito. a que se refere o art. 37. só pode-
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rão conceder empréstimos. créditos ou finan
ciamentos para novas inversões a serem reali
zadas no ativo fixo de empresa cuja maioria
de capital. com direito a voto. pertença a
pessoas não residentes no País. quando elas
estiverem aplicadas em setores de atividades
e regiões econômicas de alto interesse nacio
nal. definidos e enumerados em decreto do
Poder Executivo. mediante audiência do
Conselho Nacional de Economia.

Parágrafo único. Também a aplicação de
recursos provenientes de fundos públicos de
investimentos. criados por lei. obedecerá à
regra estabelecida neste artigo.

Art. 40. As sociedades de financiamento
e de investimentos somente poderão colocar
no mercado nacional de capitais ações e títu
los emitidos pelas empresas controladas por
capital estrangeiro. ou subordinadas a empre
sas com sede no estrangeiro. que tiverem as
segurado o direito do voto.

Art. 41. Estão sujeitos aos descontos de
imposto de renda na fonte. nos termos da
presente lei. os seguintes rendimentos.

a) os dividendos de ações ao portador e
quaisquer bonificações a elas atribuídas;

b) os interesses e quaisquer outros rendi
mentos e proventos de títulos ao portador.
denominados "Partes Beneficiárias" ou
"Partes de Fundador";

c) os lucros. dividendos e quaisquer outros
benefícios e interesses de ações nominativas
ou de quaisquer títulos nominativos do capi
tal de pessoas jurídicas. percebidos por pes
soas físicas ou jurídicas residentes. domici
liadas ou com sede no exterior. ou por filiais
ou subsidiárias de empresas estrangeiras.

Art. 42. As pessoas jurídicas que te
nham predominância de capital estrangeiro.
ou sejam filiais ou subsidiárias de empresas
com sede no exterior ficam sujeitas às normas
e às alíquotas do imposto de renda estabe
lecidas na legislação deste tributo.

Art. 43. Os lucros e dividendos atribuí
dos a pessoas físicas ou jurídicas residentes
ou com sede no exterior ficam sujeitos ao
pagamento na fonte do imposto sobre a renda
às taxas que vigorarem para os dividendos
devidos às ações ao portador.

Art. 44. O referido imposto será cobra
do com um acréscimo de 20% (vinte por cen
to) no caso de empresas aplicadas em ativi
dades econômicas de mcnor interesse para
a economia nacional. tendo em conta inclu
sive sua localização. definidas em decreto do
Poder Executivo. mediante audiência do
Conselho Nacional de Economia e do Conse
lho da Superintendência da Moeda e do Cré
dito.

Art. 45. Os rendimentos oriundos da ex
ploração de películas cinematrográficas. ex
cetuados os dos exibidores não importadores
serão sujeitos ao desconto do imposto à razão
de 40% (quarenta por cento) ficando. porém.
o contribuinte obrigado a fazer um depósito
no Banco do Brasil S.A.• em conta especial.
de 40% (quarenta por cento) do imposto de
vido. a crédito da Empresa Brasileira de Fil
mes S.A. (Embrafilme). para ser aplicado.

conforme o disposto no estatuto e no decreto
autorizativo de criação da referida empresa.

Art. 46. Os lucros provenientes da ven
da de propriedades imóveis. inclusive da ces
são de direitos. quando o proprietário for
pessoa física ou jurídica residente ou com
sede no exterior. ficam sujeitos a imposto
às taxas previstas pelo art. 43.

Art. 47. Os critérios fixados para a im
portação de máquinas e equipamentos usados
serão os mesmos tanto para os investidores
e empresas estrangeiras como para os nacio
nais.

Art. 48. Autorizada uma importação de
máquinas e equipamentos usados. gozará de
regime cambial idêntico ao vigorante para
a importação de máquinas e equipamentos
novos.

Art. 49. O Conselho de Política Adua
neira disporá da faculdade de deduzir ou de
aumentar até 30% (trinta por cento) as alí
quotas do imposto que recaíam sobre máqui
nas e equipamentos. atendendo às peculia
ridades das regiões a que se destinam. à con
centração industrial em que venham a ser
empregadas e ao grau de utilização das má
quinas e equipamentos antes de efetivar-se
a importação.

Parágrafo único. Quando as máquinas e
equipamentos forem transferidos da região
a que inicialmente se destinavam. deverão
os responsáveis pagar ao fisco a quantia cor
respondente à redução do imposto de que
elas gozaram quando de sua importação.
sempre que removidas para zonas em que
a redução não seria concedida.

Art. 50. Aos bancos estrangeiros. auto
rizados a funcionar no Brasil. serão aplicadas
as mesmas vedações ou restrições equivalen
tes às que a legislação vigorante nas praças
em que tiverem sede suas matrizes impõe aos
bancos brasileiros que neles desejam estabe
lecer-se.

Parágrafo único. O Conselho da Superin
tendência da Moeda e do Crédito baixará
as instruções necessárias para que o disposto
no presente artigo seja cumprido. no prazo
de dois anos. em relação aos bancos estran
geiros já em funcionamento no País.

Art. 51. Aos bancos estrangeiros. cujas
matrizes tenham sede em praças em que a
legislação imponha restrições ao funciona
mento de bancos brasileiros. fica vedado ad
quirir mais de 30% (trinta por cento) das
ações com direito a voto de bancos nacionais.

Art. 52. Na execução de um programa
de planejamento geral. ouvido o Conselho
Nacional de Economia. o Conselho de Minis
tros estabelecerá uma classificação. de ativi
dades econômicas. segundo o grau de inte
resse para a economia nacional.

Parágrafo único. Essa c1assificação e suas
eventuais alterações serão promulgadas me
diante decreto e vigorarão por períodos não
inferiores a três anos.

Art. 53. O Conselho de Ministros pode
rá estabelecer. mediante decreto. ouvido o
Conselho Nacional de Economia:

r- que a invers~{o de capitais estrangeiros.
em determinadas atividades. se faça com ob
servância de uma escala de prioridade. em
benefício de regiões menos desenvolvidas do
País;

II - que os capitais assim investidos sejam
isentos. em maior ou menor grau. das restri
ções previstas no art. 28;

III - que idêntico tratamento se aplique
aos capitais investidos em atividades conside
radas de maior interesse para a economia na
cional.

Art. 54. Fica o Conselho de Ministros
autorizado a promover entendimentos e con
vênios com as nações integrantes da Associa
ção Latino-Americana de Livre Comércio
tendentes à adoção por elas de uma legislação
uniforme. em relação ao tratamento a ser
dispensado aos capitais.

Art. 55. A Sumoc realizará periodica
mente. em colaboração com o Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística. o censo dos
capitais estrangeiros aplicados no País.

Art. 56. Os censos deverão realizar-se
nas datas dos Recenseamentos Gerais do
Brasil. registrando a situação das empresas
e capitais estrangeiros. em 31 de dezembro
do ano anterior.

Art. 57. Cabe à Sumoc elaborar o plano
e os formulários do censo a que se referem
os artigos anteriores. de modo a permitir uma
análise composta da situação. movimentos e
resultados dos capitais estrangeiros.

Parágrafo único. Com base nos censos
realizados. a Sumoc elaborará relatório con
tendo ampla e pormenorizada exposição ao
Conselho de Ministros e ao Congresso Nacio
nal.

Art. 58. As infrações à presente lei. res
salvadas as penalidades específicas constan
tes de seu texto. ficam sujeitas a multas que
variarão de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) vezes
o maior salário mínimo vigorante no País.
a serem aplicadas pela Superintendência da
Moeda e do Crédito. na forma prescrita em
regulamento ou instruções que. a respeito.
forem baixadas.

Art. 59. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação. revogadas as disposições
em contrário.

LEI N" 4.390.
DE 29 DE AGOSTO DE 1964

Altera a Lei n' 4.131, de 3 de setembro
de 1962, e dá outras providências.

Art. 1" Os arts. 4''. 5". 7". 9". 10. 11. o
parágrafo único do art.· 25. arts. 28 e 43
da Lei n'·' 4.131. de3 de setembro de 1962.
passam a ter a seguinte redação:

"Art. 4" O registro de capitais estrangei
ros será efetuado. na moeda do país de ori
gem. e o de reinvestimento de lucros simulta
neamente em moeda nacional e na moeda
do país para o qual poderiam ter sido reme
tidos. realizada a conversão à taxa cambial
do período durante o qual foi comprovada
mente efetuado o reinvestimento.
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Parágrafo único. Se o capital for repre
sentado por bens. o registro será feito pelo
seu preço no país de origem ou, na falta de
comprovantes satisfatórios. segundo os vaIa
res apurados na contabilidade da empresa re
ceptora do capital ou ainda pelo critério de
avaliação que for determinado em regula
mento.

Art. 5" O registro do investimento es
trangeiro será requerido dentro de trinta dias
da data de seu ingresso no País e indepen
dente do pagamento de qualquer taxa ou
emolumento. No mesmo prazo. a partir da
data da aprovação do respectivo registro con
tábil. pelo órgão competente da empresa.
proceder-se-á ao registro dos reinvestimentos
de lucros.

§ 1" Os capitais estrangeiros e respecti
vos reinvestimentos de lucros já existentes
no País também estão sujeitos a registro, o
qual será requerido por seus proprietários ou
responsáveis pelas empresas em que estive
rem aplicados. dentro do prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, da data da publicação desta
lei.

§ 2" O Conselho da Superintendência da
Moeda e do Crédito determinará quais os
comprovantes a serem exigidos para conces
são do registro dos capitais de que trata o
parágrafo anterior.

Art. 7" Consideram-se reinvestimentos,
para os efeitos desta lei, os rendimentos aufe
ridos por empresas estabelecidas no País e
atribuídos a residentes e domiciliados no ex
terior. e que forem reaplicados nas mesmas
empresas de que procedem ou em outro setor
da economia nacional.

Art. 9" As pessoas físicas e jurídicas que
desejarem fazer transferências para o exte
rior a título de lucro. dividendos. juros. amor
tizações. royalties, assistência técnica, cientí
fica. administrativa e semelhantes. deverão
submeter aos órgãos competentes da Sumoc
e da Divisão de Imposto sobre a Renda os
contratos e documentos que forem conside
rados necessários para justificar a remessa.

§ lu As remessas para o exterior depen
dem do registro da empresa na Sumoc e de
prova de pagamento do imposto sobre a ren
da que for devido.

§ 2" Em casos de registros requeridos e
ainda não concedidos. nem denegados, a rea
lização das transferências de que trata este
artigo poderá ser feita dentro de 1 (um) ano.
a partir da data desta lei, mediante termo
de responsabilidade assinado pelas empresas
interessadas. prazo este prorrogável 3 (três)
vezes consecutivas, por ato do Presidente da
República, em face de exposição do Ministro
da Fazenda.

§ 3·' No caso previsto pelo parágrafo an
terior. as transferências sempre dependerão
de prova de quitação do Imposto de Renda.

Art. 10. A Superintendência da Moeda
e do Crédito poderá. quando considerar ne
cessário. verificar a assistência técnica. admi
nistrativa ou semelhante, pre1;tada a empre-

sas estabelecidas no Brasil que impliquem re
messa de divisas para o exterior, tendo em
vista apurar a efetividade dessa assistência.

Art. 11. Os pedidos de registro de cqn
trato, para efeito de transferências financei
ras para o pagamento deroyalties devido pelo
uso de patentes. marcas de indústria e de
comércio ou de outros títulos da mesma espé
cie, serão instruídos com certidão probatõria
da existência e vigência, no Brasil, dos res
pectivos privilégios concedidos pelo Departa
mento Nacional de Propriedade Industrial,
bem como de documento hábil probatório
que eles não caducaram no país de origem.

Art. 25.

Parágrafo único. A multa será imposta
pela Superintendência da Moeda e do Cré
dito, cabendo recurso de seu ato, sem efeito
suspensivo. para o Conselho da Superinten
dência da Moeda e do Crédito. dentro do
prazo de quinze dias da data da intimação.

Art. 28. Sempre que ocorrer grave dese
quilíbrio no balanço de pagamentos ou hou
ver sérias razões para prever a iminência de
tal situação poderá o Conselho da Superin
tendência da Moeda e do Crédito impor res
trições. por prazo limitado, à importação e
às remessas de reinvestimentos dos capitais
estrangeiros e, para este fim, outorgar ao
Banco do Brasil monopólio total ou parcial
das operações de câmbio.

§ lu No caso previsto neste artigo, ficam
vedadas as remessas a título de retorno de
capitais e limitada li remessa de seus lucros
até 10% (dez por cento) ao ano, sobre o capi
tal e reinvestimentos registrados na moeda
do país de origem nos termos dos arts. 3·'
e 4" desta lei.

§ 2" Os rendimentos que excederem a
percentagem fixada pelo Conselho da Supe
rintendência da Moeda e do Crédito, de acor
do com o parágrafo anterior, deverão ser co
municados a essa Superintendência. a qual,
na hipótese de se prolongar por mais de um
exercício a restrição a que se refere este arti
go, poderá autorizar a remessa, no exercício
seguinte, das quantias relativas ao excesso,
quando os lucros nele auferidos não atingi
rem aquele limite.

§ 3" Nos mesmos casos deste artigo, po
derá o Conselho da Superintendência da
Moeda e do Crédito limitar a remessa de
royalties e assistência técnica. administrativa
ou semelhante até o limite cumulativo anual
de 5% (cinco por cento) da receita bruta da
remessa.

§ 4" Ainda nos casos deste artigo, fica
o Conselho da Sumoc autorizado a baixar
instruções limitando as despesas cambiais
com "Viagens Internacionais".

§ 5<' Não haverá, porém, restrição para
as remessas de juros e quotas de amortização,
constantes de contratos de empréstimo, devi
damente registrados.

Art. 43. O montante dos lucros e divi
dendos líquidos efetivamente remetidos a
pessoas físicas e jurídicas. residentes ou com
sede no exterior, fica sujeito a um imposto
suplementar de renda, sempre que a média
das remessas em um triênio, a partir do ano
de 1963, exceder a U% (doze por cento)
sobre o capital e reivestimentos registrados
nos termos dos arts. 3" e 4" desta lei.

§ 1" O imposto suplementar de que trata
este artigo será cobrado de acordo com a
seguinte tabela:

entre 12% e 15% de lucros sobre o capital
e reinvestimentos - 40% (quarenta por cen
to);

entre 15% e 25% de lucros - 50% (cin
qüenta por cento):

acima de 25% de lucros - 60% (sessenta
por cento).

§ 2" Este imposto suplementar será des
contado e recolhido pela fonte por ocasião
de cada remessa que exceder à média trienal
referida neste artigo."

Art. 2" Ao capital estrangeiro aplicado
em atividades... (Vetado) ... produtoras de
bens e serviços de consumo suntuário, defini
das em decreto do Poder Executivo mediante
audiência do Conselho Nacional de Econo
mia. é limitada a remessa de lucros para o
exterior anualmente a 8% (oito por cento)
do capital registrado na Superintendência da
Moeda e do Crédito.

§ I" As remessas de lucros que excede
rem o limite estabelecido neste artigo serão
consideradas retorno de capital e deduzidas
do registro correspondente, para efeito de
remessas futuras, sendo facultado. porém.
seu reinvestimento nas próprias empresas.
quando produtoras de bens e serviços. ou
em regiões e setores de atividades conside
radas de interesse para a economia nacional
indicados em decreto do Poder Executivo,
ouvido o Conselho Nacional de Economia.

§ 2" Nas hipóteses previstas rio art. 28
da Lei n" 4.131, de 3 de setembro de 1962,
a remessa de lucros dos capitais a que se refe
re este artigo.será limitada até o máximo de
5% (cinco por cento) ao ano sobre o mon
tante dos registros efetuados na forma dos
arts. 3" e 4" daquela lei.

Art. 3" Ficam revogados o parágrafo úni
co do art. 29, os arts. 31, 32 e 33 da Lei
n" 4.131, de 3 de setembro de 1962, c o Decre
to n" 53.451, de 20 de janeiro de 1964.

Art. 4" Dentro de 30 dias o Poder Execu
tivo baixará decreto aprovando o regulamen
to.para a execução da Lei n" 4.131. de 3 de
setembro de 1962. com as presentes altera
ções.

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

LEI N' 4.503. DE 30 DE NOVEMBRO DE
1964

Dispõe sobre o imposto que recai sobre
as rendas e proventos de qualquer natu
reza.
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Art. 52. As importàncias pagas a pessoas
jurídicas ou naturais domiciliadas no exterior
a título de assistência técnica, científica, ad
ministrativa ou semelhante, quer fixas quer
como percentagens da receita ou do lucro,
somente poderão ser deduzidas como despe
sas operacionais quando satisfizerem aos se
guintes requisitos:

a) constarem de contrato por escrito regis
trado na Superintendência da Moeda e do
Comércio;

b) corresponderem a serviços efetivamen
te prestados à empresa através de técnicos,
desenhos ou instruções enviadas ao país, ou
estudos técnicos realizados no exterior por
conta da empresa;

c) o montante anual dos pagamentos não
exceder ao limite fixado por ato do Ministro
da Fazenda, de conformidade com a legisla
ção específica.

Parágrafo único. Não serão dedutíveis as
despesas referidas neste artigo quando pagas
ou creditadas:

a) pela filial de empresa com sede no exte
rior, em benefício da sua matriz;

b) pela sociedade com sede no Brasil, a
pessoa domiciliada no exterior que mante
nha, direta ou indiretamente, o controle de
seu capital com direito a voto.

Art. 71. Adedução de despesas com alu
guéis ou I'oyalties, para efeito de apuração
de rendimento líquido ou do lucro real sujeito
ao imposto de renda, será admitida:

a) quando necessárias para que o contri
buinte mantenha a posse, uso ou fruição do
bem ou direito que produz o rendimento;
e

b) se o aluguel não constituir aplicação de
capital na aquisição do bem ou direito, nem
distribuição disfarçada de lucros de pessoa
jurídica. .

Parágrafo único. Não são dedutíveis:

d) os royalties pagos a sócios ou dirigentes
de empresas, e a seus parentes ou depen
dentes;

e) os royalties pelo uso de patentes de in
venção, processos e fórmulas de fabricação
ou pelo uso de marcas de indústria ou de
comércio, quando:

1) Pagos pela filial no Brasil de empresa
com sede no exterior, em benefício da sua
matriz;

2) Pagos pela sociedade com sede no Bra
sil a pessoa com domicílio no exterior que
mantenha, direta ou indiretamente, controle
do seu capital com direito a voto;

DECRETO-LEI N° 2.703,
DE 20 DEZEMBRO DE 1983
Altera a legislação do imposto suple·

mental' de renda.
O Presidente da República, no uso da atri

buição que lhe confere o art. 55, item lI,
da Constituição, decreta:

Art. 10 A partir de l' de janeiro de 1984.
o art. 43 da Lei n' 4.131, de 3 de setembrq

de 1962, modificado pela Lei n" 4.390, de
29 de agosto de I964, vigorará com a seguinte
redação, acrescido de ~ 3":

"Art. 43. O montante dos lucros e di
videndos líquidos relativos a investimen
tos em moeda estrangeira, distribuídos
a pessoas físicas e jurídicas, residentes
ou com sede no exterior, fica sujeito a
um imposto suplementar de renda, sem
pre que a média das distribuições em
um triênio, encerrado a partir de 1984,
exceder a 12'7,- (doze por cento) do capi
tal e reivestimentos registrados nos ter
mos dos arts. 3" e 4" desta lei.

§ I" ..
§ 2' O disposto neste artigo não se

aplica aos dividendos e lucros reinves
tidos no País nos termos do art. 7" desta
lei.

§ 3" O imposto suplementar será re
colhido pela fontc pagadora e dcbitado
ao beneficiário para desconto por oca
sião das distribuições subseqüentcs."

Art. 2\' Este decreto-lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

BrasI1ia, 20 de dezembro de 1983; 162" da
Independênci~ e 95" da República. - JOÃO
FIGUEIREDO - Emane Galvêas - Delfim
Netto.

DECRETO-LEI N" 1.730
DE 17 DE OUTUBRO DE 1979

Altera a legislação do imposto sobre
a renda das pessoas jurídicas e dá outras
providências.

O Presidente da República, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 55, item lI.
da Constituição, decreta:

Art. 1" São procedidas as seguintes alte
rações no Decreto-Lei n" 1.598, de 26 de de
zembro de 1977:

I - os §§ 1", 2' e 3" do art. 19 passam a
vigorar com a seguinte redação:

"§ I" Aplicam-se ao lucro da exploração:

a) as isenções de que tratam os arts.
13 da Lei n" 4.239, de 27 de junho de
1963; 34 da Lei n" 5.508, de 11 de outubro
de 1968, 23 do Decreto-Lei n" 756, de
11 de agosto de 1969; 1" do Decreto-Lei
n" 1.328, de 20 de maio de 1974; e 1\'
e 2" do Decreto-Lei n" 1.564, de 29 <te
julho de 1977;

b) a redução da alíquota do imposto
de que tratam os arts. 14 da Lei
n'! 4.239, de 27 de junho de 1963, 35
da Lei n" 5.508, de 11 de outubro de
1968; e 22 do Decreto-Lei n" 756, de
11 de agostode 1969;
. c) a isenção de que trata o art. 80 do

Decreto-Lei n" 221. de 28 de fevereiro
de 1967;

d) as isenções de que tratam os arts.
2" e 3" do Decreto-Lei n" 1.191, de 27
de outubro de 1971;

e) a redução da alíquota do imposto
de que tratam os arts. 4" a 6" do Decre-

to-Lei n" 1.439, de 30 de dezembro de
1975.

§ 2" O valor da exclusão do lucro
correspondente a exportações incentiva
das e a exploração de atividades mono
polizadas será determinado mediante a
aplicação, sobre o lucro da exploração
referido neste artigo. de porcentagem
igual à relação, no mesmo período, entre
a receita líquida de vendas nas expor
tações incentivadas, ou a receita líquida
oriunda das vendas correspondentes às
atividades monopolizadas, e o total da
receita líquida de vendas da pessoa jurí
dica.

~ 3" O valor do imposto que deixar
de ser pago em virtude das isenções e
reduções de que tratam as letras a, b,
c e e do § I" não poderá ser distribuído
aos sócios e constituirá reserva de capital
da pessoa jurídica, que somente poderá
ser utilizada para absorção de prejuízos
ou aumento do capital social. ";

II - é acrescentado o seguinte § 6" ao art.
19:

"§ 6" O benefício fiscal previsto no
art. 23 da Lei n" 5.508, de 11 de outubro
de 1968, e 29 do Decreto-Lei n" 756,
de 11 de agosto de 1969, com a redação
dada pelo art. 4" do Decreto-Lei n" 1.564,
de 29 de julho de 1977, será apurado
com base no imposto de renda calculado
sobre o lucro da exploração, referido
neste artigo, das atividades industriais,
agrícolas, pecuárias e de serviços bási
cos.";

III - o art. 25 passa a vigorar com a seguin
te redação, ficando revogados seus parágra
fos:

"Art. 25. As contrapartidas da amorti
zação do ágio ou deságio de que trata
o art. 20 não serão computadas na deter
minação do lucro real, ressalvado o dis
posto no art. 33.";

IV - o § 2" do art. 32 passa a vigorar com
a seguinte redação:

"§ 2" Em qualquer caso, será adicio·
nada ao lucro líquido do exercício, para
efeito de determinar o lucro real, a provi
são para perda de participação societária
na parte que corresponder ao ágio de
que trata o art. 20.";

V - o item II do art. 33 passa a vigorar
com a seguinte redação, ficando revogado
seu atual item IH:

"lI - ágio ou deságio na aquisição
do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do
contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980,
na determinação do lucro real. ";

VI - o art. 35 e § 1" passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 35. A contrapartida do aumento
de valor de bens do ativo permanente,
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em virtude de nova avaliação baseada
em laudo nos termos do art. 8" da Lei
n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
não será computada no lucro real en
quanto mantida em conta de reserva de
reavaliação.

§ I" O valor da reserva será compu
tado na determinação do lucro real:

a) no período-base em que a reserva
for utilizada para aumento do capital so
cial, no montante capitalizado;

b) em cada período-base, no montan
te do aumento do valor dos bens reava
liados que tenha sido realizado no perío
do, inclusive mediante:

1-alienação, sob qualquer forma;

2 - depreciação, amortização ou exaus
tão;

3 - baixa por perecimento;

4 - transferência do ativo permanente pa
ra o ativo circulante ou realizável a longo
prazá."

VII - o parágrafo único do art. 36 passa
a vigorar com a seguinte redação:

HParágrafo único. O valor da reserva
deverá ser computado na determinação
do lucro real:

a) na alienação ou liquidação da parti
cipação societária ou dos valores mobi
liários, pelo montante realizado;

b) quando a reserva for utilizada para
aumento do capital social, pela impor
tância capitalizada;

c) em cada período-base, em montan
te igual a parte dos lucros, dividendos,
juros ou participações recebidos pelo
contribuinte que corresponder à partidi
pação ou aos valores mobiliários adqui
ridos com o aumento do valor dos bens
do ativo; ou

d) proporcionalmente ao valor reali
zado, no período-base em que a pessoa
jurídica que houver recebido os bens rea
valiados realizar o valor dos bens, na
forma do § 1", letra b, do art. 35, ou
com eles integralizar capital de outra
pessoa jurídica. H;

VIII - o § 2" do art. 38 passa a vigorar
com a seguinte redação:

H§ 2' As subvenções para investimen
to, inclusive mediante isenção ou redu
ção de impostos concedidas como estí
mulo à implantação ou expansão de em
preendimentos econômicos, e as doa
ções, feitas pelo Poder Público, não se
rão computadas na determinação do lu
cro real, desde que:

a) registradas como reserva de capi
tal, que somente poderá ser utilizada pa
ra absorver prejuízos ou ser incorporada
ao capital social, observado o disposto
nos §§ 3" e 4' do art. 19; ou

b) feitas em cumprimento de obriga
ção de garantir a exatidão do balanço
do contribuinte e utilizadas para absor
ver superveniências passivas ou insufi
ciências ativas. H;

IX - são revogados os §§ 6" e 8" do art.
64, renumerando como § 6'.' o atual § 7", e
passando o § 5'" a vigorar com a seguinte reda
ção:

H§ 5" O Conselho Monetário Nacional
pode autorizar a compensação do pre
juízo dt! uma pessoa jurídica com o lucro
real de outra, do mesmo grupo ou sob
controle comum, quando a medida aten
der a interesses de segurança e fortaleci
mento da empresa nacional."

Art. 2" No exercício financeiro em que a
pessoa jurídica deixar de apresentar decla
ração de rendimentos com base no lucro real,
o saldo do lucro intlacionário a tributar será
adicionado, integralmente, ao lucro presu
mido ou arbitrado.

Art. 3" Na determinação do lucro real
somente serão dedutíveis as provisões expres
samente autorizadas pela legislação tributá
ria.

Art. 4" O contribuinte poderá deduzir
como custo ou despesa operacional, em cada
exercício social, importância destinada a
constituir provisão para pagamento de remu
neração correspondente a férias de seus em
pregados.

§ l' O limite do saldo da provisão será
determinado com base na remuneração men
sal do empregado e no número de dias de
férias a que já tiver direito na época do ba
lanço.

§ 2' As importâncias pagas serão debi
tadas à provisão, até o limite do valor provi
sionado.

Art. 5'! O contribuinte poderá deduzir,
como custo ou despesa operacional, a provi
são formada, por ocasião do balanço, para
pagamento de gratificações a empregados,
desde que não exceda o limite anual legal
de dedutibilidade.

Parágrafo único. A dedução é condicio
nada a que as gratificações provisionadas se
jam pagas até a data prevista para entrega
da: declaração de rendimentos que tiver por
base o balanço em que a provisão foi armada.

Art. 6" O limite máximo das deduções,
estabelecido no art. 12 da Lei n" 4.131, de
3 de setembro de 1962, será calculado sobre
a receita líquida das vendas do produto fabri
cado ou vendido.

Art. 7" Nos casos de cisão parcial ou to
tal, o lucro líquido apurado no período ou
períodos-base da sociedade cindida, cujo im
posto, na data da cisão, ainda não tiver sido
pago, será tributado na pessoa jurídica que
absorver seu patrimônio, proporcionalmente
a essa absorção, no exercício financeiro cor
respondente ao período-base da sociedade
cindida.

Parágrafo único. O Secretário da Receita
Federal poderá baixar atos necessários à apli
cação do disposto neste artigo.

Art. 8" O disposto nas alterações I e II
de que trata o art. l' e nos arts. 2'! a 7"
será aplicável a partir do período-base rela
tivo ao exercício financeiro de 1980, e o dis
pOStO nas alterações III a IX do art. I'" a

partir do período-base relativo ao exercício
financeiro de 1981.

Art. 9" Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente o § 2" do art. 5" do'
Decreto-Lei n" 1.598, de 26 de dezembro de
1977.

BrasI1ia, 17 de dezembro de 1979; 158" da
Independência e 91" da República. - JOÃO
FIGUEIREDO - Karlos Rischbieter - Del·
fim Netto.

LEI N'! 3.470
DE 28 DE NOVEMBRO DE 1958

Altera a legislação do Imposto de Ren·
da e dá outras providências.

PROJETO DE LEI
N' 4.650, DE 1990

(Do SI. Nilson Gibson)

Concede pensão vitalícia aos depeno
dentes dos ex·combatentes.

(Apense-se ao Projeto de Lei N' 4.352,
de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" À viúva, companheira ou depen

dente de ex-combatente, já falecido ou que
vier a falecer, que tenha efetivamente partici
pado de operações bélicas durante a Segunda
Guerra Mundial, nos termos da Lei n'" 5.315,
de 12 de setembro de 1967, ficam assegurados
os seguintes direitos:

I - pensão especial correspondente à deixa
da por segundo-tenente das Forças Armadas,
que poderá ser requerida a qualquer tempo,
sendo inacumulável com quaisquer rendi
mentos recebidos dos cofres públicos, exceto
os benefícios previdenciários, ressalvado o di
reito de opção;

II - Assistência médica, hospitalar e
educacional gratuita;

IH - prioridade na aquisição da casa
própria, para os que não a possuam.

Art. 2" A pensão e demais direitos de
que trata esta lei não serão transmissíveis,
extinguindo-se com a morte do beneficiário ..

Parágrafo único. A habilitação para a
pensão, que terá rito sumário, se processará
na forma das iustruções a serem baixadas con
juntamente pelos Ministros do Exército, da
Marinha e da Aeronáutica, sendo isentos de
quaisquer taxas e emolumentos os documen
tos necessários.

Art. 3" A despesa decorrente da execu
ção desta lei correrá à conta das verbas de
previsões dos orçameutos dos Ministérios do
Exército, da Marinha e da Aeronáutica.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data
de sua promulgação.

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

Justificação

À Pátria incumbe o dever de amparar e
assistir a família carente daqueles que acorre
ram ao seu chamado em transe grave da sua
história, para a defesa da sua integridade.



2220 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Março de 1990

Amparando os sobreviventes "ex-praci
nhas" é de justiça atender à situação carente
das esposas, companheiras e filhos dos que
já morreram, ou vierem a falecer, renden
do-se. dessa forma, a devida homenagem à
sua memória.

A Assembléia Nacional Constituinte, sen
sível a esses deveres, fez inserir no ato das
Disposições Constitucionais Transitórias o
art. 53, cujas disposições asseguram direitos
e vantagens aos ex-combatentes e suas famí
lias.

Esta proposição visa regular aquele dispo
sitivo constitucional, a fim de que surta os
devidos efeitos no mais curto espaço de tem-
po. •

Sala das Sessões. 1" de março de 1990.
Deputado Nilson Gibson.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA

DO BRASIL

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 53. Ao ex-combatente que tenha
efetivamente participado de operações béli
cas durante a Segunda Guerra Mundial, nos
termos da Lei n" 5.315, de 12 setembro de
1967, serão assegurados os seguintes direitos:

I - aproveitamentõ no servíço público,
sem exigência de concurso com estabilidade;

II - pensão.especial correspondente à dei
xada por segundo-tenente das Forças Arma
das, que poderá ser requerida a qualquer
tempo, sendo inacumulável com quaisquer
rendimentos recebidos dos cofres públicos,
exceto os benefícios previdenci~rios, ressal
vado o direito de opção;

1II - em caso de morte, pensão à viúva
ou companheira ou dependente, de forma
proporcional, de valor igual à do inciso ante
rior;

IV - assistência médica, hospitalar e
educação gratuita extensiva aos dependentes;

V - aposentadoria com proventos inte
grais aos vinte e cinco anos de serviço efetivo.
em qualquer regime jurídico;

VI' -prioridade na aquisição da casa
própria. para os que não possuam ou para
suas viúvas ou companheiras.

Parágrafo úmco. A concessao da pensa0
especial do inciso II substitui, para todos os
efeitos legais, qualquer outra pensão já con
cedida ao ex-combatente.

LEI N' 5.315
DE 12 DE SETEMBRO DE 1967

Regulamenta o art. 178 da Constitui
ção do Brasil, que dispõe sobre os ex-com
batentes da 2- Guerra Mundial.

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional de
creta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. l' Considera-se ex-combatente, pa
ra efeito da aplicação do artigo 178 da Consti
tuição do Brasil, todo aquele que tenha parti
cipado efetivamente de operações bélicas, na
Segunda Guerra Mundial, como integrante
da Força do Exército, da Força Expedicio
nãria Brasileira, da Força Aérea Brasileira,
da Marinha de Guerra e da Marinha Mercan
te, e que. no caso de militar, haja sido licen
ciado do serviço ativo e com isso retornado
a vida civil definitivamente.

§ 1" A prova de participação efetiva em
operaçõe~ bélicas será fornecida ao interes
sado pelos Ministérios Militares.

§ 2" Além da fornecida pelos Ministérios
Militares. constituem, também, dados de in
formação para fazer prova de ter tomado par
te efetiva em operações bélicas;

a) no Exército:
I - o diploma da Medalha de Campanha

ou o certificado de ter servido no Teatro de
Operações da Itália, para o componente da
Força Expedicionária Brasileira;

II - o certificado de que tenha participado
efetivamente em missões de vigilância e segu
rança do litoral, como integrante da guar
nição de ilhas oceânicas ou de unidades que
se deslocaram de suas sedes para o cumpri
mento daquelas missões.

b) na Aeronáutica:
I - o diploma de Medalha de Campanha

da itália, para o seu portador. ou o diploma
da Cruz de Aviação. para os tripulantes de
aeronaves engajados em missões de patrulha:

c) na Marinha de Guerra e Marinha Mer
cante:

I - o diploma de uma das Medalhas Navais
do Mérito de Guerra, para o seu portador,
desde que tenha sido tripulante de navio de
guerra ou mercante, atacados por inimigos
ou destruídos por acidente, ou que tenha par
ticipado de comboio de transporte de tropas
ou de abastecimento, ou de missões de patru
lha;

II - o diploma da Medalha de Campanha
da Força Expedicionária Brasileira;
III- o certificado de que tenha partici

pado efetivamente em missões de vigilância
e segurança como integrante da guarnição
de ilhas oceânicas;

IV - o certificado de ter participado das
operações especificadas nos itens I e II,~alínea
c, § 2", do presente artigo;

d) certidão fornecida pelo respectivo Mi
nistério Militar ao ex-combatente integrante
de tropa transportada em navios escoltados
por navios de guerra.

§ 3" A prova de ter servido em Zona de
Guerra não autoriza o gozo das vantagens
previstas nesta lei ressalvado o preceituado
no art. 177, § 1", .da Constituição do Brasil
de 1967, e o disposto no § 29 do art. 1" desta
lei.

Art. 2" É estável o ex-combatente servi
dor público civil da União dos Estados e dos
Municípios.

Art. 3" O Presidente da República apro
veitará, mediante nomeação, nos cargos pú-

blicos vagos, iniciais de carreira ou isolados,
independentemente de concurso, os ex-com
batentes que o requererem mediante apre
sentação de diploma registrado no Ministério
da Educação e Cultura de curso que os quali
fiquem para o exercício do cargo, ou me
diante prova de capacidade para os demais,
segundo critérios a serem fixados em regula
mento.

§ I" Os que não quiserem submeter-se à
prova, ou nela forem inabilitados, serão apro
veitados em classe de menor padrão de venci
mentos não destinada a acesso.

§ 2" O requerimento de que trata este
artigo será dirigido aos Ministérios Militares
a que estiver vinculado o ex-combatente.

§ 3". O Ministério Militar, a que tiver per
tencido o ex-combatente, encaminhará o re
querimento ao Departamento Administrati
vo do Pessoal Civil depois de conveniente
mente informado pelos órgãos competentes
quanto ao atendimento dos requisitos previs
tos no art. 1" desta lei.

Art. 4' Nenhuma nomeação será feita se
houver ex-combatente que tenha requerido
o seu aproveitamento' no serviço público e
esteja em condições de exercer o cargo inicial
de carreira para cujo provimento foi reali
zado concurso.

Parágrafo único. Aberto o concurso e du
rante o prazo estabelecido para inscrição dos
candidatos, os ex-combatentes deverão re
querer o seu aproveitamento para efeito do
disposto neste artigo.

Art. 5" O ex-combatente que. no ato da
posse, vier a ser julgado definitivamente inca
paz para o serviço público será encaminhado
ao Ministério Militar a que estiver vinculado,
a fim de que processe sua reforma nos termos
da Lei n" 2.579, de 23 de agosto de 1955.

Parágrafo único. O ex-combatente já
considerado incapaz para o exercício da fun
ção pública, em laudo passado por autoridade
competente da administração pública, pode
rá para efeito de seu aproveitamento reque
rer, imediato e diretamente, reinspeção mé
dica, no Ministério Militar a que estiver vin
culado para a concessão da reforma referida
neste artigo.

Art. 6" Exclui-se do aproveitamento o
ex-combatente que tenha em sua folha de
antecedentes o registro de condenação penal
por mais de dois anos; ou mais de uma conde
nação e pena menor por qualquer crime do
loso.

Art. 79 Somente será aposentado com 25
(vinte e cinco) anos de serviço público o servi
dor público civil que o requerer, satisfeitos
os requisitos do art. 1" desta l(ji.

Parágrafo único. O disposto neste artigo
aplica-se igualmente ao contribuinte da Pre
vidência Social.

Art. 8" Ao ex-combatente, funcionário
civil, fica assegurado o direito de promoção
após o interstício legal, e se houver vaga.

Parágrafo único. Nas promoções subse
qüente terá preferência, em igualdade de
condições de merecimento ou antiguidade.

Art. 9" O ex-combatente, sem vínculo
empregatício com o serviço público, carente
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de recursos, que contraiu ou vier contrair,
moléstia incurável, infecto-contagiosa, ou
não, poderá requerer, para fins do art. 5'
desta lei, sua internação nas organizações
hospitalares, civis ou militares, do Governo
Federal.

Parágrafo único. A organização militar
mais próxima da residência do requerente
providenciará sua internação, fornecendo a
passagem para local onde ela for possível.

Art. 10. O ex-combatente já aproveita
do e os que vierem a sê-lo não terão direito
a novos aproveitamentos.

Art. 11. O disposto nesta lei se aplica aos
órgãos da administração direta e das autar
quias.

Art. 12. O Poder Executivo regulamen
tará a execução da presente lei dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as disposições em
contrário,

Brasília, 12 de setembro de 1967; 146" da
Independência e 79' da República. - COS
TA E SILVA - Luis Antonio da Gama e
Silva - Augusto Hamann Rademaker Grãne·
wald - Aurélio de Lyra Tavares - José de
Magalhães Pinto - Antonio Delfim Netto 
Mário David Andreazza - Ivo Arzua Pereira
- Tarso Dutra - Jarbas G. Passarinho 
Márcio de Souza e Mello - Leonel Miranda
- José Costa Cavalcanti - José Fernandes
de Luna - Hélio Beltrão - Afonso A. Lima
- Carlos F. de Simas.

PROJETO DE LEI
N' 4.657, DE 1990

(Da Sr' Cristina Tavares)

Dispõe sobre a prestação de contas de
vidas pelos municípios aos Estados ou à
União, e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e Redação; e de Defesa Nacional
- art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O Estado não intervirá em seus

municípios, nem a União nos municípios lo
calizados em Território Federal, exceto quan
do não forem prestadas contas devidas, na
forma do disposto nesta lei.

Parágrafo único. A prestação de contas
é devida:

I - à Câmara municipal, a quem compete,
com o auxílio do Tribunal de Contas do Esta
do ou do Município ou do Conselho ou Tribu
nal de Contas dos Municípios, onde houver:

a) apreciar as contas anualmente prestadas
pelo prefeito, mediante parecer prévio que
deverá ser elaborado em sessenta dias a con
tar de seu recebimento;

b) julgar as contas dos administradores e
demais responsáveis por dinheiros, bens e va
lores públicos da administração direta e indi
reta municipal, incluídas as fundações e socie
dades instituídas e mantidas pelo poder públi
co municipal, e as contas daqueles que derem o

causa a perda, extravio ou outra irregulari-

dade de que resulte prejuízo ao erário muni
cipal;

c) apreciar. para fins de registro, a legali
dade dos atos de admissão de pessoal, a qual
quer título, na administração direta e indireta
municipal, incluídas as fundações instituídas
e mantidas pelo poder público municipal, ex
cetuadas as nomeações para cargo de provi
mento em comissão, bem como a das conces
sões de aposentadorias e pensões. ressalvadas
as melhorias posteriores que não alteram o
fundamento legal do ato concessório;

11 - à União relativamente a quaisquer re
cursos repassados mediante convênio, acor
do, ajuste ou outros instrumentos congêne
res.

Art. 2" A decretação de intervenção de
penderá de representação fundamentada do
Tribunal de Contas do Estado ou do muni
cípio ou do Conselho ou Tribunal de Contas
dos Municípios, ou, ainda, do Tribunal de
Contas da União. no caso específico do inciso
11 do artigo anterior.

Art. 3" O decreto de intervenção, que es
pecificará a amplitude, o prazo e as condições
de execução e que, se couber, nomeará o
interventor, será submetido pelo governador
à apreciação da Assembléia Legislativa, no
prazo de vinte e quatro horas, e se a Assem
bléia Legislativa não estiver funcionando,
far-se-á convocação extraordinária, em igual
prazo.

§ I" O interventor prestará contas de
seus atos ao governador do Estado e aos ór
gãos de fiscalização a que estiver sujeita, no
caso, a autoridade afastada, devendo encami
nhar relatório à Assembléia Legislativa.

§ 2" Cessados os motivos da intervenção,
a autoridade afastada voltará ao cargo, salvo
impedimento legal.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

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

Justificação

Em princípio, desejamos advertir que todo
governador de Estado, assim como todo pre
feito municipal que deixe de prestar contas
ao Poder Legislativo, o faz porque é um mal
administrador. Acontece que a União não
tem condições morais para se impor como
modelo administrativo, porque não paga sua
dívida externa e apesar das moratórias, colo
ca o povo numa situaçãó aflitiva como a que
vivemos, de hiperinflação reprimida pela cor
reção monetária.

A prestação de contas dos municípios se
biparte em controle externo e con~role inter
no. O controle extérno é exercido pelas Câ
maras Municipais com o auxílio dqs Tribunais
de Contas dos Estados, ou dos 'municípios,
e o controle interno, pelo Executivo Muni
cipal, conforme dispõe a lei orgânica.

Entre as dificuldades ao bom desempenho
do controle externo está o chamado processo
de "fuga ao controle". Quem quer que utilize
dinheiros públicos deve justificar seu bom e
regular emprego na conformidade das leis e
das normas emanadas das autoridades com-

petentes. A quebra do princípio financeiro
universalmente reconhecido, segundo o qual
os dinheiros públicos, retinidos compulsoria
mente da economia de uma sociedade, devem
sempre submeter-se ao controle de um poder
externo, dá margem à intervenção.

Como evidenciar-se a boa aplicação? Quais
seriam as contas exatas, corretas, em termos
de administração financeira e orçamentária?
Sumariando os vários conceitos na acepção
léxica, diríamos que exatas são as contas que
representam a verdade ou a fidelidade na ex
posição dos fatos.

Como, desde 1967, o nosso sistema consti
tucional aboliu o regime de registro prévio
das despesas públicas, inclusive as realizadas
mediante a celebração de contrato, vigora
ram entre nós os chamados controles externo
e interno, feitos a porteriori. Os Decretos
Leis n'!s 1.805/80 e 1.833/80 retiraram a com
petência do Tribunal de Contas da União pa
ra fiscalizar as transferências federais aos Es
tados e municípios, ficando o controle das
aplicações dos recursos limitado unicamente
às esferas dos legisladores estaduais e muni
cipais e da supervisão ministerial, em que
pese às limitações inerentes ao controle des
sas esferas de poder. Em regra, os legislativos
municipais nem sequer tomam conhecimento
da programação da execução daqueles recur
sos. visto que eles não integram os orçamen
tos municipais. Atualmente. a Constituição
Federal confere ao Congresso Nacional, com
o auxílio do Tribunal de Contas da União,
competência para fiscalizar a aplicação de
quaisquer recursos repassados pela União
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros
instrumentos congêneres. aos municípios.

Outro ponto que nos causa apreensão é
que o irrealismo orçamentário está indiscuti
velmente relacionado com o fenônemo infla
cionário que assola de forma galopante a eco
nomia brasileira.

A intervenção estadual ou federal, no caso
referido no art. 35, inciso 11, da Constituição
Federal, constitui medida de exceção, apli
cando-se, por isso mesmo, exclusivamente
em caso de ocorrência das situações estabe
lecidas na Lei Maior, sem margem para qual
quer elastério, isto porque a regra dominante
é a não-intervenção. Como observa Afonso
Arinos, (Direito Constitucional Brasileiro,
RJ, Forense, 1958, v. 1, p. 162) "A Consti
tuição Federal, além de ser uma lei de organi
zação de poderes, é, também, de limitação
desses mesmos poderes", o que consegue por
meio da distribuição de competências fede
rais e estaduais, as quais não podem ser trans
postas, nem pelos Estados-membros, nem
pela União. Por conseguinte, se a autonomia
municipal é limitada pela Constituição, a so
berania da União e a competência dos Esta
dos também o são.

O presente projeto de lei, que trata de in
tervenção dos Estados ou da União, nos mu
nicípios, encontra-se informado por determi
nados princípios de ordem jurídico-constitu
cionais. Em primeiro lugar, o dever de pres-

o tar contas incumbe a todÇls os que lidam c0IIl:
bens alheios. Inadmissível a gestão de coisa
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pública sem que haja periódica demonstração
de sua regularidade. Daí ressaltar acertada
mente Sampaio Dória (Direito Constitucio
nal, 2' ed., Ed. NacionaL 1953, v. 2, p. 198
de que "a democracia não é só eleição. É
igualmel)te, prestação de contas". A clandes
tinidade na aplicação dos recursos públicos
somente se revela compatível aos governos
autoritários. A democracia, ao contrário, ne
cessita da publicidade sobre o desempenho
das autoridades para não deixar prosperar
impunemente os atos de corrupção e permitir
que o povo possa avaliar a conduta dos que
se encontram investidos em funções públicas
para servi-lo.

Diante de todo o exposto, pelo alcance e
importância da medida preconizada no pre
sente projeto, esperamos o apoio de todos
os membros do Congresso Nacional para sua
efetivação em lei.

Sala das Sessões, 6 de março de 1990. 
Deputada Cristina Tavares.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

.....................TiTuLo'iii·····················
Da Organização do Estado

·· .. ·.. ············cAPiTuLo·V'i··················
Da Intervenção

Art. 35. O Estado não intervirá em seus
municípios, nem a União nos municípios lo
calizados em Território Federal, exceto quan
do:

I - deixar de ser paga, sem motivo de for
ça maior, por dois anos consecutivos, a dívida
fundada;

II -não forem prestadas contas devidas,
na forma da lei;

III - não tiver sido aplicado o mínimo exi
gido da receita municipal na manutenção e
desenvolvimento do ensino;

IV - o Tribunal de Justiça der provimento
a representação para assegurar a observância
de princípios indicados na Constituição Esta
dual, ou para prover a execução de lei. de
ordem ou de decisão judicial.

DECRETO-LEI N' 1.805.
DE l' DE OUTUBRO DE 1980

Dispõe sobre a transferência aos Esta·
dos, Distrito Federal, Territórios e Muni·
cípios das parcelas ou quotas-partes dos
recursos tributários arrecadados pela
União, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atri
buição que lhe confere o art. 55, inciso lI,
da Constituição, e tendo em vista a conve
niência de desburocratizar e descentralizar
os mecanismos de transferência dos recursos
destinados aos Estados, Distrito Federal e

municípios, fortalecendo-lhes simultanea
mente a estrutura financeira e a autonomia
administrativa, decreta:

Art. I'! A partir do mês de janeiro do
exercício de 1981, ou do primeiro trimestre
do mesmo exercício, no caso de recolhimento
trimestral. as parcelas ou quotas-partes dos
recursob tributários arrecadados pela União
e destinados aos Estados, ao Distrito FederaL
aos territórios e aos municípios ser-Ihes-ão
automaticamente entregues pelo Banco do
Brasil S.A., observados os percentuais de dis
tribuição ou índices de rateio definidos pelos
órgãos federais competentes.

Parágrafo único. O disposto neste artigo
aplica-se às parcelas ou quotas-partes relati
vas às seguintes transferências:

a) Fundo Rodoviário Nacional- FRN;
b) Taxa Rodoviária Única - TRU;
c) Adicional do Imposto Único sobre Lu

brificantes e Conbustíveis Líquidos e Gasosos
-IULCLG;

d) Imposto Único sobre Energia Elétrica
-IUEE;

e) Imposto Único sobre Minerais - IUM.
Art. 2" Os órgãos federais responsáveis

pela fixação das alíquotas ou percentagens
dos fundos ou transferências, a que se refere
o artigo anterior, comunicarão ao Banco do
Brasil S.A., até o último dia útil do mês ou
do trimestre seguinte ao do recolhimento,
conforme o caso, os percentuais de distri
buição ou índices de rateio atribuídos aos Es
tados, ao Distrito Federal, aos territórios e
aos municípios.

§ I'! Recebida a comunicação de que tra
ta este artigo, o Banco do Brasil S.A. credi
tará, imediatamente, nas contas especiais ne
le mantidas pelas entidades credoras, as
quantias devidas com base nos respectivos
percentuais de distribuição ou índices de ra
teio.

§ 2" Esgotado o prazo previsto no caput
deste artigo, sem que tenha recebido a comu
nicação, o Banco do Brasil S.A. creditará,
nas contas especiais das entidades credoras,
as quantias devidas com base no mesmo crité
rio de distribuição ou rateio aplicado no últi
mo mês ou trimestre pago, procedendo-se
aos necessários ajustes ao final do exercício.

Art. 3' Na aplicação dos recursos prove
nientes das parcelas ou quotas-partes de que
trata este decreto-lei, os Estados, o Distrito
Federal, os territórios e os municípios respei
tarão a destinação prevista na corresponden
te legislação específica, observadas as pecu
liaridades locais e as normas, diretrizes e prio
ridades estabelecidas pela Presidência da Re
pública.

Parágrafo único. O orçamento elaborado
na forma da Lei n' 4.320, de 17 de março
de 1964, e com observância do disposto neste
artigo. constituirá, uma vez aprovado pelo
Poder Legislativo competente, prova da ade
quada destinação dos recursos à sua vincu
lação específica.

Art. 4' A fiscalização da entrega, às enti
dades credoras, dos recursos de que trata este
decreto-lei será feita pelo Tribunal de Contas
da União, conforme o disposto no art. 31,

item VIII, do Decreto-Lein" 199, de 25 de
fevereiro de 1967.

Art. 5" Para os fins previstos nos arts.
3" e 4", tão logo sejam creditadas as impor
tâncias devidas aos Estados, ao Distrito Fede
ral, aos territórios e aos municípios, o Banco
do Brasil S.A. comunicará ao Tribunal de
Contas da União e à Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República os mon
tantes transferidos a cada unidade.

Art. 6' A fiscalização da aplicação dos
recursos de que trata este decreto-lei será
exercida pelo órgão legislativo competente
com o auxílio:

I - dos Tribunais de Contas dos Estados,
ou dos Conselhos de Contas dos Municípios,
quando houver, ou, ainda, dos Tribunais de
Contas Municipais, consoante o disposto nos
artigos 13, item IV, e 16 e seus parágrafos,
da Constituição;

II - do Tribunal de Contas do Distrito Fe
deral, no que concerne aos valores transfe
ridos ao Distrito Federal; e

III-do Tribunal de Contas da União, no
que se refere aos valores transferidos aos ter
ritórios.

§ 11' Para os fins previstos neste artigo,
os Estados, o Distrito Federal, os territórios
e os municípios apresentarão, a partir do
exercício de 1981, ao Tribunal ou Conselho
de Contas competente, o balanço geral ao
exercício anterior.

§ 2'! Na falta de apresentação do docu
mento a que se refere o parágrafo anterior,
o Tribunal ou Conselho de Contas poderá
solicitar ao Banco do Brasil S.A. o bloqueio
dos recursos até que seja sanada a irregula
ridade.

Art. 7' O produto da arrecadação do Im
posto sobre a Propriedade Territorial Rural
- ITR será diretamente creditado ao muni
cípio interessado pelo Banco do Brasil S.A.
ou agente arrecadador, deduzida apenas a
parcela legalmente devida ao Incra - Insti
tuto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, observados os prazos e cominações
previstos no art. 24, § 3', da Constituição.

Art. 8" As parcelas de receita decorren
tes do salário-educação, de que trata a alínea
a do art. 2' do Decreto-Lei n" 1.422, de 23
de outubro de 1975, serão entregues às enti
dades credoras da mesma forma e nos prazos
previstos nos arts. I" e 2" deste decreto-lei
independentemente de qualquer formalida
de.

Art. 9' A Secretaria de Planejamento da
Presidência da República estabelecerá nor
mas e baixará instruções para a execução des
te decreto-lei, bem como adaptará aos seus
preceitos, quando cabível, o tratamento rela
tivo a outros recursos federais repassados aos

-Estados, ao Distrito Federal, aos territórios
e aos municípios.

Art. 10. Os saldos das contas mantidas
no Banco do Brasil S. A. pelos Estados, Dis
trito Federal, territórios e municípios, prove
nientes de recursos arrecadados pela União
.e a eles transferidos, poderão ser livremente
-movimentados independentemente de auto
rização de qualquer órgão federaL
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Art. 11. Ficam revogadas as disposições
legais e regulamentares que atribuam éompe
tência a órgãos da administração federal para
orientar ou fiscalizar a aplicação dos recursos
transferidos de que tratam os artigos anterio
res, e, conseqüentemente, abolidas as exigên
cias de planos de aplicação. programas de
trabalho e outros instrumentos de controle,
passando á matéria a ser regulada exclusiva
mente pelo disposto neste decreto-lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo
não se aplica aos fundos de que trata o art.
25 da Constituição.

Art. 12. As normas de fiscalização e con
trole previstas nos arts. 4", 5\' e 6" deste decre
to-lei serão observadas na entrega e aplicação
dos fundos referidos no artigo anterior.

Art. 13. Este decreto-lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogados o item
X do art. 31 e o art. 43 do Decreto-Lei n"
199, de 25 de fevereiro de 1967, bem como
o art. 3" do Decreto-Lei n" 1.755, de 31 de
dezembro de 1979, e demais disposições em
contrário.

Brasília, I" de outubro de 1980; 159" da
Independência e 92" da República. - JOÃO
FIGUEIREDO - Eduardo Pereira de Carva·
lho - Antonio Delfim Netto - Hélio Beltrão.

DECRETO-LEI N" 1.833,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1980

Extingne a vincnlação a categorias eco·
nômicas na aplicação, pelos Estados, Dis
trito Federal, Territórios e Municípios,
de recursos tributários transferidos pela
União, e dá outras providências.

O Presidente da República no uso da atri
buição que lhe confere o art. 55. item lI,
da Constituição, tendo em vista o disposto
na Emenda Constitucional n" 17, de 2 de de
zembro de 1980, e no Decreto-Lei n" 1.805,
de 1" de outubro de 1980, e consoante os
objetivos do Programa Nacional de Desburo
cratização, decreta:

Art. 1" São acrescentadas ao parágrafo
único, do art. lo do Decreto-Lei n" 1.805.
de 1" de outubro de 1980, três alíneas, na
forma abaixo:

"Art. 1" .
Parágrafo único. O disposto neste

artigo aplica-se às parcelas ou quotas
partes relativas às seguintes transferên
cias:

f) Fundo de Participação dos Estados,
do Distrito Federal -e dos Territórios 
FPE;

g) Fundo de Participação dos Muni
cípios - FPM:

h) Fundo Especial - FE."

Art. 2" O art. 3" do Decreto-Lei n" 1.805,
de 1980, passa a vigorar coro a seguinte reda
ção:

"Art; 3" Na aplicação dos recursos
provenientes das parcelas ou quotas-par
tes de que trata este decreto-lei, os Esta
dos, o Distrito Federal, os Territórios
e os Mun1icípios respeitarão exclu~iva-

mente as vinculações a funções de Go
verno previstas na legislação específica,
observadas as peculiaridades locais e as
normas. diretrizes e prioridades estabe
lecidas pela Presidência da República.

§ lo Ficam extintas, a partir de 1,' de
janeiro de 1981, as vinculações a catego
rias econômicas (art. 12, Lei n" 4.320,
de 17 de março de 1964).

§ 2" O orçamento elaborado confor
me a Lei n" 4.320, de 17 de março de
1964, e com observância do disposto nes
te artigo, constituirá, uma vez aprovado
pelo Poder Legislativo competente, pro
va da adequada destinação dos recursos
à sua vinculação a funções de governo.

§ 3' Para efeito de conhecimento, e
após a aprovação dos orçamentos elabo
rados nos termos do parágrafo anterior,
as entidades referidas neste artigo enca
minharão à Secretaria de Planejamento
da Presidência da República - Seplan
- informações sobre os recursos aplica
dos."

Art. 30 A fiscalização de que trata o art.
6", itens I e lI, do Decreto-Lei no 1.805, de
1980, será feita pelo Tribunal de Contas da
União até o exercício de 1979, inclusive, ca
bendo-lhe ainda a apreciação dos recursos
interpostos com relação às contas fiscaliza
das.

Art. 4" Este decreto-lei entrará em vigor
'na data de sua publicação.

Art. 5" Ficam revogados o parágrafo úni
co do art. 11 e o art. 12 do Decreto-Lei n'
1.805, de 1980. e demais disposições em con
trário.

Brasília, 23 de dezembro de 1980, 159" da
Independência e 92" da República. - JOÃO
FIGUEIREDO - Ernane Galvêas - Antonio
Delfim Netto - Hélio Beltrão.

PROJETO DE LEI
N' 4.663, DE 1990

(Do Sr. Paulo Paim)

Acrescenta dispostivo ao art. 18 da Lei
n" 7.839, de 12 de outubro de 1989, que
"dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providên·
cias" .

(Apense-se ao Projeto de Lei n" 4.339,
de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Acrescente-se ao art. 18, da Lei

n" 7.839. de 12 de outubro de 1989, o seguinte
inciso:

"Art. 18. .. .
inciso O- extinção do contrato de tra
balho por prazo determinado;"

Art. 2" Revogam-se as disposições em con
trário.

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

Justificação

O projeto que ora apresentamos vem corri
gir uma grande injustiça decorrente de uma

omissão contida na legislação que alterou o
Fundo de Garantia do Tempo de. Serviço.

Com a aprovação de nossa proposta os tra
bálhadores contratados por prazo determi
nado passam a ter o direito de movimentar
a sua conta no FGTS.

Se esta providência não for tomada, ficam
os trabalhadores por prazo determinado,
eternamente penalizados, com poucas chan
ces de movimentar aquilo que é seu de di
reito.

São beneficiados com este projeto, princi
palmente, os trabalhadores safristas, que são
contratados somente nos períodos de colheita
da produção.

Neste particular, os trabalhadores do Nor
deste são grandes beneficiados, devido à mo
nocultura da cana. bem como os de outras
regiões. que se caracterizam pela necessidade
de contratação esporádica de maiores contin
gentes de trabalhadores, em função da colhei
ta de safras, ou outros motivos que deman
dam contratação por prazo determinado. 
Deputado Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N" 7.839
DE 12 DE OUTUBRO DE 1989

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providên
cias.

Art. 18. A conta vinculada do trabalhador
no FGTS poderá ser movimentada nas se
guintes situações:

I -despedida sem justa causa, inclusive
a indireta, de culpa recíproca e de força
maior, comprovados como pagamento dos
valores de que trata o art. ·16;

11 - extinção total da empresa, fechamen
to de quaisquer de seus estabelecillJentos, fi
liais ou agências, supressão de parte de suas
atividades, ou ainda falecimento do empre
gador individual, sempre que qualquer dessas
ocorrências implique rescisão de contrato de
trabalho, comprovada por declaração escrita
da empresa, suprida, quando for o caso, por
decisão judicial transitada em julgado;

111 - aposentadoria concedida pela Previ
dência Social;

IV -falecimento do trabalhador, sendo
o saldo pago a seus dependentes, para esse
fim habilitados perante a Previdência Social,
segundo o critério adotado para a concessão
de ·pensões por morte. Na falta de depen
dentes, farão jus ao recebimento do saldo
da conta vinculada os seus sucessores previs
tos na lei civil, indicados em alvará judicial,
expedido a requerimento do interessado, in
dependente de inventário ou arrolamento;

V - pagamento de parte das prestações
decorrentes de financiamento habitacional
concedido no âmbito do Sistema Financeiro
de Habitação - SFH, desde que:

a) o saldo da conta vinculada corresponda
a, no mínimo, 5 vezes a renda mensal do
mutuário;
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b) o valor bloqueado seja utilizado, no mí
nimo, durante o prazo de 12 (doze) meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máxi
mo, 80% do montante da prestação;

VI - liquidação ou amortização extraor
dinária do saldo devedor de financiamento
imobiliário, observadas as condições estabe
lecidas pelo Conselho Curador, dentre elas
a de que o financiamento seja concedido no
âmbito do SFH e haja interstício mínimo de
2 anos para cada movimentação;

VII - pagamento total 0l! parcial do preço
da aquisição de moradia própria, observadas
as seguintes condições:

a) o saldo da conta vinculada do adqui
rente deverá ser igualou superior a 5 (cinco)
vezes o valor da sua renda mensal;

b) seja a operação financiável nas condi
ções vigentes para o SFH;

VIIr - quando permanecer 3 anos inin
terruptos, a partir da vigência desta lei. sem
crédito de depósitos.

§ 1" A regulamentação das situações pre
vistas nos incisos r e II assegurará que a retira
da a que faz jus o trabalhador corresponda
aos depósitos efetuados na conta vinculada
durante o período de vigência do último con
trato de trabalho, acrescida de juros e atuali
zação monetária, deduzidos os saques;

§ 2" O Conselho Curador disciplinará o dis
posto no inciso V, visando a beneficiar os
trabalhadores da baixa renda e a preservar
o equilíbrio financeiro do FGTS;

§ 3" O direito de adquirir moradia com
recursos do FGTS, pelo trabalhador, só po
derá ser exercido para um único imóvel;

§ 4" O imóvel objeto de utilização do FGTS
somente poderá ser objeto de outra transação
com recursos do Fundo, na forma que vier
a ser regulamentada pelo Conselho Curador;

§ 5'! O pagamento da retirada, após o perío
do previsto em regulamento, implicará atuali
zação monetária dos valores devidos.

PROJETO DE LEI
N' 4.738, DE 1990

(Do Sr. Wilson Campos)

Dispõe sobre a isenção das contribui·
ções previdenciárias devidas sobre obras
de relevante interesse social, executadas
em 1990 por órgãos da administração di·
reta dos Estados e Municípios, e dá outras
providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e Redação (ADM); de Finanças e
Tributação (ADM); e de Seguridade So
cial e Família - art. 24, rI.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Os órgãos da administração direta,

pertencentes aos Estados e Municípios, ficam
isentos do recolhimento das contribuições
previdenciárias, nos termos e condições fixa
dos na presente lei.

§ 1" O benefício está limitado, exclusiva
mente, às obras de relevante interesse social
executadas no exercício de 1990.

§ 2" Excetua-se do objeto da isençllo a con
tribuição referente ao Fundo de Garantia de
Tempo de Serviço (FGTS).

Art. 2" Para os efeitos desta lei, são consi
derados de relevante interesse social:

I - construção, ampliação e/ou reforma
de escolas do primeiro e segundo graus, inclu
sive as da rede do ensino básico;

II - construção, ampliação elou reforma
de h9spitais, postos de saúde, ambulatórios,
creches e estabelecimentos similares;

III - realização de quaisquer obras dc sa
neamento básico, de drenagem e de coleta
de águas pluviais;

IV - construção, ampliação e/ou reforma
de edifícios administrativos públicos;

V - construção, ampliação e/ou reforma
de instalações para tratamento de lixo;

VI - construção, ampliação e/ou reforma
de matadouros, mercados e pequenos centros
de recepção, distribuição e vendas de alimen
tos;

VII - implantação, ampliação e/ou refor
ma de pequenas indústrias comunitárias ma
nufatureiras e de serviços.

Art. 3" Estão liminarmente excluídos do
gozo do benefício previsto no art. 1" aqueles
órgãos em débito com a Previdência Social
em 31 de dezembro de 19R9 cujas dívidas
não sejam quitadas integralmente ou parce
ladas até 60 (sessenta) dias após a vigência
desta lei.

§ 1" A quitação integral da dívida será feita
pelo seu valor histórico acrescido de 15%
(quinze por cento) da correção monetária ofi
cial ocorrida no período.

§ 2" O prazo máximo de parcelamento da
dívida será de 24 (vinte e quatro) meses, sen
do o seu valor histórico acrescido de 25%
(vinte e cinco por cento) da correção mone
tária oficial ocorrida no período e juros de
12% (doze por cento) ao ano.

Art. 4" A quitação ou o parcelamento das
dívidas para com a Previdência Social, nas
condições referidas nos §§ l° e 2" do artigo
anterior, se estende às entidades sócio-espor
tivas mantenedoras de clubes de futebol pro
fissional. participantes das competições ofi
ciais patrocinadas pela Confederação Brasi·
leira de Futebol nos últimos 5 (cinco) anos.

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação

O presente projeto de lei objetiva reduzir
as atuais dificuldades financeiras dos Estados
e Municípios no que tange à realização de
obras de relevante interesse social.

A proposta da excepcionalidade da isen
ção, em 1990, das contribuições previdencití
rias incidentes sobre esses investimentos 
à exceção da contribuição referente ao Fundo
de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS)
- não agravará o déficit da Previdência So
cial, criará empregos e outros benefícios só
cio-econômicos, além de concorrer para a
melhoria dos padrões de vida de milhões de
brasil eiros.

Ressalte-se que o gozo do benefício está
condicionado à quitação integral ou ao parce
lamento de dívidas existentes em 31 de de
zembro de 1989, mediante o acréscimo de
custos financeiros, conforme estabelecido no
art. 4" e seus parágrafos.

O autor entende, também, que é chegada
a hora para ql\e as agremiações mantenedo
ras de equipes de futebol profissional, assim
reconhecidas pela entidade nacional - a
CBF -, possam negociar, definitivamente.
a regularização de suas dívidas para com a
Previdência Social. nas mesmas condições
previstas no art. 4" e seus parágrafos.

Sala das Sessões, de de 1990.-
Deputado Wilson Campos.

Projeto de Lei
n' 4.788, de 1990

(Do Poder Executivo)
Mensagem n" 340

Define crimes contra a administração
tributária, de abuso do poder econômico
e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação; de Economia, Indús
tria e Comércio; e de Finanças e Tributa
ção; (Apense-se a este o PL n" 4.820
e 4.821190)

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Dos Crimes contra a

Administração Tributária

SEÇÃO I
Dos Crimes Praticados

por Particulares

Art. 1" Constitui crime contra a adminis
tração tributária reduzir ou assumir o risco
de reduzir, total ou parcialmente, tributo ou
contribuição, inclusive acessórios, pagos ou
a serem pagos, mediante a prática de qual
quer das seguintes condutas:

I - prestar informação falsa ou omitir in
formação que deva ser prestada às autori·
dades fazendárias ou seus agentes;

11 - inserir nas informações às autoridades
fazendárias ou aos seus agentes elemento que
saiba ou deva saber inexato, ou omitir opera
ção de qualquer natureza em documento ou
livro exigido pela lei fiscal;

111 - adulterar nota fiscal, fatura ou qual
quer outro documento relativo a operação
tributável;

IV -fornecer, distribuir, emitir ou utilizar
documento gracioso;

V - elaborar ou utilizar documento que
saiba ou deva saber falso ou inexato;

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
Art. 2" Constitui, ainda, crime contra a

administração tributária: .
I - prestar à fonte pagadora com obriga

ção de reter tributo informação incorreta so
bre fatos pessoais;

II - exigir, pagar ou receber, para si ou
para o contribuinte benefíciário, qualquer
percentagem sobre a parcela dedutível ou de-
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duzida de imposto ou de contribuição como
incentivo fiscal;

III - deixar de aplicar, na finalidade pró
pria e dentro do prazo estabelecido no ato
concessivo de incentivo fiscal, parcela dedu
zida de tributo ou contribuição;

IV - deixar de recolher aos cofres públi
cos, nos sessenta dias seguintes ao término
do prazo fixado, tributo ou contribuição que
tenha retido na fonte;

V - deixar de recolher aos cofres públicos,
nos sessenta dias seguintes ao término do pra
zo fixado, tributo ou contribuição recebidá
de terceiros mediante acréscimo ou inclusão
no preço de produtos ou serviços e cobrado
na fatura, nota fiscal ou documento asseme
lhado;

VI - deixar de recolher ao banco ou enti
dade financeira integrante do sistema de arre
cadação, dentro do prazo fixado, os tributos
ou contribuições recebidos;

VII - aplicar a empresa beneficiária par
cela de imposto liberada pela Superintendên
cia do Desenvolvimento do Nordeste ou pela
Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia ou qualquer outro órgão ou enti
dade de desenvolvimento em desacordo com
o projeto aprovado;

VIII - montar, desenvolver, utilizar, di
vulgar ou não denunciar à autoridade fiscal
a existência de programa de processamento
de dados que permita fornecer ao sujeito pas
sivo da obrigação fiscal informação contábil
diversa daquela que é, por lei, fornecida à
Fazenda:

Pena: detenção de seis meses a dois anos
e multa.

SEÇÃO 11
Dos Crimes Praticados por

Servidor Fazendário

Art. 3" Constitui crime praticado por
servidor fazendário:

I - dar fim diverso do previsto em lei a
livro oficial, processo fiscal ou qualquer docu
mento relativa à tributação de que tenha a
guarda em razão do cargo, acarretando, com
seu procedimento, pagamento de tributo, ou
contribuição, em importância inferior à de
vida;

II - solicitar ou receber para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função ou antes de assumi-Ia, mas
em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem, com o propósito
de deixar de cobrar tributo ou contribuição,
ou cobrá-los parcialmente;

IH - facilitar, com infração de dever fun
cionai, a prática de contrabando ou desca
minho;

IV - deixar de cobrar tributo ou contri
buição ou cobrá-los em quantia menor do
que a devida, mediante aceitação de oferta
ou promessa de vantagem:

Pena: reclusão de três a oito anos e multa.
Parágrafo único. Considera-se servidor

fazendário, para os efeitos desta Lei, quem
embora transitoriamente, exerce cargo, em
prego ou função relacionados com os serviços
de. lançamento, fiscalização, cobrança, arre-

cadação, recolhimento e controle de tributos
e contribuições, inclusive acessórios.

CAPÍTULO II
Dos Crimes de Abuso do

Poder Econômico

Art. 4" Constitui crime de abuso do po
der econônl'ico:

I - obstar o acesso ou a permanência de
concorrente nos mercados local, regional ou
nacional mediante:

a) fixação artificial do preço das merca
dorias abaixo do seu custo;

b) tratamento diferenciado de comprado
res ou fregueses, ressalvados os sistemas de
entrega ao consumo por intermédio de distri
budores ou revendedores;

c) cerceamento ou impedimento do acesso
de concorrente aos mercados de insumos,
matérias-primas ou equipamentos, bem co
mo aos canais de distribuição;

II - formar acordo, convênio, ajuste ou
aliança entre ofertantes, visando:

a) à fixação artificial de preços ou quanti
dades vendidas ou produzidas;

b) ao controle regionalizado do mercado
por empresa ou grupo de empresas;

c) ao controle, em detrimento da concor·
rência, de rede de distribuição ou de forne
cedores;

111 - formar trustes pelo controle acioná·
rio direto 'ou indireto ou por intermédio de
administradores comuns entre empresas, vis- .
tas a inibir a livre concorrência;

IV - promover ajuste ou acordo entre em
presas ou entre pessoas vinculadas a tais em
presas, ou interessados no objeto de suas ati
vidades, que possibilite fraude à livre concor
rência, atuação lesiva à economia nacional
ou ao interesse ge,al dos consumidores:

Pena: reclusão de dois a cinco anos ou mul
ta.

Art. 5" Constitui, ainda, crime de abuso
do poder econômico:

I - vender ou oferecer à venda mercadoria
ou. contratar ou oferecer serviço por preços
superiores aos oficialmente tabelados, aos fi
xados por órgão ou entidade competente e
aos estabelecidos em regime legal de con
trole;

II - aplicar fórmulas de reajustamento de
preços ou de indexação de contratos proibi
das ou diversas daquelas que forem legal
mente, estabelecidas, ou fixados por autori
dade competente, bem assim praticar aumen
tos de preços superiores aos legalmente pre
visto ou determinados;

III - exigir, cobrar ou receber qualquer
vantagem ou importância adicional de preços
tabelados, congelados, administrados, fixa
dos ou controlados pelo Poder Público, inclu
sive por meio de instituição ou de aumento
de taxas ou quaisquer outras importâncias,
incidentes sobre operações de contratação,
compra e venda ou financianiento~

IV - eli!Oinar, restringir, reduZir ou sus
pender, sem justa causa, liquidação, promo"
ção, formas especiais de venda, comerciali
zação ou descontos concedidos sobre o preço
de mercadorias ou serviços, que eram ofere-

cidos imediatamente antes da instituição de
congelamento ou regime legal de controle;

V - sonegar à autoridade competente
qualquer dos elementos necessários à apura
ção do custo de produção ou do preço de
venda, impedindo ou dificultando exames
contábeis ou apuração de estoques ou deixan
do de fornecer esclarecimentos que forem
exigidos;

VI - negar ou deixar de fornecer, quando
obrigatório, nota fiscal ou documento equiva
lente, relativo à venda de mercadoria ou pres
tação de serviços efetivamente realizadas, ou
fornecê-los em desacordo com a legislação;

VII~ recusar-se a informar, ou dar infor
mação falsa, sobre quaisquer das condições
que envolvam a aquisição de mercadoria ou
serviço, inclusive quanto a preços, prazos e
taxas de juros embutidas no valor das presta
ções;

VIII - promover a venda ou a exposição
à venda de mercadoria em condições impró
prias para consumo:

Pena: reclusão de um a quatro anos ou
multa.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso
VIII, pune-se também a modalidade culposa,
transformando-se a pena de reclusão em de
tenção e reduzindo-se à quinta parte a pena
de multa.

Art. 6" Constitui, também, crime de
abuso do poder econômico:

I - expor ou vender mercadoria cuja em·
balagem, tipo, especificação, peso ou compo
sição esteja em desacordo com prescrições
legais ou que não corresponda à respectiva
classificação oficial;

II - misturar mercadorias ou produtos de
espécies diferentes, para expô-los à venda,
ou vendê-los, como puros;

III - fraudar as regras concernentes ao
controle oficial de preços pela alteração, sem
modificação essencial ou de qualidade, de
elementos como embalagem, denominação,
marca (griffe), especificações técnicas, volu
me, peso, pintura, sinais externos ou acaba
mento dos produtos, mercadorias, gêneros
ou serviços, bem como pela divisão em partes
de produto, mercadoria, gênero ou serviço
habitualmente oferecido à venda em conjun- '
to;

IV - alterar a denominação ou a descrição
de produto, mercadoria ou serviço, bem co
mo a indicação de seu modelo ou referência,
de modo a cobrar, exigir ou receber preço
maior ou condições de pagamento diferentes;

V - condicionar a venda de mercadoria
ao seu transporte ou à prestação de serviço
acessório, pelo próprio vendedor ou por ter
ceiro que ele indicar ou contratar, quando
o comprador se dispuser a transportá-la por

,sua conta e risco;
VI - subordinar a venda de mercadorias

ou a prestação de serviços à aquisição de ou
tras mercadorias ou serviços ou à compra de
quantidades arbitrariamente determinadas;

VII - fraudar o preço de mercadoria ou
"de serviço, incluindo nele aumentos de preços
de insumos não empregados em sua produção
.ou prestação;
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VIII - aumentar o preço de mercadoria
ou de serviço em percentual sup'erior ao do
insumo multiplicado pela participação deste
nos custos verificados antes do aumento;

IX - fraudar o tabelamento oficial de pre
ços ou o regime legal de controle pela altera
ção das condições de pagamento ou formas
de comercialização, inclusive prazos, quanti
dade de parcelas e proporção do preço devido
em cada parcela, relativas à aquisição de mer
cadoria ou serviço;

X - elevar o valor cobrado nas vendas
a prazo de mercadoria ou serviço cujos preços
estejam submetidos a congelamento ou regi
me legal de controle, mediante a cobrança
de taxa de juros superior à vigente no mer
cado financeiro para financiamento da aqui
sição de mercadorias ou serviços assemelha
dos;

XI - subordinar a venda de mercadorias
ou a prestação de serviços à celebração de
contratos financeiros com taxas de juros su
periores às vigentes no mercado financeiro
para financiamento, por prazo igual, da aqui
sição de mercadoria ou serviços assemelha
dos;

XII - sonegar insumos ou mercadorias,
recusando-se a vendê-los a quem pretenda
comprá-los nas condições ofertadas ou reten
do-os para fins de especulaçãD;

XIII - induzir o consumidor a erro, me
diante indicação ou afirmação falsa ou enga
nosa sobre a natureza, a qualidade e a quanti
dade de bens ou serviços, utilizando-se de
qualquer meio, inclusive veiculação ou divul
gação publicitária;

XIV - destruir, inutilizar ou danificar ma
térias-primas ou mercadorias, com vistas a
provocar alta de preços, em proveito próprio
ou de terceiros;

XV - emitir fatura, duplicata ou nota de
venda que não corresponda à mercadoria
vendida em quantidade ou qualidade, ou aos
serviços efetivamente contratados;

XVI - deixar dolosamente de entregar a
coisa vendida, com a observância de todas
as cláusulas e especificações contratadas:

Pena: reclusão de dois a cinco anos ou mul
ta.

CAPÍTULO UI
Das Multas

Art. 7' Nos crimes definidos nos arts. l'
a 3" desta Lei, a pena de multa será fixada
entre dez e trezentos e sessenta dias-multa.

Parágrafo IÍnico. O dia-multa será fixado
pelo juiz em valor não inferior a 14 nem supe
rior a 200 Bônus do Tesouro Nacional 
BTN.

Art. 8" A pena de detenção ou reclusão
poderá ser convertida em multa de valor equi
valente a:

I - 200.000 até 5.000.000 de BTN, nos
crimes definidos no art. 4°;

II -5.000 até 200.000 de BTN, nos crimes
definidos no art. 5'; e

IH - 50.000 até 1.000.000 de BTN, nos
crimes definidos no art. 6'.

Art. 9' Caso o juiz, considerado o ganho'
ilícito e a situação econômica do réu, verifi-

que a insuficiência ou excessiva onerosidade
das penas pecuniárias prevista nesta Lei, po
derá diminuí-las até a décima parte ou elevá
las ao décuplo.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais

, Art. 10. Nos crimes praticados por pes
soa jurídica, a responsabilidade penal pelos
ilícitos definidos nesta Lei será de todos aque
les que, a ela ligados, direta ou indiretamen
te, de forma permanente ou eventual, te
nham concorrido para a prática criminosa e
dos que, na qualidade de controlador, dire
tor, administrador, gerente, preposto ou
mandatário, se tenham omitido no dever de
fiscalizar a atuação de seus subordinados e
colaboradores.

Art. 11. São circunstâncias que agravam
de um terço até a metade as penas previstas
nos arts. 1',2' e 4' a 6':

I - ocasionar grave dano à coletividade;
rI - ser o crime cometido por servidor

público no exercício de suas funções;
III - ser o crime praticado em relação

à prestação de serviços ou ao comércio de
bens essenciais à vida ou à saúde.

Art. 12. A condenação criminal não ex
clui a responsabilidade civil.

Art. 13. A reparação civil dos danos cau
sados pelos crimes previstos nesta Lei não
exclui a responsabilidade criminal.

Parágrafo único. A hipótese prevista nes
te artigo deverá ser considerada pelo juiz,
na fixação da pena.

Art. 14. Extingue-se a punibilidade dos
crimes definidos nos arts. 1° a 3', quando o
agente promover espontaneamente o paga,
mento do tributo ou contribuição, inclusive
acessórios, antes do recebimento da denún
cia.

Art. 15. Aplicam-se aos crimes previstos
nesta Lei, supletiva e subsidiariamente, as
regras do Código Penal e do Código de Pro
cesso Penal.

Art. 16. Compete:
I - à Secretaria Nacional de Direito Eco

nômico, do Ministério da Justiça, fiscalizar
as empresas que atuem em mercados mono
polizados ou oligopolizados, bem como iden
tificar e reprimir as práticas atentatórias à
economia popular, inclusive mediante a in
terdição de empresa ou estabelecimento que
pratiquem atos lesivos aos direitos do c0.llsu
midor ou à livre concorrência:

II - ao Departamento Nacional de Abas
tecimento e Preços, quando e se necessário,
providenciar a desapropriação de estoques,'
a fim de evitar crise no mercado ou colapso
no abastecimento.

Art. 17. Qualquer pessoa poderá provo
car, para os efeitos deste diploma, a iniciativa
dos órgãos de defesa do consumidor, ou do
Ministério Público, fornecendo, por escrito,
informações sobre o fato e a autoria e indi
cando as suas circunstâncias, para a devida
apuração e aplicação das sanções previstas
nesta lei.

Art. 18. Os crimes previstos nos arts. l'
a 6° desta Lei são de ação penal pública incon
dicionada.

Parágrafo único.-- o-uando o Ministério
Público exceder os prazos legais sem a adoção
das providências a seu cargo, admitir-se-á
ação penal subsidiária promovida por qual
quer cidadão, bem como por entidade consti
tuída há pelo menos um ano.

Art. 19. Nas prisões em flagrante efetua
das pela prática de condutas definidas como
crime nesta lei, não será admitida a fiança
nem se aplicará o disposto no art. 310 e seu
parágrafo único do Código de Processo Pe
nal.

Art. Esta lei entra em vigor na data
de sua p,.' ..cação.

Art. 21. Revogam-se as disposições em
contrário.

Brasília,

LEGISLAÇÃO ClTADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
DECRETO-LEI N" 3.689.

DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

LIVRO I
Do Processo em Geral

TÍTULO IX
Da prisão e da liberdade provisória

CAPÍTULO II
Da prisão em flagrante

Art. 310. Quando o juiz verificar pelo
auto de prisão em flagrante que o agente pra
ticou o fato, nas condições do art. 19, I, II
ou III do Código Penal poderá, depois de
ouvir o Ministério Público, conceder ao réu
liberdade provisória mediante termo de com
parecimento a todos os atos do processo sob
pena de revogação.

Parágrafo único. Igual procedimento se
rá adotado quando o juiz verificar, pelo auto
de prisão em flagrante, a inocorrência de
qualquer das hipóteses que autorizam a pri
são preventiva (arts. 311 e 312).

CAPÍTULO III
Da prisão preventiva

Art. 311. .Em qualquerfase do inquérito'
policial ou da instrução criminal caberá a pri
são preventiva decretada pelo juiz, de ofício,
a requerimento do Ministério Público, ou do
querelante, ou mediante representação de
autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada comu garantia da ordem pública,
por conveniência da institrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quan
do houver prova de existência do crime e
indícios suficientes da autoria.
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MENSAGEM N" 340,
DE 1990, DO PODER EXECUTIVO

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

Nos termos do artigo 64, § 1", da Consti
tuição Federal, tenho a honra de submeter
à elevada deliberação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos dos
Senhores Ministros de Estado da Justiça e
da Economia, Fazenda e Planejamento, o
anexo projeto de lei que "define crimes con
tra a administração tributária, de abuso do
poder econômico e dá outras providências".

Brasília, 28 de março de 1990. - Fernando
Collor.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 088. DE
28 DE MARÇO DE 1990, DOS SENHO
RES MINISTROS DE ESTADO DA
JUSTIÇA E DA ECONOMIA, FAZEN
DA E PLANEJAMENTO.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública: .

A conceituação dos crimes que têm como"
conseqüência o não-pagamento de tributos,
e as penalidades imponíveis a seus autores,
deixam muito a desejar, mercê de suas impre
cisões e lacunas, não só na definição dos fatos
tipificadores do crime, como também" na fixa
ção da pena aplicável quando de seu cometi
mento.

2. Em verdade. o objetivo básico colima
do, qual seja o de desestimular a prática cri
minosa, não vem sendo alcançado, fato esse
que tem causado grandes e irreparáveis pre
juízos à Fazenda Nacional.

3. Não representará uma inverdade afir
mar-se que, ao contrário do que deveria ocor
rer, a prefalada legislação, de certa forma,
estimula a prática de" crime ao invés de coi
bi-Ia.

4. Diante desse quadro, entende-se abso
lutamente necessária a tomada de providên
cias imediatas, aperfeiçoando-se as n0rmas
reguladoras da matéria; o que se propõe s"eja
feito de acordo com as normas constantes
do anexo projeto de lei, que ora tenho a hon
ra de submeter à apreciação de Vossa Exce
lência.

5. O projeto em foco tr'ata do crime contra
a administração tributária. mediante adoção
de definições mais abrangentes do que aque
las hoje existentes.

6. Além disso. o projeto proposto, em al
gumas hipóteses, torna mais severa a penali
dade aplicável, prevendo a reclusão de dois
a cinco anos para o infrator. ao invés dos
atuais seis meses a dois anos de detenção.

7. Outra inovação que se propõe consiste
em se estender a terceiros que, não tendo
praticado diretamente o ato delituoso, te
nham colaborado, de uma forma ou de outra.
para sua prática.

8. Dispondo sobre a extinção da punibi
lidade. estabelece que a mesma somente terá
lugar quando o agente promover espontanea
mente o pagamento do tributo ou contribui
ção, inclusive adicional, antes do início da
ação fiscal. Essa disposição põe fim à situação
até agora vigente, que consistia em verda-

deiro estímulo à prática de atos danosos ao
Erário Público, eis que ocorria extinção da
punibilidade quando o agente, já tendo sido
iniciada a ação fiscal, recolhia o crédito tribu
tário, antes da decisão administrativa de pri
meira instância. Em alguns casos, ao delin
qüente era permitido realizar o pagamento
até antes do início da ação penal, para benefi
ciar-se com a extinção da punibilidade.

9. Os dispositivos relacionados com a au
toridade fiscal ampliam seu grau de compe
tência em relação à investigação da prática
do crime. podendo referida autoridade, até
mesmo, proceder à apreensão de bens e docu
mentos, bem como remeter diretamente ao
Ministério Público os elementos comproba
tórios da infração, para instauração do proce
dimento penal cabível.

10. Para o servidor fazendário, a tipifica
ção do crime contra a administração tribu
tária foi significativamente ampliada para
compreender todas as hipóteses descritas no
caput do art. 3" do projeto incluso.

11. No tocante às pessoas jurídicas. man
tém-se a regra vigente, considerada satisfa
tória.

12. Concomitantemente, o projeto busca
coibir a prática dos crimes de abuso de poder
econômico, que tanto têm sobressaltado a
sociedade brasileira. com- notório agrava
mento nos últimos tempos, diante da crise
econômica, social e de exercício de legítima
autoridade que propicia, mormente no cam-'
po da atividade econômica monopolizada ou
oligopolizada, o florescimento da impunida
de dos agentes de tais delitos.

13. Objetivamente. cuida-se de instituir
legislação protetora da economia popular e
da efetiva defesa do consumidor. esmagado
pela crescente audácia na prática de tais fatos
anti-sociais, de outro turno cerceadora da li
vre concorrência e inibidora dos princ(pios
regentes de uma economia de mercado com
patível com os interesses coletivos merece
dores da atuação responsável do Poder PÚ
blico.

14. Por fim. tendo em vista a relevância
da matéria, encareço a Vossa Excelência seja
solicitada a apreciação do projeto em comen
to, em regime de urgência, a teor da facul
dade contida no § l' do art. 64 da Consti
·tuição.

Aproveitamos a oportunidade para reno
vara Vossa Excelência os protestos do nosso
mais profundo respeito. - Bernardo Cabral,
Ministro da Justiça - Zélia Maria Cardoso
de Mello, Ministra da Economia. Fazenda e
planejamento Aviso n' 097-SG

Em 28 de março de 1990.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados
Brasília - DF.

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretá
rio:

Tenho a honra de encaminhar a essa Secre
taria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, acompanhada de

Exposição de Motivos dos Senhores Minis
tros de Estado da Justiça e da Economia.
Fazenda e Planejamento. relativa a projeto
de lei que "define crimes contra a adminis
tração tributária. de abuso do poder econô
mico e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima
e consideração. - Marcos Coimbra, Secrettí
rio-Geral da Presidência da República.

PROJETO DE LEI
N° 4.822, DE 1990

(Do Senado Federal)
PLS n'l 376/89

Dispõe sobre a criação da Fundação
Fuucebrae e dá outras providências.

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

O Congresso Nacional decreta:

Da Coustituição e Caracterização

Art. 1" O Poder Executivo instituirá, no
prazo de noventa dias a contar da publicação
desta lei, a Fundação Centr-o Brasileiro de
Apoio à Microempresa e à Empresa de Pe
queno Porte - Funcebrae, Serviço Social
Autônomo, mediante a transformação da so
ciedade civil sem fins lucrativos Cebrae 
Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Mé
dia Empresa.

§ l' A Funcebrae se constituirá em pes
soa jurídica de direito privado e terá sede
e foro em BrasJ1ia-DF. prazo de duração in
determinado e gozará de autonomia adminis
trativa, financeira e patrimonial.

§ 2\' A Funcebrae adquirirá personalida
de jurídica a partir da inscrição, no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, do seu ato consti
tutivo. com o qual serão apresentados o Esta
tuto e o Decreto que o aprova.

§ 3" A Funcebrae incorporará o patrimô
nio do Cebrae e absorverá o seu acervo físico,
técnico, administrativo. econômico-financei
ro e o seu pessoal, sub-rogando-se em todos
os seus direitos e obrigações.

Art. 2" A Funcebrae tem a finalidade de
gerar, coordenar e executar programas de
apoio, orientação e fomento das atividades
das microempresas e empresas de pequeno
porte. a nível nacional. e especificamente:

I - exercer atividades, coordenar progra
mas e executar projetos de desenvolvimento
e apoio às microempresas e empresas de pe
queno porte. direta ou indiretamente:

II - constituir-se em elemento de ligação
entre organismos governamentais. inclusive
estaduais e entidades privadas que atuem no
apoio a microempresas e empresas de peque
no porte. visando integrar sua ação;

III - promover a modernização das mi
croempresas e empresas de pequeno porte,
notadamente nas áreas administrativa, eco
nômica, financeira, tecnológica, mercadoló
gica e na de orientação creditícia;

IV - promover o treinamento e o aperfei
çoamento dos dirigentes e do pessoal técnico
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e administrativo das microempresas e empre
sas de pequeno porte;

V - promover a realização de estudos e
pesquisas objetivando a melhoria da organi
zação e da gestão das microempresas e em
presas de pequeno porte;

VI - incentivar e fomentar a cooperação
entre grupos de microempresas e empresas
de pequeno porte, e outras formas associa
tivas, de modo a permitir operações em escala
competitiva, quer no mercado interno, quer
no mercado internacional;

VH - incentivar os artesãos e demais cate
gorias profissionais e se articularem para a
formação de microempresas e empresas de
pequeno porte.

§ 1° A Funcebrae atuará diretamente ou
através de instituições públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras, mediante convê
nios ou contratos.

§ 2' A Funcebrae poderá gerir e admi
nistrar fundos específicos de apoio às mi
croempresas e às empresas de pequeno porte,
mas em nenhum caso realizará operações
próprias de instituições financeiras.

Da Estrutura Admiuistrativa

Art. 3' A estrutura administrativa da
Funcebrae será constituída pelos seguintes
órgãos:

I - Conselho Curador;
II - Diretoria Executiva;
IH - Conselho Fiscal.
Art. 4' O Conselho Curador da Funce

brae terá a seguinte composição:
I - um representante do Ministério da

Economia, Fazenda e Planejamento;
II - um representante do Ministério da

Ação Social;
IH - um representante do Ministério do

Trabalho e da Previdência Social;
IV - um representante dos agentes esta

duais de apoio às micro, pequenas e médias
empresas (CEAG);

V - um representante das microempresas
da área da indústria;

VI - um representante das microempre
sas da área do comércio;

VII - um representante das microempre
sas da área de prestação de serviços;

VIII - um representante das empresas de
pequeno porte da área da indústria;

IX - um representante das empresas de
pequeno porte da área do comércio;

X - um representante das empresas de pe
queno porte da área de prestação de serviços;
e'

, XI - um representante dos empregados
da Funcebrae.

§ l° Os membros do Conselho terão
mandato de dois anos, consoante os seguintes
critérios:

a) os representantes referidos nos incisos
I, II e III serão designados pelo titular do
órgão a que representarem;

b) o representante referido no inciso IV
será designado pela Associação Brasileira de
Agentes do Cebrae (Abace);

c) os representantes referidos nos incisos
V, VI, VII, VIII, IX e X serão indicados
pelas associações representativas de cada

uma das classes ou categorias mencionadas;
d) o representante referido no inciso XI

será indicado pela Associação dos Funcio
.nários da Funcebrae.

§ 2° O presidente do Conselho Curador
será eleito pelos respectivos pares com man
dato de um ano vedada a reeleição por dois
períodos subseqüentes.

Art. 5° A Diretoria Executiva da Funce
brae será constituída de um Presidente e três
Diretores, que terão mandato de dois anos,
sendo eleitos pelo Conselho Curador nas se
guintes condições:

I - o presidente e dois dos diretores serão
escolhidos entre pessoas necessariamente li
gadas e atuantes no segmento das microem
presas e empresas de pequeno porte;

11 - um dos diretores será escolhido de lis
ta tríplice, indicada através de votação direta
pelo corpo técnico da Funcebrae e dos
CEAG.

§ lo O diretor referido no inciso 11 deverá
exercer a coordenação das atividades-meio
da entidade.

§ 2" É vedada a acumulação de cargo de
diretor com qualquer outro cargo de conse
lheiro.

Art.. 60 O Conselho Fiscal será formado
por três conselheiros efetivos e três suplentes
escolhidos livremente pelo Conselho Cura
dor, com mandato de dois anos.

Dos Recursos
Art. 7' As contribuições relativas às enti- .

dades de que trata o art. l° do Decreto-Lei
no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, ficam
majorados em 0,3% (três décimos por cento),
que se destinarão à geração, coordenação e
execução de programas de apoio, orientação
e fomento das atividades das microempresas
e empresas de pequeno porte.

Parágrafo único. O adicional da contri
buição a que se refere o caput deste artigo será
arrecadado e repassado e mensalmente pelo Mi·
nistério do Trabalho e Previdência Social
ao centro de Apoio à Pequena e Média Em
presa (Cebrae), após o prazo previsto no art.
l° desta lei.

Art. 80 A Funcebrae contará com os se-
guintes recursos: .

'1 - recursos originários do adicional de
0,3% (três décimos por cento) sobre a contri
buição às entidades referidas no art. 1" do
Decreto-Lei n" 2.318, de 30 de dezembro de
1986. nos termos do art. 8" desta lei;

II - recursos provenientes da renda de
bens patrimoniais e de prestação de serviços;

III - recursos de operação de crédito de
correntes de empréstimos e financiamentos;

IV - contribuiçõeS. legados. auxílios e
doações de pessoas naturais ou de pessoas
jurídicas, de direito público ou privado. na
cionais e estrangeiros;

V -outros recursos.
§ 1" A Funcebrae poderá receber doa

ções, legados, auxílios e contribuições para
a constituição de fundos com destinação espe·
cífica.

§ 2' O Governo Federal e os governos
estaduais poderão autorizar a destinação de
recursos de qualquer origem à Funcebrae.

Art. 9" Os recursos referidos no art. 8"
desta lei deverão ter a seguinte destinação:

I -no mínimo 80% (oitenta por cento)
dos recursos serão repassados aos agentes es
taduais - CEAG, destinados à execução de
programas, projetos e atividades de apoio e
fomento às microempresas e empresas de pe
queno porte. consonantes com as prioridades
estabelecidas;

II - o restante dos recursos destinar-se-á
ao custeio da operação e manutenção da Fun
cebrae. e à execução de projetos de âmbito
nacional de interesse das microempresas e
empresas de pequeno porte.

§ 1" Dos recursos referidos no inciso I
deste artigo. será formado um fundo de reser
va destinado à prestação de garantias em ope
rações de capital fixo. tomados no sistema
financeiro nacional.

§ 2" O fundo a que se refere o § 1° deste
artigo terá como recursos 10% (dez por cen
to) da parcela anual arrecadada. bem como
das disponibilidades de aplicações acumula
das.

Disposições Finais

Art. 10. A Funcebrae reger-se-á por esta
lei. pelo seu Estatuto. pelo Regimento Inter
no, por Resoluções do Conselho Curador,
Atos de Diretoria e demais normas a ela apli
cáveis.

§ 1" O regime jurídico do pessoal da Fun
cebrae será o da legislação trabalhista. obser
vado o processo seletivo para o ingresso em
seus quadros. .

§ 2" Os membros dos Conselhos Curador
e Fiscal não serão remunerados, podendo fa
zer jus a jeton por reunião a que compare
cerem.

§ 3° As contas anuais da Funcebrae, se
rão analisadas, observados os procedimentos
e prazos de controle no âmbito da Fundação
e demais exigências consoantes à legislação
vigente.

§ 4" Em caso de extinção da Funcebrae,
o Conselho Curador deliberará sobre o desti
no dos seus bens, direitos e acervo.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em
contnhio.

Senado Federal. em 27 de março de 1990.
- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N° 2.318.
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1986

Dipõe sobre fontes de custeio da Previ
dência Social e sobre a administração de
menores nas empresas.

O Presidente da República, usando das
atribuições que lhe confere o artigo 55, item
lI. da Constituição, decreta:

Art. l° Mantida a cobrança, fiscalização,
arrecadação e repasse às entidades benefi
ciárias das contribuições para o Serviço Na
cional de Aprendizagem Industrial (Senai),
para o Servíço Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac), para o Serviço Social da



·Março de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feiJia 29 2229

Indústria (Sesi) e para o Serviço Social do
Comércio (Sesc), ficam revogados:

I - o teto limite a que se referem os artigos
1" e 2" do Decreto-lei n' 1.861, de 25 de feve
reirode 1981, com a redação dada pelo artigo
l' do Decreto-lei n° 1.867, de 25 de março
de 1981;

11 - o artigo 3' do Decreto-lei n'! 1.861,
de 25 de fevereiro de 1981, com a redação
dada pelo artigo l' do Decreto-lei n" 1.867,
de 25 de março de 1981. ........................................... ~ .

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO

N'! 376, de 1989
Dispõe sobre a criação da Fundação

Funcebrae e dá outras providências.
Apresentado pelo Senador Mansueto de

Lavor.
Lido no expediente da sessão de 27-11-89.

e publicado no DCN (Seção 11 de 28-11-89.)
À Comissão de Assuntos Econômicos.

Em 22-3-90, incluído em Ordem do Dia,
é proferido, pelo Sr. Divaldo Suruagy, pare
cer da CAE, favorável, nos termos do substi
tutivo que oferece. Aprovado o substitutivo,
ficando prejudicado o projeto.

Leitura do Parecer n" 49-CDIR (Relator
Seno Pompeu de Sousa), oferecendo a reda
ção do vencido para o turno suplementar.
Encerrada a discussão, sem debates, o substi
tutivo é dado como definitivamente adotado,
nos termos do art. 284 do Regimento Interno.
À Câmara dos Deputados, com o Ofício SM/
N' 58, de 27-3-90.
SM/n' 58

Em 27 de março de 1990
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos têrmos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n' 376, de 1989, constante dos autó
grafos juntos, que "dispõe sobre a criação
da Fundação Funcebrae e dá outras provi
dências".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Mendes Canale, Primeiro Secretá
rio.

PROJETO DE LEI
N' 4.823, DE 1996

(Do Tribunal de Justiçado Distrito Federal
e dos Territórios)

Cria o Juizado Especial para julga·
mento de causas cíveis de menor comple·
xidade e de infrações penais de menor
poder ofensivo no âmbito da Organização
Juriciária do Distrito Federal e dos Terri·
tórios, e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de, Redação; e de Finanças e Tribu
tação (A,DM)

O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO 1

Do Procedimento Criminal
Art. l' O Juizado Especial de Pequenas

Causas Criminais é órgão da Justiça do Dis-

trito Federal, com competência para o-pre
cesso e o julgamento dos feitos instaurados
para a apuração das infrações penais de me
nor poder ofensivo.

Art. 2' O processo orientar-se-á pelos
critérios da oralidade, simplicidade, informa
Iidade, economia processual e celeridade, ga
rantida a ampla defesa.

Art. 3° Paríl efeitos desta lei, conside
ram-se infrações penais de menor potencial
ofensivo os crimes apenados com detenção
até um ano, a lesão corporal culposa, o homi
cídio culposo e as contravenções penais.

Art. 4' O procedimento previsto nesta
lei somente é aplicado nos casos de ação penal
pública, não se admitindo a figura do assis
tente.

Art. 5" A autoridade policial, tomando
conhecimento do fato punível, com dispensa
do inquérito policial, lavrará Boletim de
Ocorrência circunstanciado, e providenciará
a realização dos necessários exames periciais.

§ l' O ofendido, o indiciado, as testemu
nhas e as perícias, realizadas ou solicitadas,
serão encaminhadas ao juiz, a fim de se reali
zar a instrução e o julgamento.

§ 2' A apresentação dar-se-á ao juízo
competente no momento inicial do expedien
te forense do primeiro dia útil subseqüente,
ficando a pessoa referida no § l' intimada
a comparecer sob pena de desobediência.

§ 3" Nas circunscrições judiciárias em
que houver mais de um juiz competente para
o conhecimento da causa, haverá distribuição
preferencial com encaminhamento imediato.

Art. 6' Dar-,se-á defensor ao acusado,
quando não estiver acompanhado de patrono
por ele constituído.

§ l° O defensor poderá requerer a inqui
rição de, no máximo, três testemunhas, cujo
comparecimento, a não ser excepcionalmen
te e a critério do juiz, deverá dar-se indepen-
dentemente de intimação. -

§ 2" A defesa e o Ministério Público po
derão transacionar quanto à punição, se o
infrator confessar espontaneamente perante
a autoridade judiciária.

§ 3' Na hipótese do parágrafo anterior,
as penas privativas de liberdade serão substi
tuídas pelas restritivas de direito, ou multa,
nos termos do C6digo Penal.

§ 4' Havendo homologação judicial, a
transação será reduzida a termo, com força
de decisão definitiva.

§ 5" Não havendo homologação judicial,
seguir-se-á o rito previsto nesta lei.

Art. 7° O órgão do Ministério Público
oficiante junto ao juízo oferecerá dem1ncia
oral, seguindo-se, de imediato, a audiência
de instrução e julgamento.

§ l' Quando as circunstâncias não permi
tirem o oferecimento da denúncia, ou que
se realize· a audiência de instrução e julga
mento, o Ministério Público requererá ao juiz
que seja· adotado o procedimento sumário,
previsto nos artigos 539 e 540 do Código de
Processo Pemil.

§ 2' Também poderá ser adotado o pro
cedimento sumário quando houver vários
réus, concursQ-ck.J;rimes ou crime continua-

do, ou a,complexidade dos fatds'assim à exi~

gir.
Art. 8' Ap6s o interrogat6rio do réu, se

rão ouvidos o ofendido e as testemunhas, pas
sando-se aos debates, com o prazo de 10 mi
nutos para cada parte, e, a seguir, o juiz pro
ferirá sentença.

Parágrafo único. Nenhum ato será adia
do, determinando o juiz, para tanto, quando
for imprescindível, a condução coercitiva de
quem deve comparecer.

Art: 9° De todo o ocorrido na audiência
de instrução e julgamento será lavrado ter
mo, assinado pelo juiz e pelas partes, conten
do o teor da denúncia, resumo do essencial
e a sentença.

Art. 10. Cada circunscrição judiciária
sediará um órgão sucursal, composto por tur
mas de juízes de primeiro grau.

§ l' O órgão recursal será integrado pe
los respectivos juízes titulares de Varas com
competência criminal.

§ 2' São impedidos de participar do jul
gamento os juízes que funcionarem no pro
cesso.

Art. 11. Os órgãos recursilis de primeiro
grau serão regidos pelo Regimento Interno,
a ser elaborado pelo Tribunal de Justiça.

TÍTULO 11
Do Procedimento Cível

Art. 12. O Juizado Especial de Pequenas
Causas Cíveis é 6rgão da Justiça do Distrito
Federal com competência para conciliação,
processo, julgamento e execução das causas
definidas nesta lei.

Art. 13. O processo orientar-se-á pelos
critérios da oralidade, simplicidade, informa
lidade, economia processual e celeridade,
buscando sempre que possível a conciliação
ou a transação.

CAPÍTULO I
Da Competência

Art. 14. O Juizado Especial de Pequenas
Causas Cíveis tem competência para concilia
ção, processô, julgamento e exeéução das
causas cíveis de menor complexidade, assim
consideradas, enquanto não sobreviver legis
lação federal específica:

I - as de valor não excedente a 20 (vinte)
vezes o salário mínimo;

11 - as enumeradas no artigo 275, inciso
lI, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo fundada na falta
de pagamento e uso próprio;

lV - as ações possessórias sobre bens imó
veis de valor não excedente 1\0 fixado no inci
so L

§ 1° Compete .ainda ao Juizado promo
ver a execução:

a) dos seus julgados;
b) dos títulos executivos extrajudiciais,

no valor de até 20 (vinte) vezes o saláriD mí
nimo.
. § 2' Estão excluídas da competência do
Juizado as causas de. natureza alimentar, falí
mentar, fiscal e de interesse da fazenda públi
ca, e também as relativas a acidente do traba
lho, a resíduos e ao estado e capacidade das
pessoas, ;linda que de cunho patrimoni~I.
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§ 3" A opção pelo procedimento previsto
nesta lei importará em renúncia ao crédito
excedente ao limite estabelecido nesse artigo,
excetuada a hipótese de conciliação.

Art. 15. E competente para as causas
previstas nesta lei o Juizado do Foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do
autor, do local onde aquele exerça atividades
profissionais ou econômicas ou ainda mante
nha estabelecimento, filial, agência, sucursal
ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deve ser
satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local
do ato ou fato, nas ações para reparação de
dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese,
poderá a ação ser proposta no foro previsto
no inciso I desse artigo.

CAPÍTULO II
Das Partes

Art. 16. Não poderão ser partes, no pro
cesso instituído nesta lei, o incapaz, o preso,
as pessoas jurídicas de direito público, as em
presas públicas da União, a massa falida e
o insolvente civil.

§ 1" Somente as pessoas físicas capazes
serão admitidas a propor ação perante o jui
zado, excluídos os cessionários de direito de
pessoas jurídicas.

§ 2" O maior de dezoito anos poderá ser
autor, indepentemente de assistência, inclu
sive para fins de conciliação.

Art. 17. As partes comparecerão pes
soalmente, podendo ser assistidas por advo
gado.

§ 1" Sendo facultativa a assistência, se
uma das partes comparecer assistida por 'ad
vogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou
firma individual, terá outra parte, se quiser,
assistência judiciária prestada pelo Estado.

§ 2' O juiz poderá alertar as partes da
conveniência do patrocínio por advogado,
quando a causa recomendar.

§ 3' O mandato ao advogado poderá ser
verbal, salvo quanto aos poderes especiais.

§ 4" O réu, sendo pessoa jurídica ou titu
lar de firma individual, poderá ser represen
tado por preposto credenciado.

Art. 18. Não se admitirá, no processo,
qualquer forma de intervenção de terceiro
nem de assistência. Admitir-se-á o litiscon
sórcio.
. Art. 19. O Ministério Público intervirá
nos casos previstos em lei.

CAPÍTULO III
Dos Atos Processuais

Art. 20. Os atos processuais serão públi
cos e poderá realizar-se em horário noturno,
de acordo com a conveniência do Tribunal
de Justiça.

Art. 21. Os atos processuais serão váli
dos sempre que preencherem as finalidades
para as quais forem realizados, atendidos os
critérios indicados no art. 2· desta lei.

§ l' Não se pronunciará qualquer nuH- ,
dade sem que tenha haviao prejuízo.

§ 2" A prática de atos processuais em ou
tras comarcas poderá ser solicitada por qual
quer meio idôneo de comunicação.

§ 3" Apenas os atos considerados essen
ciais serão objeto de resumido registro escri
to, a ser feito por manuscrito, datilografia,
taquigrafia ou estenotipia. Os demais atos
poderão ser gravados em fita magnética ou
equivalente, que será inutilizada após o trân
sito em julgado da decisão.

§ 4" Após o trânsito em julgado da sen
tença, os documentos serão devolvidos às
partes e a sentença, arquivada em livro pró
prio. Após dois anos, os demais documentos
que ainda constarem do expediente serão in
cinerados.

CAPÍTULO IV
Do Pedido

Art. 22. O processo instaurar-se-á com
a apresentação do pedido, escrito ou oral,
à secretaria do Juizado.

§ 10 Do pedido constarão, de forma sim
ples e em linguagem acessível:

I - o nome, a qualificação e o endereço
das partes;

II - os fatos e fundamentos, em forma su
cinta;

lU - o objeto e seu valor.
§ 2" É lícito formular pedido genérico

quando não for possível determinar, desde
logo, a extensão da obrigação.

§ 3" O pedido oral será reduzido a escrito
pela secretaria do Juizado, podendo ser utili
zado o sistema de fichas ou formulários im
pressos.

Art. 23. Os pedidos mencionados no art.
13 desta lei poderão ser alternativos ou.cumu
lados, nesta última hipótese, desde que cone
xos e a soma não ultrapasse o limite fixado
naquele dispositivo.

Art. 24. Registrado o pedido, indepen
dentemente de distribuição e autuação, a se
cretaria do Juizado designará a sessão de con
ciliação, a realizar-se no prazo máximo de
15 dias.

Art. 25. Comparecendo inicialmente
ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo,
a sessão de conciliação, dispensados o regis
tro prévio do pedido e a citação.

Parágrafo único. Havendo pedidos con
trapostos, poderá ser dispensada a contes
tação formal e ambos serão apreciados na
mesma sentença.

CAPÍTULO V
Das Citações e Intimações

Art. 26. A citação far-se-á:
I - por correspondência, com aviso de re

cebimento em mão própria;
II - tratando-se de pessoa jurídica ou fir

ma individual, mediante entrega ao encarre
gado da recepção, que será obrigatoriamente
identificado;

III - sendo necessário, por oficial de justi
ça, independentemente de mandado ou carta
precatória.

§ 10 A citação conterá cópia do pedido
,inicial, dia e hora para comparecimento do
citado e advertência de que, não compare-

cendo, considerar-se-ão verdadeiras as alega
ções iniciais e será proferido julgamento de·
plano. .

§ 2" Não se fará citação por edital.
§ 3" O comparecimento espontâneo su

prirá a falta ou nulidade da citação.
Art.' 27. A intimação da parte com pro

curador nos autos será feita por publicação
no Diário da Justiça da União. A parte sem
procurador será intimada pessoalmente pelo
correio, com registro.

§ loDos atos praticados na audiência
considerar-se-ão desde logo cientes as partes.

§ 20 As partes comunicarão ao juízo as
mudanças de endereço ocorridas no curso do
processo, reputando-se eficazes as intimações
enviadas ao local anteriormente indicado, na
ausência da comunicação.

CAPÍTULO VI
Da Revelia

Art. 28. Não comparecendo o demanda
do à sessão de conciliação ou à audiência
de instrução e julgamento, reputar-se-ão ver
dadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do
Juiz.

CAPÍTULO VII
Da Conciliação e do Juízo Arbitral

Art. 29. Aberta a sessão, o conciliador
esclarecerá as partes presentes sobre as van
tagens da conciliação, mostrando-lhes os ris
cos e as conseqüências do litígio, especial
mente quanto ao disposto no § 3', do art.
14, desta lei.

Parágrafo único. Obtida a conciliação,
será reduzida a escrito e homologada pelo
Juiz de Direito, mediante sentença com eficá
cia de título executivo.

Art. 30. Não comparecendo o demanda
do, o Juiz proferirá sentença.

Art. 31. Não obtida a conciliação, as
partes poderão optar, de comum acordo, pelo
juízo arbitral, na forma prevista nesta lei.

§ I' O juízo arbitral considerar-se-á ins
taurado, independentemente de termo de
compromisso, com a escolha do árbitro pelas
partes, fazendo o Juiz, caso não esteja o mes
mo presente, sua convocação e a imediata
designação de data para a audiência de instru
ção.

Art. 32. O árbitro conduzirá o processo
com os mesmos critérios do juiz, na forma
dos arts. 5' e 6' desta lei, podendo decidir
por eqüidade.

Art. 33. Ao término da instrução, ou nos
5 (cinco) dias subseqüentes, o árbitro apre
sentará o laudo ao Juiz de Direito para homo
logação por sentença irrecorrível.

CAPÍTULO VIII
Da Instrução e Julgamento

Art. 34. Não instituído o juízo arbitral,
proceder-se-á imediatamente à audiência de
instrução e julgamento, desde que não resulte
prejuízo para a defesa.

Parágrafo único. Não sendo possível a
realização imediata, será a audiência desig
nada para um dos 15 dias subseqüentes, cien-
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tes, desdé logo, as I?artes e testemunhas even
tualmente presentes.

Ar!. 35. Na audiência de instrução e jul
gamento serão ouvidas as partes, colhida a
prova e, em seguida, proferida a sentença.

Ar!. 36. Serão decididos de plano todos
os incidentes que possam interferjr AO regular
prosseguimento da audiência. As demais
questões serão decididas na sentença.

Parágrafo único. Sobre -os documentos
apresentados por uma das partes, manifes
tar-se-á imediatamente a parte contrária, sem
interrupção da audiência.

CAPÍTULO IX
Da Resposta do Réu

Art. 37. A contestação, que será oral ou
escrita, conterá toda matéria de defesa, exce
to argüição de suspeição ou suspeição ou im
pedimento do juiz, que se processará na for
ma da legislação em vigor.

Art. 38. Não se admitirá a reconvenção.
É lícito ao réu, na contestação, formular pedi
do em seu favor, nos limites do art. 14 desta
lei, desde que fundado nos mesmos fatos que
constituem da controvérsia, sendo concedida
vista ao autor, que deverá manifestar-se ime
diatamente. dando-se continuidade à audiên
cia.

CAPÍTULO X
Das Provas

Art. 39. Todos os meios de prova moral
mente legítima, ainda que não especificados
em lei, são hábeis para provar a veracidade
dos fatos alegados pelas partes.

Art. 40. O Juiz dirigirá o processo com
liberdade para determinar as provas a serem
produzidas, para apreciá-la e para dar espe
cial valor às regras de experiência comum
ou técnica.

Art. 41. Todas as provas serão produzi
das na audiência de Ínstrução e julgamento,
ainda que não requeridas previamente, po
dendo o Juiz limitar ou excluir as que consi
derar excessivas, impertinentes ou protela
tórias.

Ar!. 42. As testemunhas, até o máximo
, de 3 (três) para cada parte, comparecerão
à audiência de instrução e julgamento, leva
das pela parte que as tenha arrolado, inde
pendentemente de intimação.

Parágrafo único. A intimação da teste
munha só será deferida em casos .especiais,
tendo restado provada a impossibilidade da
parte em apresentá-Ia.

Art. 43. Quando a prova do fato exigir,
o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confian
ça, permitida às partes a apresentação de pa-
reçer técnico. ,

Parágrafo único. No curso da audiência:.I
poderá o Juiz de ofício ou a requerimento
"das partes, realizar inspeção em pessoas ou
coisas, ou determinar que o faça pessoa de
sua confiança, que lhe relatará informalmen
te o verificado.

Art. 44. A prova oral não será reduzida
a escrito, devendo a sentença referir, no es
sencial, os informes trazidos nos depoimen
tos.

CAPÍTULO XI
Da Sentença

Art. 45. O juiz adotará em cada caso a
decisão que reputar mais justa e .eqúânime,
atendendo aos fins sociais da lei e às exigên
cias do bem comum.

Art. 4(i A sentença mencionará os ele
mentos de convicção do Juiz, com breve resu-.
mo dos fatos relevantes ocorridos em audiên
cia, dispensado o relatório.

"~.arágrafoúnico. Não se admitirá senten
ça condenatória por quantia ilíquida, ainda
que genérico 9 pedido.

Ar!. 47. E ineficaz a sentença condena
tória na parte que exceder à alçada estabe
lecida nesta lei.

Ar!. 48. Da sentença, excetuada a ho
1l1010gatória de conciliação ou laudo arbitral,
caberá recurso para o próprio juizado.

§ 1" O recurso será julgado por uma tur
ma composta de 3 (três) Juízes de Direito,
em exercício no primeiro grau de jurisdição,
reunidos na sede do juizado.

§ 2" No recurso, as partes serão obrigato
riamente representadas por advogado.

Art. 49. O recurso será interposto no
prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência
da sentença, por petição escrita, da qual cons
tarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1'<' O preparo será feito, independen
temente de intimação, nas 48 (quarenta e oi
to) horas seguintes à interposição, sob pena
de deserção.

§ 2" Após o prepáro, a Secretaria intima
rá o recorrido para oferecer contra-razão es
crita no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 50. O recurso terá somente efeito
devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito sus
pensivo, para evitar dano irreparável para
a parte.

Ar!. 5 I. As partes poderão requerer a
transcrição da gravação da fita magnética a
que alude o § 3'" do art. 20 desta lei, correndo
por conta da requerente as despesas respec
tivas.

Art. 52. As partes serão intimadas da da
ta da sessão do julgamento.

Ar!. 53. O julgamento em segundo grau
de jurisdição constará apenas da ata, com
a indicação suficiente do processo, funda
mentação sucinta e parte dispositiva. Se a
sentença for confirmada pelos próprios fun
damentos, a súmula do julgamento servirá
de acórdão.

CAPÍTULO XII
Dos Embargos de Declaração

Art. 54. Caberão embargos de declara
ção quando, na sentença ou acórdão, houver
obscuridade, contradição, omissão ou dúvi
da.

Parágrafo único. Os erros materiais po
dem ser corrigidos de ofício.

Art. 55. Os embargos de declaração se
rão opostos por escrito ou oralmente no prazo
de 3 (três) dias, contados da ciência da de
cisão.

Art. 56. Quando opostos contra senten
ça, os embargos de declaração suspenderão
o prazo para recurso.

Parágrafo único. Quando os embargos de
declaração forem manifestamente protelató
rios, o tribunal, declarando expressamente
que o são, condenará o embargante a pagar
ao embargado multa equivalente a 5% sobre
o valor da causa.

CAPÍTULO XIII
Da Extinção do Processo sem Julgamento

do Mérito

Art. 57. Extingue-se o processo, além
dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer
a qualquer das audiências do processo;

II - quando inadmissíveis o procedimento
instituído por esta lei ou seu prosseguimento
após a conciliação;

IH - quando for reconhecida a incompe
tência territorial;

IV - quando sobrevier qualquer dos im
pedimentos previstos no art. 16 desta lei;

V - quando falecido o autor, a habilitação
depender de sentença ou não se der no prazo
de 30 (trinta) dias;

VI - quando, falecido o réu, o autor não
promover a citação dos sucessores no prazo
de 30 (trinta) dias da ciência do fato.

§ 1" A extinção do processo independe
rá, em qualquer hipótese, de prévia intima
ção pessoal das partes.

§ 2" No caso do inciso I, quando compro
var que a ausênCia decorre de força maior,
a parte poderá ser isentada, pelo juiz, do
pagamento das custas.

CAPÍTULO XIV
Da Execução

Art. 58. A execução da sentença proces
sar-se-á no próprio juizado, aplicando-se, no
que couber, o disposto no Código de Processo
Civil, com as seguintes alterações:

a) as sentenças serão necessariamente lí
quidas, contendo a conversão em BTN fiscal,
ou índice equivalente;

b) os cálculos serão efetuados pelo Conta.;
dor Judicial;

c) a intimação da sentença será feita, sem
pre-que possível, na própria audiência em
que foi proferida e nessa intimação o vencido
será instado a cumpri-Ia tão logo ocorra o
trânsito em julgado e advertido dos efeitos
do descumprimento (alínea e);

d) não cumprida voluntariamente a sen
tença transita em julgado, e tendo havido
solicitação do interessado, que poderá ser
verbal, proceder-se-á de logo à execução, dis
pensada nova citação';

e) nos casos de obrigação de entregar, de
fazer, ou de não fazer, o juiz, na sentença
ou na fase de execução, cominará multa diá
ria, arbitrada de acordo com as condições
econômicas do devedor, para a hipótese de
inadimplemento. Não cumprida a obrigação,
o credor poderá requerer a elevação da multa
ou a transformação da condenação em perdas
e danos, que o juiz, de imediato, arbitrará,
seguindo-se a execução por quantia certa, in-
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c1uída a multa vencida até ali. O juiz também
poderá impor multá para a execução de obri
gação de dar, quando evidenciada a malícia
do devedor na execução do julgado;

f) na obrigação de f~zer, o Juiz pode-deter
minar o cllmprimento por outrem, fixando
o valor que o devedor deve depositar para
as despesas" sob pena de multa diária;

gl na alienação forçada dos bens, o Juiz
poderá autorizar o devedor, o credor ou ter
ceira pessoa idônea a tratar da alienação do
bem penhorado, a qual se aperfeiçoará em
Juízo. Sendo o preço inferior ao da avaliação,
as partes serão ouvidas. Se o pagamento não
for à vista, será oferecida caução idônea, nos
casos de alienação de bem móvel, ou hipote
cado o imóvel; _

h) é disp<:nsada a publicação de editais em
jornais, quando se tratar de alienação dos
bens de pequeno valor;

i) o devedor poderá oferecer embargos,
nos autos da execução, versando sobre:

1- falta ou nulidade da citação no proces-
·so. se lhe correu à revelia;

2 - manifesto excesso de execução;
3 - erro de cálculo;
4 - causa impeditiva, modificativa ou ex

tintiva, da obrigação, superveniente à sen
tença.

Art. 59. Efetuada a penhora, o devedor
será intimado para comparecer à audiência
de conciliação, quando poderá oferecer em
bargo (art. 59, i), por escrito ou verbalmente.

§ 1" Na audiência, será buscada o meio
mais rápido e eficaz para a solução do litígio,
se possível com dispensa da alienação judi-'
cial, devendo o conciliador propor, entre ou
tras medidas cabíveis, o pagamento do débito
a prazo ou a prestações, a dação em paga
mento ou a imediata adjudicação do bem pe
nhorado.

§ 2" Não apresentados os embargos em
audiência ou julgados improcedentes, qual
quer das partes poderá requerer ao juiz a
adpção de uma das alternativas do parágrafo
anterior.

CAPÍTULO XV
Das Despesas

Art. 60. O açesso aó Juizado Especial in
dependerá, em primeiro grau de jurisdição,
do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso,
na forma do parágrafo Iodo artigo 49 desta
lei, compreenderá todas as despesas proces

'suais, inclusive aquelas dispensadas em pri
meiro grau de jurisdição, ressalvada a hipó
tese de assistência judiciária gratuita.

Art. 61. A sentença de primeiro grau
não condenará o vencido em custas e hono
rários de advogado, ressalvados os casos de
litigância de má fé. Em segundo grau, o recor
rente, vencido, pagará as custas e honorários
de advogado, que serão fixados entre 10%
(dez por cento) e 20% (vinte por cento) do
valor da condenação ou, não havendo conde
nação, do valor corrigido da causa.

. Parágrafo único. Na execução, não serão
contadas custas, salvo quando:

a) reconhecida a litigência de má fé;

b) improcedentes os embargos de deve
dor;

c) tratar-se de execução de sentença que
tenha sido objeto de recurso improvido do
devedor.

CAPÍTULO XVI
Disposições Finais

Art. 62. Instituído o Juizado Especial,
serão imediatamente implantadas as curado
rias necessárias e o serviço de assistência judi
ciária.

Art. 63. O acordo extrajudicial, de qual
quer natureza ou valor, poderá ser homolo
gado, no juízo competente. independente
mente de termo, valendo a sentença como
título executivo judicial.

Parágrafo único. Valerá como título ex
trajudicial o acordo celebrado pelas partes,
por instrumento escrito, referendado pelo ór
gão competente do Ministério Público.

Art. 64. Os atos de conciliação'previstos
nesta lei poderão ser praticados em todas as
causas sobre direito disponível. propostas pe
rante a Justiça ordinária.

Art. 65, Não se admitirá ação rescisória
nas causas sujeitas ao procedimento instituí
do nesta lei.

Art. 66. Aplicam-se, subsidiariamente a
esta lei as normas previstas no Código de
Processo Civil e Código de Processo Penal.

Art. 67. O Tribunal de Justiça deliberará
sobre a forma de atendimento pelos Juízes
de Direito Titulares ou Substitutos no Juiza
do Especial.

Art. 68. Ficam criados pela presente lei
três (3) Juizados Especiais de Pequenas Cau
sas Cíveis e três (3) Juizados Especiais de
Pequenas Causas Criminais cuja instalação
ficará a critério exclusivo do Tribunal de Jus
tiça de acordo com as necessidades.

Art. 69. Para atendimento da presente
lei ficam criados:

I -6 (seis) cargos em comissão, código
JDF DAS.I01.05 de Diretor de Secretaria
do J.E.P.C.;

II -6 (seis) cargos de Técnico Judiciário;
I1I-30 (trinta) cargos de Auxiliar Judi·

ciário;
IV -12 (doze) cargos de Atendente Judi

ciário.
Art. 70. Esta lei entra em vigor na data

de sua publicação, ficando revogadas as dis
posições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
DECRETO-LEI N" 3.689

DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

LIVRO II
Dos processos em espécie

TÍTULO I
Do processo comum

CAPÍTULO I
Da instrução criminal

Art. 394. O juíz, ao receber a queixa ou
denúncia, designará dia e hora para o interro
gatório, ordenando a criação do réu e a notifi
cação do Ministério Público e, se for o caso,
do querelante ou do assistente. (9)

Art. 395. O réu ou seu defensor poderá,
logo após o interrogatório ou no prazo de
três dias. oferecer alegações escritas e arrolar
testemunhas. (10)

Art. 396. Apresentada ou não a defesa,
proceder-se-á a inquirição das testemunhas
devendo as acusação ser ouvidas em primeiro
lugar.

Parágrafo único. Se o réu não compare
cer. sem motivo justificado. no dia e a hora
designados, o prazo para defesa será conce
dido ao defensor nomeado pelo juiz.

Art. 397 Se não for encontrada qualquer
das testemunhas, o juiz poderá deferir o pedi
do de substituição, se esse pedido não tiver
por fim frustar o disposto nos arts. 41. in
fine, e 195.

Art. 398. Na instrução do processo serão
inquiridas no máximo oito testemunhas de
acusação e até oito de defesa.

Parágrafo único. Nesse número não se
compreendem as que não prestaram compro
misso e as referidas.

Art. 399. O Ministério Público ou o que
relante, ao ser oferecida a denúncia ou a quei
xa, e a defesa, no prazo do art. 395, poderão
requerer as diligências que julgarem conve
nientes.

Art. 400. As partes poderão oferecer do
cumentos em qualquer fase do processo (11)

Art. 401. As testemunhas de acusação
serão ouvidas dentro do prazo de vinte dias,
quando o réu estiver preso. e de quarenta
dias. quando solto.

parágrafo único. Esses prazos começarão'
a correr depois de findo o tríduo da defesa
prévia. ou, se tiver havido desistência. da da
ta do interrogatório ou do dia em que deverá
ter sido realizado.

Art. 402. Sempre que o Juiz concluir a
instrução fora do prazo, consignará nos autos
os motivos da demora.

Art. 403. A demora determinada por
doença do réu ou do defensor, ou outro mo
tivo de força maior. não será computada nos
prazos fixados no art. 401. No caso de enfer
midade do réu, o juiz poderá transportar-se
ao local onde ele se encontrar, aí procede
não à instrução. No caso de enfermidade do
defensor, será ele substituído, definitivamen
te, ou para o só efeito do ato, na forma do
artigo 265, parágrafo único.

Art. 404. As partes poderão desistir do
depoimento de qualquer das testemunhas ar
roladas, ou deixar de arrola-Ias, se conside
rarem suficientes as provas que possam ser
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ou tenham sido produzidas,_ ressalvado o dis
posto no art. 209.

Art. 405. Se as testemunhas de defesa
não forem encontradas e o acusado. dentro
em três dias, não indicar outras em substi
tuição, prosseguir-se à nos demais termos do
processo.

TíTULO II
Dos Processos Especiais

CAPÍTULO V
Do Processo Sumário

Art. 539. Nos processos por crime a que
não for, ainda que alternativamente, comi
nada a pena de reclusão, recebida a queixa
ou a denúncias, observado o disposto no art.
395, feita a ;ntimação a que se refere o art.
534, e ouvidas as testemunhas arroladas pelo
querelante ou pelo Ministério Público, até
o máximo de cinco dias, prosseguir-se-á na
forma do disposto nos artigos 538 e seguintes.

§ 1" A defesa poderá arrolar até cinco
testemunhas.

§ 2" Ao querelante ou ao assistente será,
na audiência do julgamento dada a palavra
pelo tempo de vinte minutos, prorrogável por
mais dez, devendo o primeiro falar antes do
órgão do Ministério Público e o último de
pois.

§ 3' Se a ação for intentada por queixa,
observar-se-á o disposto no art. 60, n° 111,
salvo quando se tratar de crime de ação públi
ca (art. 29).

Art. 540. No processo sumário, obser
var-se-á, no que lhe for aplicável, o disposto
no Capítulo I do Título deste Livro.

LEI N' 5.869
DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de processo civil

TíTULO VII
Do Processo e do Procedimento

CAPÍTULO III
Do Procedimento Sumaríssimo

Art. 275. Observar-se-á o procedimen
to sumaríssimo (13)

I - nas causas, cujo valor não exceder vin
te (120) vezes o maior salário mínimo vigente
no País:

II - nas causas qualquer que seja o valor:
a) que versem sobre a posse ou domínio

de coisas móveis e de semoventes:
b) de arredamento rural e de parceria agrí

cola:
c) de responsabilidade pelo pagamento de

impostos, taxas contribuições, despesas e ad
ministração de prédio em condomínio: (14)

d) de ressarcimento por danos em prédio
urbano ou rústico:

e) de reparação de danos causados em aci
dente de veíÓllos:

O de eleição de cabecel: (15)
g) que tiverem por objeto o cumprimento

de leis e posturas municipais quanto a distân
cia entre prédios plantio de árvores, constru
ção e conservação de tapume e paredes divi
sórias: (16)

h) oriundas de comissão mercantil condu
ção e transporte, depósito de mercadorias
gestão de negócios, comodato, mandado e
edição:

i) de cobrança da quantia devida, a título
de retribuição ou indenização, a depositário
e leiloeiro:

j) do proprietário ou inquilino de um pré
dio para impedir, sob comunicação de multa
que o dono ou inquilino ao prédio vizinho
faça dele uso nocivo à segurança, sossego e
saúde dos que naquele habitam: (17)

I) do proprietárLo do prédio encravado pa
ra lhe ser permitida a passagem pelo prédio
vizinho, ou para estabelecimento da servidão
de caminho, perdida por culpa sua (IM)

m) para a cobrança dos honorários dos
profissionais liberais, ressalvado o disposto
em legislação especial.

Parágrafo único. Esse procedimento não
será observado nas ações relativas ao estado
e à capacidade das pessoas. (19)

MENSAGEN N° 1190

Brasília-DF, de março de 1990.
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Excelentíssimo Senhor Presidente
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce

lência para, no uso de faculdade que me con
fere o artigo 96, 11, b da Constttuição Federal,
encaminhar o anexo projeto de lei dispondo
sobre a criação do Juizado Especial para con
ciliação, julgamento e execução de causas cí
veis de menor complexidade, e conciliação
e julgamento de infrações penais de menor
potencial ofensivo, tal como dispõe o artigo
98, I,.da referida Carta Magna.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelên
cia meus protestos de elevada estima e distin
guida consideração. - Desembargadora Ma
ria Thereza Braga, Presidente do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal.

Justificação

O artigo 98, I, da Constituição Federal es
tabelece que "a União, no Distrito Federal
e nos Territórios, e os Estados criarão: 
juizados especiais, providos por juízes toga
dds, ou togados e leigos, competentes para
a conciliação. o julgamento e a execução de
causas cíveis de menor complexidade e infra
ções penais de menor potencial ofensivo, me
diante os procedimentos oral e sumaríssimo,
permitidos, nas hipóteses previstas em lei,

a transação e o julgamento de recursos por
turmas de juízes de primeiro grau".

Cumpre esclarecer que o estudo ora apre
sentado procurou se ater. ao máximo. à von
tade do preceito constitucional. pois confere
ao Juizado Especial a competência para con
ciliação, julgamento e execução de causas CÍ
veis de menor complexidade e de infrações
penais de menor potencial ofensivo, cuidan
do, para tanto, de estabelecer procedimento
orais, sumaríssimos e de extrema celeridade,
conformé demonstraremos:

1) O artigo 3' definiu o que considera in
frações, penais de menor poder ofensivo e
o artigo 5" prevê o procedimento que deverá
ser imposto, marcado pela celeridade e sim
plicidade, ressaltando a penalização pela au
sência prevista no parágrafo 2" do artigo 6",
trazendo maior eficácia na retribuição à prá
tica delitiva.

2) O artigo 14 definiu o que considera cau
sas cíveis de menor complexidade, estabele
cendo, como primeiro elemento caracteriza
dor delas, o valor, fixado em 20 vezes o salá
rio mínimo, excluindo expressamente (por
fugirem ao princípio da menor complexida
de) as causas de natureza alimentar, as relati
vas a acidentes do trabalho, ao estado e capa
cidade das pessoas, bem como versando so
bre a matéria constitucional.

3) O procedimento, além de célere, cria
a possibilidade das partes postularem sem a
assistência de advogados, independentemen
te de pagamento de custas. Ao assim estabe
lecer, o anteprojeto teve e, mira não apenas
a celeridade, como, sobretudo, a simplicida
de e facilidade ao cidadão.

4) Objetivando assegurar' a rapidez no
procedimento, o anteprojeto quis impedir a
intervenção de terceiros na lide, evitando de
longas, bem como citação por edital e admitiu
a propositura da ação mediante simples ter
mo, tomado pela secretaria do juizado. Res
salte-se, ainda, forma de comunicação dos
atos 'processuais estabelecendo como forma
de citação a feita por via postal, com aviso
de recebimento, estabelecendo a presunção
iuris tantum de sua efetivação.

5) O anteprojeto trata da resposta do réu
(art. 37), não admitindo reconvenção, no en
tanto permite que o réu, sem maiores formali
dades, formule seu pedido na própria contes
tação, realçando-se que pode ser apresentada
na forma oral e informal, princípio que nor
teou, inclusive, a audiência de instrução e
julgamento e colheita de provas, reclamando
forma especial apenas em relação á sentença,
isso em razão da natureza do ato.

6) Em matéria de recurso (art. 49), o ante
projeto admitiu apenas um, interposto no
prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência
da sentença, exigindo para o caso o paga
mento de custas e a assistência de advogado.
Para assegurar a celeridade do feito, o ante
projeto estabelece!! o princípio da irreco~

bilidade das decisões que não ponham fim
ao processo, bem como das que homologam

-acordos. Excepcionalmente admitem-se em
bargos de declaração à sentença.
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7) O processo de e xecução previsto a par
tir do artigo 58 caracteriza-se pela celeridade
e estreitamento da possibilidade de oposição
de embargos pelo devedor, o qual pode ser
oposto verbalmente. Previu-se uma audiên
cia conciliatória para tentar com as partes
a melhor forma de pagamento, evitando as
onerosas e complexas hastas públicas.

8) O artigo 60 trata das despesas e dos
honorários em caso de perda da ação no 2'
grau de jurisdição.

9) Por fim, o artigo 62 cuida das dispo
sições finais e dos meios necessários à implan
tação.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os meus protestos de eleva
da estima e distinta consideração.

O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares)
Finda a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Farabulini Júnior.

. O SR. FARABULINI JÚNIOR (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, venho à tribuna para que
fique consignado nos Anais desta Casa que
o Partido Trabalhista Brasileiro dará pleno
apoio ao projeto de soerguimento da econo
mia nacional na sua inteireza e profundidade,
ou seja, ao projeto do Presidente Fernando
Collor de Mello.

Fica claro - mais do que cristalina é a
verdade -que esta Nação não está em condi
ções de dar continuidade ao modelo anterior,
em que prevalecia a devassidão, a corrupção,
o desmando governamental, a' exacerbação
do poder econômico em benefício de poucos
e em detrimento de cinqüenta milhões de bra
sileiros. Pox.isso, o Presidente da República
decidiu encaminhar para esta Casa medida
provisória que - diga-se de passagem - ar
ranha a norma constitucional, mas pretendia
coibir o abuso do poder econômico, que há
muitos anos vem assolando, destruindo a fa
mília brasileira, especialmente o proletaria,
do.

Na verdade, parece que a estrutura das
leis brasileiras está edificada para atender aos
grandes e aos poderosos, nunca aos mais fra
cos e mais humildes, que dependem do Poder
Público para sobreviver.

Em São Paulo, por exemplo, de onde ve
nho, estamos fazendo alguns reparos às medi
das provisórias, visando à liberação imediata
de recursos para atender ao pagamento de
despesas com hospitais, porque os serviços
de assistência médico-hospitalar do Governo
estão totalmente desestruturados. Os gran
des hospitais públicos de São Paulo não aten·
dem às exigências dos trabalhadores nem dos
aposentados, porque estão quase falidos.
Trabal~am com apenas 50% de sua capaci
dade. E de se estranhar que esse fato não
seja do conhecimento de todo o Congresso
Nacional. Muitos Deputados ainda defendem
a rede hospitalar pública, por desconhecer
que ela está totalmente falida.

Por outro lado, nenhum de nós pode entrar
num hospitalparticular. Um chefe de família,

por exemplo, para pagar as contas de um.
hospital particular, provavelmente precisará
vender o telefone, o automóvel ou a própria
casa.

Sr. Presidente, São Paulo por inteiro, a
população, o proletariado, a classe média,
a classe empresarial, micros e pequenos em
presários apóiam o plano governamental,
porque o PaÍ3 não poderia continuar como
estava.

Entretanto, Sr. Presidente, estou apresen·
tando aqui, ipsis Iitteris, o que se continha
na medida provisória que procurava evitar
os abusos do poder econômico. A medida
era inconstitucional, sim. Agora, apresento
o projeto. Vou percorrer as bancadas, vou
recolher assinaturas para que possamos votá
lo, a fim de constitucionalizar aquilo que era
inconstitucional, mas que é moral. Combater
o poder econômico neste País não é ato de
violência. Ato de violência, Sr. Presidente,
é a exacerbação do poder econômico, a exem
plo da remarcação 'constante de preços nos
supermercados, nas farmácias. Todos nós sa
bemos, repito, que essa situação não podia
continuar. Por isso, apresentei o projeto com
as assinaturas. Espero poder corrigir essas
deformações que tanto prejudicam a Nação
brasil eira.

o SR, PAULO DELGADO (PT - MG)
- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a
característica destacada que apresenta i:J novo
Governo brasileiro, segundo avaliação .que
podemos fazer das suas decisões tomadas até
aqui, na forma das sucessivas medidas provi
sórias que envia e retira à apreciação deste
Poder, e na forma como pretende estabelecer
- e vem estabelecendo - o que se chama
de negociação controlada com este Congres
so, é o acelerado processo de desins1ituciona
!ização autoritária do Estado e da sociedade.

O novo Governo pensa dissolver todas as
formas de mediação social construídas e esta
belecidas através da luta da sociedade brasi
leira nos últimos tempos e, assim, criar uma
situação de negociação direta com os indiví
duos isoladamente considerados. A imagem
é Il}esmo a do choque da bola de bilhar.

E impossível estabelecer qualquer tipo de
.convivência democrática sem mediação de
mocrática. Em sociedacles complexas como
a nossa, só se fala "direto" à nação pela mani
pulação. O q\le se tem e que me parece vem
configurando claramente a forma de atuação
deste Governo é buscar a passagem da coop
ta9ão institucional, criada pela Nova Repú
blIca, para o processo acelerado de cooptação
interpessoal. Com issb, sindicatos, partidos,
movimentos, organizações sociais e toda a
historicidade construída nos últimos anos,

.por diversos setores sociais deste País, come
çam a ser colocados à margem da institucio
nalidade por esse processo autoritário e verti

'cal de decisão.
A manutenção política dessas decisões vai

exigir concentração vertical do poder econô
mico. Ou seja, ao destruir as mediações so
ciais, ao abandonar a política como forma
legítima de mediação, a concepção de Esta-

do" subjace[lte ao Plano. Collor, eidgtlo a oligo....
polização do poder econômico e sua concen
tração monopolizada por agentes internacio
nalizados. levando à dissolução nacional dos
interesses sociais dispersos por pequenos gru
pos de cidadãos desprotegidos.

SI. Presidente, um exemplo desse processo
de desinstitucionalização autoritária e ao
mesmo tempo de concentração e oligopoli
zação do poder econômico, - dois aspectos
articulados do plano - é o caso da cultura.
A tentativa de impedir que haja qualquer
mediação entre os produtores culturais e o
Estado, e entre eles e a iniciativa privada,
vai levar a cultura brasileira ao controle total
por parte daqueles setores econômicos referi
dos anteriormente. Todos sabemos que não
há possibilidade alguma do cOntrole econô
mico que se pretende sem o controle cultural.
E aqui. o que se quer, é a intimidação econô
mica da cultura.

Sr. Presidente, é bom que se saiba - para
ilustrar o que pretendo estar dizendo - por
exemplo, que em dois anos os editores brasi
leiros traduziram mais autores franceses no
Brasil do que os editores franceses traduzi
ram autores brasileiros na França em cento
e sessenta anos. Se o processo de mediação
do Estado desaparece, como pretende o Pia
no Collor, essa situação pode agravar-se ain·
da mais. Não existem também desenhos ani·
mados brasileiros em nossa televisão. Toda
a produção internacionalizada é imposta a
nossas crianças como cultura supranacional,
apesar da mediação precária que o Estado
faz no momento. E o Plano Collor pretende
acabar com ela integralmente. Os filmes bra
sileiros na televisão deste País permanecem
noventa, às vezes, cento e vinte dias fora do
ar, com as exceções atrapalhadas que todos
conhecem.

A desnacionalização é a conseqüência pri
meira do Plano Collor, a perda de auto-es
tima com a condição brasileira e a transfor
mação do País numa imensa rodoviária, para
uns, um grande aeroporto, para outros, onde
seremos exclusivamente consumidores das
migalhas do banquete transnacionaI. A ilusão
do consumo destrói a cidadania crítica, sua
privação abole o cidadão de isopor e pode
'abrir o País para uma crise política ininqua
drável na constitucionalidade atual.

Há, no ar, a possibilidade de mudança de
sistema de governo, mais do que a que há
subjacente neste plano. Pode ser apropriada,
se houver estabilidade econômica para solidi
ficar esse projeto de descaracterização e de
desnacionalização do País - aqui, talvez,
prescinda até da reforma parlamentarista.
Mas, havendo recessão, pode significar um
preço muito alto e tardio a se pagar pelo
voluntarismo de querer fazer a ferro e fogo
uma amputação dos Poderes do Estado, ao
invés de uma ampla reforma administrativa,
que todos sabemos o Brasil está a requerer.

Muito obrigado.
O Sr. Paulo Paim - Pela ordem, SI. Presi

dente,
O SR. PRESIDENTE (Edme Tavares)

Tem V. Ex' a palavra.
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O SR. PAULO PAIM (PT-RS. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, pedi a pala
vra pela ordem só para registrar que a C.omis
são do Trabalho terminou agora sua reunião,
quando aprovou, por unanimidade,- requeri
mento de nossa autoria convocando o Sr, Mi
nistro do 'Trabalho e da Previdência Social
e também a Sra. Ministra da Economia para
comparecerem á referida Comissão, ocasião
em que deviriam dar explicações sobre o Pla
no Collor, principalmente sobre o caos a que
está, hoje, submetido o País. Na área privada
já ultrapassam as quinhentas mil demissões,
segundo informações concretas que nos che
garam. Oproprio Deputado Luiz Roberto
Ponte já fez levantamento em que apurou,
na área da construção civil, que o numero
de demissões já ultrapassou duzentos e oiten
ta mil. Além disso, há a questão da política o

salarial, pois a inflação de março, que será
em torno de .100%, foi confiscada.

Era isso o que desejava registrar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

o PRESIDENTE (Edme Tavares) - Con- o

cedo a palavra ao SI. Antônio Mariz.

O SR. ANTÔNIO MARIZ (PMDB - PB. o

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, quero também trazer minha
solidariedade à Folha de S. Paulo contra a vio
lência de que foi vítima no final da semana
passada. A invasão à Folha de S. Paulo a
ação policial revestida de estardalhaço, teve,
sem dúvida alguma, o objetivo de intimida
ção, de cercear a liberdade de imprensa. Esse
jornal, pela forma independente e combativa
com que conduz a sua linha editorial, faz jus
ao resplfito público deste País. A liberdade
de imprensa está intimamente associada à de-'
f~s.a ?a de~ocracia,e atos de vandalismo po
lICIaIS, taiS como esse que se verificou em
São Paulo, depõem contra o governo que os
patrocina. É necessário evitar-se denúncias
não identificadas, ações baseadas em textos
legais .de duvidosa constitucionalidade, para
não dIzer de absoluta inconstitucionalidade
ações que se determinam com fundament~
em medidas provisórias tipificadoras de cri
me, quando a Constituição reque'f seja a defi
nição das figuras delituosas procedida através
do Congresso Nacional e da lei. A reação
da opinião pública nacional conduziu, feliz
mente, o Governo ao recuo, que reconheceu,
no clamor público e nos .protestos que aqui
se elevaram, o erro em que havia incorrido
e providenciou retirada das medidas que fe
riam a consciência jurídica do País.

Ao trazer minha solidariedade, faço votos
de que atos de terrorismo como esse contra
a liberdade de informação não se r~pitam,
mas, ao contrário, se respeitem os disposi
tivos, ~onstitucionais em vigor, fruto da As
sembléIa Nacional Constituinte, expressão da
vontade popular no Brasil.

O SR. JOSÉ QUEIROZ (PFL - SE. Sem
revisão do orador.) - SI. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, peço a V. Ex' que ~aça

transcrever nos Anais da Casa matéria publi-
o Cada no segundo caderno do jornal "Gazeta

de Sergipe", em sua edição do dia 27 de mar
ço de 1990, sob o título "Extinção da Petro
misa: Inconstitucionalidade".

Trata-se de artigo do brilhante advogado
sergipano, Prof. Ayres Britto, que bem espe
cifica todas as pendências levantadas com re
lação à medida provisória. Como sergipano
e defensor intransigente da permanência da
Petr~mi~a, S. S' alerta para o fato de que
a extmçao da empresa provocará a demissão
de 1.200 empregados, além de mais de seis
mil empregados indiretos, e uma estagnação
completa no progresso do Estado de Sergipe.

Era o que tinha a dizer.

Matéria'tl que se refere o orador:

EXTINÇÃO DA PETROMISA:
INCONSTITUCIONALIDADE

O Chefe do Poder Executivo Federal deci
diu-se pela extinção da empresa estatal Petro
brás Mineração S.A - Petromisa - e, para
tanto, já expediu a medida provisória de n?
151, datada de 15 de março do fluente ano.
Como fundamento jurídico de decisão, foi
citado o art. 62 da Constituição Federal, cuja
dicção é a seguinte:

"Art. 62. Em caso de relevância e urgên
cia, o Presidente da República poderá adotar
medidas provisórias, com força de lei, deven
do submetê-Ias de imediato ao Congresso Na
cional, que, estando em recesso, será convo
cado extraordinariamente para se reunir no
prazo de cinco dias. Parágrafo único. As me
didas provisórias perder;lo eficácia, desde a
edição, se não forem convertidas em lei no
prazo de trinta dias, a partir de sua publica
ção, devendo o Congresso Nacional discipli
nar as relações jurídicas delas decorrentes".

2. Bem, atento à natureza jurídica da me
dida. provisória, assim como o fato de que
a LeI n" 151 não contém a menor justificativa,
não revela nem no seu preâmbulo, nem na
sua emenda, nem no seu corpo os fatos sobre
os quais o Presidente da República formulou
o. seu juizo pessoal de relevância e de urgên
CIa, o estudioso do Direito Constitucional
brasileiro chega à fácil conclusão de que o
ato presidencial briga feio com a Lei Funda
mentai da Federação. Pelo menos três razões
constitucioIlflis refutam a lógica da medida

. provisória em foco e tal incompatibilidade
tanto pode ser alegada perante o Congresso
Nacional quanto diante do Poder Judiciário.

3. Realmente, o primeiro vício do ato go
vernaJUental é de logo percebível, pela sua
falta de motivação. E dizer, o autor da me
dida provisória tinha a indeclinável obrigação
de mencionar o estado-<Je-coisas que na sua
avaliação subjetiva significava uma ordem ir
resistível e inadiável de dissolução da Petro
misa. Tal motivação, ausente no ato legisla- o

tivo provisório, é que permitiria aO Poder
Legislativo uma nova apreciação quanto aos
requisitos da urgência e da relevância, de for·

o ma coincidente ou não com o juízo anterior
·do Chefe do Poder Executivo. Mais ainda,
a revelação dos~~tivos da medida 151 possi· -

bil~ta~ia a <:,ualquer do povo umlt avaliação
propna, pOIS o certo é que qualquer do povo

tem o direito e o dever de cobrar autenti
cidade e transparência para a conduta gover
namental.

4. Quando a Constituição diz que a rele
vância e a urgência de um caso autorizam
a expedição de medida provisória, não está
liberando o Presidente da República de apon
tar o caso e demonstrar em que proporção
ele se apresenta como urgente e relevante
para a deliberação estatal. Ao contrário, o
c?ma.ndo constituci?nal é no sentido da expli
cltaçao de tudo, pOIS que senão a relevância
e a urgência estariam unicamente onde nunca
deveriam estar: nas dobras psicológicas da
vontade do príncipe, numa zona subjetiva de
mistérios que em todos os tempos tem sido
a mais deplorável expressão de arbítrio. Vale
dizer, os dois pressupostos constitucionais de
prolação de uma medida provisória gravita
riam fora da realidade física e social, inteira
mente descolados dos fatos e, portanto, in
submissos a controle social, parlamentar, ou
jurisdicional. Negação completa de uma
Constituição que logo no seu primeiro artigo
proclama ser o Brasil uma República Federa
tiva que se constitui em "Estado Democrático
de Direito".

5. A segunda doença jurídica mortal de
que padece fi medida provisória 151 é que
ela dá porsuposta (não o declara, como visto)
uma urgência e uma relevância que os fatos
pe!emptoriamente desconfirmam. O que
eXIste, em verdade, é uma relevância no sen
tido da preservação da empresa e uma urgên
cia quanto à ultimação das etapas préfixadas
para o seu pleno funcionamento. Tal reali
dade é o que interessa para a Constituição,
cuja lógica prescritiva é simples: um certo
estado-de-coisas deve ser eliminado ou com
batido por uma medida provisória, se ele
transita pela contramão dos princípios mais
~restigiad~s pela Magna Carta, de forma pe
ngosa à sobrevivência desses princípios. Ou,
por.outra: umt:erto estado-de-coisas deve ser
promovido ou então protegido por uma me
dida provisória, se ele tem o condão de possi
bilitar decisivamente a concreção dos valores
constitucionais mais altos.

6. Percebemos, por conseguinte, que os
valores mais expressivamente agasalhados na
Constituição é que servirão de termômetro
para se "medir" um fato como urgente e rele
vante. No caso em pauta, se afirmamos que
os dados reais dão um desmentido categórico
à inspiração da medida 151, é porque as
características centrais da Petromisa apontam
na mesma direção daqueles valores mais ca
ros à Carta de outubro. Encaixam-se como
peças de uma mesma engrenagem. É só fazer
mo.s uma correlação entre aquilo que singu
I~nza a ma~erialidade da indústria e os princí
pIOS de maJOr envergadura constitucional, co
'~o, por exemplo: a) a inserção estratégica
da empresa no eixo químico e petroquímico

.do Nordeste e o "objetivo fundamental da
redução das desigualdades regionais" (art. 39,

111, e art. 170, VII); b) a inexistência da uni-
.dade produtiva similar em todo o hemisfério
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sul e a prevalência da "soberania nacional"',
enquanto princípio fundante da ordem eco
nômica (ali. 170, I); c) a geração de 1.200
empregos diretos e mais de 6.000 indiretos
e o princípio da "busca do pleno emprego"
(art. 170, VIII), também normas constitu
cionais sobre a ordem econômica; e) a origem
exclusivamente nacional do capital da empre
sa e o "tratamento preferencial à empresa
brasileira de capital nacional", para o efeito'
de aquisição de bens e seryiços (art. 171, §
2'); f) a vizinhança entre a mina de potássio
e toda a área de lavra de petróleo da bacia
de Carmópolis, já reconhecida por lei federal
como zona única de monopólio da União,
o que mais uma vez confi,rma o princípio da
"soberania nacional" e de .modo mais ime
diato "os imperativos da 'segurança nacional
e do relevante interesse coletivo", enquanto
pressuposto de atuação direta <lo Poder PÚ
blico no domínio econômicQ (art. 173, "ca
put"); g) enfim, o vínculo funcional inapar

,tável entre a produção dos insumos da indús-
tria e a viabilidade econômica tanto do men
cionado polo cloroquímico quanto do porto
marítimo de um Estado pobre como Sergipe,
a operar como exigência de "bem-estar e jus
tiça sociais" (art. 193) e meio de "redução
das desigualdades sociais" que tanto anava
lham o rosto do País (art. 3'; III). Tudo isso.,
de verificação objetiva, em bases técnicas,
e por isso mesmo cobrável a.té di~n~e dos
órgãos que compõem a Justiça brasIleIra.

7. Finalmente, o terceiro dos defeitos jurí
dicos da medida 151 esta na inadequação en
tre o ato legislativo em si mesmo e a dissolu

. ção de uma empresa estatal. Noutros termos,
a medida em foco incidiu sobre campo de
regulação que lhe é proibido. Extinguir ou
iniciar os atos de extinção de uma economia
mista implica a geração de atos definitivos,
ou, quando menos insuscetíveis de recompo
sição financeira cabal, e'isto é incompatível
com a natureza jurídica de uma medida que
é, por definição, provisória; quer dizer, um
veículo formal de deliberação estatal ainda
precária, não-definitiva, por que condiciona
da à rejeição ou aprovação do Congresso.

Mais precisamente, o nome constitucional
"medidas provisórias" significa não apenas
que o ato presidencial ne,;:essita de confir
mação do Poder legislativo, para continuar
a produzir efeitos, mas que' poderá perder
todos os efeitos já iniciados.,

8. O que intentamos passar para o papel
é a idéia obvia de que toda medidà provisória
pode deflagrar de logo os efeitos a que visa
é verdade, mas sem escapar de um .controle
parlamentar apto a desfazê-Ia desde a ori
gem. Daí prestar-se apenas para a tomada
de decisões suscetíveis de reversão, de retor-

,no dos fatos por ela regulados à situação ante-,
'rior; ou que no mínimo comportem, tais fa
tos, a reparabilidade dos efeitos nocivos que
por acaso hajam provocado. Se tal não fosse,
o ato provisório já não seria provisório, mas
definitivo. Geraria um tipo de irretratabili

,dade que outra coisa não seria senão a impos
sibilidade o Congresso dar a última palavra
.sobre o assunto. A "opçãd do Legislativo se-

ria "2'!lflfOVar ou aprovar", que sinaliza não
propriamente uma opção, mas uma indisfar
çável compulsão. Modo intolerável, portap.
to, de o Poder Executivo usurpar a função
legislativa, tornando lei por inteiro um ato
que a Magna Carta qualificou de lei pela me
tade.

9. Ora, em matéria de dissolução de uma
empresa estatal como a Petromisa, a simples
edição da respectiva medida provisória já au
toriza o Poder Executivo a baixar os atos
conseqüentes. Em menos de trinta dias tudo
pode estar consumado e o "não" do Con
gresso perde sua condição de factibilidade.
E mesmo que a liquidação não se encontre
ultimada, no citado prazo, já estarão produ
zidos certos fatos tão definitivos quanto de
impossível reparação. É só imaginarmos as
situações de "quebra" na produção indus
trial; perda de negócios em vias de conclusão;
interrupção de pesquisas tecnológicas; desva
lorização do patrimônio e das ações respec
tivas, inclusive as ações da empresa que de
tém o seu controle, que é Petrobrás; desis
tência de implantação de empresas que ti
nham na permanência da Petromisa a sua
própria condição de viabilidade, relocaliza
ção de empreendimentos; traumas psicoló
gicos nos trabalhadores e seus familiares etc
etc.

Conclusão: a Medida Provisória n'! 151190
é multiplamente inconstitucional e rende en·
sejo a que o Poder Legislativo a desaprove,
só por isso, sem necessidade de reavaliação
do seu conteúdo. E assim como os vícios de
forma são múltiplos, muitas são as ações judio
ciais para o reconhecimento da invalidade do
ato presidencial. Entre elas, a ação direta
de incostitucionalidade, a ação declaratória
a ação popular e a ação cautelar inominada. "

O SR, LÉLIO SOUZA (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, aproveito esta oportunidade pa
ra endereçar daqui uma reclamação ao Minis
tério da Infra-estrutura, ao qual está adstrito
a Secretaria dos Transportes, antigo Minis
tério dos Transportes, a quem se vincula tam
bém o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem.

No dia 10 de janeiro do corrente ano, às
9h 30min, no auditório da autarquia DNER,
no Rio de Janeiro, foi realizada a concor
rência para execução de obras de restauração
rodoviária no trecho compreendido entre o
acesso de Pelotas ao porto novo, na cidad~

do Rio Grande. É o trecho final de acesso
ao Porto do Rio Grande, um dos principais
do País. A obra de restauração compreende
62 quilômetros, que implicarão recuperação
total da rodovia, dos seus acostamentos, na
execução de uma obra de arte, além de me
lhorias nos entroncamentos com várias locali
dades existentes entre a cidade de Pelotas
e o Porto do Rio Grande.

Pois bem, não obstante tenha sido feita
a concorrência, definida a firma vencedora,
a Ivai, uma das mais tradicionais empresas
de engenharia do País, até agora ainda não
foi celebrado o contrato d~ empreitada, e'
está sendo injustificadamente retardado o iní-

cio da restauração desse importante trecho
da rodovia em questão.

Venho reclamar uma providência, Sr. Pre
sidente, Srs. Deputados, até porque, agora,
com o aumento do fluxo de transporte em
demanda ao Porto do Rio Grande, o risco
no tráfego nesse trecho aumenta espantosa
mente, a ponto de muitas empresas transpor
tadoras, quando paralá contratam fretes co
brarem um adicional em função do mau esta
do de trafegabilidade em que se encontra essa
rodovia.

O orçamento em vigor consigna recursos
para a restauração, faltando apenas a consu
mação de providências burocráticas, a cargo
do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem.

Fica registrado aqui o apelo que faço, não
apenas em nome do Rio Grande do Sul mas,
de todas as entidades públicas e privadas que
operam junto à área portuária do Rio Gran
de, uma vez essa obra interessa à expansão
das atividades econômicas do próprio Esta
do, no sentido de que sejam abreviadas essas
providências e imediatamente se inicie a res
tauração desse trecho de 62 quilômetros da
BR-392, ligando Pelotas ao Porto do Rio
Grande.

O SR. JOSÉ LUIZ MAIA - (PDS - PI.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presi
dente, Sr" e SI' Deputados, já manifestamos
nosso apoio ao plano Brasil Novo, do Presi·
dente, Collor de Mello e sua equipe. Espera
mos sinceramente que com medidas adicio
nais e principalmente, pelo gerenciamento
discernido do conjunto, venhamos a Iivrar
nos do monstro da inflação sem experimentar
as desastrosas conseqüências que tantos te
mem.

Seria um descrédito ao líder que já de
monstrou querer com empenho cumprir as
promessas de sua campanha, pensar que ele
vai deixar que o desemprego, a descapita
Iização da empresa nacional e a queda da
classe média derrubem seu plano.

Acreditamos que para todos esses riscos,
que sabemos existir num plano de deflaciona
mento, haja uma pronta providência, preven
tiva e corretiva, bem assim para outros pro
blemas supervenientes.

É por isso mesmo que desejamos deixar
bem clara nossa posição com referência à sus
pensão do desconto do Imposto de Renda
relativo aos incentivos do Norte e Nordeste.

Repetimos as palavras com que temos diri
gido ao governo nos contactos que tivemos
junto à liderança do nosso partido. Somos
os primeiros a reconhecer a necessidade de
uma profunda reavaliação dos resultados e
perspectivas da aplicação de incentivos fis
cais. É preciso que sua alocação seja revista,
que seja dada ênfase à necessidade das em
presas, levando-se em conta seu poder de
dispersão de efeitos no próprio, local. Que
se exija também da empresa um bom nível
de eficácia e eficiência, pois não basta enxu
gar o sistema, no que diz respeito ao fluxo
inflacionário. Seria baixar a febre sem medi

,car ao doente e combater a verdadeira causa
.da doença.
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ECI'l'Ilômica do Ministério da Economia vem
tratando os Parlamentares brasileiros.

Faço este registro porque o considero da
maior importância para todos nós.

Sabemos que baixar apenas a inflação não
é um milagre permanente e que teremos mui
to a caminhar para extirpar as causas mais
profundas dos problemas nacionais impedi
tivos do desenvolvimento sustentado. Mas
eles estão, dentre outros, nas disparidades
regionais. E das classes de renda, sendo mais
evidente no Nordeste que em qualquer outra
parte do Brasil. Vai levar muito tempo até
que o Nordeste possa dispensar o recebimen·
to de incentivos e participar, em igualdade
de condições, do mercado brasileiro.

Foram muitos séculos de insegurança, se·
cas, dificuldades e sofrimento. Tudo isso não
pode ser consertado com incentivos apenas,
antes que se proceda a uma profunda modifi
cação dos costumes, dos princípios de ética
social, dos preconceitos, do modo de admi·
nistrar o setor público. Quanto a isso, esta
mos de pleno acordo. O Nordeste inteiro,
como o Norte, precisa de um choque, uma
reformulação social, moral e econômica, para
que os incentivos possam frutificar e a região
se torne auto-sustentável.

Nós, os nordestinos, estamos demonstran·
do nosso posicionamento de apoio às medidas
enérgicas do governo, mas desejamos igual
mente deixar claro que elas seriam frustradas
se permanecessem a concentração econômica
'e as polarizações perversas sem retorno, em
termos de efeito, e que secularmente tem cau
sado graves danos ao Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste.

Esperamos que tal revisão seja feita, de
preferência com prazo fixado agora, no pro
cesso de aprovação das Medidas Provisórias,
e que o quanto antes tenhamos um comple
mento dessas medidas, dado o preceito cons·
titucional a ser cumprido, de efetiva integra
ção das Regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste às forças de mercado do resto do País.

Deixar as forças de mercado agirem livre·
mente por tempo indefinido, quando há áreas.
desprovidas, segmentos fragilizados na socie
dade, seria agravar por muito tempo ainda
- talvez mais do que qualquer sociedade pos
sa suportar - uma situação já secular de in
justiça.

Outro assunto que gostaria de abordar, SI.
Presidente, diz respeito ao anúncio de que
hoje haveríamos de realizar reunião de Paria
'mentares da Região Nordeste com o DI. An
tônio KandiI. Isso se deu em função de con·
versa que o Presidente Fernando Collor teve
com a bancada do meu partido, segundo a
qual essa autoridade do Ministério da Econo·
mia estaria à disposição para o esclarecimen
to de dúvidas e discussões de questões que
os Parlamentares pudessem submeter a esse
Ministério.

Houve da parte do Líder Renan Calheiros
toda boa vontade, no sentido de marcar essa
reunião para ontem, a que, porém, foi subita
mente cancelada. Marcou-se outra reunião
para hoje, às 17 horas, mas fui informado
pelo Ministério da Economia de que o Dr.
Antonio Kandir não virá.

De modo que registro o protesto dos Parla
mentares da Região Nordeste pela desaten··
ção com que o Secretário Especia! de Política

os absurdos gastos com armamentos! Que se
faça economia pondo fim a essa aventura da
política nuclear que já consumiu, em vão,
mais de 10 bilhões de dólares! Que não se
faça economia comprometendo a produção

O SR. MANUEL DOMINGOS (PC do B de alimentos, que neste País é de responsa-
- PI. Pro~uncia o seguinte discurso.) - SI. bilidade dos pequenos e médios produtores!
Presidente, Sr's e Srs. Deputados, a Medida Que não se faça economia com o risco de
Provisória n" 151, que dispõe sobre a extinção provocar uma grave .crise de abastecimento!
e dissolução de entidades da Administração Mas, se por acaso, contrariando os inte
Pú!Jlica Federal, dentre tantos outros aspec- resses dos pequenos agricultores brasileiros
tos eondenáveis inclui a Embrater entre as e o próprio interesse nacional, este parlamen
empresas públicas a serem dissolvidas. Este to decidir respaldar essa decisão iníqua do
é um assunto que merece toda a atenção do governo, que pelo menos seja preservada a
Congresso Nacional. função de assistência técnica e extensão rural.

A'Constituição determina, em seu art. 187, Neste sentido, a bancada do PC do B está
inciso IV, que a assistência técnica e a exten· apresentando emenda à Medida Provisória
são rural sejam obrigatoriamente levadas em n' 151 incorporando a Embrater à Empresa
conta na formulação da Política Agrícola, de Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Em
responsabilidade do Governo Federal. brapa. A Embrapa, que é vinculada ao Minis·

Sinceramente, não dá para compreender tério da Agricultura, poderia, absorvendo a
que a Embrater, coordenadora e formula- Embrater, atender a uma demanda indiscu·
dora da assistência técnica e da extensão ru- tível da agricultura brasileira.
ral, seja dissolvida a golpes de medidas provi- Peço a atenção dos Srs. Parlamentares para
sórias. Isto significa que o Governo Federal esta nossa proposição.
pretende lavar as mãos frente a uma obriga- Outro assunto, SI. Presidente.
ção constitucional! Quem teve essa idéia de O Presidente da República enviou o pacote
extinguir a Embrater devia ter definido antes de Medidas Provisórias que compõem seu
como o Governo Federal vai desempenhar Plano de Estabilização Econômica dizendo
suas atribuições sem o concurso de um orga- que não aceitaria altE;rações no que ele pró
nismo coordenador da política de extensão prio chamou de "parte estrutural" das referi-
rural. das medidas.

SI. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, vejo Não sei se o Presidente da República consi-
nessa atitude do Governo Federal mais um dera que as alterações provocadás nos salá
atentado ao interesse da pequena e da média rios dos trabalhadores brasileiros fazem parte
produção agrícola brasileira. O pacote do da estrutura de seu Plano. O que eu sei é
Presidente Collor, que tanto mexeu na eco- que o Congresso Nacional não pode, em ab·
nomia nacional atingiu também, e profudan- soluto, aceitar sem discutir e emendar, se for
damente, a agricultura, liberando importa- o caso, a Medida Provisória n' 154, que esta·
ções e exportações, aplicando impostos, difi- belece nova política salarial.
cultando o crédito e a política de armazena· Digo isto, SI. Presidente, porque .são evi
mento. Com a extinção da Embrater quem dentes os prejuízos causados à classe traba
fica diretamente atingido é o pequeno produ- lhadora poressa medida. A iniciativa do novo
tor, que necessita dos serviços públicos de Governo representa um confisco salarial,
assistência técnica e extensão rural. A grande. quando estabelece um reajuste em abril igno·
empresa agrícola tem seus próprios técnicos mndo a inflação do mês de março. A tal "pre
e suas própria diretrizes. O pequeno produtor fixação dos salários", que a Ministra Zélia
é que precisa da extensão rural para superar já admintiu situar-se em torno de 10%, signif··
suas dificuldades de acesso à tecnologia mo- ca um golpe violento na renda dos trabalha·
derna. dores!

É por isso que julgamos imprescindível que Digo isto porque a inflação prevista para
o governo preserve sua capacidade de formu- março é de cerca de 80%! Não vejo, SI. Presi-
lação e coordenação da política de assistência dente, onde está o compromisso solenemente
técnica e extensão rural. Com a dissolução reiterado pelo Presidente Collor de que não
de órgãos públicos, o Presidente quer fazer prejudicaria os trabalhadores. Essa Medida
economia e consertar o déficit. Em princípio, Provisória deixa evidente que o preço do
não nos podemos opor a isso. O que não combate à inflação não está sendo cobrado
podemos aceitar é que essa economia de re- às elites, conforme a propaganda oficial.
cursos públicos seja feita exatamente em cima Além disso, a Medida Provisória n' 154
dos mais necessitados. E sabemos que ne- não assegura a reposição de perdas salariais
nhum outro setor da atividade produtiva nes- anteriores, como no caso das categorias que
te País é mais necessitado que os pequenos não obtiveram até agora a inflação de junho
produtores rurais, notadamente em regiões de 1987 e que, com isso, perderam 26,05%
como a do Nordeste, onde, no presente mo- de reajuste, ou ainda das categorias que não
mento, milhares de produtores enfrentam a obtiveram o IPC integral do mês de janeiro
chamada "seca verde", com a fome grassan- do ano passado, por ocasião da decretação
do de forma impiedosa. . do Plano Verão. Da mesma forma, a Medida

Somos contra a extinção da EmbrateI. Não' .Provisória n' 154 ignora as perdas dos traba
dá para fazer economia através da extinção Ihadores com salários superiores a três míni·
da Embrater! Que se faça economia cortando .. '.-. mos, que, pela Lei n" 7.788 estavam perce-
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bendo reajustes,equivalentes ao IPC, descon
tados em 5%. E demagógica, falaciosa e ab
surda a iniciativa de Collor de decretar livre
negociação de salários através dessa Medida
Provisória! Numa situação de recessão previ
sível e inevitável; numa situação em que as
demissões e as férias coletivas estão ocor
rendo em massa, os trabalhadores ficam sem
qualquer poder de barganha.

Mas não para aí o golpe do Plano Collor
contra os assalariados e os descamisados. A
Medida Provisória atinge profundamente a
fixação do salário mínimo. Para usar um ter
modo próprio Presidente, ela "fere de mor·
te" uma conquista sagrada dos trabalhadores
garantida pela Lei n" 7.788, que assegurava
ganhos reaís de 6,09% sobre o salário mínimo
a cada dois m~es. A Medida Provisória n'
154 fala em acréscimo real de 5% a cada
três meses! Nem é preciso ser um grande ma

,temático para perceber o çalote do Presidente
,dos descamisados sobre seu eleitorado.

Quero manifestar minha oposição radical
a essa Medida. O Congressso Nacional não
pode trair os interesses dos trabalhadores,
aprovando-a. A bancada de meu partido, PC
do B, defende a manutenção da antiga polí
tica salaria!. E se essa Medida por acaso for
aprovada, que não o seja ,nos termos em que
pretende apou,tora Z,élia.' 1'01' isso, 51'S. De
puta<:ios, nossa bancada apresenta quatro
,el)1eJ;1qas a essa Medida. No's~as emendas pre
tendem garantir direitos anteriormente con
quistados, como os ganhos reais do salário
mínimo, a anulação do confisco salarial e a
extinção desta falácia que é a livre negociação
na atual conjuntura. Apresentamos também
uma emenda que visa assegurar a dilatação
do prazo de aviso-prévio para três meses du
rante 180 dias.

Insisto, Sr. Presidente, em q'ue o Congres
so' Nácional não se pode dobrar ao autorita
rismo dó novo Governo! Tbnos a obrigação
de refletir os interesses do povo! Não pode
mos deixar passar uma fórmula de combate
à inflação que vitima, mais uma vez, o traba
lhadór brasileiro!

'O SR, JAYME PALIARIN (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, os jornais noticiaram
reunião das Lideranças do PT, PDT, PSB
e PC do B, na qual se posicionaram radical
mente contra o Plano Brasil Novo. É de se
lamentar, porque mais de 50% de eleitores
que amanhã elegerão seus Deputados sáo
unânimes em ~firmar que' estão de acordo
com o plano. E natural, como qualquer ou·
tro, que este também tenha seus defeitos,
e logicamente este Congresso saberá fazer
as devidas correções, mediante apresentação
de emendas.

Mas o que me causa espanto, Sr. Presi
dente,é qu,~ essas lideranças sempre se gaba
ram de terem sido eleitas pelos trabalhado-,
res, os ditos sofredores, esses injustiçados.
E agora, quando a elite grita, os banqueiros,
os donos d·~ indústrias automobilísticas, em
jus esperniandi, justamente essas lideranças
que aqui defendiam os trabalhadores se col!J'
cam contra eles, numa total inversão de val0-

res. É de se lamentar, repito, porque 80%
da população é favorável ao plano. Isto por
que, quando vai ao supermercado, vê que
o preço da carne caiu 30%, o do hortigran
jeiro, 30 a 40% e os preços dos alimentos
de primeira necessidade também estão cain
do.

Neste momento, justamente essas lideran
ças se unem como se fossem donas da opinião
pública e dos partidos, e colocam.todo o povo
contra os seus partidos, porque ninguém mais
nega que essas lideranças váo aqui se colocar
como se fossem representantes da Nicarágua,
de Cuba, Albânia e Romênia, porque é um
absurdo o que está acontecendo.

Muitos economistas de linha esquerdista
têm dito qúe este é o melhor plano que já
houve até hoje, Então, creio que, se o Con
gresso souber.emendar aquilo que deve ser
emendado, e Dão ficar sistematicamente con
tra, o projeto será aprovado e essas lideranças
terão dificuldades para ,se eleger amanhã. Se
o plano der certo, não se elegerão nem fiscais
,de quarteirão, nem coroinha de padre, esta
é a verdade.

O povo está favorável ao projeto, especial
mente os pobres e necessitados. Não pode
mos agora fazj':r :;tqui o jogo da Autolatina.
Como sabemos, a Autolatina e as autopeças
nada mais são que uma máfia de marketing
que ultimamePte tem atuado sobre muitos
Deputados neste çongresso. Sabemos que
houve um aumento de 82% para os automó
veis no mês passado, e este' mês vieram pedir
aumento de 127%. Enquanto as empresas
rurais e os agricultores estão diminuindo em
30 a 40% o preço dos seus produtos, a Auto
latina dá férias coletivas a seus funcionários,
licença: remunerada de 5 a 10 dias, porque
nãq quer baixar o preço do automóvel.

E necessário, entáo, que se tome uma atitu
de, para que o povo, 10gic'ament'e sábio, con
tinue a apoiai o plano; porque, se ele der
certo, não vira beneficiar a Autolatina ou
a classe mais favorecida, os ricos do Brasil,
e sim os mais pobres, os trabalhadores, espe
cialmente aqueles que percebem de um a dois
salários mínimos.

Era o que ti~ha a dizer.

O Sr, Carlos Alberto Ca6 - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. "

O SR.. PRESIDENTE (Edme Tavares)
Tem V. Ex' a palavra pela ordem.

O SR, CARLOS ALBERTO CAÓ (PDl:'
- RI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o nome do me].! partido, Partido De
mocrático Trabalhista, acaba de ser referido
no pronunciamento feito anteriormente por
um Parlamentar. Temos uma posição firme,
clara e definida em defesa dos interesses dos
trabalhadores, que nos acompanha não partir
de agora, mas há mais de dois séculos de
existência. Não consideramos que um Parla
mentar que se oponha a nós tenha autoridade
para afirmar que estamos contrários aos inte
resses dos trabalhadores.

A medida provisória que prefixa o reajuste
de salários e preços. tem caráter liqüidacio..

nista, faz tábula rasa de toda a legislação sala
rial, em termos gerais. Em termos especí
íicos; a lei do-salário mínimo, aprovada por
esta Casa, timidamente propunha o aumento
gradual do salário mínimo de modo que tinha
há cinqüenta anos, quando foi instituído pelo
Presidente Getúlio Vargas.

A nossa posição é, portanto, francamente
favorável aos interesses dos trabalhadores;
não aceitamos que se pretenda colocar dentro
da mesma cesta os pequeno e médio poupa
dores e o especulador financeiro,

Portanto, queremos dizer que não nos dei
xamos iludir e nem tampouco nos enganar
diante de toda essa parafernália da mídia ele
trônica que apresenta um plano que sacrifica
os trabalhadores, que introduz um brutal con
fisco salarial como se fosse um plano que
pudesse tirar dos ricos para dar aos pobres.
Isso é pura demagogia. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edrile Tavares) 
Concedo a palavra ao 8r. Orlando Pacheco

, ,

OSR,ORLANDOPACHECO.(PFL-SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. ,Presi
dente, Sr' e Srs..Deputados, como é do co
nhecimento do Congresso Nacional, está tra
mitando nesta Casa medida provisória envia
da pelo Governo para aprovaçijo, que trata
de extinção da Empresa de Portos do Brasil
S. A. Portobrás, da qual soudefepsor intran
sigente,
, Devo reconhecer que o Governo, ,no com
bate direto à inflação, tomou a iniciativa cor
reta de moralizar a casa, extinguindo e priva
tizando estatais, fundações e repartições pú
blicas que grosso modo estavam deficitárias,
principalmente com o quadro de funcionários
inchado. 'Entretanto, a Empresa de Portos
do Brasil S. A.'- Portobrás, com sede em
Brasília, comandava 19 portos brasileiros,
dos quais 6, diretamente atingidos com a Me
dida Provisória n" 151 -localizados nascida
des de Manaus, Recife, Maceió, Porto Velho
e Itajaí - acredito que estejam onerando
e ajudando a corroer a economia do Gover
no, com isso, é claro, contribuindo para o
aumento da inflação, principalmente coI,11
despesas com o pessoal. Só que, Srs. Deputa
dos, garanto-Ihe.s que, se fosse mantido, o
quadro efetivo do pessoal de qualquer unida
de de empresa não a tornaria deficitária. O
que ocorre é que maus administradores, ao
longo de poucos anos, incharam a empresa,
tanto na sede como nos portos, com estagiá
rios, pessoal avulso de sindicatos e empresas
prestadoras de serviços, cujos trabalhadores
são colocados no lugar do quadro efetivo,
tornando-o ocioso. Dou um exemplo, no1?res
Deputados: a sede da empresa em Brasília
tem mais de mil funcionários e, no entanto,
o quadro efetivo é de pouco mais de quinhen
tos funcionários, não chegando a seiscentos.
Assim, também acontece nos portos. No por
to de Itajaí, Estado de Santa Catarina, o qua
dro efetivo é de 163 funcionários, mas está
inchado por contratados de sindicatos, que
prestam serviços na área operacional, e uma
empresa prestadora de serviços, a TEKAR,
com dezen!is de funcionários desde escrit~.
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rários a pessoal de limpeza e conservação,
deixando, com isso, em muitos casos, os efeti
vos na ociosidade, coisa que não entendo.
Quero salientar que a maioria dos efetivos
da Portobrás entrou no quadro mediante con
curso público, e a maioria está a caminho
da demissão pela irresponsabilidade de pes
soas que não souberam conduzir a empresa,
não observando e cumprindo a lei admitindo
mediante concurso público.

Durante muito tempo, alertei o Sindicato
dos Empregados da Administração do Porto
de Itajaí, mostrei o perigo que corríamos no
tocante aos custos com pessoal e, conseqüen
temente, o desemprego. Hoje, deparamo
nos com esse quadro, por cujo pecado não
podemos ser penintenciados, pois culpa não
tivemos.

Sr. Presidente, Srs, Deputados, sabemos
que a extinção é fato praticamente consu
mado, e, além da Portobrás; existem outras
empresas na mesma situação. Como repre
sentante do 'servidor público, que muito con
tribuiu p~ra ,o de~envolvimento da nossa Pá
tria - milhares de trabalhadores com 45, 50
e 60 anos - entendo aqueles não podem ir
para a rua com o mercado de trabalho repleto
de jovens com menos de 30 anos. É neces
sário que haja uma solução.

Dou minhas sugestões, com as seguintes
proposições:

1) que os funcionários com mais de 5 anos_
na empresa Portobrás e outras sejam aprove'i
tados em outros órgãos, de preferências em
portos de concessão ou das controladas Do
cas; -

2) que o pessoal com 20 anos ou mais
de contribuição para a Previdência Social seja
aposentado proporcionalmente ao tempo de
serviço;

3) que os funcionários com mais de -lO
anos tenham direito à estabilidade, ficando
em disponibilidade, recebendo o mesmo tra
tamento dado aos estatutários, pois na ·em
presá só há celetistas;

4) que sejam responsabilizados os diri
gentes da empresa que a colocaram nessa si
tuação, através de sindicância.

Finalizando, Sr. Presidente, peço mais uma
vez que se empenham comigo os dem_ais
membros do Congresso Nacional para que
haja uma: solução do que ora expus, evitando
assim 11m grave problema social e indignação,
mesmo, por parte daqueles que acreditam
na política sócio-econômico do Governo.
Apesar de não ser partidário do Governo Co
Ilor, parabenizo-o pelas medidas adotadas de
combate à inflação, moralizando a economia
brasileira. '

Sr. Presidente, com relação à Medida Pro
visória n· 151, é preciso haver melhor critério
na distribuição de pessoal, caso ocorra a ex
tinção das empresas nela inseridas. (Palmas.)

Outro assunto, Sr.Presidente.
Sr. Presidente, o Banco Central está expe

dindo hoje a CiI~ular n. 1.629, atendendo
à Medida Provisóri . n. 174, que altera a Me
dida Provisória n·168, anteriormente enviada
ao Congresso Nacional. Trata-se de uma soli
citação dos aposentados e pensionistas que

tiveram suas economias retidas nas aplica
ções.

A referida circular libera recursos aplica
dos em cadernetas de poupança, mas os apo
sentados e pensionistas que aplicaram em ou
tras modalidades, como conta remunerada
e conta-ouro, não podem sacar suas econo
mias. Como exemplo, cito uma cidade onde
não existe agência da Caixa Econômica Fede
ral, mas apenas o Banco do respectivo Esta
do. Assim sendo, os pensionistas e aposen
tados que aplicaram ali suas economias agora
não as podem retirar.

Comunicamo-nos hoje com a direção do
Banco Central e fomos informados de que
outras circulares serão expedidas para am
pliar - quem sabe? - esta questão.

O mesmo acontece com as entidades assis
tenciais filantrópicas, que para sacarem as
suas economias aplicadas em poupança terão
de estar devidamente registradas no Conse
lho Nacional de Serviço Social. Isso é lamen
tável. É preciso que atendamos estes dois
setores da nossa sociedade, aposentados e
pensionistas que aplicaram em outros bancos
que não a Caixa Econômica Federal e entida
des assistenciais filantrópicas que também
não podem sacar porque não têm o devido
registro no Conselho Nacional de Serviço So-
cial. -

o SR. PAULO RAMOS (PDT - RI. Sem
revisão do orador.) - Sr~ Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, vou ler rapidamente trecho
de reportagem publicada no dia 13 de setem
bro de 1983 na revista americana "Eir Econo
mics" , sob o título "Kissinger pego em escân
dalo de corrupção", para o qual peço a aten
ção de todos os ilustres Deputados que apro
-vam o pacote econômico - o pacotaço 
do Sr. Fernando Collor de Mello:

"A estratégia do Fllndo Monetário In
ternacional, conforme proposta de Hen
ry Kissinger e David Rockfeller na Co
missão de Débitos da América Latina
e Política Governamental, consiste em
apertar as economias latino-americanas
a_té as nações da região desistirem de sua
soberania e concordarem com a proposta
de Kissinger de transferirem a proprie
dade de setores importantes da econo
mia a investidores internacionais. Diz
um dos membros da American Society,
participante da Rockfeller Debt Comis
sion:

- "Nós temos de usar" - atentem
V. Ex" para a expressão utilizada por
Henry Kissinger - " ...a austeridade e
o caos social, para quebrar as instituições
sociais desses países, mudar as leis".

Afirma, ainda, que o FMI tem o dever
de impedir as operações industriais das com
'panhias do setor público.no Brasil, no Méxi
co; na Argentina e em outros países, onde
o setor público lidere o, desenvolvimento in
dustrial.

Afirma também, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, que o primeiro passo deVI;: ser
acabarcom os subsídios governaIllentais para

as empresas estatais, de tal forma que elas
vão à falência ou, caso queiram dinheiro no
vo, tenham de abrir-se a investimentos priva
dos internacionais.

E vai mais longe a revista. Em outro artigo,
dois dias depois, em 15 de setembro de 1983,
é dito que as condições do FMI para o Brasil,
por exemplo, incluem a destruição da força
de trabalho brasileira, um corte de 20% nos
gastos das companhias estatais e de 10 bilhões
de dólares nos subsídios estatais, para que
as empresas privadas quebrem e as empresas
estatais sejam destinadas à privatização.

É preciso que os defensores do Plano Brasil
Novo procurem consultar as revistas econô
micas americanas e saibam que esse pacotaço
tem por fim escancarar as portas do Brasil
à internacionalização. Aqueles, como o ora
dor que me antecedeu, que pretendem defen
der o alcance social das medidas, verifiquem
o que está acontecendo - ou o que irá acon
tecer - com a administração do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, retirada da
Caixa Econômica Federal e transferida ao
Ministério de Ação Social.

Não é possível que os representantes do
povo, com assento no Congresso Nacional,
não se dêem ao trabalho de verificar medida
por medida e não saibam que o pacotaço do
Sr. Collor de Mello representa um crime de
lesa-pátria, que precisa ser corrigido.

Espero que o Congresso Nacional saiba se
comportar à altura das maiores reivindica
ções da Pátria brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT -RI.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, o Fundo das
Nações Unidas para a Infância - Unicef,
em convênio com o IBGE, inicia a publicação
de um boletim destinado a divulgar periodica
mente dados sobre as condições de vida de
crianças e adolescentes de O a 17 anos no
Brasil.

O boletim "Crianças e Adolescentes - In
dicadores Sociais" é a primeira publicação
que analisa a situação social e econômica de
crianças e jovens brasileiros.

Das conclusões extraídas dessa publicação
podemos aduzir que o Brasil já não é mais
um País tão jovem assim. Ao longo da década
de 80, verificou-se um declínio na participa
ção das crianças e jovens no total da popula
ção, fruto da redução das taxas de fecundi
dade que vem ocorrendo no País a partir da
década de 70. As diferenças regionais são
marcantes: o Nordeste desponta com uma
população jovem que apresenta maior peso
relativo, ou seja, 48% do total de sua popula
ção, enquanto as regiões Sudeste e Sul apre
sentam índices menores, 38,2% e 39,8%, res
pectivamente. Estas variaçõe~ justificam-se
quando constatamos ter o Nordeste a maior
taxa de fecundidade, enquanto o Sudeste e
Sul apresentam menores taxas.

A distribuição da população jovem por fai
xas etárias mostra que as crianças de O a 6
anos (em fase pré-escolar) representam
17,2% do total da população; as de 7 a 14
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anos (período de escolaridade obrigatória)
representam 18,6%, e os adolescentes de 15
a 17 anos, 6,3%. Em todos estes grupos de
idade verifica-se que a população jovem tem
maior peso no meio rural.

Outro dado importante é que, no Brasil,
a proporção de jovens, apesar de alta, ainda
é inferior fi da maioria dos países latino-ame
ricanos. Em 1985, segundo dados da ONU,
a proporção de jovens no Brasil (47%) era
levemente inferior à da maioria dos países
latino-americanos, que apresentavam pro
porções em torno de 53%.

Um dado comprometedor: em 1978, 44%
da população de Oa 17 anos vivia em famI1ias
com renda mensal per capita de até meio
salário mínimo, o que equivale à situação de
carência. Dentre estas crianças, a metade vi
via em famílias com renda per capita de até
um quarto do salário mínimo, o que carac
teriza pobreza absoluta ou linúte da miséria.

Um dado revelador divulgado pelo bole
"tim: é expressivo o contingente de famílias
chefiadas por mulheres nos estratos de renda
mais baixa. Enquanto o percentúal de famí
lias chefiadas por mulheres nas faixas de ren
da mais baixa (até meio salário mínimo per
capital era de 40,3%, entre as famI1ias consti
tuídas por casal completo esta proporção se
reduzia para 30,5%. Estes resultados confir

,mam estudos realizados no Brasil e em vários
países latino-americanos que revelam tratar
se o fenômeno das famílias chefiadas por mu
lher particularmente representativo nas clas
ses de renda mais baixa.

Sr. Presidente, apesar das taxas de morta
lidade infantil terem caído durante esta déca
da, as estimativas ainda são alarmantes. E,
o que é mais grave, a maioria dos óbitos é
causada por doenças facilmente evitáveis, co
mo a diarréia infecciosa e as infecções respira
tórias agudas. Deve-se destacar, também, o
peso da desnutrição, considerada causa bási
ca dessas mortes. As estimativas revelam que
para cada mil crianças nascidas vivas em 1986,
82 morreriam antes dos 5 anos de idade.

Dois fatores, no entanto, são determinan
tes na redução das taxas de mortalidade: o
nível de instrução dá mãe e as condições de
saneamento do domicIlio. Outro aspecto
.preocupante foi o aumento de óbitos no gru
po de 15 a 17 anos, causado por mortes não-a
cidentais (homicídios e suicídios), observado
nas principais cidades brasileiras.

Em relação à situação educacional, é im
portante ressaltar que na década de 80 houve
um crescimento expressivo da taxa de escola
rização para a população de 7 a 14 anos em
todo o País. No entanto, as taxas de evasão
e repetência permaneceram altas. Outro gra
ve problema é o tempo de permanência da
criança na escola. A prova da ineficácia do
sistema educacional vigente é o baixo índice
de conclusão do l' Grau.

Uma radiografia da situação do trabalho
do menor: é bastante significativo o contin
gente de crianças e adolescentes que têm ati
vidade econômica. O nível de renda familiar
determina o ingresso das crianças e adoles
c~ntes no mundo do trabalho. Embora otra-

balho dos menores ainda seja mais freqüente
na área rural, tem aumentado bastante nas
áreas urbanas. A idade, o sexo e a condição
sócio-econômica da famI1ia são variáveis fun
damentais para explicar a inserção das crian
ças e adolescentes no mercado de trabalho.
A maioria dos menores que trabalham não
tem carteira assinada, ganha salários muito
baixos e tem uma carga de trabalho equiVll
lente ou superior a 40 horas semanais.

Sr. Presidente, os dados divulgados refle
tem, no geral, o verdadeiro descaso com que
vêm sendo tratadas pelas autoridades, ao lon
go destes anos, nossa infância e adolescência.

Por essa razão, protestamos desta tribuna
contra a decisão do Juiz da Vara de Menores
do Rio de Janeiro, Liborni Siqueira, que,
agindo com a mesma ausência de sensibili
dade, assinou a Portaria n' 5190, determinan
do que "os menores, de qualquer idade, que
forem encontrados no exercício da mendi
cância, dormindo na sarjeta, em estado de
abandono, serão recolhidos e encaminhados
à FEEM (Fundação Estadual de Educação
do Menor.) Essa tarefa será executada em
conjunto com o Juizado de Menores, Funa
bem, FEEM e as Políticas Civil e Militar.

A Portaria, Sr. Presidente, não passa de
mais um"a medida repressiva desencadeada
contra os meninos e meninas de rua. Além
do mais, fere frontalmente os princípios cons
titucionais, ao restrhlgir a liberdade de al
guém sem flagrante delito, mas apenas por
serem pobres. Argumentos não faltam enfati
zando o que todos já sabem: o recolhimento
é ineficaz, porque nem sempre vem acompa
nhado de perspectivas de promoção social
dos recolhidos nas ruas. Integrantes de enti
dades não governamentais de assistência ao
menor se mobllizam com o objetivo de elabo
r~r um documento de protesto con!ra a porta
nd, que será distribuído nos próximos dias.

Sr. Presidente, é com apreensão que vemos
a adoção dessas medidas, transformando a
questão do menor abandonado em caso de
polícia. Neste momento, em que nosso País
se encontra em processo de consolidação de
mocrática, não deixa de causar estranheza
a adoção de medidas policialescas. Necessi
tamos de ações básicas para solucionar os
problemas de bem-estar da população e, den
tre ela, a porção que mais compromete nosso
futuro: as crianças e os adolescentes. É para
isto que o Juizado de Menores deve estar
voltado: o bem-estar do menor.

Outro assunto, Sr. Presidente. Por questão
de coerência, o Partido dos Trabalhadores
tem-se manifestado contrário ao pacote do
Governo, entendendo"que as medidas lesam
não apenas a classe trabalhadora, mas toda
a sociedade, em aspectos fundamentais, co
mo por exemplo a questão da saúde.

O Presidente e seus economistas aceitaram
que havia erros graves nas 'medidas encami
nhadas ao Congresso Nacional. Aqueles que
estão defendendo o pacote governamental
não têm mostrado coerência quando apresen
tam, como vêm faZendo, a todo momento,
emendas visando a modificar o "pacotão",
dotando-o de diferentes contornos.

Nenhum compromisso temos com esse pa~

cote. Nosso complomisso, como legisladores,
é o de fazer com que o Governo atenda às
legítimas reivindicações do povo brasileiro.
Nesse sentido, aqui viemos denunciar uma
medida que consideramos discriminatória:
foram concedidos recursos ao Incor, ato este
justo, importante e necessário; porém, não
está sendo usado o mesmo critério com rela
ção aos recursos do Hospital do Servidor PÚ
blico Municipal de São Paulo, que há algum
tempo reivindica essa liberação, pois deles
não mais dispõe para pagamento a seu pes
soal.

A Prefeitura de São Paulo, ainda que com
seus recursos bloqueados, adiantou-se e fez
o pagamento aos servidores públicos muni
cipais do citado hospital.

Sr. Presidente, temos também visto essa
incoerência dos que defendem o pacote na
sua íntegra e até comungamos c~m a tese
de que ele não deve ser mexido. E preciso,
sobretudo, devolver ao Poder Legislativo a
sua prerrogativa, porque temos a incumbên
cia de apresentar emendas que possibilitarão
a todos, não apenas à classe trabalhadora,
resgatar, no mínimo, o seu direito de cidada
nia, qual seja, poder fazer uso dos seus recur
sos financeiros acumulados. Esta Casa tam
bém tem o direito de fazer leis para punir
aqueles que nos têm usurpado. Temos de usar
esses poderes.

Deixo registrado nos Anais a minha recla
mação no que se refere ao aumento de preços
e ao problema dos meninos de rua, que estão
realmente desassistidos e abandonados, por
culpa do Governo. "

Durante o discurso da SI" Benedita da
Silva, o Sr. Edme Tavares, 2' Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Wilson Campos,
2' Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Concedo a palavra ao Sr. Edme Tavares.

O SR. EDME TAVARES (PFL - PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre~iden

te, Sr'" e Srs. Deputados, volto a esta tribuna
para, com sentido de urgência, reiterar apelo
e externar preocupações quanto à grave situa
ção social que hoje se verifica no sertão da
Paraíba, motivada pela estiagem que já de
vasta a pecuária, destrói a agricultura e desor
ganiza a vida social, tornando-a caótica com
os saques às comunidades sertanejas.

A fome não é boa conselheira. A seca pro
longada castiga agudamente a população, re
tirando-lhe as mínimas condições de sobrevi
vência. Acabo de receber comunicação dos
Prefeitos de Cachoeira dos Índios, José de
Souza Bandeira, Nazarezinho, José Augusto
Mendes, Carrapateira, José Alexandre Al
ves, Bonito de Santa Fé, Sabino Dias, Monte
Horebe, Lauro Dias de Oliveira, São José
de Piranhas, Antonio Gomes Lacerda, todos
preocupados com a difícil situação que seus
municípios estão atravessando. Para evitar
ocorrências de saques, torna-se urgente e ina
diável a concretização de um plano amplo·
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,e efetivo em benefício das populações caren
tes afetadas pela seca.

No sincero desejo de somar esforços para
o equacionamento dos problemas que afli
gem aqueles e outros municípios, julgo de
meu dever encarecer ao Governo Federal a
abertur~ de opções de trabalho em favor dos
desempreg'ados da região, bem como a ado
ção de outras medidas que venham a revita

.lizar as atividades agropecuárias, fortemente
prejudicadas pela estiagem.

A dramática situação de aiguns municípios
paraibanos está a exigir providências e ação

·firme do Poder Executivo.
São brasileiros que passam por necessida

des para sobreviver, eis que, no dizer de Ar
'rojado Lisboa, "o fenômeno físico da escas-
·sez da chuva influi no homem, pela alteração
profunda que dela decorre para as'€ondições
econômicas da região, que por sua vez refle

'tem na ordem social. Assim encarada, a seca
é fenômeno muito mais vasto, de natureza

,tanto física, como econômica e social. É, por
'tanto, problema múltiplo. Verdadeiramente,
não há problema, há problemas".

Na seca p,arece oportuno destacar o proble
ma social. E ele que subjaz ao quadro dramá
tico que, como agora, assola com lúgubre

'constância a região e peja nossos foros de
I nação civilizada. Dentro deste quadro a po
breza está presente, a exigir nosso cuidado,

I mercê de uma estrutura sócio-econômica vul
I nerável às crises típicas de país subdesenvol
,vido.

Sr. Presidente, a seca volta a rondar, com
sua sombra ameaçadora, a vida de milhões
de nordestinos. Associada, neste momento
de grave crise econômica, com a crise do Es
tado, forma um espectro de um quadro cho
cante, que poderá penalizar, mais uma vez,
cidadãos brasileiros que ao longo d<,>s séculos
têm sido relegados a uma posição secundária
no contexto social e que cada vez mais estão
a necessitar de reformas estruturais, para que
possam ter acesso aos caminhos da cidadania,
base de construção da vida democrática. Essa
·é, aliás, função irrecusável de um Parlamento
e de um governo democrático verdadeira
mente representativo da livre e soberana von
tade da Nação.

Confio em que o Presidente da República,
através, especificamente, do Ministério da
Ação Social, do Ministério da Agricultura,
da Secretaria de Desenvolvimento Regional
da Presidência da República e da Sudene não
haverá de faltar com seus compromissos com

·0 Nordeste, marco de sua vitoriosa carreira
política.

, Muito obrigado.

MATÉRIA REFERIDA PELO
ORADOR:

Dep. Federal Edme Tavares de Albuquerque
Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Comunicamos a V. Ex' a invasão de agri
cultores neste Município de São José de Pira
nhas no início da semana, pela ausência de
chuvas na região, esta edilidade vem encon
trando dificuldades para resolução deste gra-

ve problema social. Solicitamos desse parla~

mentar ação junto aos escalões governamen
tais superiores, visando ao apoio ao equacio
namento dos problemas gerados pela estia
gem, justificando, assim, pronta cooperação
dos autêntico deputados, cordial abraço. 
Antonio Gomes Lacerda, Prefeito Municipal.

Remetente:
Antonio Gomes Lacerda
Prefeito Municipal
São José dt:. Piranhas/PE
Exm' Sr.
DD. Edme Tavares
Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Estiagem assola nosso sertão, Município

Monte Horebe se insere dentre os mais casti
gados, população desesperada. Solicito vos
sência providências urgentes. Atte, - Lauro
Dias de Oliveira, Prefeito.

Remetente:
Lauro Dias de Oliveira
Prefeitura Municipal
Monte Horebe - PB- --o_o _ _

Exm' Dep. Edtne Tavares
Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Cidade carrapateira vivendo clima de ten

são, agricultores famintos, desesperados lon
ga estiagem. Aumento fome campo. Agricul
tores buscam comida e trabalho, situação
ameaça comércio e· ordem pública. Parcos
o recursos município esgotados. Situação re
quer ação urgente lImo. Dep. Edme Tavares
minorar sofrimento do homem do campo.
Cordial abraço. - Alexandre Alves, Prefeito.

Remente:
José Alexandre Alves
Prefeito Municipal
Carrapateira - PB
Edme Tavares '
Câmara-dos Deputados
Gab. 2' Secretário
Brasília - DF
Comunico-lhe situação agravante nosso

municipio, falta 'chuva, povo passa fome. So
licito empenho ilustre deputado, medidas ur
gentes junto Governo Federal. Atenciosa
mente - José Augusto Mendés, Prefeito.

Remetente:
José Augusto Mendes
Rua José do Carmo Vale, 31
Nazarezinho - PB
- - --
Edme Tavares de Albuquerque
Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Comunicamos Vossa Senhoria invasão

agricultores esse município último final de
semana, ausência chuva região. Esta edili
dade vem encontrando dificuldades resolu
ção grave problema social, solicitamos deste
parlamentar ação junto escalões governa
mentais superiores visando ao apoio e equa
cio~amento problemas gerados pela estia
gem. Conhecimento de Vossa Senhoria difi
culdades financeiras neste município, justifi
cando, assim, pronta intervenção autêntico

,Deputado. Atenciosamente. - Dr. José de
Sousa Bandeira, Prefeito Municipal de Ca
choeira dos Índios/PB.

Rementente:
Dr. José de Sousa Bandeira
Prefeitura Municipal de
Cachoeira dos Índios - PB.

O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, peço a transcrição nos
Anais desta Casa de um documento oriundo
;:Ie uma reunião convocada pelo Sr. Gleno
Scherer, Presidente da Assembléia Legisla
tiva do meu Estado, Rio Grande do Sul. Bus
cam os representantes dos fumicultores e das
indústrias fumageiras a liberação de suas eco
nomias, retidas pelo plano de estabilização

, econômica, para reaplicação nas suas làvou
raso

Esse documento, que entreguei ao Presi
dente da República, aos Ministros da Justiça,
da Economia e da Agricultura, é °grito de
mais de 120 mil famílias de fumicultores que
residem e operam nos três Estados do Sul:
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

A indústria·e o comércio podem esperar,
mas a natureza, não. Cada produto agrícola
tem um momento certo para seu plantio.
Ocorre que a safra do fumo está, em boa
parte, comercializada. Mas os recursos que
sobraram aos produtores encontram-se reti
dos nos estabelecimentos bancários, a maior
parte em cadernetas de poupança ou outra
forma de aplicação que oferecesse Iiquidez.

Por isso, solicitamos', Sr. Presidente - e
é o que se pede nesse documento - que
o dinheiro dos pequenos produtores de qual
quer atividade agrícola, o qual ficou retido
no Banco Central em cumprimento às medi
das do plano de estabilização econômica, 'seja,
colocado em disponibilidade, a fim de viabi
lizar a continuidade do ciclo de produçã~,

novos investimentos, custeio agrícola e sus
tento familiar.

Sr. Presidente, o mercado de alimentos não
pode parar. .

.Era isso que tínhamos a dizer, solicitando
a transcrição deste documento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
o ORADOR:

Santa Cruz do Sul, 26 de março de 1990
Exmo. Sr.
Fernando CoIlor de MeIlo
DD. Presidente da República
Brasília - DF

·Sr. Presidente,
Honra-nos cumprimentar Vossa Excelên

cia e manifestar desde já nosso apoio ao esfor
ço do Governo em debelar o processo infla
cionário através das medidas de estabilização

.econômica implantadas no País. Com esta
disposição, ao contrário de nos opormos ao
'Plano, queremos oferecer nossa colaboração
e para isso vimos expor as particularidades
.dos pequenos agricultores e, de forma espe
cial, das 120 mil faím1ias de fumicultores que

Iresidem e operam nos três Estados do Sul.
Atentos às recomendações das suas entida

des representativas e das autoridades enga-
jadas no processo produtivo, os fumicultores
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da Embrater ou de uma instÍtuição com fun
ções similares dentre os organismos compo
nentes do Ministério da Agricultura e Refor
ma Agrária. Um Ministério da Agricultura
que não detenha o comando da política da
assistência técnica e extensão rural será ne
cessariamente um Ministério fraco, sem con
dições de operacionalizar seus programas.

A dissolução da Embrater ocasionará, sem
sombra de dúvidas, prejuízos irreparáveis ao
Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e
Extensão Rural, formado por 27 entidades
estaduais (as Emater), responsável pela
orientação técnica a mais de 1 milhão de pe
quenos agricultores deste País. A ação desse
sistema proporciona assistência técnica a as
sentados da reforma agrária, colonos, peque
nos agricultores, suas famílias e organizações.
Já começamos a sentir e a receber as manifes
taçóes do meio rural relatando a insatisfação
com a dissolução da Embrater.

Além do mais, Srs. Deputados, li dissolu
ção da Embrater, na forma como está pre
vista, ocasionará a demissão de 400 servido
res dedicados e especializados, alguns com
20, 25 e até 30 anos de serviço. A Nação
não investiu à-toa nesses recursos humanos.
Há, entre eles, técnicos de gabarito interna
cional, com cursos de Mestrado e Doutorado.
É preciso que se entenda que 'os servidores
da Embrater, de um modo geral, percorre
ram a carreira extensionista, passando, por
atividades nas Ematere sendo recrutados por
sua experiência e conhecimentos para prestar
serviços na empresa. Não se pode entender
que possam ser descartados, mesmo porque,
se estão lá, é porque o Governo reconhe
ceu-lhes os méritos e porque;'dedicaram sua
profissão à extensão rural.

Apelo, portanto ao Sr. Presidente da Re
pública e aos líderes do Governo nesta Casa
para que revejatna'decisão tomada, em nome
da agricultura e dos pequenos agricultores
brasileiros.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB
DF. Sem revisão do orador.) - SI. Presi
dente, Sr's e Srs. Deputados, quero registrar
a nossa surpresa e indignação com a informa
ção que hoje circula na imprensa de que o
PCB não foi convidado a participar da reu
nião que os partidos de esquerda fizeram on
tem para discutir o plano econômico do Go
verno Fernando. Collor, porque, segundo o
Presidente do PT, Deputado Luiz Gushiken,
não se colocou em oposição frontal ao citado
plano.

Sr. Presidente, não aceitamos patrulha de
qualquer grupo político nesta Casa, principal
mente daqueles que se arvoram em ser mais
puros ou mais de esquerda que outros. Não
estamos aqui para disputar este campeonato.
Não existe esta oposição global ao plano eco
nômico, enviado ao Congresso Nacional atra- ,
vés de uma sucessão de medidas provisórias
que serão votadas uma a uma, embora às
mesmas façamos críticas, pois é uma reforma

'que ostenta uma lógica interna do ponto de
vista do capital, não atacando os problemas

profissional pelo Dieese, já é a reação angus-,
tiante dos educadores de um Estado cujos
vencimentos são hoje inferiores aos dos mo
toristas e cobradores de ônibus de Curitiba.

Ao lhes subtrair quase dois salários míni
mos do piso profissional, Álvaro Dias trans
formou os professores em vítimas compul
sórias do financiamento de suas milionárias
campanhas publicitárias de promoção pessoal
em todo o País.

Com índices de reajuste sempre abaixo dos
percentuais da inflação - 22,71% somente
no mês de fevereiro - os professores sen
tem-se revoltados ante à sua imposta condi
ção de financiadores da máquina publicitária
narcisista montada por Álvaro Dias em torno
de si próprio, numa dimensão de propagan
das sem precedentes em toda a história do
Paraná.

Dias recebeu o Governo com sobras de
caixa, sucateou os salários dos trabalhadores
que prestam serviços ao Estado e, gerando
colapso que custou 535 milhões de cruzados
novos, em empréstimos bancários em 1989,
absorveu em publicidade os salários negados
aos trabalhadores mal remunerados da má
quina estatal.

Se já tivessem apedrejado o próprio Palá
cio Iguaçu, os professores não teriam feito
nada em demasia ante a afrontosa e cotidiana
humilhação com que são tratados pelo desgo
vernador Álvaro Dias.

Era o que tinha a dizer.

vêm desenvolvendo especial esforço para su
perar a. total dependência do crédito rural.
Efetivamente, muitos já conseguiram afas
tar-se do financiamento bancário e têm rein
vestido os recursos da safra de fumo no desen
volvimento de culturas paralelas.

Ocorre que, neste momento, a safra de
fumo está em boa parte comercializada, as
lavouras estão desocupadas, mas os recursos
que sobraram aos produtores encontram-se
retidos nos estabelecimentos bancários, a
maior parte em cadernetas de poupança ou
outra forma de aplicação que oferecesse Iiqui
dez a curto prazo, como forma de evitar a
corrosão inflacionária que imperou em nosso
país até 15 de março de 1990.

Pela filosofia que transparece ao conjunto
'das medidas adotadas e pelos objetivos a que,
se propõe o Plano Econômico, entendemos
que não é intenção do governo reter estes
recursos e, tampouco, interromper o proces
so de produção, já que estes depósitos repre
sentam o ganho de um ano todo e deles de
pende a sobrevivência da pequena proprie
dade rural e das famílias que nela trabalham.

Por isso solicitamos que o dinheiro dos pe
quenos produtores de qualquer atividade
agrícola que ficou retido ao Banco Central
em cumprimento às medidas do plano de es-

, tabilização econômica, seja colocado em dis
ponibilidade, a fim de viabilizar a continui
dade do ciclo de produção (novos investi
mentos, custeio agrícola e' sustento familiar).

Na certeza de podermos contar com a com
preensão de Vossa Excelência e convictos de
que estamos contribuindo para o êxito do
plano para erradicar a inflação do país, aguar
damos as vossas determinações e a imediata
normalização das atividades nas pequenas
propriedades rurais.

Atenciosas saudações, -Gleno Scherer,
Presidente da Assembléia Legislativa - RS
- Enio José Paganotto, Presidente da AM
VARP - PUnio Hentz, Tesoureiro da Fede
ração dos Trabalhadores na Agricultura 
Fetag - Roberto Künzel, Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa - RS - Hainsi Gra
lew, Presidente da' Associação dos Fumicul
tores do Brasil - Afubra - Mauro Flores,
Diretor da Federação da Agricultura do RS
-FarsuI.

o SR. JONAS PINHEIRO (PFL - MT.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, acredito que
o Plano Brasil Novo, lançado pelo Exmo.
Presidente Fernando Collor, terá sucesso e
possibilitará mudar a face do. Brasil, reorien
tando seu desenvolvimento e promovendo a
justiça social, tão carentes neste País.

Analiso os váriósaspectos do plano e chego
à conclusão de que devemos aprová-lo nesta
Casa, como forma de contribuirmos para a
globalidade das medidas propostas e para a
unidade da política macro do País. Entendo
que o Brasil precisa da implantação desse
plano, e para talo Congresso Nacional não
se pode furtar a dar o necessário respaldo

,ao Poder Executivo, a quem cabe a operacio
. nalização das medidas. Não proponho que

OSR. TADEU FRANÇA (PDT-PR. Pro- se faça uma 'aprovação cega, subserviente,
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- mas sim que, analisados os váriosenfoqu,"s
te, Sr" e Srs. Deputados', com "ários de seils do plano, venhamos a entender que é neces-.
líderes trazendo ainda em seus cOrpos as mar- sário aprová-lo por inteiro e, 'dessa forma,

, cas das cicatrizes provocadas por patas de contribuirmos para seu sucesso.
cavalos e bombas despejadas contra eles ao Tal entendimento não implica que não haja
término da última e justa greve realizada, discordâncias quanto a aspectos pontuais do
os professores do Paraná recorreram de novo plano. Ouso mesmo dizer que em muitos as
à paralisação de atividades. pectos ele pode ser melhorado, agora ou a

Em pouco mais de três anos de Governo, médio prazo. Minha análise me conduz a um
Di~s humilhou e proletarizou o magistério aspecto que entendo deva ser objeto de modi
do Paraná. Desrespeitando o piso profissio- ficação futura pelo próprio Executivo. Tra-

. nal de três salários mínimos deixado pelo Go-ta-se da dissolução da Embrater, proposta
vemo Richa, o atual mandante do Palácio. na Medida Provisória nY 15l.
Iguaçu reduziu a 1,048 o piso salarial do ma- Não concebo que o Ministério da Agri
gistério paranaense. ' , 'cultura possa prescindir de um órgão de coor-

A luta dos professores do Paraná, ao cla-' . ·denação da política nacional de extensão ru
marem por estatuto próprio e salário mínimo "Tal. Entendo que é indispensável a existência
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da economia brasileira sob a ótica do mundo
.do trabalho e da cultura.

Alegam os nossos companheiros da esquer
da que o PCB não estaria fazendo uma oposi
ção global. Lançamos um desafio: queremos
que companheiros que participaram daquela
·reunião, os integrantes do PT e do PDT, ve
nham aqui no dia da votação negar apoio
'às medidas de caráter monetário e fiscal que,
pela primeira vez, punem e penalizam a espe
culação financeira, estabelecem tributações
sobre os ganhos na Bolsa de Valores, impe
dem o anonimato dos ganhos e dos títulos

.ao portador. Enfim, há uma série de medidas
que, embora derrotadas na Constituinte,
sempre foram bandeiras históricas da esquer
da.

O que recusamos, Sr. Presidente, é parti
cipar de uma farsa, de uma encenação para
as câmeras de televisão. O PCB se recusa
a fazer demagogia, declarar para a galeria
que não está a favor do plano e, no momento
de votar medida por medida, mudar de atitu
de, já que temos certeza de que esses compa
nheiros não deixarão de prestar apoio às deci
sões que têm caráter importante do ponto
de vista monetário e fiscal. Naturalmente fa
zemos oposição frontal a uma série de medi
das provisórias, principalmente à que implica
cheque em branco ao Governo Collor sobre
a privatização, o tratamento ao servidor pú
blico, o confisco salarial e as pequenas pou
"panças de assalariados. A isso, Sr. Presiden
te, gostaríamos de fazer uma crítica, para que
seja restaurado o grande consenso democrá
tico e progressista, sem exclusão, tal como
aconteceu na Constituinte, de modo que este
Congresso possa afirmar a sua soberania
diante de um Governo que procura demons
trar o autoritarismo nas MedidasProvisórias
nOs 153 e 155, que foi obrigado a retirar.

o SR. GONZAGA PATRIOTA (PDT 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, sinto-me na obrigação de fazer um
registro dos três anos de Governo de Miguel
Arraes.

Infelizmente, três minutos é pouco tempo,
mas gostaria de dizer que, depois de governos
biônicos, de governos autoritários, Miguel
Arraes, durante três anos, consagrou uma
administação invejável e saneou o Estado de
Pernambuco. Suas Secretarias, principal
mente de Agricultura, assim como a Polícia
Militar do Estado, tiveram ótimo desempe
nho. A Secretaria da Fazenda arrecadou e
distribuiu a arrecadação, e o Banco do Estado
de Pernambuco passou a ser um banco de
desenvolvimento.

No' próximo domingo, Miguel Arraes se'
desincompatibilizará do cargo de Governa-.
dor do Estado, para disputar uma cadeira
no Congresso Nacional. Em seu lugar vai as
sumir o Vice-Governador Carlos Wilson,
que, temos certeza, dará continuidade ao Go
verno de Miguel Arraes.

Assim, Sr. Presidente, quis dizer da minha
satisfação em ter trabalhado para Miguel Ar
raes, e ter ele feito uma administração de.

aéOrdo com os interesses e a vontade do povo
de Pernambuco.

Faço um apelo ao seu sucessor, o Vice-Go
vernador Carlos Wilson, para que dê conti
nuidade à obra de Miguel Arraes, atendendo,
assim, às necessidades daquela população.

Ó SR. JOSÉ MENDONÇA DE MORAIS
(PMDB - MG. Sem revisão do orador.)
SI. Presidente, Srs. Deputados, a Medida
Provisória n' 151, que o Presidente Collor
de,Mello baixou e encaminhou ao Congresso
Nacional, ·está. fazendo um mal irreparável
ao sistema coopertativo brasileiro. Com a ex
tinção do BNCC, sem que se apresentassem
saídas para as cooperativas de crédito obte
rem a liberação dos recursos financeiros, de
positados naquele Banco Cooperativo, houve
uma intervenção violenta na instituição, que
não praticava irregularidade alguma na con
dução dos seus negócios. Tenho dado meu
apoio às cooperativas de crédito. rural, que
estão com seus recursos. retidos no Banco
Central, sem poderem pagar os produtos de
leite. Agora, a Circular n' 1.626, baixada pelo
Banco Central por ordem da Ministra Zélia
Cardoso de Mello, informa que perderão o
valor os cheques emitidos em cruzados novos
que não forem depositados até amanha, dia
30. O que fazer com os cheques emitidos con
tra o BNCC, que não têm .circulação nem
compensação?

Apelo para oGoverno no sentido de que
encontre uma saída inteligente, para não sur
rupiar o dinheiro dos produtores de leite e
das pequenas cooperativas.

O SR. STÉLIO DIAS (PFL - ES. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, chamo a atenção dos Srs.
Congressitas para duas emynd:as à Medida
Provisória nO 151, de 15 demarço de 1990.

. A primeira adiciona ao inciso VI, art. 19,
a letra" h, inclui que a Assistência Técnica
e Extensão Rural nas competências do Minis
tério dll ~grícultura.

Permita-me, Sr. Presidente e Srs. Deputa
dos, ler, na íntegra, a justificativa de tal
emenda, que diz no seu bojo: "É reconhecido
,nternacionalmente e pela Constituição Fede
ral, em seu art. 187, ser fundamental para
o bom êxito das políticas agrícolas e agrária
a função de educação informal e de assessora
mento técnico aos agricultores e suas famí
lias, conhecida corno assistência técnica e ex
tensão rural. No Brasil, há mais de trinta
anos tais funções têm estado sob a compe
tência do Ministério da Agricultura. Todos
os projetos de Lei Agrícola em andamento
no Congresso Nacional têm privilegiado co
mo função essencial do Ministério da Agri
cultura e Assistência Técnica e Extensão Ru
ral.

A outra emenda, também da maior impor
tância e que de certa forma operacionaliza
a idéia da assistência técnica, permite a fusão
da Empresa Brasileira de Assistência Técnica
e Extensão Rural- Embrater - com a Em
presa Brasileira de Pesquisa Agrõpecuária,
que passará a se constituir numa Empresa
Brasileira de Pesquisa e Extensão Rural.

Todos nós, brasileiros, e esta Casa estamos
seriamente preocupados com o êxito do Pla
no Brasil Novo. Eu mesmo tenho me pronun
ciado algumas vezes sobre a necessidade de
darmos total apoio às medidas, que no fundo
visam a dar ao País credibilidade no trato
com a coisa pública e condições e fatores para
a escalada do seu desenvolvimento. A Em
brater mostrou, ao longo dos anos,. ser um
importante braço para o desenvolvimento da
agricultura no País. O agricultor, principal
mente o pequeno e o médio se habituam a
ter e a sentir na Emater um ponto de refe
rência ao aconselhamento para suas ações no
campo. Seu efeito pedagógico tem sido notá
vel há mais de duas décadas. Por outro lado,
apoiando a emenda vamos encontrar a pes
quisa e seu imediato canal transmissor num
mesmo organismo, numa mesma empresa.

Acreditamos que assim agindo estaremos
também contribuindo para eliminar o déficit

.público, não pela eliminação mas pelo lado
da racionalidade, pleno aproveitamento e
emprego.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB -SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'S
e Srs. Deputados, é uma verdade incontes
tável que a agricultura tem papel importante
na economia de qualquer país. Aqui no Brasil
há muito tempo ela é.responsável por parcela
ponderável das nossas exportações, mantém
grande número de empregos 'e gerá muita
riqueza. .

Represento a. região da Sorocabana onde
não existe um centímetro de terra sem estar
cultivado com uma, duas ou três safras por
ano. O Ministro da Agricultura lá esteve e
ficou perplexo .com a exploração intensiva
da região, o qúe se eleve à existêncfa de coo
perativas poderosas que incentivam a agricul
tura e criam condições aos produtores de se
.defenderem da especulação. As cooperativas
pujantes da região de Assis, na Sorocabana,
são responsáveis por 100% do trigo do Estado
de São Paulo e mais de 60% da soja. É uma
agricultura invejável, com participação pon
derável na economia do País. •

O BNCC, com todos os seus defeitos, tinha
um papel importante no incentivo às coopera
tivas, na sua manJltenção, no apoio ao coope
rativismo no Brasil, e foi extinto. Não entre
"mos no mérito da, questão, mas existem situa
"ções que precisam ser analisadas e resolvid!ls.

Muita gente não sabe, mas o BNCC tinh~

over, caderneta de poupança e depósitos em
conta-corrente. Hoje, nem os cinqüenta mil
cruzeiros da poupança, nem as percentagens
mínimas estabelecidas pelo Governo - 20%
do over - para retirada, como está sendo
feito em qualquer estabelecimento bancário,
os agricultores - e só eles são associados
e clientes do BNCC-podem retirar, porque
não se sabe onde será feita a retirada, pois
não há responsável pelo espólio do banco.

O prejuízo muito grande que a extinção
do BNCC causará à agricultura já está hoje
acrescido desse fato. Nem aquela quantia mí
nima considerada imprescindível à sobrevi-
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vência, nestes dias, dos depositantes do
BNCC está sendo possível retirar.

Aqui fica um alerta ao Governo, a fim de
que tome providências e resolva d.e imediato
este problema.

O SR. GERALDO ALCKMIN FILHO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, a Caixa
Econômica Federal tem o chamado crédito
educativo, que possibilita aos estudantes uni
versitários oriundos de famílias menos 'abas
tadas, de menor posse, cursarem as faculda
des, hoje caríssimas, com anuidades elevadís
simas. As inscrições para o crédito educativo
da Caixa Econômica Federal se faziam no
início e no meio do ano letivo. Lamentavel
mente, este ano a Caixa Econômica Federal
não abriu, até "momento, as inscrições para
este crédito. .

Fizemos gestões junto ao Presidente da
Caixa Econômica Federal - e trazemos, ago
ra, este problema ao conhecimento da Câma
ra dos Deputados - a fim de que a direção
daquele estabelecimento se sensibilize para
a importância social do crédito educativo,
que permitirá a milhares de jovens ingressar
nas universidades, o que até o mpmento não'
ocorreu, tendo em vista que as inscrições para
sua obtenção inexplicavelmente se:: encon
tram fechadas até o momento.

É o registro que faço, Sr. Presidente.

o SR. OSWALDO ALMEIDA (PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, o Plano Brasil Novo, lança
do em quase perfeito sigilo, evitou que pudes
sem ser exerCitados modelos que eventual
mente representassem ajustes antecipados ao
seu lançamento.

Entretanto, por mais que o consideremos
perfeito, já identificamos uma série de aspec
tos que estão a merecer ajustes, e, o que
é mais importante, imediatos, a fim de não
serem afetados o equilíbrio e o desenvolvi
mento da.sodiedade no seu todo.
, 'Este é exatamente o caso do setor rural,

da agricultura. Assim, incorporamo-nos a to
das as manifestações acerca do assunto feitas
hoje nesta Casa. Devemos dizer que as coo
perativas, inclusive as que abrigam nos seus
quadros pequenos e microprodutores, estão
com seus recursos bloqueados, ameaçando
seu próprio desenvolvimento. Em pronuncia
mento, o Presidente Collor disse que a agri
cultura tem hora para tudo. Mas, bloqueados
esses recursos, serão afetadas, certamente,
a atual e as próximas safras, situação que
exige ajustes rápidos no sentido da liberação.

Alguns órgãos extintos precisam ser ime
diatamente substituídos por outros, mais di
nâmicos, para que não haja solução de conti
nuidade nas atividades atingidas. Nesse elen
co, mencionamos o Instituto do Açúcar e do
Álcool e o Departamento Nacional de Obras
e Saneamento.

O SR. NELTON FRIED~ICH (PSDB 
PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

'Presidente, encaminhei emenda à Medida
Provisória n9 168/90 com o objetivo de possi-

bilitar maior liberação dos valores retidos pe
lo Banco Central e de maneira diferenciada,
beneficiando especialmente as micro e pe
quenas empresas. A proposta prevê uma dife
renciação, partindo do princípio básico de
que não se pode tratar igualmente os desi
guais e não se pode confundir poupador com
especulador. Desejo ver liberadas as reten
ções das microempresas em 90%, já as peque
nas empresas em 70%, as médias em 40%
e as grandes empresas em 10%. Sabemos
que, em nosso País, mais de 90% dos empre
gos gerados são via micro e pequenas empre
sas. Não podemos desorganizar esse decisivo
setor de nossa economia sob a alegação de
que tudo justifica o combate à inflação. Que
brar ou dificultar a vida produtiva de milhares
de micro e pequenos empreendimentos é
apostar num remédio tão forte para enfrentar
a doença inflacionária que quem sucumbe é
o doente. Como poderão sobreviver tais seto
res da nossa economia? E como manterão
os milhões de empregos sem o capital de giro
para sua atividade cotidiana, quando a maio
ria dos micro e pequenos empresários, para
se proteger da erosão da moeda, tinha seus
recursos aplicados em cadernetas, depósitos
a prazo, over, depósitos em conta corrente
etc?

Como medida de ajuste e aprimoramento
do plano econômico e por motivo social, es
pero ver acatada a emenda proposta ou ao
menos que a relatoria possa adaptá-la de mo
do conveniente às suas justas pretensões. Pe
ço seja anexada a este pronunciamento a
emenda, na sua íntegra.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O ORADOR:

EMENDA ADITIVA

Inclua-se onde couber:
Art. Os titulares de cadernetas de pou-

pança, depósitos a prazo fixo com ou sem
emissão de certificado... e saldos de depósitos
à vista, quando se tratarem de empresas, fica
rão liberados da retenção nos seguintes per
centuais:

a) 90% micro-empresa
b) 70% pequenas empresas
c) 40% médias empresas
d) 10% grandes empresas

Justificação

O empréstimo compulsório pela forma que
o Presidente da República pretende realiza,I,
através da retenção unilateral dos depósitos
em moeda, é uma medida notoriamente in
constitucional que o Poder Judiciário estará
obrigado a reconhecer sob pena de desmora
lizar-se perante a História.

É inconstitucional não apenas por se tratar
de empréstimo compulsório não contempla
do, mas por que fere atos jurídicos perfeitos
protegidos pelo art. 5', incisos XXII e xxx
VI.

É certo que o direito de propriedade é limi
tado pela sua função social (art. 170, IlI) e
na busca do atendimento dessa função social
é de todo legítima a ação do Estado em coibir, -

impedir e punir os atos-que, com aparente
aspecto de atos jurídicos perfeitos, tenham
resultados em danos catastróficos para a Na
ção, desencadeando o processo inflacionário
que subverte todos os parâmetros justos de
propriedade.

A limitação do direito de propriedade de
corrente de sua função social é destinada a
coibir os abusos anti-sociais. Fora disto, é
ato de arbítrio e violência igualmente conde
nável.

Por tudo isto; a Medida Provisória n' 168
deve ser escoimada de suas inconstituciona
lidades, restringindo o confisco exclusiva
mente à prática abusiva de agiotagem gera
dora do processo inflacionário. - Nelton
Friedrich.

O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr'" e Srs. Deputados, a implantação
de uma refinaria de petróleo no Estado do
Maranhão é uma aspiração já bastante anti
ga, isto porque, além de dispormos de um
porto que recebe petroleiros de grande porte
e do exterior, também, dentro da sua estraté
gica localização, pode recebê-los de Estados
produtores de petróleo e ser o óleo bruto
refinado em São Luís.

No caso da implantação da refinaria e após
a transformação do óleo em derivados de pe
tróleo, como diesel, gasolina, lubrificantes
etc., estes seriam exportados para os Estados
do Norte e Nordeste e até do Centro-Oeste,
tornando-se mais baratos oS'produtos, visto
que o frete é hoje um dos fatores de encareci
mento, utilizando-se subsídios para manter
o preço estável. .

Afora estes elementos que seriam fatores
de equilíbrio para a economia',-estes produtos
poderiam ser escoados por navios de pequena
cabotagem, dando mais emprego e facilitan
do o desenvolvimento do Estado,.que carece
com urgência de atenção do novo Governo
para que tenha condições de ser inseridos
no contexto dos Estados desenvolvidos do
Brasil.

Há outros fatores que facilitam a implan
tação de uma refinaria no Maranhão, e citaria
como exemplo a viabilidade técnica de que
é dotado o porto de Itaqui, que tem profun
didade de 27 metros, o que já nos dá condi
ções de reivindicar a implantação, no Mara
nhão, desta refinaria que outros Estados,
com menores viabilidades técnicas, estão rei
vindicando.

O Maranhão, poje, em face das suas condi
ções técnicas, já tem implantados os portos
da Ponta da Madeira, cuja exportação prin-'
cipal é de minério de ferro, que tem recebido
graneleiros de até 400 mil toneladas, e tam
bém o porto de AIcoa, que está exportando
alumina e lingotes de alumínio.

Todos estes predicados de que o porto de
Itaqui é portador o credenciam a ser o eleito
para recebera instalação da refinaria de pe
tróleo.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr'. Presi
dente, Sr.' e Srs. Deputados, foi morto, no
Distrito de Pão de Açúcar, Município de Ta
quaritinga do Norte, em Pernambuco, o líder
rural Vanildo Pedrosa de Lucena, uma das
maiores figuras da vida rural pernambucana.
Deus chamou-o para uma vida melhor na
eternidade, porém a saudade permanecerá
eternamente nos corações de sua esposa, fi
lhos, amigos, principalmente dos associados
da Associação Comunitária das Costureiras
do Distrito de Pão de Açúcar de Taquaritinga
do Norte,

Era ele humilde, desprovido de vaidade,
líder por vocação, de fino trato.

Pedi a palavra, Sr. Presidente, para uma
comunicação, que aliás jamais gostaria de fa
zer, sobre o hediondo crime de que foi vítima
Vanildo Pedrosa de Lucena, recebendo um
tiro de espingarda calibre 12, na porta de
sua morada. Por incrível que pareça, logo
após o crime, um táxi parou na residência
da vítima e o motorista procurou saber se
o Lucena estava realmente morto. Um absur
do; crime praticado por três pistoleiros que
usaram um Fiat.

É, pois, com saudade e comoção que regis
tro o falecimento do líder rural Lucena, ami
go não somente pelas afinidades que geram
o afeto, mas sobretudo por acreditar na cons
tância dos ideais da democracia.

A cidade de Taquaritinga do Norte está
de luto. O crepe da dor se espelha em todas
as fisionomias. É como se uma tragédia de
imensas proporções tivesse desabado sobre
todas a urbe.,

Suamorte, Lucena, deixa um grande vazio.
Lícito me seja, finalmente, apresentar à

família enlutada minhas sinceras condolên
cias, reiterando a certeza de que o exemplo
da vida comunitária do grande líder político
de Pão de Açúcar permanecerá para sempre
no âmbito da política de Taquaritinga do Nor
te, que ele tanto dignificou; na mem6ria da
comunidade política de sua terra, à qual pres
tou os melhores serviços.

Ao Prefeito Jânio Arruda da Silva, do Mu
nicípio de Taquaritinga do Norte, envio meus
pêsames.

Nossas homenagens pessoais à mem6riado
líder rural Vanildo Pedrosa de Lucena.

Deus o tenha bem perto de si.

O SR. PAULO ZARZUR (PMDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, quando a As
sembléia Legislativa do Estado de São Paulo,
de tão honrosas tradições na luta pela liber
dade e autodeterminação democrática de to
dos os povos, comemorou, no dia 21 do cor
rente mês, o Dia Internacional contra a Dis
criminação Racial, três nomes se impõem à
memória, como à lembrança de todos os po
vos, em três continentes, neste século: o de
Mahatma Gandhi, na Índia; o do pastor Lu
ther King, nos Estados Unidos; e o de Nélson
Mandela, na África do Sul.

O racismo, que existiu na mais longínqua
antigüidade, prosseguiu, no correr dos sécu-

los, dificultando e conspurcando o processo
civilizatório, e que teve defensores como Go
bineau, Chamberlain e Salomon Reinach,
seus corifeus na Europa, merecia, no século
passado, a seguinte resposta de Anatole
France:

"Vejo que há homens brancos, ho
mens vermelhos e homens negros. Mas
não se trata de raça, senão das varie
dades de uma mesma espécie, que for
mam entre si uniões fecundas e se mistu
ram constantemente."

Por outro lado, a Declaração da Indepen
dência Americana, no século XVII, já asseve
rava:

"Consideramos estas verdades como
evidentes por si: que todos os homens
são criados iguais; que são dotados pelo
seu Criador de certos direitos inaliená
veis; que entre esses direitos estão a vida,
a liberdade e a procura da felicidade."

Não sabemos, na verdade, se há distinção
perceptível à inteligência entre o preconceito
e a discriminação racial, tratando-se, nos dois
casos, de atitudes dolosas, mais ou menos
violentas para os que as praticam, igualmente
dolorosa, para quem as recebe.

Não se pense, poroutro lado, que o simples
preconceito é menos resistente do que a dis
criminação racial.

Enquanto Willima Hazlitt afirmava que "o
preconceito é filho da ignorância", Einstein
aqvertia, na primeira metade deste século:
"Epoca triste é a nossa, em que é mais fácil
quebrar um conceito do que um átomo."

O Mahatma Gandhi, considerado por Mi
guel Torga "um S6crates da ação", ao mesmo
tempo fil6sofo e condutor religioso, o maior
político da Índia em todos os tempos, lutan
do, pacificamente, contra a fúria anglo-sa
xônica, imperialista e racista que se abatia
sobre seu povo, dizia: "Não violência é o
ptimeiro artigo da minha fé. É também o
último artigo do meu credo.'~

Quando, nesta data, unimos os nomes de
Gandhi, Luther King e Mandela, queremos
unir, na mesma lembrança, nossos ap6stolos
da liberdade dos povos, como Rui Barbosa,
defendendo os direitos das minorias em Haia,
e o ítalo-brasileiro Garibaldi, her6i de duas ,
pátrias que congregava uma s6 humanidade, ,
de quem disse, no século passado, o poeta
Félix da Cunha.

"Tua pátria é o mundo inteiro!
Onde há trevas, és luzeiro,
Onde há livres, cidadão;
Onde há povo escravizado
És anjo da salvação!"

Se vamos escolher, nestas três últimas dé
cadas, na cultura universal, quem represente,
sobrevivo, a luta pela liberdade e contra a
segregação racial, o escolhido será, decerto,
Nélson Mandela, que, cumprindo um quarto
de século na prisão, continuou, todo esse
tempo, como ainda continua, apontado como
o líder natural de 75% dos 18 milhões de
negros da África do SUl.

Nascido em julho de 1917, um Untata, na
Tembulândia, pertence à família real do seI!
clã. Depois de estudar na Escola Missionária
Metodista de Transkei, formou-se em huma
nidades no University ColIege, de Fort Rare,
celeiro de políticos negros nacionalistas.

Em 1941, foi cursar Direito na Universi
dade de Witwatersrand, em Johannesburgo,
e em 1952 recebia sentença, por organizar
uma campanha de desobediência às leis de
segregação racial, beneficiado pelo SiifSis.

Em 1960, depois dos incidentes de Sharper
vilIe e da proibição do Congresso Nacional
Africano e do Congresso Pan-africanista,
rompeu com a política de resistência pacífica
do CNA e viajou clandestinamente para ou
tros países africanos e para a Grã-Bretanha,
em busca de apoio à causa anti-racista.

Na volta ao seu país, foi condenado a cinco
anos de prisão, por subversão e saída ilegal
para o exterior.

Em 1964, ainda no presídio, foi condenado
à prisão perpétua, por fundar o movimento
"Lança da Nação", com o objetivo de promo
ver a luta armada contra o apartheid, sendo
que, mesmo prisioneiro, foi eleito Presidente
do Congresso Nacional Africano.

Ao seu lado, nessa luta, sempre esteve Wi
nnie Mandela, que foi proibida, pelo Gover
no Branco, de deixar a remota localidade de
Orange e de dar entrevistas à imprensa.

Em 1985, ela voltava à sua casa, em Sowe
to, desafiando a proibição e continuando a
lutar pela liberdade do líder negro.

Nélson Mandela foi o primeiro negro sul-a
fricano a montar um escrit6rio de advocacia,
na luta pela preservação dos direitos civis de
sua gente, como dos asiáticos, indiano Gan
dhi, que lutara contra a opressão da minoria
branca no seu país.

Submetido a sanções comerciais e a uma
verdadeira segregação artística, desportiva e
cultural, o Governo da África do Sul resolveu
libertar Nélson Mandela, gesto que repre
senta o reconhecimento de que o homem sul
africano não se valoriza com a discriminação
racial, a ignorância e a pobreza.

Nós, que sempre prezamos a liberdade;
que tivemos lado a lado, lutando na guerra
da Restauração Pernambucana, contra trinta
anos de jugo hohmdês, os negros de Henrique
Dias, os índios de Felipe Camarão e os mula
tos, cafusos e mamelucos de André Vidal de
Negreiros; que honramos a memória de Re
bouças, José do Patrocínio, Marcílio Dias e
Machado de Assis - queremos, neste mo
mento, saudar, na luta de Mandela e do povo
sul-africano, a consagração das liberdades
que não se imploram, mas se reconquistam,
quando pela opressão deixam de ser um dom
natural dos homens, outorgado por Deus no
ato da criação.

Em Mandela .saudamos toda a África do
Sul.

Era o que tínhamos a dizer

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) :...... Sr. Presidente,
Sr'; e Srs. Deputados, pretendo com este bre
ve relato deixar claras algumas características
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e conseqüências trazidas pelo atual Governo
com a tomada das recentes medidas para rea
Iinhamento econômico do País.

O discurso empregado até agora pelo Presi
dente Collor faz-me lembrar de antigas atitu
des infantis, como aquela do menino rico e
mimado da rua, que era o dono da bola, mas
só a cedia para o jogo com condições preesta
belecidas. Ter-se-ia que jogar como ele que
ria ou não haveria jogo. Estas atitudes de
monstradas na infância, como também agora,
só levam ao isolacionismo e ao conflito.

É estranho para nós que um Governo eleito
por um discurso de entendimento nacional
chegue hoje, no Congresso Nacional, com
o discurso do dono da bola. Ora Sr. Presi
dente, o Sr. Collor fala em abrir e fechar
torneiras para irrigar a economia do País e,
conseqüentemente, controlar o seu processo
inflacionário. Qualquer estudante de econo
mia sabe que um realinhamento econômico
para o controle inflacionário de uma país não
pode sobreviver apenas com a irrigação pro
posta pelo atual Governo: deverá ter também
uma bomba de sucção para a irrigação, pois
sem ela o controle da inflação é totalmente
inviável. O Sr. Collor, em cima de seu discur
so de dono da bola, liquidou uma das maiores
bombas de sucção para esta irrigação, pois
o confisco da poupança e do restante da dívi
da feito pelo Governo Federal, desestabiliza
qualquer tentativa de controle da abertura
das torneiras.

Este discurso de Collor e o seu próprio
plano parecem-me uma brincadeira de mau
gosto, que joga com a vida e a morte de
milhões de brasileiros, Nesta aventura, Co
llor já conseguiu que Cerca de 500 mil traba
lhadores fossem demitidos. Os dados que nos
chegam compravam esta estatística. Só na
construção civil são em torno de 300 mil os
desempregados, seguidos de metalúrgicos,
bancários, comerciários, trabalhadores ru
rais, mineiros, garimpeiros e ainda aqueles
que ganham seu sustento na chamada econo
mia informal.

O dono da bola, menino rico de Alagoas,
talvez não saiba as conseqüências de sua brin
cadeira intransigente, não saiba o que é ga
nhar um salário mínimo, pois nasceu em ber
ço de ouro; não saiba o que é passar fome,
pois veio de família abastada; não saiba o
que é desemprego, pois nunca trabalhou com
carteira assinada e também nunca precisou
utilizar a Previdência Social. Conseqüente
mente, es~,e senhor também não sabe o que
significa receber o seguro-desemprego. Tal
vez por isto ele esteja tão tranqüilo e sorri
dente.

O Presidente Fernando Collor e seu time
de garotosidQ: society precisam entender que
seu plano é ãltamente recessivo, traz desem
prego e perda salarial, atinge frontalmente

.os descamisados e os pés-descalços, os que
ganham de O a 2 salários mínimos, atinge
de maneira impiedosa cerca de 70% da popu
lação brasileira.

Devido a estes reflexos recessivos, já acon- .
teceram cerca de 150 saques a supermercados
no Rio de Janeiro. Logo eles proliferarão,

e esta brincadeira terá conseqüências trági
cas.

Nós, do PT, deixamos claro, estaremos,
como sempre estivemos, ao lado das reivindi
cações e da organização dos trabalhadores,
lurando sempre pelo diálogo democrático e
pelas garantias mínimas de uma vida digna
e saudável.

Muito obrigado.

O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS,
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, nas principais estra
das brasileiras o movimento de veículos au
menta dia a dia. É evidente que com o pro
gresso e desenvolvimento, com o aumento
da produção e com um número cada vez
maior de veículos de passeio, não podia ser
diferente. Como conseqüência de tudo isto,
e por esta razão, grande número de estradas
está hoje congestionado e colocando em risco
as vidas de milhares de usuários.

Se fizermos uma análise, verificaremos que
há poucos anos tínhamos poucas estradas as
faltadas. A ampliação do sistema viário e a
maioria das pavimentações ocorreram nos úl
timos vinte anos. Por incrível que pareça,
muitas, ou a maioria delas necessitariam de
pista dupla, uma vez que todas, inicialmente,
foram construídas com pista simples e muito
poucas foram duplicadas. É verdade que não
seria 'possível a duplicação generalizada e
imediata de todas as rodovias, embora seja
a solução para a diminuição de acidentes' e
redução da tensão que os motoristas sentem
quando dos congestionamentos nos momen
tos mais tensos.

O que precisa ser feito com urgência é a
duplicação de algumas pistas onde o movi
mento é extremamente grande,._perigoso e
praticamente impossível a evacuação de to
dos os veículos por uma pista única, principal
mente nos entroncamentos das cidades maio
res.

Quero, pois, desta tribuna, reivindicar a
urgente duplicação de uma destas rodovias.
Trata-se do trecho Canoas-Lajeado, via Ta
baí. Nesta estrada passa mais da metade dos
veículos do Estado do Rio Grande do Sul
na direção da Capital gaúcha. É praticamente
a única estrada que liga Serra, Missões, Alto
Jacuí, Alto Uruguai, a região de Celeiro,
Grande Santa Rosa, Oeste de Santa Catarina
e Oeste do Paraná a Porto Alegre. São milha
res de veículos trafegando nesta estrada, sen

.do que os cem quilômentos finais ficam com
pletamente congestionados. É esse trecho
que quero ver duplicado.

Apelo às autoridades federais, no sentido
de provid,enciarem a duplicação da referida
rodovia. E preciso que se dê a devida atenção
ao pleito, uma vez que por ele é escoada
quase totalidade da produção agrícola do Es
tado. Pela sua importância, pelo que repre
senta para a economia do Rio Grande do
Sul e do País, urge ser adotada tal provi
dência.

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr'· e Srs. Deputados, já falei, em ou-

. tros pronunciamentos que fiz desta tribuna
da Câmara dos Deputados, sobre minhas
preocupações referentes a certos equívocos
do plano do Presidente Collor para acabar
com a inflação no Brasil. Disse do meu entu
siasmo pela coragem do Presidente e pela
boa estruturação geral do plano, mas não po
demos ser cegos a certas evidências.

O fato de o Governo ter mexido na cader
neta de poupança foi um grave erro, que po
derá custar até o êxito do plano - e talvez
ainda seja tempo de se fazer este alerta! Erro
porque a poupança era a garantia de todos
e de qualquer um, rico ou pobre, mormente
da classe média. para as inseguranças das
quais o previdente procurava precaver-se. E
agora, se não houver mais esta garantia, onde
colocar as economias? Se o povo não tiver
onde guardar suas economias, será estimu
lado ao consumismo. Eeste será um equívoco
ainda maior, que poderá comprometer qual
quer plano de combate à inflação. Isto tudo
sem falar nas declarações feitas pelo próprio
Presidente durante a campanha, quando dizia
da i~tocabiIidade da caderneta de poupança.
Amanhã, se o Governo precisar de financia
mento, será que alguém ainda investirá nos
seus papéis? Espero que sim!

Para preservar a segurança e a intocabi
lidade da poupança, apresentei emendas ao
plano do Governo, propondo que fosse ex
cluída do bloqueio toda poupança feita até
31 de dezembro e que o limite para saque
das restantes fosse ampliado para cem mil
cruzeiros. Precisamos'diferenciar a poupança
da especulação.

Não çonsegui também entender o bloqueio
de recursos da poupança para os que quise
rem adquirir casa ou apartamento para mo
rar. Afinal, o Governo sempre empregou os
recursos da poupança para financiar a casa
própria. Fiz emenda neste sentido.

Apresentei também proposição nessa mes
ma linha, com relação aos contratos com em
presas de construção. A construção civil em
prega mão-de-obra, inclusive não-especiali
zada, para tentar diminuir o alto e alarmante
déficit habitacional.

O dinheiro para atender à folha de paga
mento dos trabalhadores é outra questão que
não pode ficar limitada ao montante de qui
nhentos mil cruzeiros, pois quanto maior o
valor da folha a pagar, maior o número de
trabalhadores a serem atendidos. Fiz emenda
neste sentido, diante ainda do paradoxo de
que bancos oficiais - não falo sequer de ban
cos particulares - estão cobrando 32% a
40% ao mês de juros para financiar a folha
de pagamento de empresas que têm recursos
próprios depositados e bloqueados nesse
mesmo banco.

Fiz também emenda propondo que os re
cursos das companhias estatais e dos serviços
muni-cipais de água e esgoto sejam desblo
quead?s.. p~la razão óbvia de que serviços
essencIaIs nao podem parar. Precisamos cor
rigir estas e outras questões, como é o caso
das safras agrícolas sobre as quais apresentei
emendas.
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o pequeno espaço de tempo de que dispo
nho nesta tribuna me impede de falar das
demais. Mas devo referir-me ainda a dois as
suntos. Primeiro, estamos sob ameaça de
uma brutal recessão, com o que já começa

'a haver desemprego. Isto seria horrível, e
o tudo deve ser feito para ser evitado. Grandes
fábricas já deram férias coletivas -imagi
nem! O outro refere-se ao prazo e à garantia
de devolução do dinheiro retido. Será que
vamos sofrer o golpe dá transformação em
papéis de crédito ou ações de privatização?

O Presidente Collor conquistou a simpatia
-e a confiança do povo brasileiro. Não pode
jogar fora tão precioso capital. Daí o apelo
que lhe dirijo, no sentido de que estas e outras
necessárias correções sejam feJtas no seu pIa
no de recuperação econômica e moral do nos-

o so Brasil.

o SR, CÉSAR MAIA (PDT - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, após três anos de adminis
tração, o Governo do Estado do Rio, conse
guiu bater todos os recordes de aviltamento
das condições de vida do servidor público.

Seu primeiro ato foi, além de terminar com
o gatilho salarial, eliminar a data-base do ser
vidor. A partir daí iniciou um processo arbi
trário na concessão dos reajustes. Apresen
tava a lei do reajuste quando desejava e ape
nas no limite do suportável para -o servidor
do Estado. Estima-se que a perda salarial

o neste período inicial tenha sido próxima a_
40%.

No ario seguinte, ainda ao sabor do arbí
,trio, estabeleceu de forma incompleta o rea
juste dos servidores, tendo como base a arre
cadação. Por incrível que possa parecer, nem
mesmo esta lei, apresentada por ele mesmo,
o Governo obedeceu. Os reajustes continua
ram ao sabor da vontade do Governo, sem
que ao menos a informação relativa a evolu
ção da arrecadação tivesse sido tornada públi
ca e conhecida para o acompanhamento dos
servidores. -

Não contente com isto o Governo do Esta
do no ano passado, além de manter a arbitra
riedade na adoção dos reajustes, ainda esca
moteou o pagamento de direitos constitucio
nais dos servidores, através de atrasos e par
celamentos que, em vista da enorme inflação,
reduziram o valor real da remuneração de
vida.

Exemplo disto é o pagamento do 13' salário
do servidor público. Nada justifica a imprevi
dência, já que a própria Constituição Federal
adiantava a decisão que seria tomada no texto
da Constituição Estadual. A ausência de pro
visão só pode ter tipo o objetivo de criar
uma situação de fato para burlar um direito
do servidor. Para· se ter uma idéia da perda
no pagamento do 13" salário do servidor, bas-

o ta descontar a inflação contida em cada parce
la. Chegaremos a um valor real próxima à
metade do que deveria ter recebido.

'Isto tudo em um ano em que o valor real,
-acumulado no ano, da remun~raçãodos ser-
vidores havia caído pratic~mente 60%, se.

comparado ao valor real acumulado no ano
anterior à posse deste Governo.

A administração indireta não ficou fora dis- '
to. Já que as empresas e fundações se regiam
pela lei salarial aplicável ao setor privado,
o Governo criou artificialmente uma, blo
queando as transferências e tentando desmo
ralizar junto à opinião pública seus funcio
nários como ineficientes e preguiçosos.

Depois de tudo, a pergunta que nos cabe
fazer é: para onde foi o dinheiro? Segundo
anuncia o Governo estadual a arrecadação
nestes anos teria crescido pelo menos no nível
da inflação. Ora, se as remunerações não
acompanharam a inflação, diminuindo quase
pela metade, o Governo deve ter tirado dos
servidores quase a metade do que ganhavam.
Transformando estes valores em dólares che
garemos a uns US$ 500 milhões por ano.

Onde está este dinheiro? O Governo alega
que não tem recursos sequer para pagar o
13" salário. As obras do metrô pararam. Falta
de tudo nas escolas. Os hospitais não funcio
nam: faltam remédios e serviços.

Não é dificil descobrir aonde está o dinhei
ro. Em primeiro lugar nos fantásticos gastos'
com publicidade. Prestem bem atenção neste
dado: o Governo do Estado gastou em publi
cidade mais do que em merenda escolar du
rante o ano de 1989.

Em segundo lugar com os empreiteiros,
nas obras mal contratadas e inclusive inter
rompidas depois dos previstos pagamentos
básicos.

Em terceiro lugar, na mão dos banqueiros,
através de empréstimos de curto prazo a juros
extorsivos.

Em quarto lugar, na mão dos sonegadores
que não pagaram seus impostos e tiveram
a sua dívida perdoada em 50% e as multas
e juros de atraso simplesmente cancelados.
Em quinto, nas distorções produzidas pela
ineficiência em virtude da extensão como
nunca antes se havia visto, do c1ientelismo.
O chaguismo com todos os seus vícios foi
superado de longe pelo c1ientelismo exacer
bado desta administração. O único critério
de escolha de chefias e cargos em comissão
diversos é o apadrinhamento político. Final
mente em sexto lugar está o empreguismo
através de contratações pelas mais de 12 esta
tais novas ,que foram criadas. Sempre com
remunerações altíssimas.

A conta pode ter sido paga até aqui pelo
servidor. Mas em 90 tem volta.

o SR. CARLOS CARDINAL (PDT - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, dirijo-me a este Ple
nário, mais uma vez, para trazer uma preocu
pação específica com relação ao plano do Go
verno que ora tumultua este País.

O Governo propõe uma reforma adminis
trativa dê forma açodada. E, no bojo dessa
reforma, propõe a dissolução da Embrater
- Empresa Brasileira de Assistência Técnica
e Extensão Rural. '

Ora, que razões apresenta,o Governo para
dissolver aquela empresa? E ela deficitária,
acusação feita genericamente às empresas em

extinção? Não. Ela é uma entidade pública,
que presta um serviço sgcial aos pequeno~

agricultores deste País. E ela uma empresa
ineficiente? Não. Ela tem demonstrado, ao
longo dos anos, ser capaz de coordenar efi·
cazmente todo Sistema Brasileiro de Exten
são Rural, formado por 27 entidades esta
duais, com mais de 13 mil técnicos que pres
tam orientação técnica aos pequenos agricul
tores, suas famílias e organizações. Conheço
em meu Estado, o Rio Grande do Sul, o
trabalho dos extensionistas, de grande valia
para os pequenos agricultores.

Tenho certeza de que a dissolução da Em
brater ocasionará o desmantelamento desse
Sistema Nacional, construído ao longo de
mais de quarenta anos, deixando sem orien
tação técnica cerca de 1 milhão e 300 mil
pequenos agricultores. Isto trará sérias impli
cações, como o aumento do êxodo rural e
a queda na produção de alimentos báskos.

Meu partido já se pronunciou contra esta
ameaça, apresentando emendas à Medida
Provisória n" 151. Lembro que o Congresso
Nacional, no ano passado, impediu a dissolu
ção da Embrater, proposta pelo Plano Verão.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao denun
ciar como prejudicial à agricultura esta tenta
tiva do Governo, apelo para esta Casa e, em
especial, para os membros da Comissão Mista
que analisa a Medida Provisória n° 151, no
sentido de que não se aprove a dissolução
da Embrater.

O SRA. LÚCIA BRAGA (PDT - PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Srs. Deputados, a Nação assiste, entre
perplexa e alarmada, à precipitação de um
elenco de medidas adotadas pelo novo Go
verno, interessado apenas em passar para a
posteridade, qualquer que seja o destino do
decadente império que herdou.

Ontem, a desordem estava limitada aos do
mínios da economia nacional. Hoje, o caos
está por toda a parte. Amanhã, este País esta
rá transformado numa imensa praça de de
sempregados.

Não há como negar a necessidade de coibir
a especulação intensa que dominava os mais
diversos setores da economia nacional. No
entanto, pela forma drástica como foi plane
jado e posto em prática o novo pacote econô
mico, reunindo num mesmo espaço as gran
des fortunas e os meramente remediados, no
final das contas, estes e os trabalhadores se
rão os mais atingidos pelas novas medidas.

Aquelas grandes fortunas que já ocultaram
seus ativos financeiros em moedas estrangei
ras estão a salvo das medidas do Governo.
Mas o assalariado de classe média e o traba
lhador não têm quem os proteja do tarifaço
autorizado nos serviços públicos essenciais,
ao raiar da nova era. Os preços públicos con·
tinuam a sua escalada, mas o cidadão comum
já não avista a promessa do Presidente eleito
de não alterar a política salarial.

E ainda que a inflação consiga ser debelada
neste primeiro momento, iremos fatalmente
pagar o preço da recessão.
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Já não bastam os horrores do subemprego?
Por que,.agora, o desemprego? Já não basta
a fome? Por que. agora. a morte?

O autoritarismo está de volta, com uma
diferença: no estado de exceção, ele era legi
timado pela força, se é que assim se pode
falar. Agora, ninguém se importa com a míni
ma forma de legitimação. A vontade é lei,
a lei do mais forte. O Legislativo corre o
risco de se tornar clandestino.

O sentimento nacional está manipulado pe
la grande mídia eletrônica. No entanto, não
se atenta para o tratamento da nossa maior
chaga, a dívida externa, em relação ã qual
não se diz uma palavra. Não se diz aqui den
tro, pois lá fora todas as palavras já foram
empenhadas.

As remessas estão garantidas; o serviço da
dívida, previamente assegurado em suas ba
ses negociais, que já começam em 5 bilhões
de dólares, conforme a palavra da própria
Ministra Zélia Cardoso de Mello.

Inversões desta ordem, Sr. Presidente, não
podemos tolerar.

Bem realçou o Governador Leonel Brizo
la, ao lembrar que nenhum país do mundo
conseguiu livrar-se do subdesenvolvimento e
do atraso econômico escancarando o mer
cado interno à voracidade do capital estran
geiro. É preciso negociar com dignidade, mas
é indispensável também decidir com sobera
nia. Neste momento. porém, a dívida brasi
leira é um negócio da China, porque são ou
tros os que decidem por nós...

E, cada vez mais pobre, o Brasil se entrega
ao infortúnio desta hora, como se não hou
vesse mais esperança.

A minha região, Sr. Presidente, o Nordeste
das promessas à mingua, é a vítima principal.
Cortam-se-lhe os incentivos como se estives
sem amputando um galho seco de manda
caru. A ordem é privatizar, também, a fome
dos Severinos que aindá não arribaram da
terra. Afinal, as estatísticas não frutificam
jamais...

Assim, SI. Presidente, Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna para me solidarizar com
as lideranças dos partidos progressistas e unir
a minha voz ao coro uníssono dos verdadeiros
democratas, a fim de que não se permita que
a lei do mais forte volte a imperar neste País.

Regozijo-me, particularmente, pelo trans
curso de tão importante data em razão das
raízes comuns que nos aproximam, tendo a
cidade de Pocinhos, na Paraíba, como matriz
desse relacionamento que muito me orgulha.
É que Dom Manuel Pereira é filho daquela
próspera cidade do Cariri da Paraíba e duran
te muito tempo Puxinanã. a minha estimada
Puxinanã. foi administrativa. política e reli
giosamente subordinada a Pocinhos. Foi, as
sim. Distrito. regida pela Paróquia de Poci
nhos e, mesmo tendo se tornado município
autônomo, ainda hoje é dependente de Poci
nhos em termos de assistência religiosa. Du
rante algum tempo, em todo esse longo perío
do, os frades franciscanos do Convento de
Ipuarana deram sua presença na Igreja Nossa
Senhora do Carmo, em Puxinanã, de comum
acordo com o Vigário da Paróquia de Nossa
Senhora da Conceição, de Pocinhos.

Importante, porém. é esse relacionamento
fraterno entre Pocinhos e Puxinanã, ao longo
do tempo, gerando, por sua vez, uma cons
ciência política e religiosa de que somos ir
mãos. Na história religiosa das duas cidades,
pontificam, como exemplos de autênticos cu
ra-d'almas, os Padres José Coutinho, José
Galvão e José Ayres. além dos frades francis
canos Frei Silvério, hoje Bispo de Feira de
Santana, Frei Artur, Guardião ainda hoje do
Convento de Lagoa Seca, Frei Pascoal, de
saudosa memória, e Dom Manuel Pereira,
ex-Bispo de Campina Grande, ora comemo
rando seu jubileu de ouro de ordenação sa
cerdotal.

A minha casa, em Puxinanã - a casa do
meu tio - Pai Joaquim Limeira de Queiroz,
sempre foi a casa paroquial. onde padres e
frades se hospedavam durante todo o tempo
em que ali permaneciam no desempenho de
suas atividades eclesiásticas. Pude, assim.
acompanhar todo esse trabalho, participando
até como acólito. nas celebrações das missas
e outros atos religiosos, na condição de sacris
tão.

O jubileu de ouro sacerdotal de Dom Ma
nuel Pereira, a quem saudei quando de sua
posse festiva na Diocese de Campina Grande.
além de ensejar o reconhecimento público
de seus méritos de pastor voltado para a pro
blemática espiritual das gerações a que tanto

O SR. EVALDO GONÇALVES (PFL _ tem servido, faz-me evocar toda uma época
PB, Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. de convivência religiosa de Puxinanã e Poci-
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a Paraíba, nhos. marcantemente de exercício e cult~o

da verdadeira fé cristã, sem os eufemismospor todos os seus segmentos, êstá comemo-
rando os cinqüenta anos de sacerdócio de dos tempos atuais.
Dom Manuel Pereira, ex-Bispo de Campina Associo-me a todas as manifestações de
Grande. Afastado das atividades pastorais alegrias do povo da Parafba, notadamente
por imposição da idade, Dom Manuel Perei- dos meus conterrâneos de Pocinhos e Puxi
ra, mesmo assim, continua sua ação sacer- nanã. diante de tão significativa efeméride,
dot;ll, celebrando missa, assistindo aos inú- fazendo votos para que' o exemplo de Dom
meros paroquianos que o procurám, partici- Manuel Pereira frutifique em outros corações
pando de iniciativas evangelizadoras, enfim, para grandeza do Reino de Deus na Terra.
despido das responsabilidades de Pastor Peço, ainda. SI. Presidente, a transcrição
IMaior. não interrompeu o exercício de sua, ,nos Anais desta Casa da reportagem anexa.
vocação sacerdotal. Na capital do Estado da publicada no jornal Correio da Paraíba, do
Paraíba é presença marcante no mundo cris- .m~u Estado, sob o título; ','1?,om ~~nuel P~
tão pelo respeito e apreço gerais que inspira -- relra, 50 anos, d~ sacerdoclO ,edlçao do dia
a toda a sociedade. 25 de março ultimo.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

DOM MANUEL PEREIRA. 50
ANOS DE SACERDÓCIO

Ele vem de 'uma faml1ia humilde. Seu pai.
Libânio Pereira da Costa, era agricultor. Sua
necessidade em trabalhar para conseguir cui
dar de seus irmãos o impediu de se tornar
um homem totalmente alfabetizado. Já sua
mãe. Vicência Pereira da Costa. lia constan
temente a Bíblia - coisa rara de se conseguir
naquele 'tempo, já que era bem mais difícil
se obter um exemplar deste livro. Para ajudar
na criação dos seus 11 filhos. ela fazia costuras
para fora.

Nascido em Pocinhos, a 162 quilômetros
de João Pessoa, com aproximadamente 13
anos de idade era aluno da Escola Paroquial
do Monsenhor João Coutinho. A convivência
com o padre e o seu trabalho voltado em
favor dos mais pobres e necessitados, influen
ciaram para que tomasse a decisão de tam
bém seguir esta "profissão de fé".

E assim. certo de seus objetivos, o garoto
Manuel Pereira da Costa. seguia uma grande,
peregrinação de estudos e preparativos. O
primeiro passo foi fazer um curso de humani
dades, aqui em João Pessoa.

Depois de certo período, transferiu-se para
o Seminário Central do Ipiranga. em São
Paulo. Veio então o grande passo: ir a Roma
participar dos cursos de teologia da Univer
sidade Gregoriana. Neste tempo, ficou Ma
nuêl morando no seminário brasileiro lá si
tuado.

De menino simples, que passou parte de
sua vida na cidade natal, desde o dia de ser
nascimento. a 12 de setembro de 1915, M,
nuel percorreu muitos caminhos. Hoje. longe
de ser considerado um "garoto", ele se trans
formou em Dom Manuel Pereira da Costa.
Bispo Emérito de Campina Grande.

Para chegar onde chegou, além de uma
crença e fé muito fortes e constantes. sua
vocação se confirmou pelo próprio tempo a
que vem se dedicando à Igreja Católica. Dom
Manuel foi ordenado há exatos 50 anos. mais
precisamente no dia 23 de março de 1940,
na Basílica de São João de Latrão, em Roma.

Seu curriculum vitae é bastante extenso.
A primeira missa foi rezada na Basílica de
Santa Maria Maior, no Altar de NossaSenho
ra das Neves. a 24 de março de 1940. A Orde
nação Episcopal ocorreu em 15 de agosto de
1954, na Catedral de Nossa Senhora das Ne
ves.

Dom Manuel foi Bispo auxiliar de D. Moi
sés Coelho. bispo diocesano de Nazaré da
Mata, Pernambuco, em 20 de junho de 1959;
bispo diocesano de Campina Grande, em 26
de agosto de 1962.

No período da segunda Guerra Mundial.
D. Manuel Pereira estava em Roma, já orde
nado prestes a intensificar ainda mais seus'
estudos. Entretanto, justamente pelo proble
ma da guerra, ficou decidido que ele seria

. mais necessário aqui, cuidando de seus "pas
tores brasileiros".
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Na Paraíba, sua ligação logo se deu ao ensi
no seminarista. "Neste tempo, entrei no Ma-

,gistério. Fui professor da Faculdade de Filo
sofia' (ex-Fafi), reitor e professor do Semi
nário Maior e Menor da Imaculada Concei
ção do Estado e ensinei também na Escola
de Serviço Social, na Casa do Calvário", lem
bra.

Nos anos de 1962 a 1965, ele teve partici
pação no Concílio Vaticano lI. A 20 de maio
de 1981, D. Manuel Pereira, através de um

o documento público enviado a amigos e a to
dos os bispos do Brasil, pedia sua renúncia
da Diocese campinense, motivado por pro
blemas .de doença e de tempo para se ligar
mais a outras atividades que exerce até hoje.

Atualmente, ele se dedica às missões popu
lares, fazendo parte da equipe de missioná
rios do Nordeste. Além disto, prega em reti
ros e trabalha na Conferência dos Bispos da
Região Nordeste lI, que compreende a Paraí
ba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernam
buco.

Seu dia-a-dia compreende ainda trabalhos
auxiliares na Paróquia de Nossa Senhora de
Fátima, sobretudo na Comunidade São Pe
dro e São Paulo, no Brisamar e um programa
radiofônico diário - exceto aos domingos
-que tem a duração de 10 minutos, na Rádio
Tabajara, sob título '.'Mensagem de Fé".

A Igreja jamais pode ser estática

Nem tão avançado a ponto de esquecer
tradições seculares da Igreja, nem tão pouco
conservador demais para não conseguir
acompanhar os avanços constantes da cultura
e dia-a-dia no mundo.

Mesmo sem querer se autodefinir, este é
um quadro aproximado do espírito de Dom
Manuel Pereira da Costa. Sempre reservado,

'ele faz questão de deixar de emitir alguns
conceitos pessoais quando se trata de certos
assuntos "embaraçosos" e que podem às ve
zes ferir o que prega o Catolicismo.

P - Como o senhor analisa a juventude de
'hoje? E sua integração à Igreja?

R - Os jovens passam por problemas no
.vos. Talvez, até as dificuldades sejam maiores
do que no nosso tempo. Talvez, por isso mes
mo, acredito haver maior autencidade na for-

o ma de agir desta juventude. As mudanças
culturais aconteceram e, paralelo a isto, mo
dificação aconteceu no modo de ser da juven
tude. A existência de uma maior abertura
e, cOl1seqüentemente, mais liberdade, é jus
tamente que me faz acreditar que o jovem
é mais determinado quando decide em seguir
alguma posição.
o' P _ O senhor falou em mudanças; isto sigo
nifica avanços em várias posições antes inexis·
tentes. A Igreja Católica seguiu estas mudan·
ças?

R - A Igreja jamais pode ser estática. Ela
necessita ser um organismo vivo, acompa
nhando as transformações sem, contudo, es
quecer de suas tradições milenares. Prova dis
to, de sua participação, é o fenômeno da reli
gião popular, do sucesso das missões - como
o fenômeno de Frei P..?!Dião.. Nqsvive1p..os.'

o presente, sem esquecer o passado e de olho
no futuro.

P - Muitas questões, apesar da moderni· ,
dade dos tempos, continuam polêmicas. Uma
delas é o aborto. Qual sua opinião a respeito?

R - Nesta questão somos completamente
intransigeIttes, por acreditarmos que o direito
à vida é sagrado, seja para quem já nasceu
ou está para nascer. "Não matarás". Assim
diz a Bíblia. Este é um direito não só cristão,
mas universal.

p:"" E o Celibato?
R - Esta é uma disciplina adotada pela

Igreja. Entretanto, cabe a cada um aceitá-Ia.
A Igreja não obriga ninguém a ser padre,
apenas segue a necessidade de se obedecer
algumas normas. Precisamos, a bem da disci
plina, ter fidelidade a seus preceitos. Claro
que algumas pessoas podem ficar inibidas
com estas exigências. A prova está nas crises
que sempre aconteceram. Por certo, este as
sunto deve constituir uma dificuldade para
muitos ingressarem na Igreja Católica como
padres ou em outros cargos.

p - Até meados de 1989 muito se falou da
necessidade de uma reforma agrária no país.
Agora, o assunto parece que ficou esquecido.
A Igreja continua achaudo ser ela necessária?

R - Na elaboração da Constituição Fede
ral, este assunto ficou "trancado". Mas, é
urgente dar-se oportunidade para que o povo
se sinta mais seguro. Queremos lutar por uma
reforma agrária justa. Para que isto ocorra,
necessário é uma mudança na política. En
quanto isto não ocorrer, o que continuaremos
vendo é o êxodo rural e as matanças absurdas.

P - A participação da Igreja nos assuntos
políticos não disvirtua seu papel?

R - O cristão não pode ficar alheio aos
destinos do país. E, neste assunto, é dever
da Igreja promover uma educação política.
Isto não significa fazer propaganda de tal ou
qual partido, de candidato A ou B. Não te
mos partido. Apenas achamos que o fato de
uma pessoa ser católica não a impede de se
engajar no momento político. Procuramos
mostrar as necessidades básicas do povo, o
que está acontecendo, fazendo com que cada
um escolha o candidato que deverá cumprir
com os anseios da população.

P - Há hoje uma graude quantidade de re·
Iigiões, seitas. Isto incomoda?

R - Acima de tudo, precisamos saber vi
ver num mundo pluralista. Ao contrário de
prejudicar, esta multiplicidade de religiões
cria mais firmeza para lutarmos pelos nossos
ideais. As seitas se intensificaram por inf!uên- '
cias externas, principalmente dos Estados
Unidos, que exportam muito essas coisas, e
também pela liberdade que cada um tem de
procurar o que lhe parece melhor no mundo
religioso. Tudo isto deve despertar em nós
um zelo maior por aquilo que defendemos.

O SR. CARLOS VINAGRE (PMDB 
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.,
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a notícia
da extinção do Departamento Nacional de;
Obras de Saneamento - DNOS, através da
Medida Provisória n" 151, deixou perplexa o

a população beneficiária dos serviços presta
dos pelo órgão há longos anos.

O DNOS é uma autarquia federal, atuando
em todo o território nacional, cujas ativida
des estão voltadas exclusivamente para a de
fesa e preservação de vidas humanas e de
bens materiais atingidos por catástrofes natu
rais' como enchentes, erosões, secas e alaga
mentos. Sua função· é eminentemente social,
pois atende a comunidades menos favoreci
das, portanto não pode o órgão ser confun
dido com aqueles que não servem aos inte
resses nacionais.

Sua extinção significa grave perda para a
população de baixa renda, que nada pode
diante de situações catastróficas, e para a eco
logia em geral.

Além disso, o DNOS é o único órgão fede
ral que atende ao disposto no art. 21, inciso
XVIII, da Constituição, situando, dentre as
competências da União, "planejar e promo
ver a defesa permanente contra as calami
dades públicas, especialmente as secas e as
inundações" .

Ora, Sr. Presidente, extinguir o órgão sig
nifica paralisar as obras necessárias à defesa
contra as calamidades públicas, como precei
tua a Carta Magna. Significa, ainda, perder
altos investimentos em equipamentos e em
recursos humanos.

Ressaltamos que a paralisação dessas ativi
dades irá comprometer extensa rede de di
ques - cerca de 6.000 quilômetros - e de
canais - cerca de 3.000 quilômetros - além
de várias barragens construídas e operadas
pelo órgão, que terão sua manutenção sus
pensa, com sérios danos à produção agrícola
e industrial. Ficarão prejudicados, igualmen
te, a proteção das cidades de Campos, Porto
Alegre, Recife, Blumenau, Juiz de Fora, Be
lém e outras, e a defesa das terras dos Estados
do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Ceará,e Mato Grosso do Sul.

Finalmente, não podemos esquecer o Siste
ma de Proteção de Cheias do Pantanal Mato
grossense, que fornece, inclusive para a Ar
gentina e o Paraguai, dados sobre o nível
de água dos rios e a previsão de inundações,
das terras com prazos de até 90 dias.

Tudo isso, Sr. Presidente, é feito com ape
nas 2.100 funcionários, uma estrutura enxuta,
pois o órgão mantém contratos com a inicia
tiva privada para a execução dos projetos,
cabendo-lhe o acompanhamento e a fiscali
zação das obras.

Por tudo isso, apelamos ao Presidente da
República, Sr. Fernando Collor, que mande
excluir na lista das entidades públicas extintas
através da Medida Provisória n" 151 o Depar
tamento Nacional de Obras de Saneamento.

Acredito mesmo, SI. Presidente, que a in
clusão do DNOS na lista negra constituiu la
mentável equívoco, que pode e deve ser sana
do, seja pelo próprio Governo, seja por nós,
Congressistas, através da aprovação de
emenda que garanta a existência do órgão,
que, pela peculiaridade de suas atribuições,
não pode ser fundido aoutro órgão da admi
nistração federal.
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o SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-

. te, Srs. Deputados, solicitamos a transposi
ção nos Anais de reivindicações do Sindicato
dos Traballhadores em Empresas Ferroviárias
de Bauru, aos quais manifestamos nosso
apoio.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS

DE BAURU

Ao
Exm" Sr.
José Genoíno Netto
DD. Deputado Federal
Partido dos Trabalhadores PT

É com vênia e assemblado respeito que
encaminhamos estas reivindicações de apoio
e solidariedade a Vossa Excelência e aos vos
sos companheiros de Partido.

1) Apoio na luta contra a Privatização·
da SR-lO/RFFSA trecho: Bauru-SP/Corum
bá-MS e ramal Ponta Porã-MS.

2) Liberdade tarifária para a SR-lO/RFF
SA para os itens petróleo. cimento e minério
de ferro e manganês, que representam 90%
dos produtos transportados neste trecho da
ferrovia RFFSA.

3) Democratização da gestão da RFFSA/
SR-lO, participação dos ferroviários e conse
lhos comunitários na fiscalização e adminis
tração da RFFSA/SR-lO, como forma de de
mocratizar. agilizar e dar competitividade a
esta estatal.

4) Fim da intervenção da Administração
da SR-10/RFFSA na atividade sindical dos
ferroviários e na perseguição sistemática, in
clusive com cortes de salários dos Diretores
Sindicais: Sandro Luiz Fernandes, Clóvis Jo
sé Pires, Gilberto Rodrigues, José Pedro Mo
gione, Roberval Duarte Placce e Manoel do
Carmo Vitória, as represálias são pelo crime
de lutar contra a repressão interna na Ex-No
roeste do Brasil, pela modernização das rela
ções de trabalho na RFFSA/SR-lO e por uma
sociedade mais humana.

Vários ferroviários da SR-lO/RFFSA, tam- '
bém vêm sofrendo discriminações e pressões
administrativas por estarem solidários à Juta
da categoria, como os maquinistas Roberto
Mendes Teixeira e Djalma Alves ambos de
Corumbá-MS.

5) Volta diária dos trens de passageiros
do Pantanal e do interior de São Paulo. único
meio de transportes para milhares de traba
lhadores, uns pelo poder aquisitivo e outros
por não terem acesso a outros meios de trans
porte (região do Pantanal). Outro fato vital
é a necessidade de modernização dos trens
de passageiros e toda atividade ferroviária.

6) Estímulo político à cri'ação de um Cen
tro de Pesquisas e Tecnologia Ferroviária no
Brasil•.para adequarmos as ferrovias ao início
de um novo milênio.

7) Implantação do Plano de Saúde Plans
fer em toda extensão da RFFSA, inclusive
em todos os fretes da RFFSA é descontado .
2% de SESSEF, com a finalidade cteaplicar
em saúde e no setor de Assistência Social.

8) Fim dos excessivos cargos de confiança
que propicia o clientelismo e o fisiologismo
interno na SR-lO/RFFSA e onera a folha.

9) Implantação do Plano de cargos e salá
rios PCS elaborado pelos ferroviários, atra
vés do Comando Nacional Metrô-Ferroviário
corrigindo as distorções do PCS elaborado
pela administração da RFFSA.

10) Respeito à Constituição Brasileira,
ao Acordo Coletivo 89/90. aos Direitos Fun
damentais do Cidadão, por parte da adminis
tração/Feudal da SR-lO, ex-Noroeste do Bra
sil. ql.le tem incrustada como parasitas em
sua administração até fazendeiros do Estado
de Mato Grosso do Sul que desejam transfor
mar os ferroviários em servos de seus feudos
particulares.

11) Fim de todas as perseguições admi
nistrativas ocorridas em Mato Grosso do Sul
e Bauru-SP, emanadas principalmente de
Campo Grande em MS e de Bauru-SP; conse
qüente anulação das punições arbitrárias que
partem dos saudosistas da Ditadura de 1964.
de triste memória para milhões de homens
e mulheres brasileiros. Os facistas e oportu
nistas estão na SR-lO/RFFSA pelo fisiolo
gismo e pela facilidade com que praticam o
tráfico de influência.

12) Revisão de todos os casos de aposen
tadoria e de pensionistas, que foram prejudi
cados: os que têm direito à paridade e não
estão recebendo o valor correto do INPS e
Governo. os que foram aposentados porinva
lidez, quando na realidade sofreram Aciden
'te de Trabalho ou ficaram inválidos em decor
rência de Doença Profissional e todos os que
estão sem receber os anuênios corretamente.
Sugerimos a proposta de um recadastramento
geral e avaliação jurídica de todos os casos
pelo INPS, RFFSA, Governo, pois o número
de reclamações aos Sindicatos de ferroviários
em todo o Brasil são em grande proporção

.e já não mais permitem rever caso por caso.
Isto acarreta um grande desgaste e excesso
de burocracia que só empena as ações e pre
judicam a pessoas que trabalharam durante
anos para poder desfrutar de um mínimo de
tranqüilidade no crepúsculo de suas vidas.

13) Utilização de um enorme terreno da .
RFFSA através da construção de imóveis pa
ra os ferroviários 35% (das casas) e também
para toda a comunidade de Corumbá-MS,
pois esta área situada atrás da estação ferro
viária de Corumbá-MS ostenta um grande
matagal que serve de refúgio a ladrões. ma
níacos sexuais que durante a noite atacam

. estudantes, a usuários de maconha e cocaína
que se utilizam do referido local para fuma
rem e cheirarem drogas, constituindo-se em
uma área de elevada periculosidade para po-.
pulares e principalmente aos filhos. esposas
e aos próprios ferroviários que residem nas
proximidades do local.

14) Criação de um centro de RH Recur-·
sos Humanos na SR-10/RFFSA, além de cu!-

sos de relações humanas, principalmente pa
ra os Engenheiros e Gerentes da RFFSA de
MS e Bauru-SP.

Desde já agradecemos, Saudações Sindi
cais. --;- Manoel do Carmo Vitório, Diretor.
Executivo Regional

O SR. FRANCISCO KüSTER(PSDB-SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente. Sr" e Srs. Deputados, o tabelamento
dos preços previstos no recente plano econô
mico determina a retomada dos preços vigen
tes em 12 de março corrente. Ademais. o
tabelamento é limitado apenas alguns produ
tos. Enquanto isso. o reajuste salarial aplicá
vel aos trabalhadores a partir de 1" de março
restringiu-se ao IPC médio apurado no perío
do de. 16 de janeiro a 15 de fevereiro de 1990.

A garantia salarial estabelecida visa tão-so
mente a aplicação do índice que será prefi
xado pela Ministra da Economia, no primeiro
dia útil, a partir de 15 de abril, o qual, obvia
mente, desprezará toda a inflação medida pe
lo IPC do período de 16 de fevereiro de 1990
a 15 de março de 1990.

Ora, quem desconhece o significativo au
mento dos preços ocorrido entre os dias 16
de fevereiro e 15 de março? Tais aumentos,
que determinaram coeficiente inflacionário
assustador. estão incorporados a todos os
preços, salvo nos salários. Os prejuízos sala
riais. como se observa, são sensíveis e irrefu
táveis. Diversamente seria se fossem retoma
dos os preços vigentes em 15 de fevereiro.

Por isso, apresentei emenda aditiva, na
busca da preservação do poder de compra
dos trabalhadores existente em 15 de feve
reiro. Não se pode pretender o sucesso do
Plano Collor jogando parte dos sacrifícios e
perdas nas costas dos trabalhadores. Além
de não serem os trabalhadores os responsá
veis pelo processo inflacionário e pela crise
vivenciada pelo País, é certo que outros pIa
nos anteriores já impuseram confisco salarial
e, em grande medida, não atingiram seus ob
jetivos, exatamente pelo aviltamento salarial
que produziram.

De outra parte, o custo da mão-de-obra
nas empresas brasileiras de diversos setores
é. em geral, insignificante, sobretudo se com
parado a outros países, mesmo do Terceiro
Mundo. Não será, então, a aplicação de rea
juste com base em inflação que já ocorreu
e que foi incorporada a todos os preços que
dificultará a vitória do Plano. Ressalta-se que

.a emenda veda, em combinação com outros
dispositivos da Medida Provisória, o repasse
do reajuste aos preços.

Portanto, impõe-se a aprovação da emenda
ora formulada. mormente para impedir que
mais perdas sejam impostas à classe traba
lhadora.

Era o que tinha a dizer.

O SR. VLADIMIR PALMEIRA (PT - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, recebemos, da Asso
ciação Brasileira dos Caminhoneiros denún

.cias sobre irregularidades no transporte de
derivados de petróleo e álcool praticadas pe-
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las distribuidoras multinacionais Shell, Essa
e Atlantic.

A lei estabelece que o transporte de deriva
dos de petróleo e álcool é exclusivo de trans
portadores autônomos, podendo ser admi
tidas empresas com um mínimo de quatro
quintos do capital votante em mãos de brasi
leiros. Além disso, a lei assegura ser ilegal
o transporte de combustível por distribuido
ras e concessionárias em caminhões próprios.
Entretanto, as irregularidades constatadas
são inúmeras. As multinacionais burlam a le
gislação, efetuando cobrança de frete, lezan
do o consumidor. Além disso, escolhem as
melhores praças, mais lucrativas, geralmente
os vendedores e consumidores próximos às
suas bases, retirando das empresas de trans
porte e autônomos importante fatia do mer

,cado. Dessa forma comprometem a rentabi-
lidade dás empresas que tradicionalmente
operam fiO ramo, ocasionando assim a redu
çãó de seu pessoal. Burlam também a resolu
ção que obriga as multinacionais distribui
doras a efetuarem entregas, num máximo de
50%, em frota própria, já que estão atingindo
mais de 70%, fora as empresas coligadas, o
que culminará com o pretendido monopólio

11 curto prazo. E para completar sua ação
monopolizadora, as multinacionais estão
montando suas próprias transportadoras uti
lizando-se de testas-de-ferro e outros expe
dientes.

Recentemente o DNER apreendeu veícu
los tanques das Distribuidoras Esso, Shell e
Atlantic por transportarem carga própria,
através de remuneração por frete pago inde
vidamente pelo CNP, pagamento este subsi
diado pelo povo brasileiro.

O CNP já foi alertado pelo DNER da ilega
lidade de tal atividade, no entanto nada fez.

A Associação Brasileira dos Caminhonei
ros, juntamente com a Cebracan - Câmara
das Empresas Brasileiras de Capital Nacio-

o nal, NTC - Associação Nacional dos Trans
portadores Rodoviários de Carga e o Sindi

.carga - Sindicato dos Transportadores Ro
doviários de Cargas do Rio de Janeiro, tem,
atuado incansavelmente na busca do efetivo
cumprimento de nossas leis por parte dessas
distribuidoras multinacionais.

Solidarizamo-nos com a luta dessas entida
,des e exigimos que o CNP - Conselho Nacio
'nal de Petróleo tome urgentemente provi
;dências contra essas multinacionais que com
provadamente vêm burlando nossa legisla

'ção.
Muito obrigado.

o SR. MAURO MIRANDA (PMDB 
GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, em pronuncia
mento feito neste plenário, tive oportunidade
de dizer que o momento político por que pas
sávamos era de cooperação, de entendimento
e de reflexão. Deixei claro também que essa
atitude não significava adesão, aceitação ab
soluta de sugestões e medidas que não esti
vessem de acordo com nossas idéias próprias,
e dos princípios defendidos pelo meu partido,
oPMDB.

A votação das medidas provisórias encami
nhadas pelo Executivo para exame e aprecia
ção do Congresso é uma excelente oportu
nidade, Sr. Presidente, para exercitar a de
mocracia. É aí, precisamente, que os repre
sentantes do povo, os Parlamentares de modo
geral, poderão apresentar as suas contribui
ções, externar suas idéias e debatê-las, com
a independência e a harmonia que deve con
sagrar a relação entre os Poderes do Estado.

E uma prova disso é que o Presidente da
República, sensível às ponderações de cor
rentes importantes do pensamento jurídico,
retirou as questionadas e polêmicas Medicas
Provisórias N" 153 e 156, que definiam os
crimes contra a economia popular. Vale res
saltar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que
não houve qualquer recuo de S. Ex'. nem
tampouco capitulação, ao contrário, o Sr.
Presidente da República deu uma demons
tração de saudável convivência com o Poder
Legislativo.

E essa linha de comportamento, e até de
grandeza política, que deve nortear doravan
te o relacionamento do Congresso Nacional
com o Executivo.

Era o que me cabia dizer.

O SR. FLORICENO PAIXÃO (PDT 
RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, uma das
emendas que apresentei à Medida Provisória
168 tem o objetivo de elevar para três vezes
o limite de isenção do Imposto de Renda,
o referencial para que o aposentado e pensio
nista possam sacar do saldo de cruzados no
vos bloqueados em suas poupanças.

Na verdade, Sr. Presidente, os apos"enta
dos e pensionistas isentos de Imposto de Ren
da não teriam maiores condições de fazer
poupança, porque seus ganhos mal dão para
manter sua sobrevivência. Consideramos,
portanto, que a recente medida do Governo,
junto com as Lideranças do Congresso, fa
zendo exceção aos aposentados e pensionis
tas é totalmente inócua, para não dizer dema
gógica. Daí nossos apelos para que a Comis
são Mista que está estudando a matéria aco
lha nossa emenda por um imperativo de jus
tiça.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SIGMARINGA SEIXAS (PSDB 
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, a mudança go
vernamental ocorrida em 15 de março vai
exigir da sociedade e da classe política uma
profunda reflexão sobre os destinos e o futuro
desta Nação, Muitos segmentos industriais
certamente serão chamados por esta Càsa pa
ra efetuar uma prestação de contas a respeito
do seu comportamento nos últimos anos. É
preciso apresentar dados que propiciem um
balanço para que o Poder Legislativo pare,
confirme ou altere a condução de políticas
específicas. o

Nesse sentido, Sr. Presidente, gostaria de
fazer alguns comentários sobre a exposição
Informática Brasileira, inaugurada no último
dia 21, no Senado Federal, e que prosseguirá

até o dia 4 de abril. Através dessa iniciativa,
a Associação Brasileira da Indústria de Com
putadores e Periféricos, Abicomp, está tra
zendo ao Congresso Nacional a prestação de
contas da informática brasileira. Trata-se de
uma prestação de contas espontânea, uma
iniciativa que merece ser destacada por esta
Casa.

Durante minha visita a essa exposição pude
confirmar, mais uma vez, a importância estra
tégica da política de reserva de mercado, defi
nida em Lei em 1984, após um amplo debate
no Congresso Nacional. Sem dúvida, a expo
sição apresenta provas concretas do acerto
na condução da Política de Informática, que
substitui importações e privilegia a capaci
tação tecnológica nacional.

Entre os equipamentos expostos por algu
mas empresas do setor, existem computado
res que foram lançados no mercado brasileiro
com uma defasagem de apenas seis meses
em relação aos fabricantes americanos. Há,
também, equipamentos de automação bancá
ria, fibras óticas e impressores laser, entre
outros.

Nos setenta painéis que fazem parte da ex
posição existem alguns números a destacar.
Em 1989, a indústria de informática obteve
um faturamento de US$ 5,1 bilhões - o que
representa 1,3% do PIB - e recolhen--l:fs-$
2 bilhões em impostos. No segmento de mer
cado ocupado pela indústria nacional atuam
mais de 300 empresas, responsáveis por US$
3,6 bilhões do faturamento registrado. Na fai
xa de mercado situada fora da reserva atuam
apenas 31 empresas multinacionais, que obti
veram um faturamento de US$ 1,5 bilhão.

A indústria de alta tecnologia destaca-se
sobretudo por gerar oportmi.idades de empre
go qualificado, já definido como o fator de
competitividade da década que agora come
ça. Com relação a esse aspecto, Sr. Presi
dente, a indústria brasileira de informática
tem dado provas da sua importância'estraté
gica para o futuro da Nação. Atualmente,
mais de oito mil engenheiros trabalham em,
pesquisa e desenvolvimento de equipamentos
e de novas tecnologias que permitem a redu
ção de preço e a melhoria da qualidade de
computadores e periféricos. Se o Brasil não
tivesse adotado essa política, os empregos
qualificados, provavelmente, seriam trans
formados em pagamento de royalties pata
empresas estrangeiras.

Esses são apenas alguns dos aspectos que
gostaria de destacar. Recomendo a todos os
Parlamentares desta Casa que compareçam
à exposição que está ocorrendo no Salão Ne
gro, para que possam se informar sobre as
conquistas e o estágio atual da nossa indústria
de informática.

O SR. BOCAYUVA CUNHA (PDT - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, pela sua oportuna
análise, solicito a transcrição nos Anais desta
Casa do artigo publicado, no dia 22-3, no
"Jornal do Brasil", de autoria do Presidente
da F1upeme, Benito Paret.

Muito obrigado.
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MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

ENXUGAMENTO OU
EXPROPRIAÇÃO

Em 1961, numa longinqua e paradisíaca
ilha do Caribe, o Governo Revolucionário
trocou a hlOeda e permitiu converter uma
pequena importância, permanecendo o res
tante depositado no Banco Central. Bem, é
claro que até agora ninguém conseguiu reaver
o dinheiro. Era o início da estatização dos
meios de produção e de mudanças radicais
nos sistemas econômico, social e político. Se
rá que a visita do líder desse processo é mera
coincidência, ou acabou influenciando os
nossos fonnuladores econômicos?

Fora do inusitado da semelhança entre a
Cuba de 1961 e o Brasil de hoje, as medidas
tomadas pelo governo Collor surpreendem
pela violência e pela inconseqüência. Tratar
as contas correntes e os investimentos de pes
soas físicas da mesma forma do que as pessoas
jurídicas é um grande contra-senso. A equipe
que formulou as medidas tem-se caracteri
zado - o que se depreende pelas hesitações
e pelas incoerências das declarações públicas
- pelo seu academicismo e pela sua falta
de conhecimento da realidade do país e do
dia-a-dia das empresas produtivas.

Punir as aplicações de pessoas físicas com
o congelamento de 80% de suas aplicações,
e um outro tanto não definido nas suas contas
correntes, afeta a economia pela retração do
consumo. Mas punir as pessoas jurídicas, sem
distinguir pequenas e médias empresas de
grandes empresas, é igualar atividades produ
tivas com atividades especulativas. Após a
frustração do Plano Cruzado, as pequenas
empresas que conseguiram pagar suas dividas
com os bancos - milhares não conseguiram
e fecharam - concentram seus parcos recur
sos no capital de giro dos seus negócios para
fugir da especulação financeira. Agora, de
repente, verificam que o seu esforço e o seu
sacrifício foram inúteis: o seu capital de giro
foi expropriado pelo governo. E agora? Para
muitos não resta outra alternativa senão fe
char suas empresas, despedindo seus empre
gados e ficar aguardando que o bom senso
e a racionalidade voltem a imperar.

Neste momento não vale discutir se a deci
são ~ justa ou não, se inúmeros cidadãos estão
velificando que o sonho da casa própria, da
compra de um eletrodoméstico, da substitui
ção do automóvel ou a simples reserva para
uma eventualidade futura se transformou
num pesadelo de mau gosto. A conseqüência
mais séria é que o tal "enxugamento" joga
o país num processo recessivo que gerará um
grande desemprego. Para muitos, além do
sonho transformado em pesadelo, significará
desemprego e penúria. Para outros, mais um
arrocho salarial, que terá sabor de ressaca
ou de reapresentação de um daqueles velhos
filmes de TV exibidos nas madrugada~.

A demagogia dos palanques precisa ser
substituída pela discussão séria das medidas
e das suas conseqüências. A recuperação do
prestígio e da credibilidade demanda coerên-

cia e diálogo. O centralismo autoritário não
é uma forma sadia de fortalecer a democra
cia.

O combate aos cartéis com medidas puni
tivas vira retórica, quando acompanhado de
outras medidas que provocarão uma brutal
concentração econômica, pelo desapareci
mento de milhares de empresas. Congelar
preços no dia 12 e em paralelo permitir au
mentos de automóveis, de passagens aéreas,
de refrigerantes e de cervejas é reconhecer,
contraditoriamente, a força dos cartéis e se
render às pressões dos grandes lobbies. Todos
sabemos que para combater a oligopolização
da econômia é necessário apoiar e incentivar
os pequenos empreendimentos. Nada foi fei
to, e a conseqüência natural será uma maior
cartelização e até desnacionalização da nossa
economia.

O enxugamento de 65% a 70% dos recur
sos financieros - estimativa de especialistas
- significa expropriar em tomo de 100 bi
lhões de dólares. Ninguém discorda da neces
sidade de atacar duramente a especulação,
mas o remédio adotado acaba por matar o
próprio doente. Uma recessão como a espe
rada terá conseqüências sociais muito sérias,
principalmente após uma década de estag
nação econômica.

A revisão dessa medida pelo Congressç
Nacional é um imperativo do bom senso. E
necessário tratar diferentemnte contas pes
soais de contas jurídicas, assim como as pe
quenas das grandes empresas. Se isso não
ocorrer quem acabará lucrando serão os espe
culadores, que poderão aguardar tanto tem
po quanto necessário para reaver o seu di
nheiro.

É muita demagogia afirmar que quem per
de é apenas 10% da população. É claro que
os especuladores devem ser fortemente pena
lizados, mas punir aqueles que ainda produ
zem é um contra-senso. Falar em privatizar
a economia e em estatizar os recursos finan
ceiros seria uma grande piada, se as conse
qüências não fossem tristes e desanimadoras.
Esperemos que o slogan lançado de "vencer
ou vencer" não seja transformado em "falir
ou falir". Que Deus nos ajude!

o SR. ERICO PEGORARO (PFL - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, no momento em que
as empresas estatais existentes no País consti
tuem alvo de críticas generalizadas, em face
de sua má administração e desperdício de
recursos com gastos incompatíveis com os
princípios de racionalidade, eficiência e aus
teridade, é motivo de satisfação registrar o
elogiável desempenho da Companhia Telefô
nica Melhoramento e Resistência - CTMR,
de Pelotas, hoje integrante do sistema Tele
brás.

No exercício em que assinalou seus setenta
anos na história da telefonia brasileira, o
CTMR apresenta alguns índices dignos de
nota:

. -crescimento de terminais da ordem de 68%
nos últimos cinco anos, com um aumento de
apenas 13% nos recursos humanos, eviden-

ciando a alta qualificação de seus funcioná
rios'
_ 44.972 terminais ativados, pennitindo a
manutenção de 35.083 em serviço; . _
_ evolução anual de 13,6%, com a ativaçao
de 17.952 terminais no mesmo período;
_ relação de treze tenninais instalados para
cada cem habitantes, posição muito superior
à média nacional;
_ relação de dezessete tele~ones_ por.c~m
habitantes, que a coloca em sItuaçao pnvI1~
giada no Sistema Nacional de TelecomUni
cações;
- 8,94 empregados por 1.000 terminais.

Vemos, assim, SI. Presidente, que a
CTMR, apesar das dificuldades conjunturais
verificadas em 1989, a nível nacional, conse
guiu atingir os objetivos traçados em seu pla
nejamento, destacando-se como modelo de
equihbrio e competência de gestão, e o que
é mais importante, com investimentos autofi·
nanciados, uma das históricas filosóficas da
empresa, que despendeu, no ano passado,
sete milhões de dólares com a expansão de
seus serviços. .

Merece destaque, nobres colegas, o fato
de a CTMR haver dado, na execução de seu
plano de investimentos, especial atenção à
zona rural. Em cinco anos, foram instaladas
onze centrais, além de um equipamento de
nominado Renac, que passou a atender às
propriedades mais isoladas. Este trabalho en
fatiza o lado mais nobre da telefonia, o social,
no sentido de dar ao homem do campo condi
ções para desenvolver suas potencialidades,
bem como dotá-lo do conforto da cidade,
contribuindo para sua fixação no meio rural.
Em agosto de 1989 foi implantado o primeiro
Sistema Multiacesso, complementando o

.atendimento às propriedades rurais mais dis
tantes. Em 1990, mais três Centrais serão
inauguradas, totalizando quatorze Centrais
Rurais.

O atendimento às categorias de mais baixa
renda tem sido feito com a implantação de
TP's, telefones públicos, com a meta de 1
TP para cada 500 habitantes ou 1 TP por
knr. O crescimento dessa modalidade de ser
viço é evidenciado pelo consumo de fichas,
que evoluiu de 7 milhões e 633 mil, em 1988,
para 9 milhões 120 mil e 700, em 1989.

Mantendo a tradição de atualizar-se com
as mais modernas técnicas de gestão e de
novas tecnologias, a CTMR está adequan
do-se na área da informática, com a utilização
de equipamento moderno e de grande porte,
para atingir a completa automatização de
seus serviços administrativos, visando à cons
tante melhoria da qualidade do serviço pres
tado à comunidade.

É bom, nesta hora, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, cumprimentar e parabenizar a di
reção e os funcionários da CTMR de Pelotas,
Rio Grande do Sul, cujos padrões de quali
dade e desempenho são em níveis superiores
à média nacional. A verdade é que tudo isso
foi possível pelo valor e liderança do ex-De
put.ado e ex-Prefeito de Pelotas, hoje na Pre
sidência da CTMR, Dr. Ari Rodrigues Al
cântara, homem cuja capacidade de trabalho
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mais uma vez fica patenteada. Pelotas e re
gião agradecem a esse sempre Deputado Ari
Alcântara. O Ministro Antônio Carlos Maga
lhães marcou sua presença como Ministro de
Estado das Comunicações com o trabalho
profícuo da CTMR, sob a direção de Ari Al
cântara. Nossos cumprimentos ao Ministro.
Tenho certeza de que a atual Secretaria Na
cional de Comunicações, na pessoa do emi
nente gaúcho Joel Rauber, haverá de con
templar a comunidade de Pelotas com o mes
mo desempenho que o próprio Ministério dis
pensou nestes últimos cinco anos.

Aproveito, ainda, para solicitar ao Sr. Se
cretário Nacional de Comunicação, Joel Rau
ber, que proceda a estudos, em face da Me
dida Provisória n° 151190, do Governo Fede
ral, para que não seja retirada da sede, Pelo
tas, a administração da empresa CTMR, tão
eficiente na administração pública, o que dig
nifica sobremaneira a atual direção.

o SR. HARLAN GADELHA (PMDB 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna para denunciar a ameaça de para
lisação de cerca de 4 mil trabalhadores rurais
da Usina Santa Teresa, no Município de
Goiana, Pernambuco, como protesto pelo
não-pagamento dos seus salários.:

Infelizmente, não é de hoje que os traba
lhadores rurais da Mata Norte do Estado pre
cisam mobilizar-se para defenderem os seus
direitos. O desemprego ronda o campo anual
mente, entre 10 de março a 15 de abril, quan
do as usinas e destilarias encerram a moagem,
diminuindo o seu pessoal para os serviços
estritamente necessários, como a manuten
ção de seus equipamentos. Agora, com o PIa
no Collor, os usineiros demonstram extrema
má vontade no pagamento do salário de seus
empregados. .

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Goiana denuncia que a direção da Usina San
ta Teresa, alegando estar com o capital retido
no Banco Central, devido ao pacote econô-

'mico do Governo Federal, vem liberando,
ono momento apenas um adiantamento sala
,rial de duzentos a trezentos cruzeiros. No
dia de ontem ocorreram negoêiações entre
as partes, ficando acertado que o pagamento

,será efetuado o mais breve possível.
Portanto, em função do grave problema

social criado na região, que abrange os muni
cípios de Condado, Goia.na, Itaquitinga, Iga
rassu, Itambé e Nazaré da Mata, e em função

; do desejo dos trabalhadores de verem o as-
sunto resolvido, solicito a intervenção do Go
verno Federal, através do Ministério do Tra

.balho e Previdência Social, para a solução
do litígio.

Muito obrigado.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr'" e Srs. Deputados, é com certo constran
gimento que venho a esta tribuna, porém
cOI).sciente do meu dever parlamentar, para
anunciar uma previsão não !Ul,dto favorável
para o Nordeste brasileiro. E que, pelas visi-

, t~s que fiz nos últimos dias ao interior do

Rio Grande do Norte e pelas informações
que chegam da região, a seca parece inevitá
vel. O homem do campo já começa a inquie
tar-se. E isto é urna situação grave.

Veja Sr. Presidente o que significará para
o Nordeste uma estiagem no momento. Justa
mente quando o Presidente nordestino, Fer
nando Collor, começa a impor uma política
de contenção dos gastos e desembolsos públi
cos, uma catástofre dessa natureza imporá
que o Governo Federal dê com rapidez a
sua presença.

E como será esta presença? Evidentemen
te. através da liberação de meios e recursos
financeiros que permitam ao nordestino ven
cer a adversidade decorrente da seca.

Sr. Presidente, já é hora de enfrentarmos,
de uma vez por todas, esta questão. A seca
nordestina é plenamente contornável. Os
seus efeitos ocorrem pela falta de uma estra
tégia política, capaz de armar uma ação técni
ca que crie as pré-condições para o combate
eficaz a este processo cíclico que se abate
sobre o Nordeste. Por exemplo: uma política
racional de açudagem, nas pequenas, médias o
e grandes propriedades, criaria o caminho
natural do armazenamento para fazer frente
aos períodos de longa estiagem. Outro aspec
to: o crédito. Este item é de fundamental
importância. Sem o crédito móvel, bem
orientado, chegando na hora certa junto ao
agricultor, jamais se poderá ter regularidade
de produção, de montagem de infra-estru
tura, inclusive de irrigação. Tudo isto é um
conjunto harmônico de providências.

Sem estas preocupações, estaremos sem- o
pre à mercê dessas secas periódicas no Nor
deste brasileiro.

Sr. Presidente, a proposta que trago nesta
hora é no sentido de que o Presidente Fernan
do Collor designe uma comissão especial para
estudar medidas a curto, médio e longo pra
zos, ligadas ao combate à seca no Nordeste.
Isto porque estamos na iminência de uma
nova estiagem na região, e o Governo precisa
ter a sua estratégia definida para combatê-Ia.

Espero que a idéia ora sugerida seja aco
lhida e dessa forma o Nordeste tenha para
os próximos anos uma política de Governo
definida e objetiva para evitar os flagelos que
tantas vezes se repetiram no passado.

É o que tinha a dizer. o

O SR. SAMIR ACHÔA (PMDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente. Sr" e Srs. Deputados. Portaria n' 65,
decorrente do pacote de medidas provisórias
elaborado pelo Poder Executivo, trata da li
beração de recursos dos Sindicatos, para a
continuidade dos seus serviços, contemplan-

odo apenas os organismos sindicais vinculados
aos trabalhadores.

A providência é tão justa quanto incom
pleta. Se mantida como está, significará uma
ofensa inconcebível ao princípio da isonomia
constitucional, que ordena o mesmo trata
mento jurídico para as situações análogas.

Ora, os sindicatos, na, organização traba
lhista brasileira, obedece\n °à mesma legisla

,ção e a idênticos princípios, iguais obriga-

ções, com referência aos seus filiados. Conse
qüentemente, não há como alijar os sindi
catos patronais, no que tange à liberação dos
seus recursos., que deve ser feita na mesma
proporção da medida tomada para as repre
sentações dos trabalhadores.

'Deve-se lembrar, por outro lado, que há
sindicatos patronais representativos de em
pregados, como, por exemplo, o Sindicato
dos Ambulantes, enquanto o Sindicato dos
Bares e Hotéis, acolhendo a representação
de noventa por cento das microempresas,
abriga, na verdade, pessoas em condições
econômicas análogas à dos empregados, en
contrando-se micro-empresários com rendi
mentos inferiores a um trabalhador metalúr
gico ou à maioria dos que compõem os qua
dros laborais da informática em geral.

A diferenciação não pode ser aceita, por
injusta e discriminatória, impondo-se a alte
ração da Portaria n' 65, para que sejam bene
ficiados, também, os sindicatos patronais.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. SÓLON BORGES DOS REIS (PTB
,-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
oPresidente, Sr" e Srs. Deputdos, a Comissão
, de Educação, Cultura e Desporto da Câmara
dos Deputados reuniu-se esta manhã, por ini
ciativa e sob a Presidência do Deputado Car
los Santana, seu Presidente, a fim de exami
nar o conjunto de Medidas Provisórias sub
metidas à apreciação do Congresso Nacional
e avaliar sua repercussão na área da educa- o
ção, da cultura e do esporte.

Durante três horas e meia, aquele órgão
permanente desta Casa debruçou-se sobre a
matéria em pauta, estudando as múltiplas im
plicações daquele conjunto de medidas sobre
o campo de atuação específico do colegiado
e do Congresso, de modo geral, de sorte a
overificar os desdobramentos de sua aprova
oção pelo Legislativo Nacional.

Alguns as~ectos das referidas medidas fo
ram considerados em conflito com a Consiti
tuição Federal; outros, colidentes com a legis
lação em vigor. Outros, ainda foram tidos
como intempestivos, sem consideração do
mérito. Examinou-se em que extensão a Me
dida Provisória n° 150, principalmente, pode
atritar com o que grande parte dos integran
tes mais atuantes da Comissão considera con
veniente não alterar agora, sem maior estu
do.

Mereceu destaque, na palavra dos inte
grantes da Comissão, a extinção de órgãos
do Ministério da Educação ou sua transfe
rência para outras áreas do organograma do
Governo Federal. Dissipou-se definitivamen
te a dúvida sobre a inopinada e equivocada
extinção da CAPES, Comissão de Ap~rfei

çoamento do Pessoal do Ensino Superior,
que,. no MEC, completa, aprimora, estende
e. aprofunda a formação profissional de do
centes e técnicos do ensino de 3" grau, incluin
do as universidades. Na realidad~, o próprio
Executivo reconheceu a precipitação e o
equívoco ao incluir em, medida provisória,
a extinçã~ da CAPES. O Governo já admitiu--o
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o engano, providenciando a correção da fa
lha...

Com a presença de grande número de fun
cionários interessados, foi tratada a questão
relativa à transferência do INEP - Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos, que já te
ve, no passado, até os anos 60, seus dias de
glória, do Ministério da Educação para a Fun
dação Roquete Pinto. Da mesma forma, o
pessoal da Fundação Educar esteve presente
à reunião desta manhã, na-Comissão de Edu
cação batell1do-se contra a extinção desse ór
gão. Prevaleceu, nos pronunciamentos dos
parlamentares, a tese de que é preciso enxu
gar o Ministério, contrapor-se ao oneroso in
chaço e dotar de recursos mais as escolas do
que as repartições burocráticas do MEC.

A conclusão a que se chegou de credenciar.
·uma comissão de três deputados - um do
PMDB, outro do PFL e outro do PSB 
para ir ao Ministro da Educação imediata
mente advogar a retirada da Medida Provi
sória nU 150 -ou, se isso não for conseguido,
ao menos a participação do Ministro na solu
ção parlamentar pelo próprio Congresso,
com a aceitação de emendas - dá uma idéia
da importância da reunião desta manhã, na
Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

O conjunto de medidas provisórias que
compõem o chamado Plano Collor tem prazo
até 15 de abril para ser votado pelo Congres
so. Mas é bom nos lembrarmos de que a Se
mana Santa, de 8 a 15 do próximo mês, se
intercala nesse calendário apertado, com o
prestígio das comemorações religiosas sem
pre respeitado. As reuniões. de bancadas e
líderes precipitam-se. A corrida contra o tem
po regimental, contra a folhinha, já se trans
forma em corrida contra o relógio.

Terminada a votação do Plano Collor, ou
seja, dentro de duas semanas, pouco mais,
um debate acalorado abrir-se-á no País, no.
plano da educação: sobre a nova Lei de Dire-

·trizes e Bases da Educação Nacional.

o SR. LUIZ SOYER (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - SI. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, não se pode confiar
exclusivamente ao Poder Público a educação
do povo, mesmo quando a Constituição a
declara um direito de todos e um dever do
Estado. Esse dever precisa ser partilhado
com a sociedade, como um todo, e com cada
um dos seus grupos responsáveis.

Nesse sentido, cabe-nos louvar a Associa
ção de Educação do Homem de,Amanhã de
Brasília, popularmente conhecido como
"Guardinha" , entidade filantrópica,. sem fins
lucrativos, considerada de utilidade pública
federal e local, registrada na Secretaria de
Serviços Sociais e no Conselho Nacional de

·Serviço Social, com sede e foro na Capital
da República.

A "Guardinha" tem como objetivo pro
porcionar aos menores entre 14 e 18 anos
educação cívica, profissional, intelectual, so
cial e cristã; orientar as famílias no sentido
de sua reorganização e do seu ajustamento,
sempre que necessário; promover a coloca
ção do menor como educándo estagiário em

empresas particulares ou repartições públi
cas.

Entre os problemas já enfrentados pela ins
tituição, consta a recolocação de 39 menores
lançados à ociosidade, a prevenção ao uso
de drogas e às práticas criminosas, aguardan
do-se o Estatuto do Menor para legalizar a
atuação da obra.

Os menores são bolsistas estagiários do pri
meiro grau, com seguro de acidente, sem vín
culo empregatício, ganhando 95% do salário
mínimo, com cursos profissionalizantes, em
regime de semi-internato, com aulas notur
nas.

Isso se coaduna com a Lei n" 6.494, de
7 de dezembro de 1977, sobre estudantes do
segundo grau, com estágio sem vínculo em
pregatício, podendo receber bolsas.

Precisamos, no projeto ora em tramitação
nesta Casa, aproveitar a legislação existente,
propiciando essas condições ao primeiro
grau.

Finalmente, queremos louvar o trabalho
executado pela Dr" Hallé Caiado de Castro
Rolles na "Guardinha" de Brasília.

Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente.

O SR. DORETO CAMPANARI (PMDB
-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Srs.
I'residente, Sr'" e Srs. Deputados, ninguém,
em sã consciência, deseja que o Governo seja
obrigado a fazer demissões em massa, mas
ninguém admite que continue a duplicidade
de empregos fora das permissões do texto
constitucional, nem a ociosidade paga, no
serviço público.

É preciso estudar detidamente o assunto,
para encontrar um justo termo entre a redu
ção dos gastos públicos e a crise social provo
cada pela despedida repentina de dezenas de
milhares de funcionários públicos.

Torna-se necessário reduzir o custo social
da nossa remodelação financeira, de certo
capaz de inibir a espiral inflacionária e restau
rar a confiança na moeda, facilitando sua re
grada circulação e evitando, ao mesmo tem
po, a hiperinflação e a recessão.

O melhor caminho para a solução do pro
blema será um reajuste da máquina adminis
trativa, pois há muitos setores com pessoal
insuficiente - como ficará a Secretaria da

.Receita Federal, com a enorme ampliação
da sua missão fiscalizadora - enquanto nou
tros sobram funcionários ociosos.

Essa constatação aplica-se, igualmente, às
empresas privadas, subtamente desarvoradas
com as medidas provisórias, as quais devem,
no entanto, enxugar sua folha de pagamento,
demitindo cem para que possam sustentar o
pagamento de mil empregados.

De resto, é viável acontecer que, tanto nas
empresas privadas como no setor público, se
ja melhor suportar um déficit de porte médio
do que alimentar a ociosidade, hoje paga for
temente pela Previdência Social, por via do
seguro-desemprego e do FGTS.

O maior problema do País, na verdade,
é o déficit público. Mas é preciso eliminá-lo'
mais às custas de' gastos adiáveis, como os
incentivos fiscais, do que por medidas mais.

rigorosas de redução das despesas com fun
cionários federais.

Louvável é a solução do enxugamento da
liquidez da moeda, bem como a contenção
dos títulos governamentais colocados no mer
cado para financiar despesas públicas.

Mas é melHor a contenção dos gastos admi
nistrativos do que o corte profundo na buro
cracia.

Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente.

O SR. MATHEUS IENSEN (PMDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presi
dente, Sr'" e Srs. Deputados, um dos papéis
do Estado é o de proteger a moralidade públi
ca e, neste sentido, não há país organizado
do mundo que não disponha de legislação
capaz de coibir os espetáculos e publicações
imorais ou obscenas, tendo em vista a defesa
da integridade moral do povo, a começar pelo
grupo familiar, por onde se tem instilado a
decomposição, como aconteceu, na Antigüi
dade, entre os judeus - Sodoma e Gomorra
- e os romanos, destruído seu império pela
decadência dos costumes.

Acontece que a Constituição em vigor,
quando limita o poder de tributar, proibiu
a instituição de lançar impostos sobre livros,
jornais, periódicos e o papel destinado à sua
impressão.

A intenção é das mais louváveis, do ponto
de vista cultural. Ocorre porém, que isso faci
lita os investimentos dos que exploram o vício
e a imoralidade por meio de publicações que
incitam principalmente o sexo, existindo cen
tenas de revistas e editando-se livros eróticos
em grande quantidade, no País.

Para evitar a continuidade desse abuso,
apresentamos proposta de emenda à Consti
tuição, acrescentando o seguinte parágrafo
ao art. 150 da Carta Magna:

"§ 79 A vedação do inciso V, d, não
se aplica às publicações consideradas por
lei. como ofensivas à moral e aos bons
costumeas, bem como o papel destinado
à sua impressão."

Trata-se, como salientamos, de proposta
tão justa quanto óbvia e razoável, dispen
sando qualquer justificativa, pois ela está es
crita no coração de cada brasileiro, povo pre
dominantemente cristão, interessado na de
fesa permanente dos valores supremos da fa
mília brasileira.

Essas publicações se apresentam tão noci
vas quanto as drogas, envolvendo principal
mente a adolescência, não se compreendendo
que, ao mesmo tempo que se lançam tributos
sobre os gêneros de primeira necessidade,
se permita a imunidade tributária sobre os
a tais veículos de destruição dos nossos supe
riores valores morais.

Temos certeza da aprovação dessa propos
ta, reconhecido que se reflete neste plenário
o espírito cristão da família brasileira.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. MENDES RmEIRO (PMDB - RS.
'Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. presi
dente, Sr'" e Srs. Deputados, Collor é comu
nicador em sua origem. Tal como dizia o in-
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5ubstitutível Chacrinha, sabe a alma do negó
cio: "Quem não comunica, se trumbica..."

Faz tanto tempo que perdi a conta, afirmo,
onde ando, onde tenho ou faço espaço, ser
impossível governar sem os meios de comuni
cação. Não fosse o novo Presidente um mes
tre em "marketing", forçando notícias por
atitudes, palavras e atos, o governo paralelo
do PT, que não é governo e tem tanta legiti
midade como teria o de qualquer partido pro
curando aparecer, estaria na crista da onda,
abafando o legitimado pelo voto. Collor sen
tiu e passou na frente. Ele é a estrela (no
bom sentido) e nenhum figurante vai roubar
a cena, pela singela razão de não estar no
"script" para as passagens essenciais do espe
táculo.

E, depois, ainda perguntam as razões pela
quais os eleitores votam em homens e não
em partidos. É simples. Cristalino como água
de poço. O homem é o ponto de referência.
O homem é confiável. O partido, no Brasil,
ainda é uma tentativa de organização com
credibilidade se e quando os homens que os
representam firmarem coerência. Coerente
é conhecer de um governo eleito e trabalhar,
cada um em seu papel vendo o bem de todos
e não o eventual brilho de uma atitude iso
lada.

Collor não tem intermediários. Não usa
a figura do "mandar dizer". Assume. Vai
além. Faz-se alvo de cobrança. E isso con
quista. mostra que a casa tem dono. E antes
não tinha. Era tão insonso o comando que

· todos mandavam e ninguém se entendia. Os
ministros podem ser maus. Mas são dele. O
plano, idem. Porém, tem seu aval. Há um
Presidente capaz de ser notícia sem descer
da postura Presidencial e sem permitir que
a maior e mais triste das especulações, a da
mentira e do falso sábio, ganhe curso.

Terminou a República do boato. E qual
· quer governo paralelo.

Não votei em Collor. Porém, ele anda certo
em despedir quem não trabalha, desativar
frotas de ônibus especiais, vender imóveis
ocupados por apadrinhados, negar nosso di
nheiro para socorrer empresas falidas e não
colocar dinheiro bom em cima de órgãos re
petitivos, sem nenhuma utilidade. Está erra
do punindo a poupança. Em resumo, é este

·0 plano.
As injustiças das cadernetas e salários, a

· gente briga para corrigir. Mas sabe com quem
briga. A omissão, esta sim, seria indescul
pável..

O bom é que ficou fora o boato, o maior
responsável pela anarquia. Este perdeu o em
prego após o "aviso prévio", com a célebre
bàrrigada do Simonsen ministro.

o SR. FERES NADER (PTB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Srs. Deputados, no acaso da folia de Mo
mo o município fluminense de Parati, no Es
tado do Rio de janeiro, comemorou os seus
460 anos de fundação. Considerado o maior
conjunto arquitetônico em homogeneidade
pela Unesco e tombado pelo Patrimônio His
tórjco.

A história mostra que o apogeu do muni
cípio ocorreu no século 18, quando se tornou
o segundo principal porto de escoamento do
ouro que vinha de Minas Gerais.

Em 1660 Parati foi a primeira cidade proje
tada do País, sendo, portanto, uma legítima
representhte do Brasil Colonial. Em su"as
ruelas de calçamento pé-de-moleque há um
pedaço da história do Brasil. Para preser
vá-las é proibido o trânsito de carros. Suas
400 casas e 30 sobrados foram um quadro
fascinante da arquitetura de antanhos, lem
brando figuras luminares dessa arte secular.

O poético município é cercado por belas
praias, algumas mais distantes, como Baré,
Conceição, Lula, Managuá, Rosa, Verme
lha, Caraíba e Deserta. No centro, fica a praia
do Pontal. Ao norte, Jabaquara, Corumbê,
Grande, Graúna, Jundiaquara, Barra Gran
de, São Roque, Taquari, São Gonçalo e Tari
tuba. Ao sul, Parati-Mirim, Laranjeiras, So
no e Ponta Negra, além da belíssima Trin
dade.

Parati abriga igrejas do século 18: Nossa
Senhora dos Remédios, Nossa Senhora das
Dores, Nossa Senhora do Rosário e Santa
Rita, além do Museu de Arte Sacra.

À noite a cidade mergulha num clima de
romantismo, com os seus bares e as suas se
restas.

Ao longo dos seus 460 anos de fundação,
Parati conserva um pouco da nossa história
e quadros deslumbrantes pintados pela pró
pria natureza.

Por tudo isso, Sr. Presidente, queremos
abraçar a comunidade de Parati, sempre hos
pitaleira e fidalga, e, ao mesmo tempo, cum
primentar os seus poderes constituídos, na
data do aniversário do município.

Muito obrigado.

o SR. NAPHTALI ALVES DE SOUZA
(PMDB - GO. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, está
em jogo o futuro da Nação brasileira. A em
preitada de levar a bom porto uma economia
que faz água por todos os lados não está ape
nas afeta ao Governo.

O êxito do Plano Brasil Novo depende fun
damentalmente da colaboração de todos os
segmentos da sociedade. Pelo menos desta
vez espera-se que não somente a classe assala
riada faça sacrifícios. Torna-se extremamente
necessário que baqueiros, grandes empresá
rios e exportadores, neste momento grave
para a Nação, participem da cruzada pela
recuperação da economia.

Nunca se ganhou tanto neste País sem fazer
força. Nunca se sonegou tanto. Nunca se pri
vilegiou tanto o especulador, nem a "lei de
Gérson" jamais foi seguida com tamanha fre
qüência. Mais do que nunca, o capital especu
lativo prevaleceu sobre o trabalho produtivo.
Tudo sob a proteção e as benesses do Estado'
perdulário, partenalista e cartorial.

Chegou a hora daqueles que se blfneficia·
ram da inflação, através de privilégios ou de
mecanismos especulativos, - banqueiros e
empresários - voltarem a destinar às ativi-'

. dades produtivas ou aos investimentos éom.

retorno econômico e social o capital que mo
veu a maior ciranda financeira de que se teve
notícia.

Os meios de comunicação anunciam a cada
dia demissões de empregados por empresá
rios inescrupulosos que não estão acostuma
dos a um mínimo de sacrifício em favor da
coletividade.

À classe empresa:rial, Sr. Presidente, dirijo
apelo no sentido de colaborar no esforço de
guerra no qual toda a sociedade está empe
nhada, para que não ocorra a argentinazação
do Brasil.

Como disse o Presidente Collor, o plano
de reconstrução nacional não pertence mais
ao Governo nem ao Congresso. Está nas
ruas, nas filas dos bancos, nas feiras, do dia-a
dia do povo. Recebeu, segundo as últimas
pesquisas, 87% de aprovação popular. Até
mesmo setores da esquerda reconhecem ser
ele o único e último instrumento viável diante
da situação pré-falimentar em que se encon
tra o País.

No pacote econômico, em tramitação no
Congresso Nacional, estão depositadas as úl
timas esperanças de uma classe sofrida e mar
ginalizada, vítima da monstruosa inflação que
reduzia seu poder de compra na ordem de
quase 3% a cada dia, enquanto engordava,
em proporções geométricas, as contas de uma
minoria privilegiada e inerte.

Faz-se necessário, portanto, que os setores
produtivos se engajem ao lado do Governo
no propósito de reconstruir a riqueza nacio
nal, através do trabalho, do investimento na
produção, da geração de emprego e na serie
dade fiscal e ética, pois só assim esta riqueza
poderá ser dividida eqüitativamente entre to
dos os cidadãos brasileiros.

O SR. SALATIEL CARVALHO (PFL 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr' e Srs: Deputados, aproveito
a oportunidade para levar ao conhecimento
desta Casa o teor do telex que encaminhamos
aos Ministro da Economia, ProÍ' Zélia Car
doso de Melo, e da Infra-Estrutura, Dr. Ozi
res Silva solicitando urgentes providências
com o objetivo de atenuar a grave crise en
frentada pela Cia Hidroelétrica do São Fran
cisco - CHESF.

Tendo, Sr. Presidente, a elevada responsa
bilidade de gerar e transmitir a energia elétri
ca que é consumida na Região Nordeste, a
CHESF vem atravessando nos últimos meses
a mais grave crise de sua existência.

Conforme pronunciamentos que temos fei
to desta tribuna, denunciando a gravidade
da situação daquela. estatal, esse quadro de
dificuldades chegou a tal ponto que desde
o mês de dezembro de 89 a empresa vem
atrasando sistematicamente o pagamento de
seu pessoal.

Como conseqüência dos consecutivos atra
sos no pagamento dos salários, os trabalha
dores tiveram que recorrer ao expediente da
greve, paralisando por diversas vezes suas ati
vidades, colocando sob risco o fornecimento
de energiáelétrica p"úa-os centros consumi-

. dores do Nordeste .
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Com a decretação do Plano Brasil Novo,
do Governo Collor, a CHESF teve bloqueada
parte dos seus recursos que estavam aplicados
no mercado financeiro; mais especificamente
o montante necessário ao pagamento da folha
de março. Desta forma, está ocorrendo um
novo atraso no pagamento dos salários e os
trabalhadores já se decidiram pela realização
de nova greve, com início marcado para ama
nhã, 5' feira, 29 de março.

Fazemos, portanto, veemente apelo às au
toridades, principalmente aos Ministros Zélia
Cardoso de Mello e Ozires Silva, para que
viabilizem uma urgente solução para resolver:
o impasse em que se encontra a CHESF, uma

,vez que se trata de uma empresa cuja ativi
dade é essencial para a região nordestina.

o SR. UBIRATAN SPINELLI (PLP 
MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o sesqui
centenário da Polícia Militar de Mato Grosso,
criada em 1840, durante o Governo imperial,
é motivo de júbilo cívico, encerrando uma
efeméride das mais gratas em nosso Estado,
mas, ao mesmo tempo, nos serve de ensejo
para alimentar a situação sócio-financeira em
que se encontra aquela nobilitante institui
ção, motivo de orgulho para todes os mato
grossenses, pelos preciosos, constantes e in

'substituíveis serviços prestados à coletivida
de.

Dentro das normas constitucionais, aquela
instituição estadual é responsável pela preser
vação e manutenção da ordem pública no
Estado de Mato Grosso. Entretanto, para o
cumprimento da delicada e árdua missão, da
maior importância nos dias atuais - quando
a escalada da violência atinge todos os pontos
do País -não conta com o mínimo de instru
mentos necessários, enfrentando crescente
pobreza de dotações, incapacitada em termos
de material e equipamento profissional e, o
que é pior, enfrenta um padrão de venci
mentos absolutamente insuportável, princi
palmente se comparado com o de outros Es
tados da Federação.

Indubitavelmente, a eficiência do trabalho,
tão delicado quanto cercado de periculosi
dade, do policial militar depende da segu
rança de que sua família não vai enfrentar
necessidades e privações; mas o que tem
ocorrido, no atual Governo estadual, é um
tratamento insuportável à corporação, como
se seus membros fossem párias da sociedade,
escória do funcionalismo público estadual.

Em nenhum momento da história de Mato
Grosso o policial percebeu, como agora, me
nos do que um salário mínimo para cumprir
sua missão de pai de família, situação que.

,leva muitos à delinqüência e deixa a maioria
em busca de outro emprego, quando não vão
servir'; como "leões de chácara", em boates,'
nas horas de descanso. ,

A generalizada miséria dos membros da'
sesquicentenária corporação reclama urgen
tes medidas da administração pública, para
evitar a continuidade dos desajustes familia-'
re~2rovocados pela falta de ,!ssistência aos

filhos, das múltiplas conseqüências sociais ge
radas pela crise financeira insuportável.

Muitos casos revoltantes ou deprimentes
já fazem parte da vida cotidiana do policial
militar mato-grossense que, no entanto, resis
te a todas as tentações oferecidas pela margi
nalidade bem paga, porque sua formação mo-,
ral supera a própria miserabilidade, enquanto
subsiste a esperança, ainda que tardia, de
dias melhores, razão da existência e sobrevi
vência da instituição.

Pela relevância e pelo risco do Serviço Poli
cial Militar, exigir-se-ía um tratamento mais
condigno, não as mordomias faraônicas que
se conferem a felizardos componentes da bu
rocracia, mas um mínimo necessário para a
superação. de um estado de miséria crônica,
.que significa um caminho aberto à corrupção.

Quem defronta uma tabela referente aos
meses de janeiro e fevereiro deste ano desco
bre que o salário líqüido do soldado da polícia
militar é inferior a uma simples notificação
de trânsito ou uma fiança paga por um contra
ventar qualquer.

Um cabo PM e um soldado, com todas
suas gratificações, de localidade especial, ris
co de vida, serviço ativo e auxílio moradia,
recebem o irrisório.

Estamos cientes de que um cabo PM está
ganhando, em Mato Grosso, menos do que
um trocador de ônibus e muito ,menos do
que um motorista profissional, apesar do ris
co de vida inerente à profissão, dos serviços
extraordinários, das duras missões a executar
diariamente.

Essa situação intolerável não pode conti
nuar.

A administração deve convencer-se de que
a manutenção desses níveis salariais insupor
táveis da Polícia Militar põe em risco não
apenas a sobrevivência individual dos que re-'
cebem tão exíguos salários, mas faz periclitar
a própria segurança social, com a defecção
dos melhores elementos e, por vezes, a alian
ça com a criminalidade, para garantia da pró
pria sobrevivência de alguns soldados.

O PM precisa não apenas de uma formação
cívica e militar sólida, mas de servir a um
ideal elevado, para não se corromper diante
das facilidades que a criminalidade cria, im
punemente, a cada dia que passa.

Não pode garantir a segurança alheia quem '
não tem a sua própria prevenida.

Era o que tínhamos a dizer.

o SR. MAURÍLIO FERREIRA LIMA
(PMDB - PE. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Po
der Legislativo precisa encontrar uma solu
ção para um dos principais problemas criados
com a reforma monetária do Plano Collor:
a reposição dos cruzados novos retidos pelo
Banco Central daqui a 18 meses. Por um lado,
a pesar do parcelamento previsto na Medida
Provisória n' 168, a liquidez poderá explodir
com a reentrada de bilhões de dólares que
ficaram escondidos nos computadores das au
toridades econômicas. Por outro, não pode
mos admitir que o Governo simplesmente

,confisque esses valores, que muitas vezes re-

presentam o fruto de toda uma vida de traba
lho.

Enviei a esta medida duas emendás que
se constituem em modesta contribuição em
busca de uma solução para este problema.
Elas estabelecem um teto para os valores em
cruzados novos a serem convertidos nas ca
dernetas de poupança e no mercado aberto.
Acim deste limite, 150 mil BTN para as cader
netas e 250 mil para o mercado aberto, os
depósitos em cruzados novos seriam transfor
mados em certificados de privatização, o que
desviaria recursos especulativos para ativida
des produtivas da economia e permitira a de
mocratização do capital das estatais, com os
mesmos efeitos benéficos já verificados na·
Grã-Bretanha. '
, Faço todas estas considerações tendo em
vista a manchete de primeira página do jornal
O Globo. em matéria assinada pela repórter
Sílvia Faria, revela-se um projeto de criação
de um novo bônus, com o qual o Governo
pagaria todos os recursos captados no mer
cado aberto e retidos pelo Banco Central.
Com isto, se aplicaria um imenso calote na
praça, semelhante ao que, em campanha, Co
llor atribuiu ao programa da Frente Brasil
Popular.

Não sou avesso à punição dos especula
dores. Pelo contrário sempre me posicionei
contra a ciranda financeira. Por isso, posso'
dizer que a criação de um novo papel, quando
já existem mecanismos eficazes para conter
a expansão monetária futura na emissão dos
certificados de privatização, não traz nenhum
benefício e implica em riscos variados, inclu
sive o de aquecer os aspectos não produtivos
e especulativos do mercado financeiro.

Por isso devemos achar uma solução para
o problema da reintrodução na economia dos
cruzados novos retidos pela atual reforma
monetária. Caso contrário, poderão acusar
nos de negligência e inação no futuro.

o SR. ERNANI DOLBRIM (PMDB 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Deputados, pretendo
ocupar esta tribuna para exteriorizar o meu
regozijo por um acontecimento que entendo
digno de registro e comemoração festiva da
,população fluminense.

Trata-se da inauguração da Fábrica Monta
dora de Equipamentos, uma realização da
Confederação Nacional de Defesa ao Defi
ciente - CNDD, presidida pelo Dr. Dirceu
iB. Gianini. Caracterizada pelo seu elevado
sentido sociál em defesa do deficiente, a fá
brica está instalada nas próprias dependên
cias da Sede Nacional da CNDD, à Rua da
Carioca, n" 38, bem no centro da Capital do
Rio de Janeiro. Sua produção está voltada
exclusivamente para o fornecimento gratuito
de equipamentos para deficientes carentes,
com a produção inicial destinada a candidatos
selecionados antecipadamente por emissoras
de rádio.

A solenidade oficial de inauguração será
realizada no dia 3 de abril, às 16 horas, e

. contará com a presença de autoridades fede-
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rais, estaduais, municipais, entidades filiadas
e órgãos de comunicação.

Meus cumprimentos à CNDD, ao Presi
dente Dr. Dirceu B. Gianini, seus abnegados
companheiros e aos deficientes carentes do
meu Estado pelo sonho de um dia que hoje
se transforma em uma importante realidade.:

Muito obrigado.

O SR. PAES LANDIM (PFL-PI. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr~ e Srs. Deputados, faleceu há dias, em
Canto do Buriti, Benjamin Valente Figuei
redo, "seu Bêja", como era conhecido.

Figura humana de irradiante simpatia e
bondade, estive visitando-o no Natal passa-o
do. Pai exemplar, apesar de todas as dificul
dades financeiras, soube criar, com luta e sa
crifício os quinze filhos, entre os quais desta
co um dos maiores amigos da minha vida,
que foi Nonato Valente, dramaticamente fa
lecido há alguns anos. De certa maneira, to
dos os St:us filhos, de minha geração, foram'
meUS fraternos amigos, como o Anibal e o
Clorêto, ~Iém da consideração mútua com
o seu ilustre filho, Dr. Vilmar Valente, ex
Prefeito do Município e médico dedicado do
hospital daquela dinâmica comuna.

Sempre fui um admirador da famfiia Valen
te, meus velhos e queridos amigos, e aqui

'evoco, com emoção, o seu irmão Miguel Va
lente, uma das figuras humanas mais bondo
sas que já conhe.ci na vida, além de Garê
Valente, amigo leal e correligionário político.

Destaco entre os filhos de "Seu Bêja" Do
na Odair Valente, esposa do dinâmico em
presário e líder político da região Marinho
Barreto, cujo jovem filho, Júnior, é uma das
mais promissoras revelações políticas de Can
to do Buriti.

O certo é que o espírito de "Seu bêja",
bondade em abundância, humildade francis
cana, trabalho infatigável, educação no trato,
simboliza toda a alma da família Valente,.
que tinha em Benjamin Valente um velho
jequitibá que a doença implacável arrebatou
do convívio da família e amigos, com toda
a sua resistência espiritual até o último instan
te. de vida.

A toda a famJ1ia enlutada, na pessoa da
nobre viúva, Dona Liduína Valente, envio
a solidariedade de meu mais imenso pesar.

O SR, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
(PT - SP. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, na
madrugada do dia 26 de março último, foi
ao ar, durante quarenta e cinco minutos, a
TV Marti. Trata-se de emissora de televisão
cujos transmissores ficam em um balão esta
cionado sobre águas internacionais na cos'ta
do Estado da F1órida, Estados Unidos, que
transmite sinais de televisão para Cuba. Estes
sinais são captados em Cuba, sem necessi
dade de qualquer equipamento especial. Este
projeto, pago pelo Governo americano, além
do deboche de usar o nome de um herói cuba
no, tem como objetivo situar a televisão cuba
na com mensagens do capitalismo americano.

O Partido dos Trabalhadores repudia vee
mentemente esta intromissão do Governo

dos Estados Unidos em um território sobe
rano. É inadmissível que, no atual estágio
de desenvolvimento das relações internacio
nais, um país independente seja violentado
pela intromissão em suas ondas de rádio, um
direito consagrado pela Convenção da União
Internacional de Telecomunicações, da qual
os Estados Unidos e também Cuba são signa
tários, juntamente com cento e trinta outros
países. Esta provocação dos Estados Unidos
pisoteia os princípios da Carta da ONU sobre
a soberania e a autodeterminação dos povos,
além de desconhecer deliberadamente as
convenções e acordos da Unesco sobre a utili
zação de satélites de comunicação. '

Não é de hoje que o Governo americano
bloqueia Cuba. Existe, inclusive, um blo
queio no intercâmbio de programas de televi
são e de transmissão de rádio e tevê. A televi
são cubana, ainda devido ao bloqueio, não
tem conseguido modernizar-se, porque está
impedida de adquirir no mercado americano
e também em outros países equipamentos
que possam melhorar a qualidade de suas
transmissões de rádio e televisão.

Esta violência ao povo cubano não ficará
sem resposta. Se aceita pela comunidade in
ternacional este tipo de violação~ fica colo
cado em risco todo o sistema internacional
de comunicações, abrindo um precedente se
riíssimo de violação da independência das co
municaçõesnas diversas nações.

Por que Sr~ e Srs. Deputados, este ódio
a Cuba por parte do Governo americano?
Com certeza porque Cuba é um exemplo de
país que soluciona seus problemas fuIidamen
tais com liberdade sobre o capital interna
cional. Por que o Governo americano odeia
Cuba? Porque em Cuba a educação e a saúde,
assim como a comunicação de massa não são
mercadorias à disposição da sanha explora
dora do capital. Porque o povo cubano é po
bre, mas decente, e não se deixa enganar
pelas ditas benesses do capitalismo, cujas
conseqüências são a fome e o desemprego.
Odeiam Cuba porque lá não existem fome
e miséria, matéria-prima da acumulação do
capital.

Nosso protesto em nome das relações inter
nacionais entre Estados soberanos.

O SR, FREIRE JÚNIOR (PRN - TO. Pro
nl1ncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr" e Srs. Deputados, ocupo mais uma .
vez esta tribuna para ter importante docu
mento entregue a S. Ex'; o Sr. Presidente
Fernanco Collor, na presença do Secretário,
da Polícia Federal e da Receita Federal, De
legado Romeu Tuma, no último dia 24, no
Estado de Roraima, pelo Presidente da Asso
ciação Nacional de Desenvolvimento Racio
nal do Garimpo - Andraga:

"Excelentíssimo Senhor Presidente da
República:

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa
Excelência, na qualidade de presidente
da Associação Nacional de Desenvolvi
mento Racional do Garimpo - Andraga
e da Associação dos Revendedores de

Máquinas e Equipamentos para Garim-'
po do Brasil - Armeg, a fim de expor,
em breve síntese, algu.ns aspectos e pro
blemas que afligem desastrosamente es
se importante segmento da atividade
econômica e lançam em desespero a vida
de alguns milhões de trabalhadores bra
sileiros vinculados ao setor.

Os garimpos brasileiros produziram,
em 1988, 110 (cento e dez) toneladas
de ouro - US$ 1.430.000.000; em 1989,
100 (cem) toneladas - US$

. 1.300.000.000, prevendo-se igual produ
ção para o corrente ano. Envolvendo
cerca de 40 (quarenta) indústrias nacio
nais fabricantes de máquinas e equipa
mentos, excluídas, pois, empresas ali
mentadas pelo setor, como as de trans
portes combustíveis e gêneros alimen
tícios; 1.200 (hum mil e duzentas) em
presas comerciais, o setor emprega, ex
cluídos os garimpeiros propriamente di
tos, 300.000 (trezentos mil) trabalhado
res, na indústria e no comércio, consti
tuindo-se no maior importador do sul
do país, em montante que, no ano próxi
mo passado, alcançou a cifra de US$
460.000.000 (quatrocentos e sessenta mi
lhões de dólares). Representa ainda, o
setor garimpeiro, o maior consumidor
de combustível no país, consumindo
22% (vinte e dois por cento) a mais que
o setor agrícola. E emprega entre
900.000 (novecentos mil) a 1.100.000
(hum milhão e cem mil) garimpeiros, di
retamente ligados a lavr:} de minérios.

Por outro lado, a questão garimpeira
tem sido secularmente reduzida a discus
sões em tomo, basicamente, do domínio
ou posse da terra, sem que seja efetiva
mente encarada em termos de seu signifi
cado econômico e social ou do número
de pessoas a que oferta ocupação - de
modo a serem encontradas soluções ra
cionais voltadas para a melhoria de seu
desempenho técnico e econômico, não
só em respeito aos milhões de brasileiro's
que, direta ou indiretamente, dependem
dogarimpo, senão também no interesse
da preservação do meio ambiente e,
quando o caso, dos povos indígenas. A

,tônica da omissão governamental tem si-
do simular a inexistência do setor, quan
do não enfrenta seus problemas episó
dicos simplesmente como "caso de polí
cia", a ignorar-lhe a existência e inevita
bilidade, o significativo número de em
pregos· que oferta (diretamente, para
mais de 1 milhão e quatrocentos mil, co
mo se demonstrou) e a importância eco
nômica e tributária, para o país. Como
se isso não bastasse, os garimpos e o
complexo econômico surgido ao seu re
dor nunca receberam um níquel sequer
de apoio oficial, ainda que fosse na cons
trução e conservação de estradas e pistas
de pouso, a despeito da sua expressiva
participação no bolo tributário.

A verdade, Senhor Presidente da Re
pública, é que jamais qualquer governo
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anterior ao de Vossa Excelência conhe
ceu ou reconheceu como existente, útil
e inevitável a garimpagem no país; nunca
se deu ao trabalho de estudar-lhe a pro
blemática técnica e operacional, o papel
econômico, e significado social, na me
dida em que dinamiza expressiva parcela
da "economia informal" e emprega mi
lhões de trabalhadores sem qualificação
profissional definida, evitando o incha
mento do numeroso exército dos "pes
descalços e descamisados"!. Os garim
peiros do Brasil bem podem, a todo ri
gor, ser colocados entre os "esquecidos"
do subterrâneo social, que estariam, não
fosse o garimpo, a engrossar as fileiras
já extensas dos marginais e desempre
gados das cidades!

Desse modo, Senhor Presidente da
República - se reconhecida sua existên
cia concreta e sua expressão, nos termos
aqui levemente esboçados -, a questão
garimperia não pode, nem deve ser enca
rada sob a ótica simplista das discussões
sobre a posse e o domínio da terra, ou
ainda sob a pressão patrulheira e policia
lesca de um falso "ecologismo", dupla
mente afetado pelo emocionalismo ideo
lógico e pelos reais interesses econômi
cos, internos e externos, que alimentam
a discussão.

As bem-sucedidas experiências das
cooperativas garimpeiras de Pocone,
Diamantina e Jequitinhonha, são exem
plos expressivos, entre outros, de que
garimpo e meio ambiente, garimpeiros
e índios podem conviver harmoniosa
mente, desde que tal atividade mereça
o tratamento legislativo e regulamentar
adequado, voltado a profissionalizar os
seus agentes; impor o uso de equipamen
tos e técnicas (já existentes) não depre
datórias do meio ambiente, suprimir a
garimpagem irregular (em regra, ataba- 
lhoada), aperfeiçoar mecanismos de co
mercialização e tributação, etc. As solu
ções responsáveis e racionais excluirão
o enfoque passional-ideológico que tem
dominado a questão, desde que supe
rada a inércia governamental. Insta es
clarecer a Vossa Excelência, a propósito,
que empresas nacionais já desenvolve
ram, por sua conta e risco, equipamentos
e produtos que excluem qualquer dano
ao meio ambiente, na garimpagem (co
mo a máquina "concentradora", que dis
pensa o uso do mercúrio), não estando
tais produtos e equipamentos em uso ge
neralizado justamente porque o não im
põe o governo. É necessário, também
aqui, Senhor Presidente da República,
dar um "Basta! "ao desgover1?-0!.

Ao manifestar, pois, o júbilo das cate
gorias dos industriais, revendedores, lo
jistas, transportadores e trabalhadores
vinculados aos garimpos, diante da pre
sença de Vossa Excelência nesta região
- gesto que, como a subida ao parIa
tório, por si só traduz a grandeza humana
e política de Vossa Excelência -, que-

rem a Associação Nacional de Desenvol
vimento Racional do Garimpo - An
draga, e a Associação dos Revendedores
de Máquinas e Equipamentos para qa
rimpo do Brasil - Armeg, ponderar a
urgente necessidade de formulação de
uma política racional, consistente e con
seqüente para o setor de garimpagem,
de modo a estancar o perigoso êxodo
garimpeiro para as cidades e reabilitar
um setor econômico cuja importância os
antecessores de Vossa Excelência desco
nheceram. Reivindicam ainda, a Andra
ga e a Armeg, a reabertura - ordenada,
pacífica e planejadamente - das pistas
de pouso e dos garimpos precipitada
mente fechados pela ,imprudência da
queles que desconhecem a grande do se
tor, sua expressão econômica e seu papel
basilar de socorro emergencial aos mi
lhões de "pés-descalços, descamisados e
esquecidos"!

Sirvo-me da oportunidade para trans
mitir a Vossa Excelência as expressões
de meu mais elevado respeito e da mais
sincera admiração. - Eurípides Prudên·
cio de Moura, Presidente.
A Sua Excelência, o Senhor
Doutor Fernando Collor de Mello
Digníssimo Presidente da República Fe
derativa do Brasil"

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) 
Passa-se ao

v - G~ANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Ismael Wanderley.

O SR. ISMAEL WANDERLEY (PTR -o.

RN) - (Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, ocupo
esta tribuna hoje, no horário reservado ao
Grande Expediente, para tecer algumas con
siderações sobre as medidas econômicas ado
tadas pelo Presidente Fernando Collor de
Mello, expressando nosso apoi em relação
às mesmas e tentando, com isso, sensibilizar
alguns segmentos desta Casa para que se so
me a essa corrente que luta pelo reequilíbrio
nacional.

Fernando Collor de Mello não á apenas
o primeiro Presidente eleito pelo voto direto
nos últimos vinte e nove anos. O processo
eleitoral, na forma como foi conduzido, per
mitiu que o Presidente emergisse das umas
revestido da autoridade da maioria absoluta
dos votos válidos. Em sua viagem pelo exte
rior, na posição de Presidente eleito, soube
transmitir com segurança a imagem de um
novo Brasil.

O novo Governo - conforme demonstram
as pesquisas de opinião - veio resgatar aque
la esperança que parecia irremediavelmente
apagada no coração de nosso povo, que, im
buído de todas as razões, perdeu a fé em
seu país e na classe política. O Brasil que
passa agora para a responsabilidade de Collor
de Mello resulta de anos e anos de falta de
planejamento, da mais absoluta incompetên-

cia, da utilização ineficiente dos recursos téc
nicos e materiais, de medidas adotadas de
forma confusa, marcadas pela improvisação
e pela fragilidade, mostrando o retrato cor
roído de uma nação que tinha tudo para dar
certo e até agora não deu. Por tudo isso é
que o êxito do Collor confunde-se com a vitó
ria do próprio País em toda a sua dimensão.

Em recente pronunciamento eu disse aqui
que CoIlor é o chefe de governo que está
recebendo a mais pesada herança até hoje
transmitida por um presidente ao seu suces
sor. O plano econômico era, portanto, algo
que tinha que acontecer, principalmente num
país como o nosso, que estava à beira da
hiperinflação, sem uma política de abasteci
mento, sem medidas sociais de alcance, às
voltas com a alta desenfreada do custo de
vida, especulações, dívida interna insupor
tável, falta de autoridade e de credibilidade.
Ele representa uma nova e eficiente arma
para uma luta eri'cetada contra tudo o que
estava errado no País, e resulta do esforço
e da coragem dos que acreditam na restau
ração da dignidade e viabilidade desta nação.

É fundamental que todos os segmentos res
ponsáveis pelos diversos setores da vida na
cíonal se conscientizem 'desses anseios e não
façam, nos próximos meses, o jogo daqueles
que apostam no desacerto, no insucesso; da
queles que só pensam egoisticamente nos
seus ilusórios ganhos de curto prazo. Eu já
declarei, desta tribuna, que a opção brasileira
pela democracia, com liberdade política e
econômica, é uma conquista irreversível de
nossa gente. Se não estivermos todos atentos
a essa missão histórica, aí, sim, caminhare
mos para o insucesso total.

Na década que se encerrou, a economia
no nosso país passou por muitos altos e bai
xos, mas no que se refere às melhorias do
padrão de vida médio de nosso povo, os resul
tados foram tímidos. Houve deterioração dos
serviços sociais básicos, como educação, saú
de, saneamento e segurança. Igualmente,
houve um comprometimento da infra-.estru
tura econômica nas telecomunicações, ener
gia e transporte. Vimos os problemas sociais
se agravarem e se erguerein à nossa frente
enormes desafios.

A eleição não deve dividir os brasileiros
em ganhadores e perdedores. Mais do que
nunca, é agora que precisaremos de união,
de um trabalho harmonioso que nos permita
li superação dessas dificuldades para que, aí
sim, todos possamos sair vitoriosos.

O Governo Collor nos dá sinais evidentes
de que pretende caminhar na mão certa da
História, sem fugir aos seus desígnos e res
ponsabilidades. A implementação de profun
das reformas sociais sem prescindir do crescí
mento-,econômico, o aceno de um regime de
liberdade de mercados, acabando com subsí
dios e incentivos injustificáveis, a facilitação
das importações, neutralização de cartórios
e uma maior competitividade junto aos seto
res produtivos, são exemplos desses avanços.
. O resgate do respeito e do valor das poten
cialidades brasileiras diante das comunidades
e organi~mos intenlacionais, é outra passo
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importante a ser dado. O futuro nos indica
que pouco a pouco as fronteiras geográficas
cedem espaço à cooperação internacional. E,
nesse particular, o Brasil precisa de uma rede
finição, especialmente para a enorme dívida
contraída junto aos credores externos. Sabe
mos que, nos termos em que se encontra,
não apenas a nossa dívida, mas ri do Terceiro
Mundo em geral, é impagável. Sem confron
tos e sobretudo sem abrir mão de nossa sobe
rania e dignidade, precisaremos buscar novos
meios e termos para promover a renegocia
ção da dívida, privilegiando o crescimento
de nosso país, e com base em juros e prazos
compatíveis com as nossas possibilidades. Te
remos que ter em vista, sobretudo, a garantia
de nosso crescimento, sem aniquilar os meios
de sobrevivência do Brasil é definitivamente
livres dos juros extorsivos que vinham invia
bilizando nossa economia.

Continuando nossa explanação acerva das
medidas submetidas á consideração deste
Congresso, temos que um. dos permanentes
escândalos da burocracia brasileira, no vasto
elenco das i1icitudes administrativas, consis
tia na conivência dos arrecadores fiscais no
lançamento e na fiscalização dos tributos,
quanto à prática, mediante ação, omissão ou
induzimento da sonegação tributária, encora
jando o não recolhimento, no todo ou em
parte, de quaisquer contribuições, devidas à
União acobertamento de crimes contra a Fa
zenda Pública.

Esse favorecimento ilícito tem sido comum
nas repartições arrecadadoras de impostos e
contribuições parafiscais, como a Previdência
Social, onde, nos dois últimos governos, so
braram denúncias da imprensa a respeito do
desvio de recursos destinados tanto ao INPS
como aos seus aposentados e pensionistas.

O rigorismo da nova lei servir~ de instnÍ
mento para que o Secretário da Receita Fede
ral, que cumula com essa as funções de co
mando da Polícia Federal, alcance esses con
traventores e criminosos com a mesma eficá
cia da luta que vem comandando contra o
descaminho e o contrabando em todo o País.

Num aspecto correlato, temos ainda as al
terações tributárias propostas, pelo atual go
verno e que assumem a maior importância
nas novas definições, que recebem ainda que
em carater transitório, compreendendo o res
gate de títulos e valores, com letras de câm
bio, depósitos a prazo, letras imobiliárias, de
bêntures e cálculos hipotecários, transmissão
de ações de empresas de capital aberto, nego
ciadas em bolsas de valores e emissão das
respectivas bonificações"e saques efetuadas
em cadernetas de poupança.

Na verdade, o detentor de caderneta de
poupança, praticamente livre, anteriormen
te, do imposto sobre operações financeiras,
aparece como o mais penalizado por esssa
medida, quando o propósito do Governo era
que este fosse o menos atingido. Acontece
que, nos últimos meses, foi enorme a transfe

,rência de. recursos das demais aplicações para
a poupança, tornando assi,m necess~rio in
cluí-Ia entre os ativos financeiros passíveis
de carga tributária, para. evitar a evasão d'a

maior parte dos recursos pretendidos pma
enxugar a moeda cuja extrema liquidez ali
mentava o processo inflacionári0.

O prazo de dezoito meses, previsto para
a devolução da importância retirada, sob a
guarda do Tesouro Nacional, com juros e
correção monetária, poderá, evidentemente,
ser reduzido, como alterados os percentuais
contributivos, na medida em que se for obten
do o resgaste da saúde do cruzeiro, liberto
das gorduras inflacionárias, que chegariam,
no fim deste mês, a cerca de cem por cento,
verificada uma desvalorização de três por
cento ao dia.

Na verdade, os bancos não estavam Prepa
rados para processar, com' a devida rapidez,
a absorção das instruções emanadas do Banco
Central, quanto à operacionalização' da Me
dida Provisória n° 160, mas, até o fim do
mês, a situação estará normalizada, inclusive
com o cruzado velho disputando ao dólar do
black a obtenção de deságio, como investi
mento dos que armazenaram cruzados - ou
seja papel-moeda - , sem aplicá-los.

Não se nega que o remédio foi amargo,
mas não havia como vencer, de um só golpe,
e sem um ato de grande coragem, a inflação
do Brasil.

Temos ainda um outro avanço referente
à proscrição do anonimato financeiro. Sabe
mos que a maior evasão fiscal no País, rião
constituída em sonegação nem inadimplência
do contribuinte, tem sido propiciada pela fal
ta de individualização dos que realizam ope
rações financeiras, decorrentes de uma omis-
são legal. ..

Para corrigir essa anomalia, foi baixada a
Medida Provisória n" ~65, dispondo sobre a
identificação dos contribuintes, no pagamen
to ou resgate de qualquer título ou aplicação,
beIli como dos rendimentos ou'ganhos de be
neficiários não identificados.

O descumprimento dessa norma sujeita o
responsável pelo pagamento a multa igual ao
valor da operação, com correção monetária
entre a data da operação e o dia do seu efetivo
pagamento.

Estão vedadas a emissão de quotas ao por
tador ou nominativo-endossáveis, a emissão
de cheques de valor superior a cem BTN
sem a identificação do beneficiário, valor que
poderá ser alterado pelo Banco Central, proi
bida a compensação dos que não atenderem
a essa determinação, sujeito o contribuinte
à retenção do Imposto de Renda na fonte,
calculado sobre o valor do resgate recebido,
pela instituição que efetuar o pagamento dos
títulos e aplicações.

Tornaram-se nominativas as ações, só reti
radas da custódia mediante identificação do
detentor. Essa Medida define como sinal ex
terior de riqueza a realização de gastos in
compatíveis com a renda disponível do contri
buinte; considerada a que recebe, abatidas
as deduções admitidas pela legislação do im
posto de Renda em vigor e do pago pelo
contribuinte.

Vimos aí, portanto, alguns aspectos, algu
mas das medidas concedidas pelo novo gover
no, e que estão sendo particularmente ques-

tionadas pllr alguns segmentos de nossa socie
dade. O Plano Brasil Novo é conhecidamente
forte e nunca dantes visto no País, ao mesmo
tempo em que é tecnicamente correto. Aler
tamos para o posicionamento da sociedade
e particularmente dos segmentos represen
tativos desta, pedindo serenidade e objeti
vidade nos passos a serem dados daqui pra
frente, considerando-se o ineditismo das me
didas e a complexidade do quadro econômico
brasileiro, que não permite recuos.

Avançar, neste momento não quer dizer
atropelar obstáculos, e, sim, removê-los. Nos
útlimos anos, foram gritantes os desequilí
brios entre receitas e despesas. As emissões
de moeda e de títulos da Dívida Pública para
gastos nem sempre prioritários, foram abusi
vamente utilizadas.

Tudo isso nos permite um posicionamento
solidário em relação aos planos do governo
recém-instalado. O corte ao empreguismo,
ao superdimensionamento da máquina admi=
nistrativa, à eliminação de projetos não rele
vantes, o fim a subsídios e incentivos não
justificáveis, são passos imprescindíveis nessa
reparação. Não podemos negar que é melho
rando a qualidade dos gastos que o poder
público terá a necessária credibilidade para
exigir dos demais segmentos sociais sacrifí
cios e austeridade. É utopia fechar os olhos
a essa realidade, é absurdo tentar inviabilizar
um plano que dá sinais evidentes de acerto.

Recuperado o equihbrio financeiro e uma
vez controlado o devastador processo infla
cionário, o governo terá resgatada sua capaci
dade de investir efetivamente, nas áreas de
sua exclusiva responsabilidade. Fala-se em
desemprego, fala-se em excessiva recessão.
Mas há que se entender que a recuperação
desses investimentos é fundamental para que
a atividade produtiva a cargo do setor privado
possa se expandir e se modernizar c, aí sim,
criar mais empregos com melhores salários.

O Brasil mudou e não havia alternativas
para o Presidente senão tomar medidas cora
josas e incísivas. A atitude racional, agora,
consiste em compreensão e entendimento,
permitindo ao Governo reações rápidas e efi
cazes para acompanhar os próprios efeitos
do Palno, e garantir-lhe a intocabilidade das
metas sustentadoras.

Não se pode sublimar a inércia em detri
mento da ação, pois que era de ação que
o País carecia. Uma ação forte, capaz de pro
vocar uma reavaliação de caminhos e posicio

'!lamentos. Todos sabemos que os efeitos da
inflação não podiam mais projetar-se sobre
a sociedade como vinha ocorrendo, perver
tendo o caráter nacional e aviltando, de for
ma violenta, o padrão de vida dos brasileiros,
sobretudo dos mais desassistidos. O quadro
não pennita contemporizações, nem tampou
co ações gradualistas que não devolvessem,
logo num primeiro instante, a capacidade do
:Estado de conduzir a política econômica.

A ação corajosa de rompimento com o pas
sado foi tomada; Agora, é administrar com
prudência as condições que nos estão sendo

.oferecidas. Os maus brasileiros devem estar
'mesmo preocupados ao ver sua alegria venéc
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fica chegar ao fim, mas o Plano não foi ferto
para eles. O Plano se direciona ao bem-estar

·do povo, e é natural que uns poucos se sacrifi
quem em benefício da grande maioria brasi
leira.

Num país de oitenta milhões de pobres al
guma coisa tinha que ser feita. Chegou a hora
de contribuirmos para que o nosso País saia
dessa situação crítica a que foi condenado,
mediante o estabelecimento de uma política
social dinâmica, de uma economia de mer
cado estável, sempre com base na justiça so
cial, na correta distribuição de rendas, na re
tomada do desenvolvimento e na reversão
da aspirai inflacionária, unindo o país num
amplo programa de reconstrução nacional.

Não pretendemos, aqui, passar aos demais
companheiros uma visão acaciana. Temos a
exata noção da dimensão dos problemas bra
sileiros e, por isso mesmo, não estamos apos
tando em passes de mágica. Sabemos que
num país com a complexidade do nosso, as
dificuldades não vão simplesmente desapa
recer de uma hora para outra. Mas, como
cremos na viabilidade de nosso País, não po
demos desacreditar do processo de recupe
ração que lhe está sendo proposto. .

Em que pese a todos os nossos problemas,
não podemos mais encarar o Brasil como uma
promessa. Nós somos uma realidade, por
nossa dimensão geográfica, populacional e
econômica. O tempo é aqui e agora. Precisa
mos dar curso às medidas que se fazem neces
sárias, o mais rápido possível, para que, de
forma igualmente rápida, comecemos a co
lher os frutos do reequilíbrio nacional e, en
fim, comemorar a grande vitória na luta em
defesa dos interesses maiores de nosso País.

Sr. Presidente, Sr" e Sr' Deputados, temos
acompanhado os promunciamentos de mui
tos companheiros da Câmara dos Deputados,
alguns até surpreendentes.

No dia de hoje quando fazemos este discur
so não podíamos deixar de por em realce
que, ao ligar a televisão pela manhã, ouvimos
o economista do PDT, César Maia, tecer co
mentários elogiosos ao Plano Brasil Novo,
do Governo FernaÍldo Collor. Há poucos ins
tantes, no Pequeno Expediente, um Depu
tado do PCB admitiu acertos no plano e con
denou aqueles setores radicais que, ontem,
os excluíram de uma reunião por que não
têm o propósito de contribuir com o País,
mas de alimentar os ressentimentos, os ódios
e as frustrações de uma campanha perdida.
Admiro esses senhores, como'o Economista
César Maia, o próprio economista do PT e
o Deputado do PCB, que entendem que o
momento grave' e sério porque o Brasil atra
vessa exige de imediato, uma posição dura
a firme do Governo, unido pela vontade do
pú'lo, da grande maioria de todos os brasi
leiros, numa eleição disputada em dois tur
nos.

Temos uma grande responsabilidade aqui,
no Congresso Nacional, em razão da nossa

·Constituição, que deverá ser observada e res
:peitada. Analisemos, sim, as emendas, mas
·p~nsando que um projeto como este exige
uma parcela de sacrifícios da maior parte da

população, para que os milhões de brasileiros
que não participam da riqueza nacional te
nham vez e possam ingressar neste processo.

Tenho certeza de que esta Casa havera de
corresponder não ao Presidente Fernando
Collor, mas aos anseios da população que,
firme e corajosamene, dá o seu testemunho
-isto é verificado através das pesquisas reve
ladas pela imprensa - que está de acordo,
de que aprova o plano, de que chegou a hora
de capital pagar, ser penalizado, e não mais
trabalhador.

E não me venham com embustes. Alguns
estão comparando as atuais medidas com o
Plano Cruazado. O Plano Collor é absoluta
mente diferente, mesmo porque o Plano Cru
zado permitiu uma escalada inflacionária, on
de a Iiquidez se tornou tão grande que os
produtos desapareceram da prateleiras. En
tão, na lei de mercado, da oferta e da procura,
chegamos àquele ponto.

O pacote é sério, duro, rígido, porém te
mos de levar em consideração que o nosso
País exigia essas medidas. Para que tenhamos
uma idéia, se as coisas continuassem como

.estavam, neste mês de abril certamente a ar

.recadação do Estado seria insuficiente para
pagar o funcionalismo público. Então, tería
mos chegado ao fundo do poço. Era a véspera
do caos. Daí por que entendermos que medi
das como estas, aplaudidas por setores inteli
gentes, racionais e lúcidos até da esqueda
brasileira, como aqueles a que já referi, have
rão de, aqui no Congresso Nacional, ser ana
lisadas pelos Sr' Parlamentares, que terão di
reito a apresentar emendas, a defender seus
pontos de vista, mas que haverão de manter
a espinha dorsal desse plano, para que possa
mos retomar o nosso desenvolvimento, há
tanto ansiado em nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Ismael Wan
derley' o Sr. Wilson Campos, 2° Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Moysés Pi
mentel, § 2° artigo 18 do Regimento Inter·
no.

O SR. PRESIDENTE (Moysés Pimentel)
- Concedo a palavra ao Sr. Wislon Campos.

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE.)
- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, o
nobre Deputado Ismael Wanderley; que me
antecedeu na tribuna, fez uma apologia ao
Plano de Collor, o novo "salvador da Pátria".
Entretanto, da meneira como vêm sendo con
duzidas as negociações, não podemos acre
ditar que isso aconteça.

Três ó~ quatro dias antes de ser anunciado
o Plano, disse, desta tribuna, que tinha um
compromisso com o Brasil. não com o autori
tarismo, não com aqueles que não queriam
aceitar o diálogo. E repito, neste momento,
que este é meu compromisso. Não tenho
compromisso com pessoas mas, sim, com Per
nambuco, com o Nordeste e com o Brasil.

Há poucos instantes, no meu gabinete, re
cebi vários telefonemas de empresários da
construção civil que me diziam: "Deputado,

temos de parar. Vamos-parar sem, deixar ao
desemprego mais de trinta mil i1essoas. Não
vamos demitir ninguém porque sua majes
tade, talvez pensando ser mais forte que Mar
gareth Thacher, não quer dialogar, não quer
entenqer que estamos aqui para ajudar e não
para defender o indefensável. Não estamos
aqui para acusar essa ou aquela pessoa que
faz parte do Governo. Queremos acreditar,
mas é preciso dialogar."

Só para' dar um exemplo, Sr. Presidente,
várias empresas da construção civil do meu
Estado - e não tenho conhecimento de ou
tros Estados - pela segunda semana conse
cutiva, deixaram de pagar a folha de seus
funcionários. E muitos sabem, que as folhas
da construção civil são pagas sob medição
daquilo que os fiscais da Caixa encontraram
como feito.

Duas semanas de Governo, duas folhas de
salários em atraso. E agora, a notícia que
chega a meu Estado é que a própria Caixa
Econômica Federal informa que não pagará
nenhuma das folhas vencidas e não esclarece
por quanto tempo esta aflitiva situação per
durará.

Quero saber, Sr. Presidente, qual o empre
sário - e estou aqui na condição de político
e empresário - que conhece as duas faces
da moeda, qual o empresário que consiguirá
pagar sua folha de salários na contrução civil,
se não receber o financiamento que foi apro
vado, os financiamentos que foram contra
tados e aqueles que estão vencidos?

Isso, no meu entender, é forçar o empre
sário a dar um calote nos empregados. Não
vão alcançar esse objetivo, porque os empre
sários são responsáveis e já estão declarando
que não demitirão ninguém. Entretanto, vão
ter de pagar. É pior a emenda do que o so
neto.

Não vou citar aqui o nome de uma empresa
que, na sexta·feira da semana passada, não
tinha dinheiro para fazer o pagamento de seus
oitocentos funcionários. O que fez para mino
rar a situação? A empresa distribuiu gratuita
mente uma cesta básica, para que, na semana
seguinte, ou no próprio domingo santificado,
fosse amenizada a fome que rondava as casas
de seus operários. Na segunda-feira, com hu
mildade, o's operários voltaram ao trabalho.
Novamente, no final da semana, não foram
pagos, porque a Caixa Econômica Federal
não liberou o dinheiro. Trata-se de um di
nheiro devido, de um serviço já prestado à
empresa. Por conseguinte, outra cesta foi dis
tribuída gratuitamente. E está empresa, com
a distribuição de duas mil cestas, já gastou
mais de 10 milhões de cruzados novos.

Eu me pergunto e a todos os presentes:
por que não abrir um leque de discussões,
convidar os empresários que estão em dificul
dades e a classe política para um entendi
mento sério?

Não basta ir à televisão e dizer que tem
de ser assim, que não pode haver modificação
no Plano. Já vi um Presidente dizer que ou
se acreditava nele, ou ele prendia e arreben
tava. Nem prendeu, nem arrebentou. Saiu
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do Governo como um' joão-ninguém. Não
é isso que queremos para o Brasil.

Todos sabem -=- e eu 'já disse aqui alto
e bom som - que não votei em S. Ex', mas
o respeito como o Presidente de todos os

'brasileiros. Não me interessa o ontem. Temos
de fazer o hoje, para daqui partirmos para
o amanhã, e este não poderá ser sombrio,
Sr. Presidente, porque ninguém agüenta
mais. Vamos mostrar caso a caso. Sabemos
que, hoje, a caderneta de poupança e todo
o dinheiro que foi para mão do Governo,
para o Banco Central, está sujeito a um rendi
mento de 6% ao ano mais correção mone
tária. Tudo muito bem. Vamos todos fazar
um sacrifício, mas não é possível que, para
se regularizar a situação do País, se queira
o sacrifício de vida, de móveis, de bens imó
veis, de dinheiro e tudo o mais, que se leve
tudo e se volte a dizer: "Vão-se os anéis,
e ficam os dedos". Os dedos são os operários,
somos nós, que precisamos viver e conviver.
Entretanto, S. Ex' determina que aqueles que
precisarem de dinheiro devem recorrer à rede
particular. Tudo bem. A Constituição é des
respeitada mais uma vez, porque o Governo
,que findou e o que aí está até agora não
determinaram aos bancos que só cobrassem
12% de juro ao ano, mais correção mone
tária.

Por incrível que pareça, Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Deputados, todos os negócios de em
préstimos feitos atualmente, depois do dia

'15, têm sido com juros acima de 10% ao
mês, quase 20%. Perguntamos: estão duvi
dando do Presidente os senhores banqueiros?
Estão duvidando do Presidente do Banco
Central os Senhores banqueiros? Estão duvi
dando da Ministra da Economia, Fazenda e
Planejamento os senhores banqueiros? Per
guntamo-nos: por que não se respeitar a lei
maior, que é a Constituição?

Sr. Presidente, apelo ao Presidente Fer
nando Collor de Mello para que S. Ex' faça
com que diminuam as tensões. Não queremos
duvidar, de maneira alguma, de que 60, 70,

, 80, 90% aceitem que o Plano é bom. Não
estamos discutindo se o plano é bom ou ruim.
Apenas queremos chamar a atenção das auto
ridades, porque não sabemos se o que está
acontecendo no meu Estado, Pernambuco,
poderá acontecer também em todos os Esta
dos brasileiros. Portanto, desculpem-me a ex
pressão que vou usar: "aí a vaca vai pro bre
jo", e não sabemos qual será o fim de tudo
isso. '

Diz-se que, de acordo com esse Plano, com
a austeridade do mesmo - de que não duvi
-damos - já foram recolhidos aos cofres do

.Banco Central cento e vinte bilhões de dóla
res. Trata-se de quantia igual à dívida externa
brasileira, ou maior. Esse dinheiro saiu da
circulação, saiu da mão-de-obra, saiu do em"
prego. Por que demorar tanto para aplicar
ao doente, que j~ está moribundo, o remédio
mais imediatista, a fim de que esse dinheiro
retirado da circualão volte ao juro normal
da Constituição? Temos de fazer um movi
mento para que se respeite a Carta Magna,

, o livro sagrado que tem tanto valor como

a aiblia para nós, qut::'e a Constituição votada
por esta Casa em 1988. Não podemos ficar
de braços cruzados. Não tenho por que duvi
dar, nem estou aqui para duvidar de nenhum
Ministro da equipe do Sr. Presidente, porque
já demoni/,trou sua capacidade. Um homem
que aos 411 anos foi Prefeito da sua cidade
natal, Deputado Federal mais votado numa
eleição, Governador e Presidente da Repú
blica, tem capacidade, porque muitos outros
pleitearam muito menos e nada conseguiram.
Mas, é preciso que apelemos à consciência
da Nllção, àqueles mais ligados ao Sr. Presi
dente da República e. ao seu Ministério 
homem do Ceará, conhece o sofrimento do
Nordeste -no sentido de que não se aumen
te o sofrimento e o desassosesego dessas po
pulações nordestinas, pensando no amanhã
e, talvez - quem sabe? - estará faltando
pão, arroz, feijão nas mesas dos trabalha
dores. Vimos problemas sêrios que aqui fo
ram denunciados por outros Deputados, fu
ros que ocorreram nas informações sobre o
plano que aí está. Não estou aqui para endos
sá-los. Os Deputados que os endossaram têm
a responsabilidade de dizer, nesta Casa, a
verdade. E, até que seja constestado, vale
a palavra do Deputado que aqui esteve ou
dos Deputados que aqui estiveram para de
nunciar. Portanto, Sr. Presidente, quero, em
nome da Paz e da Concórdia, em nome da
bandeira nacional, que S. Ex' tanto abraçava
nas suas campanhas, em nome da mulher bra
sileira, em nome da família brasileira, da
criança faminta do meu Estado, que S. Ex'
promova o congraçamento da classe política,
da classe administrativa e dos Poderes Legis
lativo, Judiciário e Executivo.

Sr. Presidente, estamos pregando a união
e o diálogo, porque, se não for assim, não
chegaremos à democracia necessária ao Bra
sil. Portanto, é preciso que eu diga e repita.
Estou aqui para ajudar, mas não para bajular.
Não preciso disso. Vim,aqui com a consa
gração de um mandato popular por eleições
diretas. Há quarenta anos sou militante da
vida pública e da vida empresarial. Por isso,
a mim não falta autoridade para dizer o que
estou dizendo. Jamais alguém duvidará da
minha coragem para dizer que, em qualquer
lugar, assumirei a responsabilidade dos meus
atos e das palavras aqui pronunciadas.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
com o entusiasmo de um homem do Nor
deste, já com mais de sessenta anos, sofrido
e calejado, oriundo de uma cidade do interior
de Pernambuco, cheguei da minha terra há
pouco mais de dez dias. Lá estava sendo co
memorada a festa do padroeiro, que é São
José, e se pedia que pelo menos se atendesse
ao pequeno e ao médio produtores.

Sr. Presidente, na minha cidade natal falta
até água para se saciar a sede. Por isso, estou
aqui e digo sobretudo a V. Ex' e aos que
me ouvem: o meu coração não tem ódio.
Mas, na minha personalidade, também não
tenho medo, porque, dentro disso e do que
aprendi no meu partido, pela honra que te-.
nho de ser do PMDB, continuar no PMDB,

e viver no PMDB-, sem ódio e sem medo,
quero ajudar a Nação. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Moysés Pimentel)
- Concedo a palavra ao Sr. Antônio Ma
rangon.

O SR. ANTÔNIO MARANGON (PT 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, no ano que pas
sou, esta Casa foi como, que atropelada por
mais de cem medidas provisórias oriundas
do Executivo e acabou não conseguindo fazer
importantes leis complementares para regu
lar a vida de milhões de brasileiros. Cito como
exemplos apenas três: a lei agrícola, a lei
agrária e os benefícios da previdência.

Neste ano,de 1990, com o novo Governo,
esta Casa novamente está a ponto de ser atro
pelad~ por mais de trinta medidas provisó
rias. E sobre isso, Sr. Presidente, que quero
fazer meu pronunciamento.

Durante a campanha política, percorrendo
todo o Rio Grande do Sul e até outros Esta
dos, ouvimos que, caso Lula fosse o vence
dor, o pequeno e médio agricultores estariam
em perigo, pois suas propriedades poderiam
ser divididas ao meio. Ouvimos, inclusive,
Vereadores, Prefeitos e até Deputados inti
midarem o povo do interior, dizendo que
quem tivesse duas juntas de bois perderia
uma, caso Lula fosse o vencedor.

Assim, Sr. Presidente, temos agora de di
zer alto e bom som que este Governo começa
com uma grande mentira. Em cadeia nacional
de televisão, o Sr. Presidente Collor de Me
llo, então candidato, dizia que do programa
político do PT constavam medidas como a
desapropriação, o controle da dívida interna
e alterações na caderneta de poupança dos
brasileiros. Mas o povo está verificando, es
tarrecido, que aqueles que acreditaram nessa
inverdade e votaram em CoIlor, com medo
de que Lula fizesse o que estavam dizendo
que faria, foram os mais prejudicados. Mui-,
tos eleitores, como aconteceu no meu Muni
cípio, votaram em Collor, com medo de per
der o pouco que tinha, e foi aí que se engana
ram redondamente. Esse pacote decreta -'
e não há dúvida sobre isso - a falência dos
pequenos e médios agricultores e empresá
rios, porque aplica a mesma regra para quem
é diferente, para quem é desigual. Sabemos
que tratar igualmente os desiguais é apro
fundar a desigualdade. Quando o Prefeito
determina o teto de 20% nos saques para
todos aqueles que tinham dinheiro aplicado,
está cometendo uma grande discriminação e
penalizando o pequeno e o médio agricul
tores que tinham cinco, dez, quinze, cinqüen
ta ou até sessenta mil cruzados aplicados 'no
over ou em rendimentos de curto prazo, e
hoje conseguem retirar cinco ou déz mil cru
zeiros. São pequenos poupadores.. Essas pou
panças são resultado de anos e anos de econo
mia de duas ou três safras que o agricultor
acumulou para fazer frente às dificuldades.

Tenho em mãos telegrama do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Chapecó, que relata
al~umasocorrências resultantes do Plano Co-
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lIor. Essa é a realidade de todos os pequenos
e médios agricultores do País.

Passo, então, a ler o telegrama:

"De: Sindicato dos Trabalhadores Ru
rais de Chapecó

Para: Deputado Federal Antonio Ma
rangoll

O STR de Chapecó; se vem através
desta apresentar para o seu conhecimen
to as várias irregularidades que estão
ocorrendo em relação ao pacote Collor.

- As empresas de laticínio continuam
recolhendo o leite dos produtores, po
rém estão fazendo so cheques em cruza
dos novos.

- As"agroindústrias (Sadia, Chapecó,
Cooperativa Alfa) também estão fazen-'
do o cheque de pagamento em cruzados
novos, temos vários exemplos: o agri
cultor Alvise Barp no dia 20-3-90 foi re
ceber o pagamento do lote e o frigorífico
Chapecó lhe pagou com cheque em cru·
zados novos; o Sr. Atílio Neckel, tam
bém sofreu o mesmo problema, ambos
pequenos agricultores, precisando mais
do que nunca deste dinheiro para susten
tação de suas famílias.

- As empresas fumageiras não estão
agindo diferente, estão tentado pagar em
cruzados novos como os agricultores (pe
quenos fumilcultores) se negam a rece
ber, estão suspensos os pagamentos.

- o preço dos suínos, embora sendo
pagos em trinta dias, tiveram uma baixa
de 40%, o feijão na Coperalfa não tem
preço, não estão recebendo.

,'- Se não bastassem esse problema,
os agricultores que possuíam pequenas
quantias em dinheiro aplicado, não estão
conseguindo retirar porque o Banco libe
ra somente 20% do valor bloqueado ou
aplicado.

- Temos o exemplo do companheiro
Itacir Colpo, que tem aplicado no RDB
do Banco do Brasil NCz$ 62.000,00 e
o Banco libera somente 20% - 12.400
cruzeiros - e ainda cobra juros de 8%
IOF.

- Outro pequeno agricultor - Adair
Bianchi, que tinha 8.000,00 cruzados em
conta ouro sómente tem liberado 2.000
e o restante ficou bloqueado.-

-As empre.sas e agroindústrias ale
gam não terem caixa para o'pagamento,
e que estão com o dinheiro bloqueado,
aconselham aos agricultores a terem pa- ,
ciência e esperarem.

- Informamos ainda que os bancos
receberam telex do Banco Central para
liberar 20% e não Cz$ 25.000,00. Sabe
mos ql1le a maioria dos agricultores pos
suíam menos de 25.000 cruzados apli
cados,

Pedimos ao companheiro que se pro
nuncie a respeito e tome as medidas ne
cessárias.

Sendo o que consta no momento.
Agradecemos
STR de Chapecó."

Aí estão alguns dos fatos que acontecem'
por este Brasil afora. Nosso partido já mani
festou sua posição. Queremos que os grandes
especuladores sejam penalizados, mas não
podemos, com essa bandeira, aceitar a Me
dida Provisória n" 168, que taxa todos' igual
mente. Por isso, nosso partido já apresentou
as seguintes emendas, que passo a ler, para
que fiquem registradas em meu pronuncia
mento:

"Ate cinqüenta mil cruzados novos,
tanto na caderneta de poupança, quanto
na conta corrente, o valor de 100% deve
rá ser resgatado; de cinqüenta mil a cem
mil, 80% do saldo, além de parcela fixa
de dez mil cruzeiros".

De cem mil a duzentos mil, podem
ser resgatados 60% do valor do saldo,
além de uma parcela fixa de trinta mil;
de duzentos a trazentos mil, poderão ser
resgatados 40% do valor do saldo, além
de uma parcela fixa de setenta mil; de
trezentos a quatrocentos, poderão ser
resgatados 20% do saldo, além de uma
parcela fixa de cento e trinta mil e acima
de quatrocentos mil cruzados novos,
uma parcela fixa de duzentos e dez mil".

Sr. Presidente, entendemos que, em toda
aplicação que está no over e que pegou pe
quenos e médios agricultores e poupadores,
tem de ser resgatados o valor mínimo de 25
mil cruzeiros, e não os 20% do que está apli
cado para quem tem abaixo dessa quantia
no banco, como nos casos que acabei de rela
tar. Entendo que o Imposto Sobre Operações
Financeiras só deverá ser cobrado de quem
tiver aplicação acima de quatrocentos mil cru
zados novos e deverá variar de 5 a 30%, pro
gressivamente, penalizando, com isso, aque
les que realmente especulam. Não se pode
fazer demagogia com o suor e sofrimento de
pequeno para sanar esse grave problema que'
também queremos ver resolvido, a questão'
da inflação.

·Sr. Presidente, o pacote é recessivo. Temos
.denunciado esse fato, e a realidade está mos
trando que o desemprego está aumentando
e vai campear por esse Brasil afora. Todos'
sabem que a recessão é tão ruim quanto a
~iperinflação, ou pior.

O pacote é entreguista. O Presidente eleito:
apareceu em todos os seus programas enro
lado na bandeira do Brasil - está que está'
aqui, à minha esquerda - como sinal de pa
triotismo, de defesa da riqueza, da economia,
do solo, da cultura deste povo brasileiro.
E o que vemos hoje é o Brasil sendo entregue
de bandeja às multinacionais, sendo como
que rateado para o capital estrangeiro.

Então, é urgente que a Rede Globo, ao'
mostrar o nosso Presidente, retire a bandeira
nacional, porque suas medidas nada têm de
nacionais; pelo contrário, S. Ex' está entre-'
gando a riqueza brasileira ao capital estran
geiro.

O pacote também é eleitoreiro. Como tan
. tos outros que o antecederam, ele tem perna
curta e deve durar até as eleições.

O novo Presidente tem necessidade de I)tll
Congresso que o sustente nos próximos qua
tro anos. Neste sentido, nós perguntamos:
se o Plano - como disse com muita proprie
dade o nobre Deputado que me antecedeu
- for para o brejo, alguém vai receber o
que hoje está preso no Banco Central?

Em momento algum da História do Brasil,
em que foi feito confisco, isto aconteceu. Será
que vai acontecer agora? Nós duvidamos, Sr.
Presidente. A economia do pequeno e do
médio, que não deveria estar presa, não volta
mais. A dos grandes, em todo caso, se perde
rem tudo muito bem - eles há anos e anos
estão explorando o nosso povo.

o Sr. João Cunha - Permite-me V. Ex'
um aparte?

o SR. ANTÔNIO MARANGON - Pois
não, Deputado.

o Sr. João Cunha - Sr. Deputado Antô
nio Marangon, a análise que V. Ex' faz é
a mesma que hoje emerge da consciência de
todos os homens que compreendem o engodo
e o jogo montado pela Rede Globo, pelo
Sr. David Rockefeller, por 400 empresários
americanos, pelo Banco de Boston com os
grupos japoneses da Cotia Trading, enquis
tados no Ministério da Economia. O objetivo
do plano anunciado, numa ponta, é o de re
solver a questão da inflação, mas de forma
marcadamente autoritária, para satisfazer o
espírito punitivo de setores da sociedade bra
sileira; noutra ponta, tem a finalidade exclu
siva de, com a deteriorização dos valores,
das riquezas e bens patrimoniais brasileiros,
transformar-nos facilmente em pasto de aqui
sição internacional, como está projetada.
Certamente o Plano Collor tem esse objetivo.
Se observarmos o conjunto das suas medidas,
todas elas buscam a obtenção de um cheque
em branco, de uma procuração do Congresso
Nacional, visando a permitir que, através de
títulos de privatização, todo esse patrimônio
de 100 bilhões de dálares da poupança nacio
nal, recursos do povo brasileiro, seja entre
gue ao financiamento da venda dos interesses
nacionais. Na minha região de Ribeirão Pre
to, grande produtora dé álcool, já. tenho in
formações de que 30 ou 40 das empresas pro
dutoras de álcool estão sendo assediadas por,
empresas internacionais, que passarão, aí
sim, a fazer do álcool uma alternativa energé
tica para o Brasil. Faço esta contribuição para
mostrar a pilantragem instalada hoje no Palá
cio do Planalto, essa brincadeira do Mr. Ja
mes Bond, do Super-homem Fernando Co-'
llor de Mello, esse equívoco em que como
eu, inicialmente, muitos entraram. Isto re
presenta a entrega da Nação. É a maior fase
do entreguismo já montada, e nem a ditadura
militar que durou duas décadas teve coragem
de fazê-lo com tanto atrevimento, desfaçatez
e falta de pudor na cara. E a Rede ·Globo
de Televisão, registrou, no dia de ontem, deu
dimensão do seu acumpliciamento seu jogo
safado em face dos interesses do Sr. Roberto
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Marinho ao gerir o destino do seu filhote
como um hitlerzinho no "Botanic Garden".

Agradeço a V. Ex' a oportunidade do apar
te.

O SR. ANTÔNIO MARANGON - Agra
deço ao nobre colega o aparte que ficará re
gistrado no meu pronunciamento.

Constatamos, também, que o pacote é va
zio quanto às medidas para a agricultura e
especialmente quanto ao atendimento ao pe
queno agricultor. As poucas medidas toma
das pelo novo Governo em relação à agricul
tura dizem respeito apenas à tributação para
quem está produzindo, sem, no entanto, pau
tar nenhuma política diferenciada. Penaliza
se com tributos aqueles que produzem, mas
nada existe quanto àqueles que concentram
em suas mãos grandes latifúndios neste País.

O Partido dos Trabalhadores está apresen
tando também para esta Casa uma lista de
tributação do ITR progressivo, penalizando
aquele,; que não produzem e apenas matêm
os seus domínios, enormes latifúdios.

Sr. Pr~sidente, quem possui até três módu
los fiscais pagará 0,2% de imposto: de três
a seis módulos fiscais, 0,5%; de seis a dez
módulos fiscais, 1%. Acima de dez módulos
ficais, de vinte a querenta, pagará 2,2%; de
40 a 60 2,6%. Acima de 60, até 80 módulos

.fiscais, 3%; de SOa 100, pagará 3,4%. e acima

.de 100 módulos fiscais, 3,5%. O parágrafo
,único diz que o imposto não incidirá sobre
imóvel de área igualou inferior a três módu-

'los fiscais, desde que seu proprietário não
tenha outro imóvel e a cultive com a força
do seu braço familiar.

Se este projeto for aprovado por esta Casa,
vai aumentar em 50% a arrecadação do im
posto sobre as terras que não produzem hoje
neste País.

Sr. Presidente, juntamente com vários par
tidos que assinaram ontem um manifesto à
Nação brasileira, chegamos à conclusão de
que o plano é autoritário. Por isso, o PDT,
o PT, o PSD, e PC do B, no manifesto, dizem
que o Sr. Presidente Fernando Collor de Me~
110 elaborou um plano de caráter antidemo
crático, recessivo, concentrador, monopolis
ta, antinacional e antipopular.

Diz o texto:

"Este plano tem o nítido objetivo de
reestruturar a economia a serviço dos
credores externos, das empresas multi
~acionais e do grande capital nacional.
E por essa razão que não intervém na
principal causa estrutural da crise, que
é a dívida externa. Tenta obter carta
branca para um projeto irresponsável e
entreguista de privatização de empresas
públicas na medida em que não pretende
permitir sua negociação nem sua discus
são no bojo de um projeto de desenvol
vimento nacional."

Quero finalizar meu pronunciamento Sr.
Presidente, dizendo que, durante todo o ano
que passou, estivemos envolvidos, discutindo
na Comissão da Agricuttura, e mesmo neste'
plenário uma lei agrícola que pudesse, de fa-'

. tOJ restabelecer no País a possibilidade de

o pequeno e médio agricultores também te
rem fólego e produzirem.

Juntamente com colegas de outros partidos
apresentamos projetos que tratavam o pe
queno e médio agricultores diferentemente
do grande produtor, porque, como já disse
no início, não podemos usar as mesmas regras
para situações diferentes. Infelizemente, to
das essas nossas tentativas foram derrotadas
numa votação histórica na Comissão de Agri
cultura, onde, num desrespeito ao próprio
Regimento Interno da Comissão, não foi per
mitido que nós, Parlamentares, pedíssemos
verificação de votação, o que é um direito,
e acabou sendo aprovado na base do atropelo
o substitutivo do Deputado Rosa Prata, que
contempla todos aqueles requisitos e intentos
que a UDR sempre pleiteou para este País,

Por isso, Sr. Presidente, entendemos que
o campo brasileiro, especialmente o pequeno
e médio agricultores estão hoje de luto, por
que o seu fim está próximo, a não ser que
este Congresso não permit<f a aprovação des
sas medidas vindas no bQjo do Plano Collor,
e que a Lei Agrícola aind&-tramitando nesta
Casa, possa tomar outro rumo,

Para finalizar, quero fazer uma reivindi
cação em nome dos pequenos agricultores
do BrasiL Sr. Presidente, o ex-Presidente Jo
sé Sarney não pagava o salário integral de
aposentadoria aos pequenos agricultores,
porque alegava não ter dinheiro em caixa pa
ra fazê-lo. A Nova Constituição prevê que
o mínimo para quem recebe aposentadoria
é um salário mínimo, Portanto, esta Casa não
tem de aprovar mais nada; a I~i está pronta.
Se o novo Presidente, que tem hoje em suas
mãos, no Banco Central, 120 bilhôes de dóla
res, realmente quisesse colocar em prática
o seu lema demagógico dos descamisados e
dos descalços, teria concedido um salário de
aposentadoria para o nosso homem do cam
po, há muito tempo explorado, Infelizmente,
os descamisados e os descalços, se continua
rem assim, ficarão - desculpem a expressão
- sem as próprias calças, e espero que esta
Casa não permita que isso aconteça.

Durante o discurso do Sr, Antônio Ma
rangon, assumem sucessivamente a Presi

,dência, os Srs, Wilson Campos, 2. Vicé
'Presidente e Ruberval Pilotto, 4· Secre
téirio.

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Vai-se passar ao horário destinado às

VI - COMUNICAÇÕES DE
LIDERANÇAS

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
-Concedo a palavra ao nobre Deputado
José Carlos Sabóia, Líder do PSB.

O SR. JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr' e Srs. Deputados, em nome do
Partido Socialista Brasileiro, quero deixar re
gistrada nos anais desta Casaa nota da Execu

,tiva do meu partido sobre o Plano Brasil No
"vo~

Em linhas gerais, esse plano, por mais per
verso que seja com a poupança popular, com
a pequena e média empresas, tràzendo amea
ça total ao patrimônio naCional, às empresas
estatais, levando à desnacionalização, além
de provocar achatamento salarial, tornou-se
uma realidade, é irreversível em termos eco-
nômicos. .

Lutaremos para que o Congresso Nacional
diga a toda a Nação, com clareza, que não
aceita qualquer ato de prepotência, qualquer
proJeto de face ditatorial, neste momento,
de parte do Sr. Collor de Mello.

SI. Presidente, eu gostaria fosse dado como
lido o discurso da liderança do PSB que con
tém a posição da Executiva Nacional sobre
o plano econômico do SI. Collor de Mello.

Registro ainda nossa alegria em face do
"Manifesto à Nação", elaborado por quase
todos os partidos de oposição, ontem, no au
ditório do Senado Federal, com a presença
dos Presidentes do PDT, do PT, do PSB e
do PC do B. Infelizmente, por um equívoco,
sem a presença do PCB, do PMDB e do
PSDB:

SI. Presidente, tomarei a iniciativa de ler
o referido documento, feito pelos Presidentes
desses quatro partidos:

MANIFESTO À NAÇÃO

O PDT, PT, PSB ePC doB, represen
tados por suas direções em reunião no 
dia 27 de março de 1990, no Congresso
Nacional, vêm denunciar a escalada au
toritária promovidos pelo Presidente da
República e alertar a sociedade brasi
leira para o caráter !lntidemocrático, re
cessivo, concentrador, monopolista, an
tinacional e antipopular do Plano Collor.

Este plano tem o nítido objetivo de
reestruturar a economia a serviço dos
credores externos, das empresas multi
nacionais e do grande capital nacional.
É por essa razão que não intervém na
principal causa estrutural da crise, que
é a dívida externa. Tenta obter carta
branca para um projeto irresponsável e
entreguista de privatização de empresas
públicas, na medida que não pretende
permitir sua negociação nem sua discus
são no bojo de um projeto de desenvol
vimento nacional.

Evidentemente, é necessário e inadiá-'
velo combate enérgico à inflação, à es
peculação e à crise. Entretanto, á seme
lhança do que ocorreu em todos os paco
tes econômicos anteriores, o caminho es
colhido pelo presidente foi o de penalizar
os trabalhadores pelo confisco salarial,
à classe média, o pequeno e médio em
presário pelo confisco da poupança po
pular, justamente os setores que têm si
do prejudicados pela crise provocada pe
lo grande capital. Tratar igualmente os 
desiguais é aprofundar à desigualdade:
essa é a essência da reforma monetária
do Plano Collor.
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A negociação democrática cOm os po
deres constutuídos e com sociedade civil
-condição indispensável para qualquer
programa sério de estabilização - e
substituída pela pretensa capacidade de
autoregulamentação do mercado e pelo
poder discriminatório de tecnocratas. As
atribuições do Congresso são transferi
dos ao arbítrio dos tecnocratas, o debate
público é substituído pelos conciliábulos
de gabinete, modernizando o "é dando
que se recebe". É nosso dever repudiar
as violações da Constituição, o policia
lismo, a chantagem e a ameaça como
metodos principais para normatizar as
relações econômicas. Denunciamos a
substituição do método democrático da'
negociação pela prepotência imperial e
messiânico do Presidente da República,
que não poupa sequer o Poder Judiciá
rio, buscando atrelá-lo a seus interesses.
Ao contrário, propomos a estabilização
econômico dentro do Estado de Direito
e da Democracia.

Para enganar o povo no conteúdo e,
na forma-técnica e arte na qual vem se
revelando mestre - o Governo Collor
conta com a mais gigantesca máquina
de propaganda já montada, liderada pela
Rede Globo e secundada por vetustos
matutinos que ainda insistem em se con
siderar respeitávei~

Mas não se governa apenas com má
quinas de propaganda e publicidade.
Não se desenvolve a economia com alge
mas e cassetetes. Não se consegue enga
nar todo um povo por muito tempo. Não
se obtém o apoio, ou sequer a tolerância,
da sociedade civil, com sucessivos e coti
dianos atos de arbítrio e violência. Luta
mos contra a especulação e o aumento
arbitrário de preços. Hoje, o Governo
Collor invade supermercados, empresas
industriais e gerências de jornal. Ama
nhã pode tentar fechar sindicatos, dissol
ver partidos políticos, prender e remover
juízes e cercar com tanques o Congresso
Nacional.

Os partidos signatarios desta nota con
clamam a sociedade civil, as entidades
repçesentativas e o povo a defender suas
reivindicações, e a não se curvar à prepo
tência. Esses partidos continuarão lutan
do para que o Congresso Nacional exer
ça suas responsabilidades constitucionais
de examinar, modificar e fiscalizar a exe
cução do plano de estabilização. Para'
isso, o PT, o PDT, o PSB e o PC do
B decidem atuar de forma conjunta e,
assim, organizar um amplo Movimento'
Nacional de Oposição Democrática e
Popular, com o objetivo de desenvolver
ações a nível parlamentar, com a partici
pação de todos os partidos democráticos
que, na Constituinte, garantiram as con
quistas democráticas e forças extra-par
lamentares, visando esclarecer o povo
brasileiro sobre o verdadeiro caráter do
pacote e visando mobilizá~lo na luta em .

defesa dos interesses populares e da so
berania nacional. - Luiz Inácio Lula da
Silva, Deputado Federal- Leonel Bri·
zola , Presidente Nacional do PDT 
Luiz Gushiken Presidente Nacional do
PT- Jamil Haddad Presidente Nacional
do PSB - João Amazonas , Presidente
Nacional do PC do B.

Sr. Presidente, para concluir, gostaria de'
anunciar a esta Casa, com grande satisfação
para o Partido Socialista Brasileiro, o ingres
so no partido hoje, em Recife Pernambuco,
cio Governador Miguel Arraes.

o SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Para falar pela Liderança do PDS, concedo

. a palavra ao nobre Deputados Gérson Peres.

O SR. GERSON PERES (PDS - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, volto a reafirmar que o PDS, Par
tido Democrático Social, é um dos poucos
que não tem um só dos seus integrantes nos
quadros de primeiro e segundo escalões do
Governo, e dele não participa. De forma que
estamos à vontade para tecer críticas ou dar
lhe nosso apoio.

Em primeiro lugar, apoiamos.o plano de
estabilização econômica, levando nossas crí
ticas e sugestões ao Presidente. Pedimos a
S. Ex' que reflita com sua assessoria sobre
os mais diversos temas que atingem interesses
da sociedade brasileiras, com referência à ca
derneta de poupança, às necessidades de ca
pital de giro para as pequenas e médias em
gresas e aos recursos para o setor agrícola.
E importante que este, principalmente, não
sofra paralisação, uma vez que é fundamental
tanto para a economia como para a subsis
tência do povo brasileiro. No interesse dos'
investimentos das regiões subdesenvolvidas,
como das outras.

Sr. Presidente, apelamos à consciência dos
que elaboraram o Plano Brasil Novo para
que agilizem o retorno dos incentivos, mesmo
mediante cautelas dos fundos de investimen
tos, para o Nordeste e Norte do Brasil. É
indispensável que esses incentivos retornem
ao leito normal de aplicação, para que o de
senvolvimento não sofra solução de continui
dade.

Apoiamos o Presidente Collor na suspen
são temporária desses investimentos, para
que S. Ex' possa verificar o descalabro e o
desperdício de mais de 7 bilhões e 400 milhões
de dólares, como já dissemos aqui: cerca de
5 bilhões e 200 milhões de investimentos refe
rentes a incentivos propriamente ditos e cerca
de 2,2 bilhões para subsídios.

De forma que apelo ao Presidente Collor'
'para que S. Ex' dê uma atenção especial a
,esta questão, a fim de que o plano não seja
atropelado nas áreas mais subsdesenvolvidas
do País, onde existe, de fato, mais miséria, '
·mais fome, mais desemprego e menos desen
volvimento. E esses recursos constituem a
base de sustentação das média e pequena em
presas nessas regiões, uma vez que são bem
'poucas as empresas de grande porte, as indús
,trias pesadas nas regiões Norte e Nordeste..

'Gostaria igualmente, de 'alertaros Parla
mentares que estão acompanhando a trami
tação do Plano Brasil Novo para os recursos'
destinados às rodovias. Destaco, no caso, a
Belém-Brasília, que está praticamente parali
sada e cuja influência é capital para o trans
porte de mercadorias para o Norte do País.
Só Belém do Pará concentra, hoje, quase dois
milhões de brasileiros. A Belém-Brasília está
a reClamar imediatos investimentos. Em um
país com boas estradas, cuja recuperação se
dá com rapidez, os investimentos têm retorno·
a curto prazo. Boas rodovias, por certo, con-,
solidarão os objetivos do Plano de Estabi
lização Econômica.

Sr. Presdiente, Sr's e Srs. Deputados, o
PDS apóia o Plano Collor sem estar Governo,
sem usufruir de vantagens e cargos. Dá seu'
apoio visando ao interesse público e ao bem
estar social da comunidade. Que o Presidente
Collor, portanto, em nome da autoridade po
lítica de que dispõmos junto a seu governo,
leve a sério as propostas encaminhadas por
nosso Líder e nos dê um retorno após a aná
lise das mesmas, pois temos compromissos
com a sociedade, sobretudo agora que nosso
partido reacende suas atividades com inde
pendência, com vistas a um Brasil novo, ao
qual se associa, a fim de que possamos trilhar
novos caminhos em nossa Pátria.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Para filIar pela Liderança do PSDB, conce
do a palavra ao nobre Deputado Elias Murad.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG.
Pronuncia o seguinte discursQ.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, estamos aqui hoje
presentes para fazer uma ·grave denúncias.
Ela diz respeito a fraudes de vários tipos entre
medicamentos colocados à disposição dos
brasileiros e, o que é pior, dos brasileiros
doentes.
. O fato em si não é novidade, uma vez que
já fizemos tal tipo de denúncia em várias oca
siões, mostrando que a falsificação de remé
'dios em,' nosso País é, hoje em dia, quase
que uma norma. Desde antibióticas - que
podem, falsificados, deixar de salvar vidas
---: até os meros analgésicos para combater
a dor e a febre.

No dia 23 de março corrente, o Ministro
da Saúde,-Deputado Alceni Guerra, deu en
trevista a jornais de circulação nacional, afir
mando que "os remédios brasileiros não pas..
:sam por uma fiscalização adequada, amea
'çando a saúde do consumidor... A fiscali-'
,zaçã,o falha é atribuída à falta de mão de
:obra suficiente e especializada, capaz de ana
!lisar em grande quantidade a composição dos
medicamentos. "
, Tem toda a razão o Sr. Ministro, e é muito
importante que, menos de uma semana após
a sua posse no Ministério, tenha feito essas
corajosas declarações.

Em 1986, no nosso livro "A Selva Terapêu
tica no Brasil", afirmamos que enquanto a
OMS (Organização Mundial de saúde) reco
,menda a aplicação de 5 dólares em fiscali
zação para 1000 dólares de medic;aII!entos.co-
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merlializados, o Brasil aplicava, à época, ape
nas 0,5 dólar, isto é, dez vezes menos. Na
América Latina, menos que o Brasil, apenas
0,5 dólar, isto é, dez vezes menos. NaAmé
rica Latina, menos que o Brasil, apenas o
paraguai e a Guatemala. Não há dúvidas de
que estamos em boa companhia...

Atualmente a situação não mudou; até ao
contrário, como se pode ver nas afirmações
do Ministro recém-empossado.

Tendo em vista tudo isso, trago aqui, hoje,
. desta tribuna da Câmara de Deputados, farta

munição para Sr. Ministro. Trata-se de dois
exemplos clássicos de fraude e ilegalidade na
comercialização de medicamentos no nosso
meio.

O primeiro caso é o de um analgésico e
antipirético comum, talvez dos mais usados
entre nós. Trata-se da dipirona que existe
no nosso mercado farmacêutico com vários
nomes comerciais, sendo os mais conhecidos
Novalgina, Commel, Nevralgina, Dorflex e
mesmo Dipirona este útimo nome comercial
de vários laboratórios.

Uma dessas especialidades, a Dipirona dos
laboratórios Natus Ltda., do Rio de Janeiro,
adquirida por um paciente, mostrou-se inefi
caz para baixar a febre e combater a dor.
Desconfiado, o paciente enviou o produto
para análise em um Instituto especializado
de Belo Horizonte, o CEPE, Centro de Pes
quisas Especiais, dirigido por dois professo
res da UFMG, os Drs. Jorge Barquete e Ro
berto Machado. Por solicitação minha, o CE
PE enviou-me o resultado da análise, e pas
mem, Sr" e Srs. Deputados, Sr. Presidente,
a análise que tenho aqui em minhas mãos
diz: Dosagem de dipirona. Resultado: Au
sência de dipirona no medicamento." Ou se
ja, no produto não há dipirona alg~ma!

Nos meus longos anos de trabalho nessa
área, nunca vi tamanha desfaçatez. Já cons
tatei fraudes em que o princípio ativo apre
sentava percentuais inferiores aos recomen
dados pela farmacopéia brasileira, como, por
exemplo, 70, 60, 50 e, até mesmo, 9%, ao
invés dos 99 ou 100% que o produto deve
conter. Mas ausência total, jamais. Tal dipi
rona não tem dipirona nenhuma!

Tal produto, em falsificação tão acintosa
e grosseira, não irá baixar a febre de ninguém
e tampouco eliminar a dor. No caso do uso
no choque pirogênico, pode deixar de salvar
a vida do paciente, pois seu efeito é funda
mentaI no combate a esse grave quadro anafi
lático.

O segundo caso diz respeito a um medica
mento, o Moderine, do Laboratório União
Química Farmacêutica Nacional, de São Pau
lo, que comete uma série de irregularidades.

Esse medicamento é uma associação de
mazindol, um anorexígeno, ou moderador do
apetite, com diazepam, um tranqüilizante,
sendo empregado na terapêutica de emagre
cimento. Tal tipo de associação tem sido con
denada pela maioria dos especialistas, pois
O tranqüilizante, em dose baixa, desinibindo
o indivíduo, aumenta a ação estimulante do
anorético, que, assim, funciona como "boli-

nha". Por isso, tal tipo de'associação foi pros
crita no meio médico.

Há mais. O produto está classificado na
faixa vermelha, com retenção da receita, e
algumas farmácias estavam a vendê-lo, sem
a exigência da receita médica, pois o medica
mento ainda não tinha sido licenciado pela
Dimed(Divisão de Medicamentos do Minis
tério da Saúde). E, por lei, nenhum medica
mento pode ser dispensado ou vendido no
nosso País, sem ter o seu registro na Dimed.

Espertamente, o laboratório coloca na em
balagem "Registro no Ministério da Saúde,
n" 911.12604/82." Mas, tal registro é do labo
ratório, e não do produto, como manda a
lei. Portanto, uma fraude acintosa e flagran
te. Outrossim, a bula é primária e incom
pleta, não dando sequer a maneira de usar
do produto nas doses recomendadas. ,

Assim como os dois exemplos citados exis
tem centenas, senão milhares de outros no
Brasil. É necessário que alguma coisa seja
feita urgentemente pelo Ministério da Saúde,
porque, ao contrário, os medicamentosvão
continuar provocando casos graves de intoxi
cação no nosso meio, e até mesmo matando
ao invés de curar.

Não é à toa que se diz que, no Brasil, se
a metade dos medicamentos fosse atirada ao
mar, pior para os peixes.

Durante o discurso do Sr. Elias Mu
rad, assumem sucessivamente a Presidên
cia, os Srs. Paes de Andrade, Presidente,
e Ruberval Pilotto, 4' Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Concedo a palavra ao Deputado José Fer
nandes, Líder do PST.

O SR. JOSÉ FERNANDES (PST - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
temos notado que há uma ação insidiosa dos
descontentes com o Governo, visando a de
sestabilizar o Ministro Bernardo Cabral. Co
mo Relator da Constituinte, e, posteriormen
te, candidato à Presidência desta Casa, por
tou-se o nobre Deputado Bernardo Cabral
galhardamente, sempre respeitando as deci
sões soberanas do seu partido de então, o
PDMB. Soube S. Ex' conquistar a amizade
e o respeito de seus companheiros nesta Casa.
Por isso mysmo e pelo seu valor pessoal, foi
convidado para ser Ministro da Justiça do
novo Governo, para o qual, inclusive, tem
conquistado vitórias políticas. Todos sabe
mos que o Ministro Cabral é uma espécie

. de coluna, de viga mestra ou de variável pre-
ponderante na equação política do atmil Go
verno. Um dos meios de se desestabilizar um
governo é retirar-lhe aquelas variáveis de
maior valor, as vigas mestras que o susten
tam. Sendo Cabral uma delas, pois está real
mente servindo com competência e capaci
dade .ao Governo Fernando Collor, S. Ex'
ser·á sempre alvo de ações desse tipo.

É de se lamentar que até pessoas da nomea
da do jurista Fábio Comparato venham parti

: cipar desse complô que visa a desestabilizar
a situação política do Ministro da Justiça. Fi
quei admirado ao constatar que o referido

jurista - um homem que, inclusive, não usa
expressões ofensivas -declarou que o jurista
Bernardo Cabral só entende de Zona Franca,
numa ofensa não só a S. Ex' mas aos amazo
,rtenses e a tantos quantos ganham o pão nas
iindústrias implantadas na Zona Franca. Fá
:bio Comparato, que precisa aprender a convi
'ver com a democracia, não sabe que, tanto
Iquanto o meio jurídico, ela exige o contra
ditório. Seu modo de pensar não deve ser
o mesmo do Ministro Bernardo Cabral, mas
'deve ser respeitado tanto quanto o de S. Ex'
iGostaria de dizer que, se vigorasse a impres
são que o Ministro causou ao jurista Fábio
Comparato, seria dispensável que numa lide
houvesse a área de defesa e também a de
acusação. Só haveria uma solução: não preci
.saria haver o contraditório. Apelo para os
juristas respeitados pela sociedade brasileira
no sentido de que não a desapontem fazendo
esse tipo de comparação, essa manifestação
ex-professo, como acabou de fazer o jurista
Fábio Comparato em relação ao Ministro
Bernardo Cabral.

O Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Tem V. Ex' a palavra.

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
amparado no art. 50, § 2° da Constituição
e no art. 116 do Regimento Interno, peço
vênia a V. Ex' para encaminhar à Mesa o
seguinte requerimento de informação:

"1" qual o montante dos gastos, em
dólares, da reforma da residência oficial
do novo Embaixador brasileiro em Lon
dres?

2° Qual a via de transporte utilizada
e o montante também, em dólares, das
despesas correspondentes, relativas à
mudança dos móveis e pertences do Em- .
baixador, de Brasília para a capital ingle
sa?"

Justifica este pedido de informações notícia
veiculada ontem pelo jornal "Folha de S.

·Paulo", segundo a qual o Embaixador Paulo
Tarso Flecha de Lima teria gasto a incrível
importância de 1 milhão e 200 mil dólares
·com a reforma a que aludi, além de ter feito
embarcar uma tonelada de móveis e perten
ces por via aérea.

Creio, Sr. Presidente, que, um país que
está sofrendo um aperto de liqüidez que se
'reflete danosamente na vida nacional, atin
gindo sobretu.do os trabalhadores - as gran
des vítimas desse plano que aí está - cons
titui, no mínimo, um despropósito, para não

·dizer um deboche, esses gastos serem verda
,deiros. Um milhão e duzentos mil dólares
para reformar uma residência em Londres
'constitui um acinte ao povo que passa fome!

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
-O requerimento de informações será enca
minhado devidamente.

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
,- Concedo a palavra ao nobre Líder do PC
do B, Deputado Haroldo Lima
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o SR. HAROLDO LIMA (PC do B - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, há poucos meses o
mundo assistiu, atônito, à invasão de uma
nação poderosa em uma terra subdesenvol
vida na América Latina. O imperialismo
americano invadiu o Panamá perante os olhos
perplexos da Humanidade, que imaginava
que esse tipo de ação imperialista já estaria
afastado do cenário do mundo moderno.

Nos dias de hoje, Sr. Presidente, estamos
de novo a verificar que uma outra nação im
perialista, a União Soviética, outrora socia
lista, leva à prática o mesmo tipo de investida,
invadindo com seus tanques e seu exército,
outrora vermelho, uma nação pequena, a Li
tuânia, que se quer projetar como país livre,
tendo acabado de proclamar sua própria in
dependência. Diante deste ato imperialista
perpetrado pela União Soviética, o Comitê
Social do Partido Comunista do Brasil acaba
de dar a público uma nota, que passo a ler
para os Srs. Deputados.

A nota, que se intitula "Abaixo o Imperia
lismo Soviético" diz o seguinte:

"ABAIXO O IMPERIALISMO
SOVIÉTICO

(Nota do CC do PC do B)

Tanques e carros de combate sovié
ticos, carregando dois mil soldados ocu
param Vilna, capital da Lituânia, no últi
mo dia 24. As forças militares patrulham
as ruas desarmando a população, ocu
pam prédios públicos e instalações indus
triais. Seus helicópteros sobrevoam a ci
dade insuflando a população contra o
governo lituano.

Eis aí, na prática, o que resultou do
falso humanismo do Sr. Gorbachev. Co
mo Brejnev havia feito na Tchecoslo
vaquia em 1968 e Krusnev na Hungria
em 56, os novos Czares instalados no
Kremlin não vacilam em usar a força bru- .
ta contra os povos que recusam a tutela
da URSS. Aliás, recentemente, a peres
troika gorbacheviana já havia revelado
a sua verdadeira face derramando san
gue dos nacionalistas no Arzaibadjão.

A verdade é que a política burguesa
de Gorbachev não pode conter o ressur
gimento dos conflitos entre as nações.
Seu pacifismo demagógico desmascara
se quando se trata de defender os inte
resses e a área de influência do Império
Russo. A União Soviética Socialista
transforma-se numa grande desunião ca
pitalista.

O PC do B, que desde o primeiro mo
mento denunciou a traição dos revisio
nistas soviéticos, que condenou energi
camente as ações militares 'russas na
Tchecoslováquia, no Afeganistão e tan
tas outras, repudia mais uma vez a prá-'
tica imperialista da URSS.

O verdadeiro socialismo não compor
ta agressões aos povos nem imposições
de qualquer natureza de um país sobre

. outros. A solução dós problemas nacio-'
nais não será encontrada na boca dos

canhões e sim na retomada do caminho
revolucionário e na construção do auten
tico socialismo.

Abaixo o imperialismo soviético!
Respeito à autodeterminação dos po-

vos
27 de março de 1990
Comitê Central do
Partido Comunista do Brasil (PC do

B)

Durante o discurso do Sr. Haroldo Li
ma, o Sr. Ruberval Pilotto, 4" Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, I" Vice
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Para falar pela Liderança do PRN, conce
do a palavra ao nobre Deputado Arnaldo
Faria de Sá

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr'; e Srs. Deputados, o Presidente
Fernando Collor de Mello baixou a Medida
Provisória n" 175, que torna sem efeito as
Medidas Provisórias n' 153 e 156.

O espírito dessas medidas foi no sentido
de acabar com os abusos nas tentativas de
controle econômico, pois sabemos que exis
tem diversas pessoas que, deliberada e propo
sitadamente, procuram descumprir o tabela
mento, boicotando todas as ·atitudes do Go
verno. No entanto, as medidas estavam pro
vocando um clima de intranqüilidade, até
porque a forma de aplicação daquele texto
tinha deixado dúvidas. O Governo foi res
ponsabilizado pela prisão da família Verís
simo, dona do Supermercado Eldorado, à

.qual já hipotequei minha solidariedade. No
entanto, aquela prisão ocorreu não por deter
minação do Governo, mas sim por uma deci
são do juiz da 12' Vara Federal de São Paulo,
Dr. João Carlos da Rocha Matos. Aqui, cabe

'uma explicação: esse mesmo juiz, no dia se
'guinte ao da edição do plano, havia conce
dido três liminares para que os autores dos

.pedidos pudessem sacar os seus depósitos
bancários. No domingo seguinte à decisão
do juiz, que estava de plantão, foi baixada
uma nova medida provisória impedindo a
concessão de liminares. Esse mesmo juiz, na
quinta-feira, tentando ser mais realista do
que o rei, tentando mostrar uma outra posi
ção, antagônica àquela que havia tomado nb
primeiro momento, decretou a aludida pri
são, e a Polícia Federal foi obrigada a cumprir
'a ordem.

Logo a seguir veio o episódio do jornal
"Folha de S: Paulo", o.:.m que a Polícia Federal
e a Receita Federal foram ao departamento
comercial daquela empresa para apurar de

:núncias recebidas e tomaram uma atitude iná
bil, que certamente provocou uma onda ne
gativa, não favorecendo o andamento da apli
'cação das medidas do Plano Econômico.

Entretanto, sem descer a esses detalhes
que cito aqui, atendendo a diversos reclamos
'feitos, aqui mesmo desta tribuna, por Parla
'mentares que verberavam contra as medidas
,adotadas, e atendendo ainda a reclamações

diversos juristas que se vinham manifestando
contrariamente à forma de alteração da legis
lação penal através de medida provisória, o
Governo Federal, por meio da Medida Provi
sória n" 175, retira as Medidas Provisórias
n'" 153 e 156 e faz apenas uma alteração no
aspecto da afiariçabilidade, mantendo os cri
mes previstos na Lei de Economia Popular
e na Lei Delegada n" 4. Agora, esses crimes
são afiançáveis, mas a autoridade judiciária
é que deve fixar o valor da fiança, para que
as pessoas possam responder em liberdade
pelas infrações à legislação sobre economia
popular e.por crime de sonegação fiscal. Fica
demonstrado que o Governo está atento aos
anseios populares e às reclamações do Con
gresso Nacional. Certamente, antes ainda da
aprovação do plano pelo Congresso Nacio
nal, teremos a oportunidade de ver acatadas
as emendas e as sugestões emanadas deste
Poder Legislativo, que jamais foi colocado
de lado, nem mesmo em pensamento, pelo
Poder Executivo, porque os Poderes são har
mônicos. Acima de tudo há necessidade de
perfeita consonância entre o Legislativo e o.
Executivo, a fim de que possamos efetiva
mente salvar este País da bancan-ota, do caos,
da convulsão para a qual caminhávamos.
Àqueles que ficam verberando contra o pla
no, deixo uma pergunta no ar: será que estão
contentes com a defesa que fazem dos especu
ladores, daqueles limites de inflação que cer
tamente iriam aos píncaros? .

O Governo Fernando Collor está preocu
pado e continuará na luta pela aprovação do
plano econômico que irá salvar este País da
déhânche total.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Para falar pela Liderança do PSD, concedo
a palavra ao nobre Deputado César Cals Neto

O SR. CÉSAR CALS NETO (PSD - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, trago ao plenário da
Casa do Povo, sobretudo ao conhecimento
das altas autoridades de Brasília, o estado
de calamidade pública em que vive o Estado
do Ceará neste momento de seca. A seca
já está caracterizada, as plantações se perde
ram, os níveis pluviométricos estão muito
abaixo da expectativa normal, e é preciso que
sejam abertas frentes de trabalho, já que o
plano estrutural de irrigação não foi abran
gente nem suficiente para criar os mecanis
mos de uma agricultura independente para
as regiões atingidas pela Seca.

Neste momento, é preciso salvar quem está
morrendo de fome. As invasões já se inicia
ram, como a que ocon-eu ontem eJ;11 Boa Via
gem, no coração do sertão central do Estado
do Ceará. Outras invasões estão na iminência
de acontecer. Neste grave momento da vida
daquele Estado e de milhões de brasileiros
que dependem da agricultura, é preciso que
alguma providência seja tomada, especial
mente a nível do Governo Federal, em articu-'
tação com os estaduais e municipais da nossa
região.
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Durante o discurso do Sr. Cesar Cals
Neto, o Sr. Inocêncio Oliveira, l' Vice
Presidente deixa a cadeira, que é ocupada
pelo Sr. Arnaldo Faria de Sá, Suplente
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Concedo a palavra ao nobre Líder
do PT, Deputado Gumercindo Milhomem.

O SR. GUMERCINDO MILHOMEM (PT
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Deputados, nos dias que correm,
estão na moda as palavras "pacote" e "cho
que". Choques e pacotaços estão aí a infestar
o cenário político nacional. Corre por esta
Casa a notícia de que estaria sendo elaborado
um pacote também na área da educação, pelo
qual seriam privatizadas universidades fede
rais e centros federais de tecnologia. Faço
questão de expressar neste microfone o co
nhecimento que tive dessas notícias, para que
os Deputados, informados, possam buscar
pOsicionamentos com relação a esta questão
que,. sem. dúvida alguma, está preocupando
a unIversIdade e a escola pública no Brasil.

Gostaria de informar ainda que ontem se
realizou no Congresso Nacional uma reunião
de algumas das mais expressivas lideranças
políticas de oposição,· lideranças progressis
tas.

Estiveram reunidos dirigentes do Partido
dos Trabalhadores, do Partido Democrático
Trabalhista, do Partido Socialista Brasileiro
e do Partido Comunista do Brasil, com a pre
sença de Luiz Inácio Lula da Silva e Leonel
Brizola e dos presidentes dos de~ais parti
dos. Nessa ocasião, reafirmamos nossa posi
ção contrária ao pacote de medidas econô
micas do Governo pelo seu caráter recessivo
antipopular, anti-salário e antinacional, pela~
caract-erísticas autoritárias e de violação à
própria Constituição.

Gostaria de destacar que os partidos signa
tários da nota conclamam toda a sociedade
civil; todas as entidades, para que, na defesa
~o~ mteresses dos seus representados, se po
SIClOnem a favor de suas reivindicações e não
se curvem à prepotência que tem sido mani
festada pelo Executivo, inclusive por seus re
presentantes no Congresso.

Estes partidos continuarão lutando para
que o Congresso Nacional exerça sua respon
sabilidade constitucional de examinar, modi
fi~~r e !iscalizar a execução do plano de esta
blhzaçao. Apresentamos inúmeras emendas,
buscando promover pequenos ajustes, pe
quenas mudanças, aperfeiçoamento de pon
tQs, porque consideramos que há necessidade
de se mudar a qualidade desse plano com
o objetivo de enfrentar o problema da' infla
ção sem que haja recessão nem desemprego
nem perda de salário nem desnacionalização.

Para concluir, Sr. Presidente, o PT, o PDT
e o PSDB e o PC do B decidem atuar de
forma conjunta Com toda a sociedade brasi
leira, especialmente no Congresso Nacional,
a exemplo do que já fizemos durante o Con
gresso Constituinte. Conclamamos todas as
forças progressistas para que se somem a nós
!leste esforço de atuação conjunta, a fim de

que possamos da melhor maneira possível en
fren tar as características nocivas do Plano de
Estabilização Econômica encaminhado a este
Congresso e desenvolver ações a nível parla
mentar, com a participação de todos os parti
dos democ~ticos.

Estamos, portanto, convocando todos para
esta grande mobilização nacional em defesa
dos interesses populares e da democracia.

Gostaria que a nota fosse transcrita na ínte
gra, Sr. Presidente.

"MANIFESTO À NAÇÃO

O PDT, PT, PSB ePC doB, represen
tados por suas direções em reunião no
dia 27 de março de 1990, no Congresso
Nacional, vêm denunciar a escalada au~

toritária promovida pelo Presidente da
República e alertar a sociedade brasi
leira para o caráter antidemocrático re
c~ssi~o, concentrador, monopolista: an
tmaclOnal e antipopular do Plano Collor.

Este plano tem o nítido objetivo de
reestruturar a economia a serviço dos
credores externos, das empresas multi
1!acionais e do grande capital nacional.
E por essa razão que não intervém na
principal causa estrutural da crise, que
é a dívida externa. Tenta obter carta
branca para um projeto irresponsável e
entreguista de privatização de empresas
públicas, na medida que não pretende
permitir sua negociação nem sua discus
são no bojo de um projeto de desenvol
vimento nacional.

Evidentemente, é necessário e inadiá
velo combate enérgico à inflação, à es
peculação e à crise. Entretanto, à seme
lhança do que ocorreu em todos os paco
tes econômicos anteriores, o caminho es
~olhido pelo Presidente foi o de pena
hzar os trabalhadores pelo confisco sala
rial, a classe média, o pequeno e médio
empresário pelo confisco da poupança
popular, justamente os setores que têm
sido prejudicados pela crise provocada
pelo grande capital. Tratar igualmente
os desiguais é aprofundar a desigualda
de: essa é a essência da reforma mone
tária do Plano Collor.

A negociação democrática com os po
deres constituídos e com a sociedade civil
- condição indispensável para qualquer
programa sério de estabilização - é
substituída pela pretensa capacidade de
autoregulamentação do mercado e pelo
poder discriminatório de tecnocratas. As
atribuições do Congresso são transferi
das ao arbítrio dos tecnocratas o debate
público é substituído pelo con'ciliábulos
de gabinete, modernizando o "é dando
que se recebe". É nosso dever repudiar
~s violações da Constituição, o policia
hsmo, 'a chantagem e a ameaça como
métodos principais para normatizar as
relações econômicas. Denunciamos a
substituição do método democrático da
negociação pela prepotência imperial e
m~ssiânica do presidente da República,

que não poupa sequer o Poder Judiciá
rio, buscando atrelá-lo a seus interesses.
Ao contrário, propomos a estabilização
econõmica dentro do Estado de Direito
e da Democracia.

Para enganar o povo no conteúdo e
na forma - técnica e arte na qual vem
se revelando mestre -o Governo Collor
conta com a mais gigantesca máquina
de propaganda já montada, liderada pela
Rede Globo e secundada por vetustos
matutinos que ainda insistem em se con
siderar respeitáveis.

Mas não se governa apenas com má
quinas de propaganda e publicidade.
Não se desenvolve a economia com alge
mas e cassetetes. Não se consegue enga
nar todo um povo por muito tempo. Não
se obtém o apoio, ou sequer a tolerância
da sociedade civil, com sucessivos e coti
dianos atos de arbítrio e violência. Luta
mos contra a especulação e o aumento
arbitrário de preços. Hoje, o Governo
Collor invade supermercados, empresas
industriais e gerências de jornal. Ama
nhã pode tentar fechar sindicatos, dissol
ver partidos políticos, prender e remover
juízes e cercar com tanques o Congresso
Nacional.

Os partidos signatários desta nota con
clamam a sociedade civil, as entidades
representativas e o povo a defender suas
reivindicações, e a não se curvar à prepo
tência. Esses partidos continuarão lutan
do para que o Congresso Nacional exer
ça suas responsabilidades constitucionais
de examinar, modificar e fiscalizar a exe
cução do plano de estabilização. Para
isso, o PT, o PDT, o PSB e o PC do
B decidem atuar de forma conjunta e,
assim, organizar um amplo Movimento
Nacional de Oposição Democrática e
Popular, com o objetivo de desenvolver
ações a nível parlamentar, com a partici
pação de todos os partidos democráticos
que, na Constituinte, garantiram as con
quistas democráticas e forças extra-par
lamentares, visando esclarecer o povo
brasileiro sobre o verdadeiro caráter do·
pacote e visando mobilizá-lo na luta em
defesa dos interesses populares e da so
berania nacional. - Luiz Inácio Lula da
Silva, Deputado Federal - Leonel Bri
zola, Presidente Nacional do PDT 
Luis Gushiken, Presidente Nacional do
PT - Jamil Haddad, Presidente Nacio
nal do PSB - João Amazonas, Presi
dente Nacional do PC do B."

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de
Sá) - Concedo a palavra ao nobre Deputado
José Maria Eymael, que falará pela Lideran
ça do PDC.

O SR. JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, S1'" e Srs. Deputados, atendendo ao
pedido, ao desejo, ao anseio do Sr. Presi-'
dente da República, no sentido de receber
do Congresso Nacional uma contribuição pa
ra o aperfeiçoamento das medjdas econômi·
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cas instituídas para o reerguimento nacional,
está o Partido Democrata Cristão trabalhan
do e apresentando à consideração do Sr. Fer
nando Collor de Mello alguns aspectos que,
na sua ótica, têm o mérito e a força de repre
sentarem caminhos de aperfeiçoamento aos
textos existentes.

Entre os vários aspectos que ao longo dos
dias a Democracia Cristã situará nesta tribu
na, gostaria hoje de cha~ar a atenção para

.três ou quatro. Inicialmente, desejo realçar
o aspecto da moradia, propondo a Demo
cracia Cristã que possam às pessoas físicas
e jurídicas converter seus saldos em cruzados
para uma ativa e efetiva participação em pro
gramas habitacionais de baixa renda.

Outra questão refere-se ao Imposto de
Renda do c:!'xercício de 1989. Propõe a Demo
cracia Cristã que o Imposto de Renda das
pessoas físicas e jurídicas pértinentes ao exer-'
cício de 1989 seja saldado em cruzados. De·
outro lado" com relaçãó à caderneta de pou
pança, apresentamos uma proposta de meca
nismos que podem diferenciar, segundo crité
rios de idade e valor, o aplicador tradicional
do especulador, concedendo àqueles maiores
limites de conversão. Da mesma forma, pro
pomos ainda a criação de incentivos para no
vos depósitos em cruzeiros nas cadernetas de
poupança, vinculando-se os novos depósitos
aos saldos bloqueados em cruzados novos,
para efeito de saques 'em cruzeiros, ou de
rendimentos referentes àqueles saldos.

Finalmente, deseja a·Democracia Cristã
assinalar seu empenhQ pa,ra que seja solucio
nada a aflitiva situação das autarquias munici
pais, pertinentes a serviços essenciais. Refi
ro-me às autarquias ou empresas públicas
municipais que prestam, por exemplo, servi
ços de abastecimento de água, coleta de lixo
e tantos outros. Propõe nosso partido ao Pre
sidente da República qUe( também nestes ser
viços, a exemplo do que já acontece na admi
nistração direta seja admitida a conversão in
tegraI dos saldos em cruzados, transforman
do-os em cruzeiros, a fim de que essas autar
quias e empresas públicas municipais, hoje
vivendo unicamente de suas tarifas, conti
nuem a cumprir com sua missão do maior'
interesse público.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Maria
.Eymael o Sr. Arllaldo Faria de Sá, Su
plente de Secretári,o, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ino·
cêncio Oliveira, }9 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Para falar pela Liderança do PMDB, con
cedo a palavra ao nobre Deputado Tidei de
Lima

O SR. TIDEI DE LIMA (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a Liderança do PMDB será breve, a fim de
que seja instalada, de imediato, a outra ses-
são. .

Não poderia deixar de registrar, evidente
mente com destaque - e é importante que

. conste dos Anais desta Casa e que a própria
. opinião pública atente para o fato - a entre-

vista de ontem do Sr. Presidente da Repú
blica, que, a certa altura, disse que acata as
emendas apresentadas pelo Congresso Na
cional às medidas provisórias editadas.

Isso é extremamente importante, porque
parece até um aceno de bandeira branca na
convivência com o Congresso Nacional. Por
outro lado, o Presidente Collor tem feito afir
mações, como ocorreu ao longo de sua cam
panha, as quais não tem cumprido.

Referiu-se S. Ex' às cadernetas de pou
pança, mas com esse pacote feriu quase de,
morte esse tipo de investimento. Enfatizou
o respeito à Constituição, mas arranhou-a
tremendamente com a edição de algumas me
didas provisórias. S. Ex' afirmou que não pre
judicaria os assalariados, mas o novo pacote,
apesar de ter uma face extremamente boa,
aceitável e necessária, tem uma outra que
penaliza os trabalhadores e cria o fantasma
do desemprego no País.

Então, é importante registrarmos que on
tem S. Ex', o Sr. Presidente da República,
afirmou que acatará as emendas apresentadas
pelo Congresso Nacional às medidas provi
sórias aqui enviadas. A Liderança do PMDB
faz este registro de forma clara e objetiva,
porque a história e a vida são construídas
dia após dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar à Ordem do Dia.

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

Acre

Francisco Diógenes - PDS; Geraldo Fle
ming - PMDB; José Melo - PMDB; Maria
Lúcia-PMDB; Osmir Lima-PMDB; Ru
bem Branquinho - PL.

Amazonas

Antal Albuquerque - PMDB; Beth Azize
- PDT; Eunice Michiles - PFL.

Rondônia

Arnaldo Martins - PSDB; Assis Canuto
- PL; Chagas Neto - PL; José Guedes 
PSDB; Raquel Cândido - PDT; Rita Furta
do-PFL.

Pará

AdemirAndrade - PSB; Amilcar Moreira
-PMDB; Asdrubal Bentes-PMDB; Paulo
Roberto ,..- PL.

Tocantins

Ary Valadão - PDS; Edmundo Galdino
- PSDB; Eduardo Siqueira Campos 
PDC; Leomar Quintanilha - PDC; Moisés
Avelino - PMDB.

Maranhão

Francisco Coelho - PDC; Haroldo Sabóia
- PMDB; Jayme Santana - PSDB; Joa
quim HaickeI - PDC; Sarney Filho - PFL;
Victor Trovão - PFL.

Piauí

Jesus Tajra - PFL; Mussa Demes - PFL;
Myriam Portella - PSDB; Paulo Silva -'
PSDB.

Ceará

Carlos Virgílio - PDS; Etevaldo Nogueira
- PFL; Haroldo Sanford - PMDB; Lúcio
Alcântara - PDT; Manuel Viana - PMDB;
Mauro Sampaio - PMDB; Moema São Thia
go-PSDB; Osmundo Rebouças-PMDB;
Paes de Andrade - PMDB.

Rio Grande do Norte

Flávio Rocha -,- PRN; Henrique Eduardo
Alves - PMDB; Ismael Wanderley - PTR;
Marcos Formiga - PL; Vingt Rosado 
PMDB.

Paraíba

Aluízio Campos - PMDB; Edivaldo Mot
ta - PMDB; Francisco Rolim -PSC; João
Agripino - PMDB.

Pernambuco

Artur de Lima Cavalcanti - PDT; Cristina
Tavares - PSDB; Egídio Ferreira Limai
PSDB; Fernando Bezerra Coelho - PMDB;
Fernando Lyra - PDT; José Mendonça Be
zerra - PFL; Maurílio Ferreira Lima1
PMDB; Osvaldo Coelho - PFL; Paulo Mar-
ques - PFL; Ricardo Fiuza - PFL. ..

Alagoas

Antonio Ferreira - PFL; Geraldo Bulhões
-PRN; José Costa - PSDB; José Thomaz
Noná - PFL; Renan Calheiros - PRN.

Sergipe

Bosco França - PMDB; Djenal Gonçal
ves-PMDB.

Bahia

Abigail Feitosa - PSB; Ângelo Magalhães
- PFL; Benito Gama - PFL; Carlos Sant'A
na - PMDB; Domingos Leonelli - PSB;
Fernando Santana - PCB; Francisco Pinto
- PMDB; Haroldo Lima - PC do B; Jairo
Carneiro - PFL; Joaci Góes - PSDB; João
Carlos Bacelar - PMDB; Jutahy Júnior 
PSDB; Lídice da Mata - PC do B; Milton
Barbosa - PFL; Miraldo Gomes - PDC;
Uldurico Pinto - PSB; Virgildásio de Senna
- PSDB; Waldeck Ornélas - PFL.

Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB; Jones Santos
Neves - PL; Rose de Freitas - PSDB.

Rio de Janeiro

Arolde de Oliveira - PFL; Carlos Alberto
Caó - PDT; Edésio Frias - PDT; Edmilson
Valentim - PC do B; Ernani Boldrim 
PMDB; Feres Nader - PTB; Flávio Palmier
da Veiga - PMDB; Gustavo de Faria 
Jayme Campos - PRN; Jorge Gama 
PMDB; Jorge Leite - PMDB; José Carlos
Coutinho - PL; Luiz Salomão - PDT; Mes
sias Soares - PMDB; Miro Teixeira - PDT;
Nelson Sabrá - PRN; Ronaldo Cezar Coe-o
Iho-PSDB .
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Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Álvaro Antônio
-PMDB; Alysson Paulinelli - PFL; Boni
fácio de Andrada - PDS; Genésio Bernar
dino - PMDB; Humberto Souto - PFL;
Ibrahim Abi-Ackel - PDS; José Ulísses de
Oliveira - PMDB; Lael Varella - PFL;
Leopoldo Bessone - PMDB; Luiz Leal 
PMDB; Mauro Campos - PSDB; Milton Li
ma - PMDB; Milton Reis - Octávio Elísio
- PSDB; Raul Belém - PMDB; Roberto
Vital- PRN; Ronaldo Carvalho - PMDB;
Saulo Coelho - PFL; Sérgio Naya 
PMDB; Sílvio Abreu - PDT.

São Paulo

Airton Sandoval - PMDB; Arnold Fiora
vante - PDS; Bete Mendes - PMDB; Caio
Pompeu de Toledo - PSDB; Dirce Tutu
Quadros - PSDB; Fausto Rocha - PRN;
Francisco Amaral - PMDB; Gerson Mar
condes - PMDB; João Herrmann Neto
PSB; José Carlos Grecco - PSDB; José
Egreja - PTB; Luiz Eduardo Greenhalgh
- PT; Luiz Gushiken - PT; Mendes Bote
lho - PTB; Nelson Seixas - PDT; Plínio
Arruda Sampaio - PT; Ralph Biasi 
PMDB; Ulysses Guimarães - PMDB.

Goiás

José Freire - PMDB; José Gomes 
PRN; Lúcia Vânia - PMDB; Luiz Soyer
PMDB; Mauro Miranda-PMDB; Naphtali
Alves de Souza - PMDB; Pedro Canedo
- PFL; Roberto Balestra - PDC.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PCB; Maria de Lour
des Abadia - PSDB.

Mato Grosso

Antero de Barros - Joaquim Sucena 
PTB; Júlio Campos - PFL; Percival Muniz
-PMDB.

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil - PFL; Ivo Cersósimo 
PMDB; Levy Dias - PFL; Saulo Queiroz
- PSDB; Valter Pereira - PMDB.

Paraná

Airton Cordeiro - PFL; Borges da Silvei
ra - PDC; Dionísio Dal Prá - PFL; Ervin
Bonkoski - PTB; José Carlos Martinez 
PRN; Jovanni Masini - PMDB; Matheus
Iensen - PMDB; Mattos Leão - PMDB;
Maurício Nasser- PMDB; Max Rosenmann
- PL; Nelton Friedrich - PSDB; Nilso
Sguarezi - PMDB; Osvaldo Macedo 
PMDB; Renato Johnsson - PRN; Santinho
Furtado - PMDB

Santa Catarina

Cláudio Avila - PFL; Eduardo Moreira
- PMDB; Henrique Córdova - PDS; Ivo
Vanderlinde - PMDB; Orlando Pacheco
PFL.

Rio Grande do Sul

Darcy Pozza - PDS; Ivo Lech - PMDB;
João de Deus Antunes - PTB; Mendes Ri
beiro - PMDB; Nelson Jobim - PMDB;
Vicente Bogo - PSDB.

Amapá

Raquel Capiberibe - PSB.

Roraima

Chagas Duarte - PDT.

VII - ORDEM DO DIA

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- A lista de presença registra o compare
cimento de 312 Senhores Deputados.

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham pro
posições a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SE
NHORES

PAULO ZARZUR - Projeto de Lei que
dispõe sobre a distribuição de cesta básica
de alimentos para trabalhadores que recebem
até dois salários mínimos.

FÁBIO FELDMANN - Requerimento
de informações ao Poder Executivo sobre ir
regularidades cometidas na área de adminis
tração de incentivos fiscais da Finam.

ISMAEL WANDERLEY - Projeto de
Lei que dispõe sobre o piso salarial dos locu
tores de rádio.

LEONEL JÚLIO - Projeto de Lei que
declara de utilidade pública a Associação de
Apoio à Criança com Câncer - AACC, com
sede na cidade de São Paulo.

SOTERO CUNHA - Projeto de Lei que
dispõe sobre o sepultamento gratuito para
o pobre.

ANTÓNIO SALIM CURIATI -Projeto
de Lei que altera a Lei n' 5.692, de 11 de
agosto de 1971, a fim de inserir a disciplina
Cooperativismo no currículo pleno do ensino
de l' e 2' graus.

GILSON MACHADO - Projeto de Lei
que regulamenta o art. 185 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a pequena e média
propriedade produtiva, e dá outras providên
cias.

AMAURY MÜLLER - Requerimento
de informações ao Ministro das Relações Ex
teriores sobre gastos com reforma de residên
cia oficial de embaixador.

LEOPOLDO SOUZA - Requerimento
de informações ao Presidente do Banco Cen
traI sobre transferência do Fundo de Partici
pação dos Municípios para as Prefeituras do
Estado de Sergipe.

DASO COIMBRA - Projeto de Lei que
institui bolsas de estudo em favor dos segura
dos da Previdência Social.

JOSÉ GENOÍNO - Requerimento de in
formações ao Ministro-Chefe do Estado
Maior das Forças Armadas sobre perda de

direitos políticos por alistados que não presta
rem o serviço militar.

GERSON MARCONDES - Projeto de
Lei que dispõe sobre o' aproveitamento do
cruzado novo vinculado junto ao Banco Cen
tral do Brasil, para pagamento de dívidas pa
ra com a União e instituições financeiras ofi
ciais e abre possibilidades à iniciativa privada
para novos investimentos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Ordem do Dia.

Não tendo havido acordo entre os Srs. Lí
deres e atendendo a pedido dos mesmos, esta
Presidência aguardará até a próxima' terça
feira esse acordo, sobre o parecer do nobre
Deputado Nelson Jobim que trata do pedido
de concessão ou renovação de emissoras de
rádio e TV.

Portanto, a pauta fica adiada para a próxi-
ma sessão. .

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Vai-se passar ao horário de

VIII - COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Esta Presidência pede aos Srs. Parlamen
tares que, em face da realização, hoje, às
18 horas, de sessaó eXtraordinária, sejam bre
ves nas suas comunicações.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Ney Lopes, que falará pelo PFL.

O SR. NEY LOPES EPFL- RN. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, trago a esta tribuna assunto da
maior importância para a economia nacional.
Trata-se de uma situação que vem ocorrendo
desde o último dia 15 de março, com a posse
do Presidente Fernando Collor de Mello, ou
seja, a paralisação de todo o processamento
burocrático das exportações brasileiras.'

Como sabemos, a Befiex e a Cacex foram
extintas. Porém, todos os exportadores con
tavam, nestes órgãos, com a base operacional
para suas exportações. Em decorrência da
extinção, fusão ou sucessão desses órgãos
e até o momento os titulares dos novos orga
nismos não foram nomeados - vem ocor
rendo a paralisação por inteiro do processa
mento burocrático das exportações.

A imprensa já registra crise nas exporta
ções de soja, com o risco, inclusive, de países
latino-americanos assumirem mercados que
são nossos. As exportações da indústria auto
mobilística também estão inteiramente para
lisadas, a ponto de serem anunciadas férias
ou licenças remuneradas no ABC paulista.
E tudo isso leva-nos, evidentemente, a uma
apreensão muito grande, poiquea bahmça
comercial brasileira é fundamental para o su
cesso do plano do Presidente Collor de Mello.

Daí por que, ao registrar esses fatos, faço
um pelo à Ministra da Economia e ao próprio
Presidente da República, no sentido de que.
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preencham os cargos dos órgãos sucessores
da BefieK e da Cacex. Se isso não ocorrer
no prazo mais rápido possível, teremos o co
lapso da balança comercial, em decorrência
da paralisação das exportações, o que contri
buini, sem dúvida. para uma recessão que
nenhum de nós deseja a esta altura do estágio
sócio.-econômico brasileiro.

Que devemos dar prioridade para os assun
tos que dizem respeito ao mercado interno
é indiscutível. mas não podemos simplesmen
te aceitar que órgãos do nível da Befiex. que
tinha cerca de sdscentos programas de expor
tação. sejam extintos sem que se proceda a
sua sucessão imediata, com a investidura dos
funcionários que irão- tratar desses assuntos.
As guias de exportação estão todas parali
sadas. todo o processo ao comércio expor
tador brasileiro está ineficaz, justamente em
razã? desse plano de m,uda~ças.

Sabl;:mos que são nOJmais ,esses fatos em
qualqller alteração .que st:: f;;tça, sobretudp
ne~sa reforma administrativ1ilque o Presiden
te Collor de Mello vem implantando no Bra
sil. Ma~, especificamente em relação às ex
portações. para evitar que percamos merca
dos internacionais. como no caso da soja,
da indústria automobilística e até da Em
braer. que já começa, também, a sofrer os
efeitos dessa paralisação, ~~peramos que a 
Ministra, da Economia e os demais órgãos
respons~veis do Governo ultimem providên
cias para regulamentaro.s novos setores da
administração que vão suceder a Befiex e a
Cacex indicando sobretudo 0S titulares dos
novos órgãos, a fim de que o comércio de
exportação do Brasil reinicie as suas ativida
des, totalmente paralisadas desde o último
dia 15 de março.

Era o apelo que tinha a fazer.
- . , .- .~..- -

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao, nobre Deputado
Doreto Campanari, que falará pelo PSDB.·

O SR. DORETO CAMPANARI (PSBD
SP. Sem revisão doorádor.) - Sr. Presi
dente. Srs. Deputados, fomos fundadores do
MDB de Marília. ficha n" 1. enfrentando to
dos os percalços e perseguições sofridas por
aqueles que como nós. na época, ousaram
exercer o democrático direito de oposição.

Empunhar a bandeira do MDB. então
acoimado pelo Governo despótico e ditato
rial que se implantara em nosso País, e, até
mesmo por vastos segmentos de nossa socie
dade. de partido "comunista" e de "traidores
da Pátria". era, verdadeiramente, temerário
e assustador.

Policiais violentos e arbitrários considera
vam como marginais perigosos os emedebis
tas e. sem qualquer outro pretexto válido,
lançavam nosso companheiros ao calabouço.
Quantas e quantas vezes tivemos de enfrentar
a guarda pretoriana da ditadura para obter
a soltura de companheiros nossos de prisões
ignominos-ls e descabidas!

Esse constante pelejar em defesa dos mais
lídimos ideais emedebistas custou a incon
tável número de companheiros masmorras,
torturas, desaparecimentos, mortes. Degra-

dou-se o ser humano. Enxovalhou-se a vida
dos que pregavam os princípios mais elemen
tares da dignidade humana. Expôs-se à mais
nefanda condição de existência aqueles que
defendiam os sagrados direitos da pessoa hu
mana.

Foi um período épico para os que tiveram
a coragem de resistir e contestar.

Os horrores da repressão não tiveram o
poder de 'intimidar os emedebistas. Acima
de nossos temores estavam os preceitos e pro
pósitos que nortearam toda a nossa luta e

-toda a nossa vida. Queríamos uma nação em
que não existissem tantos previlégios para
poucos. à custa da dor e da miséria da imensa
maioria dos nossos irmãos. Almejávamos
uma pátria onde alguns acumulassem menos
riquezas, para que a enorme leva de deser
dados da sorte, em nosso País, pudesse gozar
de um mínimo de saúde, de educação, de
dignidade. Sonhávamos ·com melhores dias
para nossa gente.

Todo o nosso esforço, todo o nosso sacri
fício parecia ter atingido seu objetivo com
a escolha de Tancredo Neves para a Presi
dência da República a'partir de 1985. Contu
do, ainda: não seria dessa vez que a História
iria escrever a última página em que seriam
narradas as agruras e a vicissitudes do povo
brasileiro. A morte não permitiu que o Brasil
fosse presitlido 'por Tàncredo Neves.

Com a morte de Tancredo Neves, tivemos
de passar, airtda, pela pior das privações: o
desastroso Governo Sarney. Nosso País e,
com ele. o PMDB, sigla que por imposições
ditatoriais sucedeu o MDB, naufragaram
num lamaçal de corrupção, de incompetência
e de descalabro administrativo. O desalento,
a incerteza, a desesperança: e a revolta se
instalaram novamente na POpUlàÇão brasilei
ra. Mergulha\l\os no c,aos ta,nto nQ ,âmbito
federal quanto no estadual, onde a quase to
talidade dos, governos pertencia ao PMDB.

Outro não poderia ser, então, o resultado
.do pleito que se feriu em 1989 para a escolha
de um novo Presidente: foi eleito o Sr. Fer
nando Collor de Mello. Um jovem desconhe
cido, Governador de um dos mais pobres es
tados brasileiros, o Estado de Alagoas, cujo
grande atributo foi o de nUnca compactuar .
com Sarney e a este sempre se opor.

Esperamos e desejamos que a Nação brasi
leira não sofra uma nova e grande decepção.
Somos da oposição ao Governo eleito, mas
não uma oposição ociosa, descabida e siste
mática. Estaremos prontos a apoiar as medi
das que o Governo Collor enviar ao Con
gress,o objetivando as metas pelas quais sem
pre .nos batemos: a redenção da Pátria e de
seu povo.

Nunca descremos do futuro promissor que
nos aguarda.

Sabemos que não há tempestade perene
nem noite infinita.

A borrasca da corrupção e a noite da in
competência hão de ter seu paradeiro, e o
sol haverá de surgir anunciando novos tem
pos para a Nação brasileira.

São Paulo, entretanto, por sua pujança,
pelo valor de sua gente, pela tradição de seu

povo e por tantos outros fatores deveria e-
poderia ter sido um oásis nesse deserto de
miséria e opróbio, o porta-voz da esperança
de todos os brasileiros.

Com Montoro no Governo do nosso Esta
do isto ocorreu. Prova inequívoca disto é o
prestígio e a admiração de que goza em todo
o Estado, apesar de não dispor de cargo al
gum junto à administração pública. Mais do
que este fato, o de ter conseguido eleger seu
sucessor, o Sr. 6restes Quércia, quando nin
guém nisso acreditava, já que todas as prefe
rênciaseram claramente dos Srs. Ermíriocte
Morais e Paulo Maluf. Negar que a eleição
de Quércia se deve ao trabalho e ao prestígió
de Montoro é até mesmo' risível.

Com a posse Quércia tudo mudou.

De uma administração descentralizadora
e atuante, passamos para outra rigidamente
centralizadora. Só se faz, só' se realiza, s6
se decide com o aval do chefe: Quércia. Se
cretário algum tem o poder de decidir. São
fantoches. Com raras e honrosas excessões,
'são meros cumpridores de ordens. Cercou-se
o Governador de um grupo de desfibrados
e despersonalizados que, por seu servilismo,
usufruem das benesses palacianas. Quércia
permitiu até a alguns deles a fantasia de se
proclamarem aspirantes ao Governo de São
Paulo. Alimentou-lhes 'O sonho cedendo-lhes
jatinhos que cruzaram, em alegres revoadas,.
os céus de- nosso Estado em busca de apoios
"voluntários" às suas candidaturas. Fez, po
rém, uma exigência: deveriam deixar os car
gos que ocupavam até o dia 15 d~ fevereiro.

A maquinação de Quércia foi engenhosa.
Enquanto os pretendentes se digladiavam e
distribuiam promessas (que jamais cumpri
riam) em busca da concretização de suas fan
tasias, Quércia preservava aquele a quem de
sejava ungir seu sucessor: Luis Antônio Fleu
ry. Para isto, de há muito tempo, lhe prepara
o campo: note-se que foi uma das Secretarias
mais aquinhoadas com verbas por parte de
Quércia. Os propósitos de Quércia são, sem
dúvida, os mais insondáveis; ninguém sequer
pode imaginar onde pretende ele chegar. Foi
o artífice da candidatura de Ulysses, que to
dos sabiam ser quimérica e irreaiízável. Im
põe a candidatura de Fleury. Os bajuladores
aplaudem. E o PMDB? E o povo? Danem-se.
O tiranete ordena e todos devem obedecer.
Com esta nova prova de "domínio absoluto
do PMDB" afasta do partido o que resta de
bom e honesto. Os últimos soldados das
idéias e esperanças dos fundadores do MDB
se obrigam a seguir o caminho já trilhado
por Montoro, Covas, Fernando Henrique,
José Serra e Almino Afonso para citar apenas
alguns deles.

Quércia, único e indiscutível articulador da
candidatura de Ulysses, nada fez por essa
candidatura, o que levou este ao deprimente
índice de 1,5% ao eleitorado paulista. Não
estará Fleury destinado a ter um percentual
ainda menor? -

Que lideranças restaram ao PMDB de São
Pilulo para disputar com êxito a governança
de nosso Estado, enfrent~ndoadversários do
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prestígio de Mário Covas, Maluf ou Antônio
Ermído?

Que força política teria o Secretário que
não conta nem com o apoio do funcionalis
mo? Esquecem-se Quércia e seu candidato
do episódio dos professores espancados pela
polícia nas imediações do Palácio Bandeiran
tes? Esquecem-se ambos do recente caso da
isonomia aprovada pela Constituição Federal
para os salários dos delegados de polícia civil
e Procuradores do Estado?

Todos os Estados e o Distrito Federal a
reconheceram, só São Paulo não.

Enganam-se os quejulgam desmemoriados
os brasileiros.

Fui contra a candidatura de Ulysses, mas
por ela trabalhei; e disso todós sabem. Quér
cia, seu articulador, entretanto, o que fez por
ela? Nada. Absolutamente nada. A votação
obtida por Ulysses é prova inconteste disso.
Caso contrário, onde andaria o propalado
prestígio de Quércia? Qual será a sorte desse
politicamenteJosé Ninguém Fleury? Sem dú-
vida alguma a mesma de Ulysses. .

, Quércia, contudo, julga bastar-lhe o apoio
dos apaniguados e dos negocistas e fisioló
gicos do PFL e do PTB, partidos que, em
quaisquer circunstâncias, estão sempre com
o Governo. Ou melhor, no Governo.

Ulysses.representou a morte do PMDB de
São Paulo; Fleury será seu sepultamento. O
caminho assim estará livre para Quércia·con
cretizar o seu intento: a. fundação de um novo
partido - o seu partido.

Durante duas décadas e meia lutamos pelos
ideais que constituem o programa do MDB
e depois do PMDB, seja como Vereador em
Marília, como Deputado à Assembléia Legis
lativa de São Paulo ou como representante
do povo na Câmara Federal, há 8:anos.

Durante todo esse tempo, e em todos esses
cargos, buscamos ser dignos represéntantês
daqueles' que nos confiaram seus votos. Ja
mais nos curvamos aos detentores temporais
do mando, do poder: Esse meu trabalho e
essa minha postura me fizeram credor de inú
meros títulos de cidadania em nossa região,
dos quais, não posso negar, n:\e envaideço.

Neste momento da vida política nacional,
não mais encontrando forças nem objetivos
dentro do PMDB a que dediquei boa parte
de minha vida, de meus ideais e de minha
esperança, não me resta alternativa: dele me
desligo.

O Sr. Osvaldo Sobrinho - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

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

O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB 
MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, sou Vice-Líder do PTB e não concordo
com as declarações feitas pelo nobre colega.
Se S. Ex' tem suas mágoas, peso na cons
ciência ou culpa, que resolva tudo isto por

.lá, mas não ven.la enxovalhar o nome do
PTB. .

Não sei por que S. Ex' disse todas aquelas
coisas. Aliás, sequer o conheço, mas acho
9ue deveria respeitar os companheiros que

pertencem ao PTB por convicção e que lu
,. tam. Se S. Ex' defende algo por questão pes

soal, isso é problema dele e não dos membros
do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Ubiratan Aguiar, que falará pelo PMDB.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PMDB 
CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr,s·eSrs. Deputados, no próximo dia
5 de abril encerra-se o prazo constitucional
para que esta Casa aprecie a mensagem go
vernamental que trata do regime jurídico úni
co dos servidores. Não é possível que as lide
ranças partidádas com assento nesta Casa
não requeiram o regime de urgência para a
aprovação desta matéria. O Congresso Na
cional tem a grave responsabilidade de definir
a situação dos servidores públicos do Brasil.
Quando votamos a Carta Magna, estabele
cemos o tempo necessário de. dezoito meses
para que este assunto fosse tratado. E agora
iremos encontrar-nos numa situação em que
qualquer federação de servidores pode, atra
vés do mandado de injunção, reclamar os
direitos que não estão sendo observados no
tempo constitucional, para que o Congresso
Nacional possa votar a lei complementar que
trata do regime jurídico único dos servidores.

Ao fazer f;ste. registro, quero, em nome
. de todos os companheiros que têm defendido
o se.rvidor público nesta Casa,. conclamar as
lideranças partidárias para que requeiram a

,urgência da. matéria e façam a sua votação
no prazo constitucional estabelecido.

O Sr. Hélio Rosas - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP) 
Sr. Presidente, acabamos de ouvir a comuni
cação do Deputado Doreto Campanari, de .
que estava deixando o PMDB. Lamentamos
a saída de um companheiro que estava conos
co há mais de quinze anos, mas, ao mesmo
tempo, queremos protestar pelas suas afir
mações, que são inaceitáveis.

O PMDB, pela sua história e por todo o
serviço relevante que prestou à luta pela de
mocracia, da qual temos orgulho de ter parti
cipado', continua merecendo nossa confiança
e nosso respeito, inclusive pelo que tem feito
na área administrativa. No Estado de São
Paulo, temos um Governador cuja gestão é
reconhecida como a melhor de toda a Histó
ria, por todos os paulistas, até por aqueles
que são adversários do nosso partido e, inclu
sive, pelo Deputado Doreto Campanari, com
quem muitas vezes conversamos e de quem.
sempre ouvimos palavras de reconhecimento
ao grande trabalho que o Governador Ores
~es Quércia realiza à frente do Governo de
São Paulo.

Em verdade, o PMDB, por muitos anos,
elegeu muitos de nós pelo único fato de inte
grarmos sua legenda. O candidato que obti
vesse legenda no PMDB estava eleito Depu-

,tado estadual ou Deputado Federal. Nesta

eleição as coisas serão-diferentes. Vai ser difí
cil, em São Paulo, eleger-se Deputado Fede
ral pela legenda do PMDB, mesmo que o
Partido consiga a maior bancada, como deve
rá ocorrer. Poitanto, o que está por trás disso
tudo é o justo, mas discutível, interesse pes
soal de se buscar uma legenda na qual seja
mais fácil ser eleito.

Sr. Presidente, deixo meu apreço ao Depu
tado Doreto Campanari, junto com meu vee
mente protesto pelo seu infeliz pronuncia-

· mento, o qual não o honra e destoa de sua
longa vida pública, marcada pelo trabalho
incansável, pelo apego à verdade dos fatos
e pelo respeito aos companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado
Darcy Deitos, que falará pelo PSDB.

O SR. DARCY DEITOS (PSDB - PR.}
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, o super
choque dado pela reforma monetária e fiscal
fez com que alguns setores da economia na
cional não estejam ainda devidamente ajusta
dos. A Medida Provisória n" 168 trouxe al
guns transtornos a setores da economia nacio-

·nal. Se, por um lado, a Ministra da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, Zélia Cardoso
de Mello, permitiu alguma flexibilidade, libe
rando recursos da caderneta de poupança pa
ra os aposentados e pensionistas, para as em
presas que tenham dinheiro em ativos finan-

·ceiros, para as folhas de pagamento, por ou
tro lado, a agricultura passa por dificuldades.

Sr. Presidente, foram autorizadas as em
'presas a apresentar aos bancos suas folhas
,de pagamento visando à liberação de recursos
para pagar seus trabalhadores. Muitos produ
tores rurais, grandes, médios e pequenos, en
'tretanto, não têm como apresentar folhas de
'pagamento aos bancos para liberar esses re
cursos, porque usam sistematicamente mão
de-obra de trabalhadores volantes, os chama
dos "bóias~frias", e estes produtores não ,têm
como fazer com que os seus recursos bloquea
dos no banco sejam liberados. Urge, pois,
Sr. Presidente, que a Ministra Zélia deter
mine mais flexibilidade no plano econômico,
como já fez para outras áreas, permitindo
aos pequenos e médios produtores rurais,
através de prova do Sindicato de- Trabalha
dores Rurais Brasileiros, ou outra forma, te
rem seus recursos liberados para pagar o ser
.viço dos "bóias-frias".

Outros que também passam por dificulda
des são os inúmeros cidadãos deste País que,
com as suas economias, constróem a sua casa
própria e tiveram seus recursos bloqueados
pelas medidas econômicas. Elés também não
têm como liberar esses recursos para pagar
àq~eles que estão a ajudá-los na construção.

E este o apelo que faço da tribuna da Câ
mara dos Deputados à Ministra Zélia Car
~oso de Mello.

O Sr. Farabulini Júnior - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem, porque fui citado
indiretamente pelo Deputado Doreto Cam
panari.
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o SR. ~RESIDENTE (Inocêncio Oliveira) minhada do Brasil rumo a sua definitiva gran-
- O Regimento Interno não prevê quem é deza. ?

citado indiretamente, Deputado Farabulini Ao registrar o seu ingresso em nossos qua-
Júnior. Portanto, não é permitido o uso da dros, o PDT, com orgulho, sabe que realiza
palavra nesse caso; somente a quem é citado aqui um passo decidido no sentido da sua
nominalmente. Mas, pela ordem, concedo a maior afirmação nesta casa do Congresso Le-
palavra, ao Sr. Deputado Farabulini Júnior. gislativo.

O SR. FARABULINI JÚNIOR (PTB _ Queremos, pois, saudar o ingresso de S.
SP. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presi- Ex', em nossas fileiras e também manifestar
dente, sou Deputado paúllsta, do PTB, e S. a nossa expectativa de que a atuação do PDT
Ex', o Deputado Doreto Campanari, chamou nesta Casa será, doravante, mais positiva,
de fisiológicos os Deputados de São Paulo mais marcante, mais fecunda e mais conse-
que dão apoio ao Governador, portanto a qüente.
todos os membros da bancada. Sr. Presiden- Agradeço a Vossa Excelência a oportuni-
te, gostaria de dizer ao Dep~tado Campanari, dade que me deu de cumprir aqui este dever
que tenho na mais alta conta, que S Ex' não que me enche de orgulho, bem como enaltece
pode vir a este microfone e ilaquear a boa-fé a nossa representação nesta Casa do Con-
de toda esta Nação, chamando de fisiológicos gresso Nacional.
os Deputados Federais e Estaduais do PTB, O SR. P,~ESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
destacadamente, que dão apoio ao Gover- ,- Concedo a palavra ao nobre Deputado
nador Orestes Quércia. Há um acordo a nível samir Achôa, que falará pelei P.MDB.
parlamentar, e os Deputados do PTB, na ver-
dade, cumpriram o seu dever com lealdade O SR. SAMIR ACHÔA (PMDB - SP.
ao Governador, o que parece não fazer ago- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
ra, já no final dos tempos, o Deputado Dore- Sr" e Srs. Deputados, em primeiro lugar, ma-
to Campanari. Por que S. Ex' não veio para . nifesto minha discordância das palavras do
cá há um ou dois anos antes para debater . nobre Deputado Doreto Campanari, um dos
só este assunto, mas só agora, já no final grandes valores do PMDB, que, lamentavel
do Governo, quando as migalhas do Palácio . mente, deixa nosso partido. S. Ex' só não
talvez não possam chegar às suas mãos? .disse que Orestes Quércia é sem dúvida algu-

ma o Governador mais empreendedor que
O Sr. Doreto Campanari - Sr. Pre- São Paulo já teve. E o Deputado Doreto

sidente, peço a palavra, para contraditar,' .Campanari sabe disso. As suas mágoas, eu
porque fui citado nominalmente. as respeito profundamente, mas criticar o

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) Governador ao deixar o partido, quando toda
_ A Presidência não pe~mitirá "pinga-fogo." a população de São Paulo o aplaude, eviden"

temente é uma idéia um tanto quanto desa-
O SR, DORETO CAMPANARI (PMDB justada da realidade. De qualquer ~aneira,

-SP. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi- com relação,à parte política, respeito adiscor-
dente, se.há um habitué de restos de verda- dância do nobre Deputado. .
deiros comensais do Palácio Bandeirante, es- Sr. Presiqente, gostaria deabordar um as-
se é o Sr. Deputado que falou há pouco. sunto que diz respeit~ ao plano econômico

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) do Presidente Collor. E claro qUe todos sabe-
- A Presidência não permitirá este tipo de mos que alguma coisa deveria ser feita para
diálogo, porque em nada engrandece este: Po- impedir que continuasse o stat!Js quo no Bra-
der. ' sil, que trazia à sociedade brasileira uma ins

tabilidade que ninguém deseja. Reconhece-
o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) mos que S. Ex' está cumprindo aquilo que

- Concedo a palavra ao nobre Deputado prometeu. Todavia, seria importante, até na
Doutel de Andrade, que falará pelo PDT. salvaguarda do bom nom~ do Governo,que

O SR. DOUTEL DE ANDRADE (PDT - o Sr. Fernando Collor de Mello fosse asesso-
RJ.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, rado por j~ristas que pudessem dar respaldo

.a Liderança do PDT nesta Casa ocupa por legal para as medidas que viessem a tomar.
;alguns minutos esta tribuna com o objetivo Quando da edição das Medidas Provisqpas
,de expressar o seu regozijo pelo ingresso em nO' 153 e 156, protestávamos, inclusive junto
seus quadros de uma das mais singulares e ao nosso partido, pela flagrante inconstitucio-

I destacadas figuras de homem público do Bra- nalidade das mesmas. Numa atitude correta,
,sil, neste momento. . elogiável, o Sr. Fernando Collor de Mello
, Refiro-me ao eminente Deputado Hélio retirou tais medidas. Dizem alguns que é re-
Duque, que representa o próspero Estado cuo. Eu digo que é bom senso, equilíbrio.
do Paraná, o qual vem de assinar ficha enga- Ninguém pode ter a pretensão de ser perfeito..
jàndo-se no movimento político e social que, Aqueles que reconhecem o erro aproximam-
.nesta Casa, ,temos a honra e o privilégio de se muito mais da perfeição do que aqueles
comandar. E S. Ex' um renomado professor que teimam em mantê-lo.
'e economista de grande conceito. Aqui, nesta' Na reunião do nosso partido, já havíamos
I Casa, pelos vários mandatos que nela desem- abordado ou~ros aspectos que, espero, sejam
,penhou, tem construído uma luminosa traje- corrigidos nas novas medidas ou projetos de.
tória de ·probidade, de cultura, de espírito lei, no que diz respeito ao Direito Penal brasi-

I público e, sobretudo, 'de amor às causas po- . leiro, que tradicionalmente dá lição ao mun
pulares e nacionais que iluminam a árdua ca-_ . do em matéria de avanço no campo penal,_

no campo mais importante do Direito, quan
do estabelece a perda da liberdade de um
cidadão. Há na tradição brasileira - e princi
palmente no Direito penal a figurada vocatio
legis, que é o período durante o qual, mesmo
publicada a lei definitivamente, há um hiato
para o começo.da sua execução, da sua valida
de. Já foi assim no Código de 1940 e nos
anteriores, no Código de 1969, que sequer
chegou a ter vigência, no Código de 1984,
que passou a ter.vigência, em 1985, e na Lei
n° 1.521, que trata da econômia popular. Por
tanto, os juristas, autores da nova legislação,
devem levar em consideração a tradição do
Direito Penal brasileiro, que estabelece ql\e
nenhuma lei penal entra em vigor neste País
a partir de sua publicação. A vacatio legis
é uma defesa da própria sociedade, que tem
o prazo de adaptar-se às novas normas pe
nais.

Sr. Presidente, confesso minha ignorância
a respeito do assunto que abordarei, decor
rente do fato de eu ter recebido um telefo
nema do Sindicato de Bares e Hotéis de São
Paulo, para reclamar da Portaria n" 65, da
qual procurei inteirar-me junto ao Banco
Central e ao Ministério da Economia, e, la
mentavelmente, não obtive resposta. O re
presentante do sindicato narrou-me que essa
portaria abrigaria apenas a liberação de re
cursos de sindicato de empregados. Li a res
peito disso na imprensa e ouvi em rádio e
televisão. É outra anomalia jurídica e outra
inconstitucionalidade caso seja verdade -es
tou reiterando minha ignorância por não ter
obtido informação sobre o texto da Portaria
n" 65, que deve ser do Ministério da Econo
mia. Esforços não me faltaram; entretanto
não tive acesso a esse texto. Partindo do prin
cípio de que um ato governamental libera
recursos apenas para o sindicato dos empre
gadores, este ato, é ilegal e absolutamente
inconstitucional, nos termos do art. 5" da
Constituição: "Todos são iguais perante a
lei. .. " E não pode admitir nenhuma diferença
entre os iguais. Sindicato é sindicato. E o
art. 8" da Constituição aí está ao referir-se
ao sindicato e não diferenciá-lo.

Espero que essa injustiça seja corrigida.
Eu não recorreria ao Sr. Presidente se não
fosse pelos motivos que abordei.

O sindicato dos ambulantes por exemplo,
é do patrão ou dos empregados? O que é
o sindicato dos bares? O bar do Macksoud
Plaza, do Sheraton, da rede Transamérica?
Um bar de Carapicuíba, bairro da Zona Les
te, de São Paulo onde o cidadão e a esposa
trabalham, pertencem também ao sindicato?

Espero, repito que o Sr. Fernando Collor
seja assessorado por juristas capazes de dar
respaldo às medidas que vier a tomar. Sei
que o Sr. Bernardo Cabral dispõe de connhe
cimentos suficientes, mas quod abunda non
nocet, aquilo que é demais não prejudica,
principalmente em matéria constitucional.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Concedo a palavra ao nobre Deputado,
Arnaldo Faria de Sá, que falará pelo PRN.
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN
-SP.. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, SI''" e Srs. Deputados, 'ontem,
nesta tribuna, alertei sobre problemas com
saque na poúpança de aposentados. Reforço
a preocupação, com o registro de casos ane
xos.

Providenciamos contacto com o Ministro
Magri, para regularizar a situação, visto que
a Dataprev está utilizando tabela de desconto
do Imposto de Renda retido na fonte do mês
anterior, de forma errada, provocando des
contos de quem não devia. E isso, agora,
acaba prejudicando aqueles que teriam direi
to ao desbloqueamel'lto de poupança e não
podem fazê-lo pelo fato de, tendo tido des
conto na fonte, ficarem impedidos.

Isto não pode acontecer; os aposentados
e pensionistas, merecem respeito.

Sobre o assunto, anexo recorte de jor·
nal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O ORADOR:

COMO RECEBER A POUPANÇA,
O PROBLEMA DOS APOSENTADOS.

A liberação da poupança acima dos 50 mil
cruzeiros para aposentados que não paguem
imposto de renda, autorizada pelo governo,
não causou grande agitação entre os benefi
ciados. Pelo simples motivo de que eles são
muito poucos. Mais da metade dos aposen
tados do País recebem o piso de menos de
um salário mínimo, neste. mês igual a Cr$
3.490,06. E dificilmenty terão em poupança
algo em torno mesmo dos 50 mil cruzeiros.
"Eu sou um exemplo" - diz Mercedes secre
tária-geral da Federação dos Aposentados e
Pensionistas do Estado de São Paulo. "Ga
nho 6,73 salários mínimos, este mês Cr$
13.114,87, o que é considerado um bom salá
rio para um aposentado. No entanto, não
tenho nem 10 mil cruzeiros na poupança".

Apesar disso, há aposentados como Erme
lino Ferro, 58 anos, ex-vendedor de paredes
divisórias, que ganha próximo do teto para
os que não pagam imposto de renda. Ele rece
be Cr$ 15.090,00. Quem ganha abaixo de Cr$
16.838,00 não paga imposto de renda. Mas
desde o ano passado a Previdência vem calcu
lando a retenção do imposto de forma errada,
contrariando a própria Receita Federal. O
resultado é que, mesmos ganhando abaixo
dos Cr$ 16.838,00 Ermelino foi descontado
em Cr$ 466,39 de imposto de renda. Está
errado, mas o caixa do banco onde ele tentou
retirar algum dinheiro da poupança - agora
liberada - não quis saber de explicações.

"O banco quer que eu traga uma carta da
Previdência, declarando que, na verdade, eu
não pago imposto. Mas conseguir essa carta
vai ser muito difícil", diz Ermelindo. Ele tem
Cr$ 500.000,00 na poupança, "poupados a
vida inteira". Estão lá para o caso de uma
súbita necessidade, como atender a um caso
de doença. Eu dependo do Inamps, e ali,
não é possível conseguir' nada. A gente vira
indigente na fila. Por isso tenho esse dinheiro,
para a hora que precisar pagar um médico".

Conta que recentemente fez um "bico" e ga.
nhou Cr$ 20.000,00. "Economizei "pra bur
ro", deixei de comprar algumas coisas que
precisavá e pus o dinheiro na poupança. E
agora não consigo liberar minha poupança".

Essa tamlolém é a situação de Benedito Fa
ria, 57 anos, ex-aeroviário, que recebe Cr$
15.063,00 e paga, indevidamente, Cr$ 210.00
de Imposto de Renda. Tem Cr$ 998.000,00
na poupança, "iniciada há mais de oito anos,
com o dinheiro do Fundo de Garantia". Para
liberar a poupança, o banco quer a carta do
Inamps, o que, para Benedito, significa en
frentar uma talvez invencível burocracia.

"E outra coisa: a minha poupança está ze
rada, não constam nem os Cr$ 50 mil que
eu podia tirar. O gerente diz que tenho que
aguardar o aniversário da mihha conta".

Um outro aposentado, Primo Rizzatto, 74
anos, ex;-vendedor, não está tendo esse pro
blema. E um desses raros senhores que ga
nham pouco mais do que o piso e têm mais
de Cr$ 50.000,00 na poupança. Primo recebe
Cr$ 3.900,00 e tem quase Cr$ 200.000,00 pou
pados. O dinheiro destina-se às incertezas do
futuro. O ex-vendedor nunca quis saber de
qualquer aplicação que não fosse poupança,
por considerá-Ias "coisas de risco". Com a
poupança retida pelo $overno, também não
esteve preocupado. "E uma coisa garantida,
eu sabia que depois o governo pagaria tudo
certinho. " Mas agora vai poder movimentar
à vontade - o que, afinal, não conseguiria
se estivesse no over.

Com o dentista aposentado Celso César,
58 anos, foi o contrário: a retenção dos Cr$
110.000,00 de sua poupança o tinha deixado
preocupado, "porque eu preciso dela para
complementar a minha aposentadoria, este
mês de Cr$ 11.224,00". Um terço desse valor
paga a mensalidade da faculdade de sua filha.
"O dinheiro da aposentadoria não dura mais
do que 20 dias". Agora liberado, Celso não
teve problema nenhum para se habilitar a
retirar da poupança o quánto quiser. Fez uma
xerox do comprovante de pagamento dado
pelo Inamps, uma do RG e outra do CIe.
Redigiu uma declaração. na qual assegura
que não tem outro emprego (também exigên
cia do governo para aposentados sacarem
além do limite de Cr$ 50.000,00) juntou tudo
e foi ao banco. Só não tocou na poupança
porque o gerente desaconselhou:

"Ele disse para eu esperar até o aniversário
da conta, que vai dar um rendimento sur
presa".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
- Pela ordem, concedo a palavra ao nobre
Líder Tidei de Lima.

O SR. TIDEI DE LIMA (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em nome da Liderança do PMDB, lamen
tamos a saída do Deputado Doreto Campa
nari do nosso partido. Ao mesmo tempo que
lamentamos a saída daquele bravo lutador
e digno Deputado, não podemós deixar de
discordar de suas palavras, que evidentemen- .
te foram ditadas muito mais pela emoção do
que pela razão.

As críticas que o nobre Deputado tece ao
Governador Orestes Quércia já foram aqui
contraditadas pelo Deputado Hélio Rosas.
Também as críticas aos acordos políticos fir
mados pelo Governador de São Paulo, na
Assembléia Legislativa daquele Estado, com
o PFL e o PTB, à luz do dia, és claras, sem
nenhum condimento que pudesse denegri
los, foram refutadas aqui pela palavra do De
putado Farabulini Júnior.

Gostariamos, em nome da Liderança do
PMDB, de dizer que nosso partido se orgulha
do trabalho que o Governador de São Paulo
vem realizando naquele Estado, evidente
mente uma das maiores administrações que
o Estado de São Paulo já viu.

Era o que tinhamos a dizer, Sr.'Presidente.

IX - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a Sessão.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Acre

Francisco Diógenes - PDS; Geraldo Fle
ming - PMDB; José Melo - PMDB; Maria
Lúcia-PMDB; OsmirLima-PMDB; Ru
bem Branquinho - PL.

Amazonas

Carrel Benevides - PTB; José Dutra 
PMDB;

Rondônia

Arnaldo Martins - PSDB; Assis Canuto
- PL; Chagas Neto - PL; José Guedes 
PSDB; Raquel Cândido - PDT; Rita Furta
do-PFL.

Pará

Ademir Andrade - PSB; Asdrubal Bentes
-PMDB; Fausto Fernandes -PMDB; Pau
lo Roberto - PL.

Tocantins

Ary Valadão - PDS; Edmundo Galdino
-PSDB;

Maranhão

Francisco Coelho - PDC; Haroldo Sabóia
-PMDB; Sarney Filho -PFL; VictorTro
vão - PFL; Vieira da Silva - PDS.

Piauí

Paulo Silva - PSDB.

Ceará

César Cals Neto - PSD; Etevaldo No
gueira - PFL; Haroldo Sanford - PMDB;
Lúcio Alcântara - PDT.

Rio Grande do Norte

Flávio Rocha - PRN.

Paraíba

Aluízio Campos - PMDB; Edivaldo Mot
ta-PMDB.
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Pernambuco

Fernando Lyra - PDT; José Carlos Vas
concelos - PMDB; Osvaldo Coelho - PFL;
Oswaldo Lima Filho - PMDB; Ricardo Fiu
za - PFL; Wilson Campos - PMDB.

Alagoas

Geraldo Bulhões - PRN; José Costa
PSDB; José Thomaz Nonô - PFL.

Sergipe

Bosco França - PMDB; Djenal Gonçal
ves-PMDB.

Bahia
- . . . .

Abigail Feitosa - PSB; Domingos Léo-·
nelli - psa; Fernando Santana - PCB; Ge
nebaldo Correia - PMDB; Joaci Góes 
PSDB; José Lourenço - PDS; Miraldo Go
mes - PDC; Prisco Viana:- PMDB; UIdu
rico Pinto - PSB.

Espírito, Santo

Rose de Freitas - PSDB.

Rio de Janeiro

Arolde de Oliveira -PFL; Flávio Palmier
da Veiga - PMDB; Francisco Dornelles
PFL; Gustavo de Faria -; Jorge Leite 
PMDB; Jo~é Carlos Coutinho - PL; Jo~é

Maurício-PDT; Messias Soares-PMDB;
Nelson Sabrá - PRN; Rubem Medina 
PRN.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Alysson Paulinelli
- PFL; Bonifácio de Andrada - PDS; Ch
ristóvam Chiaradia - PFL; Hélio Costa 
PRN; Israel Pinheiro - PMDB; José San
tana de Vasconcellos - PFL; José Ulísses
de Oliveira - PMDB; Milton Reis - PTB;
Oscar, Corrêa - PFL; Sílvio Abreu - PDT.

São Paulo

Airton Sándoval- PMDB; Bete Mendes
- PMDB; Caio Pompeu de 'Toledó 
PSDB;Diice Tutu Quadros - PSDB; Fausto
Rocha - PRN; Francisco Amaral - PMDB;
João Herrmann Neto - PSB; Mendes Bote
lho - PTB'; PlÍnio Arruda Sampaio - PT;
Ralph Biasi - PMDB.

Goiás

Jales Fontoura - PFL; José' Freire 
PMDB; José Gomes - PRN; Lúcia Vânia

. - PMDB;,Roberto Balestra:- PDC.

Mato Grosso

Júlio Campos - PFL; Percival Muniz ,-
PMDB. '

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil - PDT; Ivo Cersósimo 
PMDB; SaulÇl Queiroz - PSDB; Valter Pe
reira - PMDB.

Paraná

Airton Cordeiro - PFL; Antônio Ueno
- PFL; Borges da Silveira - PDC; Dionísio
Dal Prá - PFL; Ervin Bonkoski - PTB;
Jovani Masini - PMDB; Mattos Leão 
PMDB;Max Rosenmann - PRN; Nilso
Sguarezi - PMDB; Renato Johnson
pRN; Santinho F\ltado - PMDB.

Santa Catarina

'.Ivo Vanderljrt,de - PMDB; Renato Vian
'Iia-PMDB.

Rio Grande do Sul

Darcy Pozza- PDS; Hilário Braun 
PMDB; João de Deus Antunes-PTB;Jorge
't!equed - PSDB.'

. A:mapá

Raquel Capiberibe - PSB.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira.)
- Encerro a Sessão. designando para ama
nhã, quinta-feira, dia 29. às l3h30min, a se
guinte

ORD.E1~ DO DIA

.votação

1

, PRomO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 117-A, DE 1888

(Doi ComIsa~o de Cl!ncla e Tecno!olla, ComWllcaç1o e Ib!ormáUca)

Vola~áo, em dl,",u,",ão llnlca, d. Projeto de Decreto Lecblátlvo n." 117, de 18lli,
que aprova o alto que renova a eoncessio outorgA.da à. Rádio Gaurama LtdL, para
explorar .!erviço de rndiodifW'ão lonora em onda m6d1a. na cidAde de Oamama, Es
tado do RIo Grande do Sul, Tendo,pnreoer da Comls5ão de COblltltulçio e JUltlça e
d. Redaçáo, pela consutuclobAlldade, jurldlcldode e lécnIca 1e11l1atll'&. Relator:, sr,
Nl1son Gibson. .

.Ptazn na CO nncido ~: G-g.,IG .

J

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 140-A, Dl!: 1888
(Da CllrlIú.lo de Ciência e Tecnologia, CDmWllcaçlo e Informática)

Votaç§.o, em dl!cussi'io 'dutca, do· Projeto de Decreto Leg1!latil'o n.- BO, de 19a9,
que aprova. o ato de renovaçlo da concellino Dutar'Rda À Rede MatogroueJlle de .
Em1s&Oras Ltdll., plU'D.- explorar serviço de radiod1fWiAo aonora em onda m6d1&, na
cidade de Coar.pó, Estado de Mato GrDMO do Sul. Tendo parecer d.. ClJII1L1&io de
Constltulçfio e de Ju.sUça e Redaçfio, pela cDllJtltuclonalldade, J.urldlcldade e técnIcr.
Jea\&Iatlva, com emenda. Relator:' Sr. NU,on Gibson.

Prazo .. CD 1'1!Ileldo em: 5...g..eg

I

PROJETO 'DE DECRETO LEGISLATIVO N.· 118-A, DE 1888
(Da COlllisalo de Ciência • Tecnoloatr., ComUbicaçio e Informática)

VotlÇio, em dlsclWlo única, do Projeto de Decreto 'Lell&latl>o n," 118, di 1810.
qoe aprova o .to que renrnr& • concessio to Ridio Princesa do Vale Ltda., para a..
piorar serviÇO de llldlodl!UJáo na Cidade de Açu, Estado do Rio Gran<1o do Nane.
Tendo portcu da ComIul\o de Constltulção e Justiça e de _açlo, pelro eomtltu
e1onalldade, juridicldede e ticnlca 1eal&l.tlylI. Relator: Sr. NllIon Glblon,

Pros. na CD .....Ido ~. lol-l0-lli

I

PROJETO I?E DI!lC1Ul:I'O LEGISLATIVO N," 121-A, DE 190
(Da Comlado <10 Cl!bclr. .. TecnolOflA, ComWllcaç1o • Ib!onnitlca)

Votaçio, em dllCUlsiO 1lnIca, do Projeto de Decreto Lea\IIatlvo n." 121, <10 lBlli.
que aprova o ato qUI renova & conctod.o da outora.. à RádIo Culturr. <10 Vinot. A1I
are Lida., para explorar serviço de radlodifUJio aonorto em onllt. rn'diA, Dll 'cidade ,
de Váraea Altar., Estado do ceará. Tendo paroeer da Com\5dO di ConItItlllçio •
JU5tIça • de iledaçio, pel.. eooatltuelonaU-. jurldleldade e tkbIca 1eI\Ilr.tI...... ,
llIlator. sr. Nl1IDD GlbooD.

_ .... lJD 1'OIIdd. _: lol-1D-0

PROJETO DE DECRETO'LEGISLATIVO N." 1{7-A, ,DE .1888
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)

Vot:>.çfio em discussão única, do Projeto de Decreto Legi>latlvo n," 1{7, de 19l1i,
q,tle aprova o ato que renova. concessão outOlvada à Rádio Difusor.. de Picos Ltda..
para explorar serviços de radlod1!usão aonor:t. em onda. média, na Cidade de Picos,
E!tado do pJaui Tendo parecer da Comissão de COMUtuIçio e Justiça e de Red&çio,
pela constitucionalIdade, jurid.1c1dade e técnIca. legislativa, com emenda. ~lator:

ar. Nilson Gibson.

~r.... na CD vencido em: 14-10-89

.,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.' 1~·A, DII: 1888

" "... , I' ••
(Da Comissão deCI<!ncla e,Tecnolcgla, ComWllcação e Ib!ormátlca)

. Votsçlo em dJscusslo únIca; do 'Projeto de Decreto LegIslativo D.a BoB, de 1989,
'que 'aprova o ato que renova. ·,a concessão à Rádio Heróis do Jenipapo Ltda., para
explorar serviços de radiodifusão flonora, em onda média, na Cidade de Campo
Maior, B3'tado do PiaUf. Tendo parecer da Comissão de ConstituIção e Justiça e de
Redaçio. pela COll5t1tucionalldade, jurldlcJdnde e técnica legisllltiYa. Relator: Sr.
Nllson Gibson.

Pr.... na CD venclilo em: 14·10·89

'J

PROJETO PE DEÓRETO LEGISLATIV(l N." 1{8·A, DE 19B9
(Da Coml!lSlio dc Ciência e Tecnolcgla, Comunicação e Ib!onuitlca)

'VotaQão, em discussão ánlca, do Projeto de Decrt!to Legislativo D.- 149, de 19M,
que aprova: o ato' de renovaçAo de concessão outorgada à Rede Eldorado de Rádio
Ltda., pala explorar servIço de radiodifusão mmora em onda média, na- Cidade de
Eldorado, Estado de Mato Gr",,,, do Sul. Tendo parecer da Co_o de COllJtltul
çio e JUltlça e de Redação, pela constitucIonalidade, juridicldade e lêcbica Iog\l1a
tlya. com emenda. Relator: Sr. NUson Glb5on.

1'ruo na CD nnemo em: 10(-10-89

•
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 157-A, DE 1989

(Da ComIll&io de Ciência e Tecnologia, ComWllcaçio e Ib!ormátlca)

Votação em dJscussio única, do Projeto M Decreto Leglslattvo n." 157, de lSlSQ.
que reno'Y" a concessão outorgada. à Rádio Cidade AM de Votupt)tanga Ltda., para
explorar &ernço de radlodltusio sonOfa em onda. média. na Cidade de Votuporaop,
Estado de São Paulo, Tendo pareoer da C01lllMiio de Constltulção e JUltlça e _ao
çio, pela cOlllltltuclonalldade, jurldlcldade e técnica legi>latlva. Relrotor: sr. Nl1son
Glbion.

balO na CD yenelde em.: 25-10-Sg ,.
PROJETO DII: DEÇRETO LEGISLATIVO N.· 162-A, Dl!: 18llll

, (Da. Comlldo de Clolnclr. e Tecnologia, ComUb1caç1o e Ib!ormátlca)

Votaçio, em dlscusaio 1lnIea, do ProJ<!lo de Decreto Leg!J1atlvo 0." '!62, <10 188l1,
QUe aprova o ato que renova .. conceuio outorgada à Aecolaba Radlodl!llIio Lida.,
p- apIorar aervlÇO de radlodl!udo 1Ob.... em onda m6dla, na Cidado da 1Uacho
<10 sanlanr., Balado lIt. IlahIL Tendo __ lIt. COtnIuIo de CoIlJtItuIçIo • JuI-
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lI-,a e de Redoçlo, pela comtlluclonalldade, Jurldlcldade o Monica IeIlJlatlv,,'
:Relator: Sr. Nlhwn Gibson.

Pruo na. CD 't'enclde em: 25-10..89

, lU

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N," 1M-A, DE Ig89
(Da C_lo õe Clancla ·e Tecnologia, Comunlcaçlio e, InformáUca) .

Votaçlio, em dlscusslo ánIca, do Projeto do IJecrell> LegWatlvo n." 165, de !U89,
que aprova o ato que renova. concesdo .. Tele,isão U~guat&n& Ltda.• pita ezp1o
rar ....Iço do radlodlfusio de SOlU o Imagom <televlJlio) na Cidade de Urucualana,
l:IIado do Rio Grande do auL Tendo parecer· da CO_ de COIIIUtulç!o e Jus
tlça e Redação, pela constitucIonalidade, Jurldlcldade e lé<:DIca lOaislatlv.. Relator:
1Ir, HIlton Glboon.

rr- ... CD .....IeI. em: 14-10.sg

n
PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO N." 1!6-A, DE llÍ89

(Da ComissAo de Ci~ncl. e Tecnolccla,· Comunicação e Infonnáttca)

Votação, em dI.cussão Ilnica, do Projeto de Decreto LeglslaU,o n." 135, de lU8U,
que aprova o ato que outorga permlssio .. Rádio Areia Dourada Ltda.• paTA explo
rar 5CrYiço de radloditUlil\o ronorll na Clc1D.de de Cabcdelo, Estado daPuafba. Ten
do perocer d~ ComlssAo de Comtltulçlio e Juotlça e de Redaçlo, pela conolltuclo
nalldade. jurldlcldade o técnica leglslatlva, com emenda. Relator: Sr, Nllson OibloD.

1'ra.....nclol. u CD em, 5-g-89
13

PROJ..-rO DE DECRETO LEGISLATIVO N." N." UI-A, DE Ig89
'Da Coml..úo de CI~ncla e Tec!,olcila: Comunicação e InformáUca)

Votação, em dJscw::fi.o fmic3.. do Projeto de Decr~to LegJf.laUvo n.t1 141, de 19B!>.
que aprova o·ato que outorga. coneeuio à Rádio TV· Independência LtdA., para
"-'<)lloror serviço de radiodifusão de sons e imngens <televloAo) na CIdade de Toled..
Estado do Paraná. Tendo parecer da. ComisliAo de Constituiçio e Justiça. e de RedJ,o .
;lo. pela 'constitucionalidade. Jurldlc1dade e tlicni~ le".,lat1Ya. Relator:_ sr. NllIoQ .
Glboon,

Praao .....1010 na CD em, 5-9-89

11

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." lU-A, DE IU8U
'Da Comissão do Ciência e Tecnologia, COO1unlcaçAo e Informática)

Votação. em dlscu,;~~o única, do. Projeto de Decreto Legtslativo n." 142, de 1089,
que a~rov~ o ato que outorgA. JlermUsáo à F'iJtran - Sistema de Comunicação Alto
Slo PrancL,co Ltda.. par. oxplorar. pelo prllZO do 10 <dos) ano.. oem direito' de
eacIuslvldade, .."iço de radlodifuslo .onora em ttoqüéncla lllodulada. ni;' Cidade
do Pompeu, .Estado de Minai Geral.. Tendo perecer da Comls!ilo de E:onotltUlçlo •
Jllltlça e de Redaçlo pela constitucionalidade, jurldlcldade'. tacDIca ·loglJIatlva.
Relatoe: Sr, Nllaon GIbson. .

1'ras. ".cldo Da CD em: 5.g-88

14

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 114-A, DE lU8U
(Da Comlsalo de Clancla e Tecnolcgla, ComunlO&ÇÓO e Informática)

Votação. em dlJctLUlio ánIc&. do Projotó do Dooroto Leg1ll&tlvo n," 11'- di
. !USU. que aprova o ato que outorga permlJio .. lUdIo Cidade de Bum6 Ltda. para .
explorar, pelo prazo da 15 (quln,..el .1l~. tem ·dlreito de nclUlividade. sen1ço de
radlocllfU6Ao rwnora em freqlténcia modulada. na Cidade de eull~. Est;:ldo da Para"
ba.; contra OI votos dos Srs. Ly&:\nvR5 Mnclel. J0t6 Carlos sabÓia. Oumerclndl
N'llhomem c abstençlio do ar. Antonio BrItto. Tendo parecer. da ComiJoAo de COIlI
t1tu1çAo e Justiça e de Redação, pela eonatltuclonalldade, Jurldlcldade e lé<:DIca

: log1s!atlva, Relator: Sr. Nlls<>nOlboon,

~IO nncldo Da CD em: 14-g~89

15

PROJETO DE DECRETO LEGlBLATIVO N." 125-A, DE IgBll
<DA COO1Iulo de CIência e Tecnolcgla, Comunlcaçlo e Informática)

Votnçlo. em dlJcuasfio ánIc&, do P"'jeto de Decreto Legislativo n." 125, de 1989,
, que aprova o ato que outorga concel5!ão à RCE TV X&nxerf Ltda.• para explorar
acrvlço de radlodllusiiO do sons o lnu'lleno (televl<1o) na CIdade de Xanaerf, Eltado
de BanIa Catarina, Tondo parecer da Comls81o do COlllltltulçlo e Jllltlça e d.
Redaçfio, pela conotltuclonalldado, jurldlcldade e técnica leilElatlv.. Relator: 1Ir.
NUson Olbaon.

Pruo vencido na CD em: H-9-88

18

PROJETO DJIf .0]':9RETO LEGISLATIVO N," nil-A. DE 19B9
<Da Comissão de C,lêncla e Tocnolcglo, Comunlcaçlo e "lntormátlcal

Votação, em dlscu..lo 'llnIca, do Projeto de D1creto Legislativo D." 129, de Igag,
que aprova o ato que outorga. conceasio à RárJio e Televlslo Imagem Ltda., para
explorar, pelo prazo de 10 (dcz) anOfl. E~ direito, de exclusividade. leniço de
radiodlfusG.o de sons e imagens (televi5Ao>, na CJdade de Patanava!, <Estado do
Paraná. Tondo parecer da Cbmlssão d. Constltulção e JUstiça e de Rodação, pela
oomUtuclonaUdado, juridlcldade. e lêcnlca leglslatlv•. Relator: Sr, N1lIlon GIbson.

1'rue vencido na CD em: 14....lJ-89

17

PROJETO DE DECRETO LEGIBLATIVO N." 135-A, DE 1989
(Da Combslo de Ciência e Tocnolcgla, Comunlcaçio o Informatlca)

Votação, em discussão únlca, do Projeto de Decreto LegIJJatlvo n." lU, de lU8U,
que aprova o ato que ontorga conco....o 1 Organização KJmura-Nakaya de Radlodl
tuIlo Ltda., para explorar serviços de radiodifusio sonora, na CIdade de Butos.

'l:II&do de Slio PaUlo. Tendo parecer da Comlsoli9do Constltulçlo e Justiça e de'
Recl&çlió, pela comtltuclonaUdade, jurldlcldado e técnica IoglJlatlva, Relatar: Sr.

'1'IlIoD GIbson.

..... yencfdo Da CO em: l,..D·80

II

pROJl!:TO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 137-A, DE IgSg
<Da Comissão de Ciência e ToonolcelA: Comunlcaç1o e Informátlca}

Votaçio. em d18cUMAo única, do Projeto de Decreto Legislativo D.O 137. de 1981,
que aprova o ato que outorga p.rml••lio à Rádio Cldad. FM d. Llluro Mtnlor Ltda..
para explorar oervlço de radlodlluslo sonora, na Cldado do Lauro Müll~r, Estado de
santa Catarlnn. Tendo parecer da Coml.,;lo de Constituição e Jw;tlça e de Reda· .
çio pela COIIItltuclonalldado, jurldlcldade o tacl\lca ]eg1J1atlva com emonda. Rela-
tar: ar, Nllaon GlbIon. .

Prosa .-JcJe na CD _: 14-U-SU

u

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 127-A, DE IgBg

<De ComIMio de CI~ncla e Tecnol-,I&, ÇomunlcaçAo e Informática)

Vctaçllo, em dI..U55iio ánIca, do Projoto de Decroto Legislativo n," 127, d.
1889. que apro"a o ato que outorga permt&lilo à Santa Luzia Comunlcaç'o Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 10 (dos} anoe, oem dIrolto de. exclusividade..."Iço

. de ·radlodlfusio sonora em froquancla mcdulad.. na Cidade de LUZIAnla, Estado da
Golá5. Tendo parocer da ComIosão de Constltulçlo o Juotlça e de RedaçAo, pela
conotltuclonaIldad.. jurldlcldàde e técnica legWatlva. Relator: ar, N1JIon GlbIon.

Prazo ....clda Da CO em: Il1-g-SU

:11

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." l3B-A, DE 19B1l

<Da CC1uL'Jslio de CIência e Te'cnologla, Comunlcaçl\Q e Informática)

Votaçlio, em dlJctLUlio ánIca, do Projeto de ,Deéreto LeglslaUvo n." 138, de 18UU,
que aprova o ato que outorla permissAo l RidJo Esmeralda Ltda., para explorar,
pelo prazo do 10 <dos) anos, 10m direito de exclU51vldade...rvlço deradlodliusio
.aDOra em freqU~nc1a modulada, na Cidade de 'Vacaria, Eltado do Rio Grande- do
81!L Tendo parecer da ComI....o de Cotllltltulçlo .e,Juotlça e de~ pela ceDI
tItneIonaUdade, jurlollcldade • técnica leglslatlv.. Relator: ar. N1lIlcn Olboon.

l'nH yencl40 na CD "em: 18·9-89

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON." 143-A, DE· 19B9

(Da. Comlsslo de Ciência e Tecnologia, ComunIcaç§.o e Inform~t1ca)

Votaçio. em dlJcusslo ánIca, do Projeto dé ·Decreto LegIJlatlvo n." 143. d.·lg89
que aprova o ato que outorga p.rml....o .. S5oc1edade AUredon.. do Radlod\!usio
Ltd&.. para. explorar serviço de radlod.lf1151o IODor. Da Cidade de Alfredo Cha...,
IlIItado do Esplrlto santo. Tondo parecer da "ComIJslio de COlUltltulçfio o JnotIça •
de Redação pela constitucionalidade, jurldlcldade o lé<:DIca legislaUva. Relator: Sr.
Nl100n Glboon.

li

PROJETO, DE. DECRETO LEGISLA'I:tVO, N." 143~A, DE 18UU ,

(Da ComIodo 'd~ CIência e Tecnologlà, ·Comunlcaçid e Infonnf.tfea) .

Votaçio, em dlJcusslo ánIca, do Projeto do Decreto LegIslatlvo n." 143, de Ig8l,
que aprova o ato que 'outorga permlSEIo 1 Melodia ~ SlJtema Capellnhenoe da ·Ra~

dIodIfusio Itda., para eapIorar oorvlço de radlod\!usio sonora na Cidade de Cape.
llnh&, Eotado de Mln&5 GoraIJ. Tendo parecer da ComIsIlI.o de COIIIUtulçlo •
Justiça e de Redaçlo pela consUturJonalldade, jurldlcldade o lé<:DIca IeilsIatlva.
Relator: ar. N1lIlon Gibson, .

1'...... YOrIe1do na CD 0IIl: 19-9·19

11

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N," 14l1-A, DE 19SU,
<Da ComI..~, de. Ciência e T••nologl.; ~,!",uDlcaçioe Infoimátlclll

Votaçlo, em dl..UYio única, do Projoto de Decreto LegIslativo D." 146, ·do Ig89,
que aprova. o ato que outorga penntuA.o i. Rede Gér_is:de ComunJeaçlo Ltd.... para

·eaplorar, pelo prazo de lO <dez; anos, oem dIro,lto de eaclU51vldade, ~~ de
radlodltusio sonora em freqüência modulada, na cidade de Coromondol, Estado d.
Mlnaa Ooralt. Tendo parecer da ComlJolo de Conotltulçlo e Juotlça o de Redaçio
pala eon.tltuclonaUdade, jurldlcldade e tacnlca I<gIslatlva. Relator: Sr, NIIJoD

.Glboon.

Pruo v....ldo .... CO ....: 15-9-89

U
PROJETO,DE DECRETO LEGISLATIVO·N." 12B-A, DE 19SU

(Da C_lo do CIMcla e 'recnologla, Comunlcaçlo e Informátlca)_,

Votaçio, om dlscusslo' ánIca, do Projeto de Decreto Leglslatlvo n." 126, de
1989, que aprov& o ato que outorga pennissão â VIDa do Conde FM Ltda., para
explorar, polo prazo de 10 <dez) anoe, ..m direito de exclU51vldade, ..rtlço do radlo
dlfuslo sonora em freqüência modulada, na Cidade de OUnda, Estado de Pernam
buco. Tendo parecor da Comlsslo de Conotltulção e Jw;tlça e de RedaçAo pela
CODlltltnclonalldade, jurldlcldado O tacDICl legislativa. Relator: Sr. Nllaon Gibson."

~ na cri ftncldo em: 21-9-89

"PROJETO. DE DECRETO LEGISLATIVO N." 12U-A, DE 19SU
(Da Comlaslo de CI~cIa o Tecnologia, 'comuDIcaçio e Informátlça)

Votaç!o, em dlJcussão ánIca, do Projeto do Decreto LeglslaUvo n." L2U. de lU8U,
que aprova O ato que outorga permlJolio 1 Rádio Dlvlnal P'M Ltda., para eaplorar.
,pelo prazo de 10 (dez) GOl, &em. direIto de exclusiYidade. Rrt1ço de rad1odJfu~1o
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~

REQUERIMENTO DE CONVOCAÇAO N.· 55, DE 1911O

(Do Sr. Brandão Monteirol

Votação do Requerimento n." 55. de 1990, con.ocando o Mlnlotro do Trabalho e
da Previdência Social a fim d. prestar esclar.clmentos sobre a Politlca Traba!hllta,
Deaemprego. PreYldêncla Boc!AI. Montante d. divida das empre.... para com ..
PreYldancla e outr...· ..

.~

REQUERIMENTO DE CONVOCAÇAON." M, DE 1911O

(Do sr. Adhemar de Barros PIIhol

Votação do Requerimento n," M, de 1911O: con.ocando .. Mlnlstr.. da Economia,
Puenda e Planejamento pais. eSl;larécer !6bte ... ~d... provisórias edltadu
pelo OOYemo.

AVISOS
I - COMlSSOES ESPECIAIS

comssJl.o ESPECIAL INCUMBIDA DE APRECIAR O PROJETO DE LEi
No"I.50S/S!, QUE "lNST1TU1 NORMAS GERAIS DE l'ROTEÇJl.O A INJ'ANllU B'

A lUVENTUDE E oumos QUE CRIAM O "ESTAT'UTO DA
CRIANÇA E DO ADOLEsCEN'tE"

PresIdente: Deputada Sandra C~.alcantl - Pl"L - RJ
l.' Vice-PresIdente: Deputado Alrton Cordeiro - Pl"L - PR
'2" Vice-PresIdente: Deputado Arthur da Ti.ol.. - PSDB - RJ
, .. Vlce.Presldente: Deputado Ben.dlcto Monteiro - PTB - PA
Relator: Deputado IU1Io ManhAea - PMDB - J:8

31

REQUERIMENTO DE CONVOCAÇAO N." 63. DE 1911O

(Do Sr. Gumercindo Mllhomeml

Votaçlio do Requerimento n." 53, de 1990. con.ocando • MInistra da Economia,
Puend. e Planejamento para Informar wbre as m.dldu pr",lsórlal ed1tadu pelo
GoYemo.

88
PROJETO DE DECRETO LEl;iISLATIVO N.· lü-A. DE 1989

(Da Comlsdoo d. Ciência e TecnolQiI., Comunlcaçio e Informitlcal

Votação, em d\scU55áo unlca. do Projeto de Decreto LeglJl..U.o n." 1«, de 18l11l
que apro.a o at" que outorga' conceMAo /I, Telecomunlcaç6ea Campoa Douradoa
Ltda., para explorar serviço de radJodifusio sonora, na Cidade de Cuea.1'tl. Estado
do Porani. Tendo pueocr da Com!l5slo de Constltulçlio • Justiça e Redaçlio, pela
constitucionalidade, jurldicldade • UcnJca 1eIla1atl... com emenda. Rel..tor: Sr.
Nl1I<>n G1blIon. .

Ptaae _clde .....<:D em: H·8-Si

15

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 1511-A, DE 18Si
(Da ComlS!ilo de CléI1cla e Tecnologia, Comunlcaçlo e Informática)

Votação, em dl!cusúo única. do Projeto de Decreto Legislativo n." 1:;9. de lG_,
que .pro... o ato que outorga conce55áo /I, RMlo Vitória de Bat.lh. Ltda., para
explorar $entoa de radiodifusão sonora, na Cidade de Ba.talhl.. Estada do Piau1.
Tendo parecer da Comissão de ConstJtUlç'-o e Justiça. e de RedaçAo pela CO!Ultitu...
clonalldade, jurldicld.de e \écnlca leRIsI.U.... Rel.tor: Sr. Nilson Gibson.

l'ruo .encldD .... CD em: 4-11-88

:It

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 158-A. DE 1~
(Da ComlsBlio de CIência e Tecnologia, Comunicação e Informitlcal

Votação.~ dIEcu••ão única. do ProJetode DeCTOto Leglslatl.o n." 1M. de lRll8.
que aprova o ato que outorga. concelSSio à 'relemio CapItal de Fortaleza Ltda..,
para explorar oeroço de radiodl!usão de sono e imagens (tele.!l5Iio) li.. Cidade de
Fortaleza. Estado do Ce..rã. Tendo parecer da Coml55lio de Constltulçio e Juotlça
e de Redação pela conotltuclonalldade, juridicldad. e Ucnlca leg\.'llatl.a. Relator:
Sr. N\IJon Glb5on. .

Pruo vencido na CD em: 2-11-89

as
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." lSO·A. DE 1989

(Da. ComlssAo de CiêncIa e TecnolOg1&, Comunicaçio e Inform'tlca)

Votação, em dlscU5d.o única, do Projeto de Decreto LegfJllatlyo n.0 150. de 1989,
que aprp.a o ato que outorga conceMAo /I, Televlgf,o P1ratllllnga Ltda•• par.. expIo
raçlo de "'''0 e Imagens (leleYIoliol na Cidade de CatalAo. Estado de Goiás. Tendo
parecer da co_o de Ccnstltulçlio e Justiça e de Redaçlio pel.. constitucionali
dade, jurldleldade e técnlca leglJlatl..., cem emenda. Relator: Sr. Nl1son Glboo11.

Praw lIA CD YeDclc10 em: U-l()..8$I

!9

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 153-A, DE 1989
(D~ Comi..... de Ciência e T.cnologia, ComunJceçlio e InformiUcal

Votaçlo••m d!l5cU55ão únlc•• do Projeto de Decreto LeglJlatl.o 11." 183, de 1889.
que aprova o ato que outorga perrnl5do " Ridl0 Vale do Vua-Barria Ltda., pua
explorar. pelo pr.zo d. 10 (d.., ..noo, cem direito de exçluslYldade, ..,rvlço de ra
diodItusAo sonora em onda Dll~d1a. na Cidade de Jeremoabo, Estado da BahIL Ten..
do parecer d' Coml"'~o de Con.tltulçllo • Justiça e de Redaçlio pela consUtuclona
Udade. jurldlcld.de • tknlca legi.l..U.... Relator: Sr. Nilson Gib..n.

l'raIo .... CD .encldo em: H-lO-Si

3t

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 151-A, DE 1989
!Dá ComWio de Ciência e Tecnologia, ComunJcaçlio e Informitlcal

Votaçfi.o. em d.lPiCUl!iS§.O 'Onia. do Projeto de DecretQ LegisIaUYo d.- 154. M
1939. tlue aprova o ato que outorga concessio A Spe..SJltema parnnaiba de Comu..
nlcaçôe! Ltd•., p.ra exploração de ..,no • Imagens (televlsãol na Cidade de .!tum
bl.ra, Galãs. Tendo pareocr d.. Coinl55lio da Ccnotltulçio e JusUç.. e de Redaçio
pela constitucionalidade. jurldlcldad•• UcnJca leglJIaU... com emenda. Relator:
Sr. N\IJon alb!on. '.

Prase na CO .eacldo em: 14-10-89

11

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 155-A. DE 19Si
(D' Comlsslio de Ciência • TecnolOllIa, ComunJcaçIio e Inform/l,tlcal

Votaçlo. em dJscUMio única, do Projeto de Decreto Legil;.laUvo 11.- lGli, dI 1089,
que .pro... o ato que ootorc& permlulo ao 811t.ema Rainha de Comuntcaçl.o Ltda.,
para explorar lemço de _Itudo acnora em freqllêncl& modulada, na cidade
de Campina Grande, Eatado d.. Paralba. Tendo parecer d. ComIMIo de COpatItuI
çio e JUItlça e de Red.çIio pela col1ltltuclonalldad., JurId1cldade e técnlca letIII
1aUft. Relator: Sr. NI1IoD Giboon.

Ptaae .... CD ftDdde _: 14·104

11

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 151-A. DE'1989

(Da CO!D\Sdo de Clêncla e TecnolOllIa, ComunJcaçIio e Informitlcal

Votaçlo, em <UlcUlllo uni"", do Projeto de Decreto LeglJIatl.o 11." 151, d.
lG11. que apron. O ato que outorla~_ /I, Te1eYldo Planalto CCntnl LIda.,
para exploraçlo de ..,ns e Imagem (tele.lsAo,' na Cidade de Por..nptu, Goiás. Ten
do parecer da' Comlsslo de Conotltulçlo e Justiça • de Redação, pel.. constltu-.
clonalldad., jurldlcldede e técnica l.glalaU.... com emenda. Relator: Sr. Nilson
G\bwn.

Prue .... CD ....clde ....: 14-10-89

la

PROJETO DE DECIl.ETO LEGISLATIVO N." 152-A, DE 1989
(D' Comlsslo de Clênci.. e T.cnologla. Comunicação e Informátlc.)

Votaç.itt, em cUJ;C115lIAo línlca. do Projeto de DecretO Leg1Alatlvo n.- 162, de U~80.
que submete à con&ldera.çio do CongreS6o NacloIUll o ato Q.ue outorga permiuio ã

!PM Sudoeste Radlodllusora Ltda.t para explorar, pelo prazo. de 10 (deJi) anOlr leDl
direito de excluslYldade. ..rvlço de radiodifusão &onora .m treqüêncla modulacla,
na Cld'de de Pira/, Estado do Rio de J.nelro. Tendo parecer d.. ComIMIo de
ConsUtulçlo e Justiça • Red.çio, pela comtltuclonaIldad., jurldlcldade e ticnJca
leglJIaU.... Relator: Sr. NUlCn Glbsotl.

l'raIo .... CD .encldo em: 14-10-88

sonora em jfr~qü~ncfa tnodul~da, na. CIdade <lt: Formiga, Estlulo de Minas Gerala.
Tendo parecer d.. Cnml&,ão de Constltulçlio e Justlt.a e de Redação p.,l& constltu·
clonalldad•• jurldlcldade e técnloa legi.latl.... Relator: Sr. Nilson Gibson.

Praro na CD nneido em: 21..0·89

'a
1'R0JET0 DE DECRETO LEGISLATIVO N" 158-A; DE 1989

(D. ComIMIio d. Clêbcl•• Tecnologl.. ComunJcaçlio e Informitlcal

Votaçlo, em discussão unlca, do Projeto de Decr.to Legi.laUvo n" 156. de 1ll8ll,
que aproy.. o ato que outorga perml55lio /I, Sccled.de RlIdio Slnuelo Ltda. para
explorar. pelo prazo de 10 (d...) &UOO, oem direito de exclU51vldade, ..,rvlço de
radiodl!udo ..,nor.. em freqUêncla modulad., n .. Cidade de Carazlnbo. Estado do
RIo Grand. do Sul. Tendo parecer da Com!l5slo de COIllItltulçlo e JusUç.. e de
Redaçlio pel. cOllStltuclonalldade, jurldlcld.de e ticnJca legislatl.... Relator: sr.
N\IJon Gibson.

Praz. na CD TeDcJ40 em: 14-tO-&J

a
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 1SO-A, DE 1988

(Da Com15Ilio de Clêncla e Tecnologia, ComunJcaçlo e Informitlcal
Votaçio, em dilCU5Ilio 1lnlca, do Projeto de Decreto LeglJIatlvo ri.. 160, de'l88I,

que aprova o .to que outorga permloalo /I, RádIo FM Itabaiana Ltd•., para explo
rar. pelo prtw! de 10 (dez) ..nos••em d1reit~ de excluslYldade, servJço de radlodl·
tudo ..,nOra em freqüência modulada. na Cld.de de Itabaiana, Estado de BeriI
pe. T.ndo .parecer da Comla5lio de Constltulçio • Justiça e de Redaçio pela cona·
tltuclonalldade, jurldlcldade • técnlca leglJl.U.... ReI..tor: Sr. Nilson Gibeon.

l'ra1O "" CD .enclda em: 14-10-Si

Celso Dourado - DA
Doreto Campanari - sP

Alrton CordeJro - PR

RobsonMarlnho-BP

Ne1IOn Aiular - J:Il

Jorp Arbqe - PA

Bonetlta da BU... - RJ

DlonIaIo Rap - PA

1leunJio: 29-3·80

H«a: 1'~
r-t: Sela 17 do Anexo II

TITULABES

l'MDB
Roúrio COIlIl'O Neto - )(S
Márcio Braga

PP'L
Balatle1 C&na1bO - PJ:

PSDB

PDT

PDS

PT

PRN
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llEUÇ&O 1I0S DEPUrADOS INSCRITOS NO GIUJi1)E Cl1'EDJENTR

-MARço-

:aa 6.··felra

DI&"'_

O•• P.m"ETO DE LEI 119 5.079/85 - do poder Executivo lMensage.. n9
170/85/ ,.. que "altera a denominação do Con.elho Federal e do.
"g~onal. de Medicina Vêteriniria, • dá outra. providénc1....
RELÍlTOR. Deputado Jost HARIA EYHAEL
pAQCER. pela con.titucionalldade, juridicidade e técnica I!.

g1slativa

0'. PROJETO DE LEI 119 6.519/85 - do Poder Executivo IlIeoaage. ~v
498/851 - que 'dura dileo.itivol da Lei n9 ~.809, de 10 éle
outubro de 1972, que cUspo••obre .. rt!trlbu1ça,o te direitos dI)

'pe••oal civil, e lIilitar .'" .erv.1ço da União no Irx\edor,
di outra. providênciu".

ilELATOR. Deputádo R08ERTO TORRES
PARECE1h pe'X. con.ti tucJ.onalJ.dllde,. jur1d1c1daàe e tçcnica 1~

glalatlva

0'7. PROJETO DE LEI N9 6.664/85 - do Senado Federal IPLS N9 4/831
- que. -1.ntrodU;l; mod1f1caçõ.s na Conaolidaçio da. Le16 do 'l'ra
b&lho, na parte que di.ciplina a· joi"ada de trabalho". -

RElJ\TOR. Deputado DIONIsIO HAGE
pAQCER. pela con.tituc.1onalidado, :luridicidade e técnica l,!

giolatlva

OS. PlOJETO DE LEI 111' 5.464/85 _ do poder Executivo 1IIen.ag... n9
257/85/ _ que 'acrescenta parágrafo. ao.Decreto-lel 09 1.392,
de 1. de fevereiro de U75, que fixe O! valore. de ..!'r~o.
do Grupo-Defe.a Airea li controle de Trafevo Aéreo, e da ou
tras providériclu".

ilELATOR. Deputado StRGIO SPADA ,
PARECERa pela constitucionalidade, jur1d1cldade e técnica 1~

gia1aU'/a

03·. SUgSTITWIVO DO SENADO l\0 PROJETO OE LEI 119 1.'45-13, de 1583,
que -!nclul o fotógrafo autônoma no Quadro de Atividade. e
proU••õ... a que .e refere o art. 577 da Con.olld.ção das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Oecreto-le! n9 5.452, de 19
da ..io de 1'43'.
ULlITOlh lleputado JORGE l\RBAGE
PAlU:CER. pela constitucionalidade, jllrJ.dic1dade e técnicl I!!.

9i.lativa, COla 811end••

NACIONAL

14:30 Olnldo Macedo

16:00 D6110 Blu
15:30 José Gued..

11:00 Gumercindo l(llhwn,em

11:30 Ant6nJo P.rooa

12:00 Roberlo Balestra

111:30 Ney Lopea

13:00 l'rancllco hn!ara1
13:30 GersonP.-

14:30 Antônio Marlll.
16:00 Iturlval N_ento.
16:30 Egldlo Perrelrl10 LIma'

14:30 HeriJ:les ZAnetl-
15:00 Virglldl\alo de Benna'
15:30 Joio Machado RolJemberC'

11:00· Jorce ArbAee'
11:30 Aa1A Canuto-
111:00 OlmlIdo Bendu'
12:30 Melo de Borba'
13:00 Irajá Rodrlgu.. '
13:30 Evaldo Gonçal_'

CONGRESS.O

•.··felra

..··felra

•.··felra

Ob&: (.) - 1IDcrieõe. trAJ1Iferidas para o mk de abril, no. fonna do &ri. 82.
VI, do Reclmento Interno.

ao

"4

114

I -GCMI~ DE CGlSTInJIC1\O E JUSTIÇA EDE REDAc1D
HorÃr1e>: 10' OOb - Local: Sala 1

pAtn:A:

A - COHlS80EB MISTAS

comSMO MISTA DE81'INADA A EI.ABOBAB O PROJETO I1E
CODiGO DE DEFESA DO CONSUIIlDOB

(Art. ... do Ato du DII)IOI!ÇÕ03 Conatlluclonall Trami16rl../

T1TULAJUl8

PIlOJETO DE LEI 119 602/83 lanexo. o. Projeto.• de Lei nÚlllero.
""IS, 2.005 e 2.708, de 1989/ - do Sr. Gut:one Righi - que
-1hstlt111, co.-o cr1ae de usura, a cobrança du juro•• co",!!.õe. auperiorel i taxa de 12' a.&., licina da correção JIOnet!
da, e a exigéncla de ..Ido. _dio. ou .u~.iç:io a contrato.
de outra naturezli, para conceslio de upreat1J1tOI, "odifican
do o art. 49 da Lei 09 1.521, de 26 de dazUlbro de 1951".

:::: ~~~t~~~.~ft~~n~~~e, juridiclda<i.. , ticnica ~a-
qillat1va e. no ..rito, pela aprovaçio, CO" subst1-
tutivo '

PRooETO DE LEI \,9 1.251/ri lane~o. o. projeto. el.. Lei nÚlllero.
1.643, 2.01', 2.320, 2.577, 2.884 e 3.676/8') _ doSr. lIilson
G!J>.on - qua "regula.!nta· o 5 29 do artivo 171 'da Con.Utul_
çao Federal, que disPo. sobre o ~r.t&Jl4!nto preferencial i ea
5'rela bra.ileira 'de capital nacional.". -
IRELlITOR. Deputado ANTONIO HARIZ
'ARECERt pela constitucionalidade, juridlcldade, técnica le

:~:t:~iva a, no ••irito, pela aprovação, coa aubatl_

SUBSTITUTIVO DÁ COIIISSlIO DE TRANSPORTES AO PROJETO DE LEI 119
'250, DE 1'88, que -define oa cr1aea de perigo 'comum pratica
dos na direçio de veiculo em via pública, embarcação •• iguaa
pública. ou aer<>"ava/ revoga a Lei 09 '.'11, da 02 de abril
de 1965, a di outra.. prOVidência.".

RELATOlh lleputado IlEIlDES RIBEIRO
i'AltCER. pela con.tituc1onalidade, jur1d1cidade a ticnica 1!

v1alaU"a

OI.

10. PROJETO DE LEI 1/9 1.309i88 lanexo oPro:leto de Lei n91.316/88/
- 40 Sr. AdheMar de Barros !'ilho) -quI! "diSpÕe lobre plebiscito".
RELATOR. Deputado pUIIIO HARTINS
l'ARIlCER. pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 1..

gislativa e. no lIér"lto, pela aprovação
VI5TA: o Deputado Juarez Marques: Batista, que pedira "iata.:

devolveu o pro~eto, apreaentando voto eBl separado ~
la transfol:llacao deste e do pL n9 1.376/88 o.. Proji
tos de Lei Complementar -

COlIPLEHENTAClIo DE VOTO: o lleputado PlInio Martins, apó. ana
li.ar o voto em separado do Deputado Juarez Marques
Bat1~ta, manifestou-se, por escrito, pela unuten_
çio do' voto dado anteriormente

11.. PROJETO DE LEI N9 3.460/8' - do Senado Federal IPLS n9 111,
::1~i:9~ede~:~.:~egUIAment.o inciso I do art. 37 da Const1-
RELATOR. lleputado EGIDIO FERREIRA LlHA
PARECER. pela constitucionalidade, juridlcidade e técniCa I!

gialativa

Jo..1 G6ea
Antõnl0 Brltro
Samir AchOa
Míchel Temer
Sandro Cavalcanti
ElIezer Moreira
Geraldo Alckmin PIlho
Jorge Arbop
Raquel CAndldo
E11.. llur&d
Gumercindo MIlbomem

Ant6nJo CAnlara
Valdir CoIatto
Jofran ""'Jat__it&_

PeUpe-"

0UBl DO DiA DAS CCIIiSSllllS

Ronan Tito
Oenon camata
Joio Lobo
Pompeu de lloUI&
_CUnlho

01,

JOI61"og_
JUtahy MagalhJel
RllJ' Baceiar
Ir&m S&raI<.
NllJon We<1eldn
0<Iacir Soar..
José Agrlplno
Dlrcell Carneiro
Car1o& P.lroclnlo
Il&uro 13orlr..&_C_

aI, P1lO;Jll'1'O. Dlr··WlI 119 9112/811 lanexo. o. projeto. de Lei oÚlMro.
1.,,1,2.2'27,2.'07,3.105, 3.711 e '.363, de·1989/ - do Sr.
remando Gaspariao - que 'dafine o criN da uaura· a di outras
pzov1diaci..••
ULATOIl. Deputado CARLOS VIllAGRI
'UliCDI pala oon.Utucl.onalldadlr, :lurld10idad., ticD10a 1e

!/1alat1Ya a, DO ..dto, pjtla aprovação, oc. _.
da.

12. PROJETO DE LEI 119 3,589/89 - do· Sanado Federal IpI.50V 17/18/
- qu.e -autoriza o Poder Ixecut1vo a conc.der pen.io ••pec1al
, Senhore Maria Reginalda Vieira II&duan".
IELATOR. Deputado 5IGHARINGA 5EIXAS
'AalCl:lh pela con.tltuclon!11daCSe, juricUc:ldade, técnica le

gislativa a, no ••rito, pelA aprovAçio
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13. I'IlOJEro DE LEI 119 3.734/89 - do Poder Executivo (Ken.eqea n9·
5ei/a91. - que "diapPe .obre o. crl.... hedlondo•• na. ter"'.
do, art. 59. lncl.o XLIII. da Con.Utu1çio "ederal. e dá ou-
tra. provldiI\C1aa"., ,

n:LArolh Deputado ~EOIlOIlO MENDES
PAUCU. pela con.Utuclonal1dade. jurldlcldede. ticnlca le

gislativa ., no aérito, pala aprovaçio

14. PJI;OO'tTO DE LEI N9 3. '11/8' - do sr. Joaé Santana ele V.aconc.
loe - que ·cU.pÕe aobre a for.. de solicit._elo, PAga1Hntoa i
antreg& de v"lculo. Automotores novo., adquirido. pelo .iate
u ·d. consórcio·. -
n:LAroJh Deputedo OSVALDO KACEOO
PAJU:CE.. pela con.t1tucionalldade. jUtldlc1dn';e e técnlca I!,

",lelativa

15. PIlOJETO Dl: LEI IlQ 3.934/8' - do Sanaelo Fed..nl (PLS n9 19S.
ela UI" - qu.. "dl.põe sobr.. o 51ot..... Unlficado e na.centra
11,0do de Saúde - SUDS, utabelecendo critério. de diatribuI
çio • fon••• de rep•••• direto de recursos dele oriundos ii
prefeitUra. Municipai. e di outra. providencia.·.
lELllroJh Deputado SiLVIO ~REU

PARECEl, pela con.t11ouclonaUdade. jur1e11c1e1ael... técnlca I!
giala101va .

15. PROJETO DE LEI 119 3.942/89 - elo Senado Feeleral CPLS n9 25/891
- que "dispCie sobre • concessio f;le bol.a. de iniciação ao tr.
b.lho a ll'enor•• assistidos e di outra. provldênc1a.". -

JtELATOlh Deputado JUAItEZ IIAIlOUES BATISTA
'AJlECJ;Jh pela constitucionalidade. juridicidade e t.icnica l,!

q,i.lat1va -

17. PIlOJETO DE LEI COMPLEllENTAR N9 56/89 - do Sr••uy :. 'ol-que
"reyula o ellreito ele greve elo aervídor público civil. na con
fOrJOidade do eliapo.to no art. 37. inciso VII. da COnsUtul =
cio Federal". "

ULllTOR. Deputado MICHEL TEllER
l'AR&CP, pela constituclon.Udade. -jurid1c1dade e técnlca le

91s1atlva, com emenda -
VIS'tlu o Deputado Gerlon Per••• que pedira vista, devolveu

Q projeto apres"!ntando voto ell separado pela eon.ti
tuclonalld.de. juridicidade e t:icnlca leglclatlvi;
COJI du•• eaend.. '

11. PRCl.:tETO DE LEI COKPLEHEII'rAR 119 61/8' (anexo. o. projeto. de
Lel COllplelllf!ntar n9. 135 .. 1SO. de 19891 - elo ~r •. Darcy Del
tal - qUI: "••tabelece nonul gerail d. direito f1ft.nc.iro a
pliciveil ao illposto sobre operações relativa. i clrculaçio
de Mercador i •• e sobre preltacõe. de serviços da transporte

~ti~:~:~d~;~ :0iit;~:~i~;t~ll;5 d:.C~:~~:~~:ion;:ci.::~.

ULAl'OR. Deputaelo JOSE KARIA IYKAEL
PAIlECEl. pela con.t1tuclonal1dade. juridlC1e1aele e dcnlca le

,J.autiva. CO'I 21 eraend... -
"11'(10' o Deputado Jorge Arba",e. qu. peellr. "lata. devolveu

• proj.to ••••nlf••tacio ••crit..

22. CONSIlLTA S/1I9/8' - do Deputado Joio Cunha - que ·con.ulta e,
ceai••io de Conlti'tulçio • JUStlCA e de beJaçio aoI!are • -conYO
c.çio do Dlr..tor Superlntendente do 180'1 para ";pl1c-r· .uai
declaraçõe. .obre aanlpulaçio d.. pe.qul.a. daquele In.101tuto
pela aprana.·.

:=OJ: =r:t~:~OIl~~~cr~~:ACOIt1 ••io ""108 oplnarriria - .obre a a;!

u. COIISULTA S/1l9/a, - do Sr,. Preddante da CÔlUra do. Deputaelos 
que ·.ol1c11oa o pronunc1_nto ela CDelaaio de COn.Utu1çio e
Juat.1ca e de- ."dacio quant.o i interprete.cio req1Mntal e COft!
toltouclonal referente ao proca.ao d. votaoio do. proj....... de
lel ClOIIPl_ntar".
IlELATOl. Deputaclo IIOdCIO nUÃI
PAUC.IJl.

a4. PIlOPOSTA DE E1ÍENDA A COIlSTlTUlçAO N9 02/" (an..aa es prapos':
taa da lIIenela i Con.Utuiçio n9. 03. 12 e 24., ele ,"191 _ do
Ir. Vlctor Facclonl - que "in.Utui o aiat...a parlaMntar eI.
90verno". .
llm,Aroll. Deputado IIGIlAIlIIIGA IEIXIII
PAIlECE•• pela adJlli.aibll1dade

:as. PROPOSTA DE EHEIIDA A COIlSTITUIÇAO IIQ 04/89 (anexa a propo.ta'
ele Emenda i Con.Utulçio n9 08/891 - do Sr. Adylson Motta _
que "auPJ'1IIe o art. '2 • leu parágrafo úniCO·.
n:LAro., Deputado NILSOII "GIBSON
PAJU:CP. pela adJlli.aibll1dadr.

2&. PROPOSTA DE ElQ,'NDA A COIISTITUIÇAo N9 05/89 - elo Sr, Adhe..r da
.arro. Filho - que "altera diapoaitlvo da con.t1tui~io Fede
1'.1. para retir..r do parágrafo )~ do art. '" a prolb1~io de
o Congre.so Nacional alterar o or;....nto na verba d••tinada AO
-••rviÇO da divida-.

n:LATOR. Deputaelo NILSOIl GIBSON
.AIlBCElr ..~la aclllll••lblUdad..

27. PROPOSTA DIl··EKENDA A CONSTlTUIÇAO N9 14/"-doS&TelJio lirat
que -altera o art. 228 d. Const1t.uiCio Federal-.

n:LAroJh Deputaelo SIGIIAI!INGA SEIXAS
PAIlBCEIl. pela aclJo1aa1blUd.da

21. PRÓPOSTA DIl EIlEIlDA A COIISTlTUlçAo 119 15/" - elo Ir. calo __
fOIU da Taleelo _0 que "torna o voto facultatlyo·.

~:: ::r:t:~l:;f:i~i~:~IBALIMA

2'. PROPOSTA DE _DA A COllSTITUlçAo N9 1&/89 - elo Sr. Calo _
peu d. Tolec1o - que -institui o aiateu .leitoral euatrital
.iato· •
ULAroR. Deputado NEr LOPES
PAIlBCER. pela adal.a1blUdado

30.' PROPOSTA DI EMENDA A CONSTU'UlçAo 119 17/" .- elo 8r Jesualdo
~v~~~i~"lçro:.·acrescenta o. paré"'ral.... 59 e &9 ao art. 17

n:LAroR, Deputado NEY tons
PAllECU. pela a'!"ia.1b1l1_

19.

20.

PROJETO Dl: LEI COIlPLEMENTAR 119 170/1' (anexo. o. projeto. de
Lei COJlplelM'ntar n9. 4S. 6'. '3, 103 e '3', de 118" - c!o 'Se
n.do Federal IPLS-C",.pl.....ntar n9 163/891. - que "define. na
lon>a da aUnea ·a" do lnclso X elo art. 155 ela Con.Utulção Fe
derll1. o. produto. .elll-elaborado. que pode...er tributado. p!
lo. E.tado. e Distrlto Federal quando ele sua exporta~io ,..ri
o exterior-.
RIlLAroR. Deputaelo G!:RSOII PERES
,l'ARl:C.ER. pela con.t1tuclonal1dada. jurle11cldade .. técnlca 1e

glalaUva

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 87/89 - ela COIOi••io de ReIa
çõe. Exterlore. (Menugem n9 323/88-PEI - que "aprova o textõ
elo Acordo de Cooperaçio Cultural. Educac10nal e Clantifica.en
tre o Governo da República Pederatlvl do Irasil e o Governo di
::P~~~~~ da Finlind1a. celebrado ell Hel.inque. .. 2 de junho

RIlLllTOR, Deputado JORGE HAGE
PAUCElb pelo nio conhecimento da aatêrta, por não "r da cO!.

petênc~. do Congr•••o Nac:ional

31. PROPOSTÃ DE EMENDA A CONSTlTUlçAo .9 '18/19 - elo Ir. Costa For
reir. - gUI: "fixa ell c1nCo anos .Ç). undato. eSoa Governador••;
Deputaelo. lataduala. Deputado. Feelerais. prefeitoa e Vereaao.
r ••••
ltLllroll. Deputado RENATO VIAllNA
PAItECEIl. pala aclllll•• ll>lllel.de

PROPOSTA DE EMENDA A COlISTITUIÇAQ N9 19/89 - do Sr. Carla. Cot
ta • qu.' "permite que o parl.nentar ••ja proce•••do cri.in.l:
unte, ••'" privil l:1cenca da Ca••". .. o fato ocorreu a,nte.r.ift
...nte i expediçio do ellp1OIlla" • -

.RIlLllroR. ~putado NILSON GIISOII
PARECER. pela aclale.1bll1daele

~1. PIlO.tETO D.E DECRETO'.LEGISLATIVO .9' 89/19 - do sanaelo Feel..ral
~::.~~ 7/191 - que ,·disclpllna ae relaoõo. jurídlca. que -ri
n:LAroR. Depu~ado TIro COSTA
P1IIIECER. pela con.t1~uclonaliclade. jurldlc1dade e técnlca 1e

",ialaUva

33. PROPOSTA DIl EMENDA A CONSTITUIÇAQ N9 20/89' - elo Sr. Kau- Ian
·::~.i,,?ue -acrescenta parÁgrafo ao art. '50 d. Con.tJ.ttdçioF!

RâLllTOR, Deputaelo NILSON GIBSON
PAIlBCER. pela adal.albille1ade
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34. PAOPosrA DE EIlEllDA A cONsrIruICAO N9 21/89 - da Ir' Benadita
da Sllva- que "di nova redaçio ,ao parágrafo 39 do art. 11315,
COnstituiçio Fed.eral". '
lELArOR. Deputado Pi,1NIO llARTINS
PAIlECER. pela adll1..1b1l1dade

"

,15. PROPOSTA DE EMENDA A CONSTI'l'UICAO Íl9 22/89 - do Sr. Lido. S.th
ler - que "inclui a Policia Portuirla Federal COIIO 6rlJio da li
9uranç. públic.". • -

lELArolh Deput.do NILSON GIBSON
PARECER. pela acl.ba1bill~.de

36. PItOPOSrA DE EIIEllDA A CONSTITUIÇl\O N9 23/89 (.nexa a Propoata
de Emenda ã Conat1tu1.çÃo n9 40/89) - da Sr9Ho..... Sio Thi.go
que ".1tera o art. 49 do Ato daa Dbpoaiçõ.. Tr.na1t6ri.a d.
Conatit.uição de 1988, estabelecendo outra. norMa conat1tucl0
Ilaia d. carát.er transitório". -
RELArDlt. Deputado NILSON GIBSON
PAllECER. pêla adJoiaaibllidade

,J7. PROPOSTA DE J:lIENDA JI. CONSTITUICAO 119 25/" - do Sr. Gand1 J.
.11 - qu. -di Dava "dacio ao art. 14, parigrafo 39,lnc110 VJ,
.11AeI -4-. da eon.titu1Cio l'eder.l-. . "

IlELArol. Deputado ROWIO COIIGRO IIEro
PAllECER. pela adai..1b1l1dede

n. 'IOPOSTA DI EIlENDA A CO/lSTnUI'AO 119 26/'" IIDU. I ,ropo.ta
de ElMnda ã ConaUtuição de n9 31/8" - do Ir. Iba Valldana
_ que ""iapõe aobre a r ....l\er.ção doa d.putadoa eltadu.b".

JlELl\rollt Deputado NILSON GIBSON
.AJttCl:llt pela ed.1I0lbU1dade

47~ PROPOSTA DE EIIENDA A CONSrnUICAO N9 37/89 - do Sr.llonãa 11
bt!1ro - que "OIOtIlf1C•• red.ção do art. 228 da Con.Utulção
rederal".
RELArDR. 'Deput.do EG1DIO FERREIRA LIMA
"AlmC!:R. pela acSm.t.••1bl11clac1e

n. PIlOPosrA DE EMENDA A CONSUTUIçAO N9 38/19 - do Ir. A6he..r de
Barro. Filho - que "...crtacenta parágrafo único ao art. 2' da
ConstituiçÃo "ederal-.
RELArDlt•. Deputado ALDO ARANTES
PARECER' pela .,lJdla1bUld.de

4t. PROPOSrA DE EIIENDA A CONSrITUICl\O N9 39/89 - do Sr. Tlde1 de
L1IIa - qQe "acrelleenta parigrafo ao art .. 1., alteraolparigrl
foa 59, 69 e 79 do 118"'" arUgo e 1lOd1f1ca O art. 82. ~odoa dã
COn.tlt.Ui1câo Federal-.
ULArolh Depu~ado NEY LOPES

,PAIIECER. pela .,.i..Jbi11d&d.

II - CQ.lISsM DE f.lINA,) E ENERGIA
"O,.'JUI v,flU ~ Lu... JI U...... lI

PAUTAI

1) PROJETO DE LEI No 7.127186 - D15p8e sobre 'gu.. subhrr!

;,~.~, • d4 outras p~oyJ:dêncJ.s..

AUIOR: POOER EXECUTIVO (Hensage~ nR 007/86)
RELATOR; Doputodo OCTAVID ELlSID
PARECER: Pela APROVAÇAD •• nos ter..os do SUBSTITUTIVD

31. .ROPOSrA DE EMENDA JI. CONSTIrUICl\O 119 27/89 -' do Sr. G.n~J Ja
ai1 '- que -cli noVa redação ao art.. 228 "da constltu1oão r.de-"
ral- ..
u:LA'1'Olh Daputado EGIDIO FEJUlEIRA LIHA
PAllECEII pela a~i..1bUid.de

40. 'ROPOSTA DE EIIENDA JI. CONSTIrUlçAO 119 28/89 - do sr. Gandi Ja
1111 - que "di nova redação.o art. 153. parágrafo 29. inc1l0
U. daCon;t.1túiçioF..dU.~". ' •. '

RELATOR. Deputado NIl.SON GIBSON
PWcER. pela IdMiaaib111d.4é

.. U. PRO.OSTA DE DlEIlDA JI. C01lS'lI·TUIÇ.\O 119 32/1t - do sr. Micbel Te
. _r - que -di nova "daçio ao .t.ncJ..o VI do art. 2' ... C0I'J8ti=
~ulçio Federal- ..
ULA'1'OI. ·,Deput.do HLLSOII GIBSON
PAllECER. pela ada1..1b1l1dade

.42••RoPOSTA DE EIIENDA A C0Il5'lITUICAó 119 30/89 - do sr. Ney Lopea
" ... "que -di.pÕe .obre 'a nio aplicabilidade dodS,apoato nO art..

16 de ConaUtu1çio Federal ia eleiçõ...prlviataa pera o dia 3
de outubro 4e Ino·.

lELArDlt. Daputado SIGHAIINGA SEIXAS
PAllECElh pela adai..1bJIJdade

41.

u.

PllOPOSTA DE EHENOA A CONSTITUIçAO N9 U/" - do Sr.• Vivaldo "r
bo•• - que "di nova redacão &0 parágrafo 19 do art. 220 di
conaUtuiçio reder.l". .

u:LArDlt. Deputado NILSON 'GIBSON
.AJlECERi pela ada1..1b111d.de

'IlDPOSTA DE DlENDA A CONSTITUIçAO 119 33/19 - do Sr. Doreto~
panllri - que "d1l1>6o aobre oa criaall de lleqlleaUo·.

ÜLArolh Deputa40 1l0sAlUO COIlGIlD NETO
'.u:ECl:I\o pelAI acllll..ibilidade

2) PRDJETO DE LEI No 276/B6 - OIspao sobre a transror.açao do

O.plrt••umtlJ Nacional de Produçlo Mineral (ONPM) e" autlrqula e_
regtl••specta! e di outra. provtd~ncia••

AUTOR: Deputado AOOLfO OLIVEIRA
RELATOR. Ooputodo MCIO DE BORBA
PARECER: Pelo ARQUIVAMENTO

31 PROJETO OE lEI NO ~79/88 - Per..He a clrculaçlo. no terr!
tório nlcion.l, de veiculos de Iluguel,'" dest1.nldos lO trlnlPort;
individual de pos.ageiro., lIovIdo. a' 940 Hquereito de pltr61eo

ou a gh ~etano.
AUTOR: Deputado ANTONIO SALIM CURIATI

RELATOR. Oeputado OSVALOO HACEOO'

RaATOR SuaSTlTUTO:

PARECER: Pela IlEJElCAO

aI PROJETO DE· LEI NO 1.978/89 - Altera dbposlt1voa dO Oecre
to-lei nl 1.864, d.",2' de revereiro de 1981, que dlspOe sobr. e
ocuplçlo provisória de i_óvels para I pesquls•• livra de petróleo.

AUTOR: Doputldo lDERE fERREIRA

RELATOR: Deputado HAURICIO CAMPOS

PARECER: Pela APROVAÇA9

" PROJETO DE LEI 2.753/89 - Autorlza O uso de veiculoa 10V!
doa 'a diesel nOI serviços di tbt ••11 todo o terrlt6rl0 nacl0nal ••

AUTOR' Deputado ANTONID SALIM CURIATI

lI(lÂ10A: Oeputldo PRISCO VIANA

6) PROJETO OE LÉI NI 2.'51/" _ DlspSe aobro I I'o11l1.a Maci!!
..M: u. tn...o" tlucl'tu.

AUTOR: PODER EX.ECUTlVO (H.nalgel nO 3061891

RtlAIllR: Depulada LUIZ ALbtRlD ROOhlCUES

PARECER: Pela APROVACRO, co. EHENDAS

71 PROJETO DE LEI Ne '.)18/8~ - O, a denollnaç80 d. Covernador

Jorga Tal..lro de Oliveira' Ullna Hldr.lftUça d. SllOUd. II Ro,!!

d6nla

. 45. PROPOSrA DE El!ENDA A CONSTI'l'UIÇAO N9 34/19 - do Ir. Joaé 'lAva
rea - ~e "aHera o d1,po.to no inciao LXI do art. 59 da Coni'
~ltulçio, . est.abelecendo Il pri.io adln1n1atratlva no. e••oa a .;
1'•• def!pidos •• lei". - .

ULArDlt. Deputado SIGllARINGA SEIXAS
'ARECER. pela .dlllUslbllidade

U. PIIOPOSrA DE EHEIlDA A CONSTITUIÇJl.O N9 36/" - 15& Ir, .andr. C.-·
yalcanU - que "di nova redação aó nt. 22, inciao XXIV, d.
COfta~Jtulçio Federal".

ULArDlh Deputado HILS01I GIIISOII
'AllECEI. pel. edMlaa1bllidade

AUTOR. Deputado CHAtAS NETO

RELATOR: Oeputldo ASSIS CANUlO

PARECER: Pela APROVACRO

81 PROJf70 DE LEr NO ) ••32/811 - OJlpCe sobre I cobranç. d. 't!
rHI 'di .narg~a eUtrlca de t'llPlos da qUIlQUtr culto;,

AUTOR. Deputldo JIl.VKE PALIAR IN
RELATOR: Ooputado VICTDR FACCIONI

PAllEÇER: Pdl APROVAÇAO

(Encerra-se'a Sessão às 17 horas e 20
minutos.»
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ATOS DA MESA

Exonerações:
O Presidente da Câmara dos Deputados,

no uso das atribuições que lhe confere o arti
go 19, item I, alínea a, do Ato da Mesa n9

119, de 30 de março de 1989, resolve conceder
exoneração, de acordo com o artigo 137, item
I, § I", item I, da Resolução n9 67, de 9 de
maio de 1962, a ANTONIETIA PINTO DE
BARROS, Técnico Legislativo, Classe Espe
cial, ponto n9 891, do cargo de Secretário
Particular, CD-DAS-102.I, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, que
exercia no Gabinete do I.-íder do Governo,
a partir de 16 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 28 de março de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o arti
go 19, item I, alínea a, do Ato da Mesa n9

119, de 30 de março de 1989, resolve conceder
exoneração, de acordo com o artigo 137, item
I, § 19 , item I, da Resolução n9 67, de 9 de
maio de 1962, a IARA SENA MORENO
FISHER, do cargo de Oficial de Gabinete,
CD-DAS-102.1, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputagos, que exercia no Gabi
nete do Líder do Governo a partir de 16 de
março do corrente ano.

Câmara dos Deputados"28 de março de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o arti
go 19, item I, alínea a, do Ato da Mesa n9

119, de30 de março de 1989, resolve conceder
exoneração, de acordo com o artigo 137, item
I, § 1., item I, da Resolução n9 67, de 9 de
maio de 1962, a INÊS MARIA SILVA, Ad
junto Parlamentar, Classe Especial, ponto n9

22.794, do cargo de Assistente de Gabinete,
CD-DAS-102.1, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabi
nete do Líder da Maioria.

Câmara dos Deputados, 28 de março de
1990. - Depntado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o arti
go 19, item I, alínea a, do Ato da Mesa n9

119, de 30 de março de 1989, resolve conceder
exoneração, de acordo com o artigo 137, item
I, § 19, item I, da Resolução n9 67, de 9 de
maio de 1962, a NEILA CARDOSO ADOR·
NO, Técnico Legislativo, Classe 1', ponto n9

2.412, do cargo de Assessor Técnico, CD
DAS-102.3, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, que exercia no Gabi
nete do Líder do Governo, a partir de 16
de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 28 de março de
1990. - Deputado Paes de Andrade,Presi
dente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o arti
go 19, item I, alínea a, do Ato da Mesa n9

119, de 30 de março de 1989, resolve conceder
exoneração, de acordo com o artigo 137, item
I, § 19 , item I, da Resolução n9 67, de 9 de
maio de 1962, a oSMÉRIO PIMENTA, do
cargo de Oficial de Gabinete, CD
DAS-I02.1, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, que exerce no Gabinete
do Líder do Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 28 de março de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

Nomeação:
O Presidente da Câmara dos Deputados,

no uso das atribuições que lhe confere o arti
go 19, item I, alínea a, do Ato da Mesa n·
119, de 30 de março de 1989, e observado
o disposto no artigo 4· da Lei n9 5.901, de
9 de julho de 1973, resolve nomear, na forma
do artigo 103, alínea b, da Resolução n9 67,
de 9 de maio de 1962, CLÁUDIO AUGUS
TO AVELAR FREIRE SANT'ANA, Téc
nico .Legislativo, Classe 1', ponto n9 3.899,
para exercer, no Centro de Documentação
e Informação, o cargo de Assessor Técnico
Jurídico, CD-DAS-I02.3, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, transfor
mado pelo artigo 19 da Resolução n9 43, de
30 de junho de 1973.

Câmara dos Deputados, 28 de março de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

Designações:
O Presidente da Câmara dos Deputados,

no uso das atribuições que lhe confere o arti
go 19, item I, alínea a, do Ato da Mesa n9

119, de 30 de março de 1989, observado o
diposto no § 29 do artigo 136 da Resolução
n° 67, de 9 de maio de 1962, com a redação
dada pelo artigo 19 da Resolução n. 14, de
1· de dezembro de 1975, resolve designar
MURILO SÉRGIO DA SILVA NETO,
ponto n9 4.409 e CARLOS ALBERTO
GOUVEA DUTRA, ponto n9 3.902, Técni
cos Legislativos, Classe 1', para substituírem,
sucessivamente, no Gabinete do Líder do
Partido Democrata Cristão, o Chefe de Gabi
nete, CD-DAS-101.4, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 16 de março do corrente
ano.

Câmara dos Deputados, 28 de março de
1990. ~ Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o arti- .
go 19 , item I, alínea a, do Ato da Mesa
n9 119, de 30 de março de 1989, observado
o dispotso no § 2· do artigo n. 136, da Reso
lução n9 67, de 9 de maio de 1962, com a
redação dada pelo artigo 1· da Resolução n9

14, de 1· de dezembro de 1975, resolve desig
nar REJANE SALETE MARQUES, Téc
nico Legislativo, Classe Especial, ponto n9

1.931, 19 substituta do Secretário de Comis-

são Permanente, CD-DAS-l0i.2, da Comis
são de Transportes, da Coordenação de Co
missões Permanentes, do Departamento de
Comissões, em seus impedimentos eventuais,
a partir de 8 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 23 de março de
199Q. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

33' Reunião (ordinária)
da Comissão de Economia,

Indústria e Comércio, realizada
em 13 de dezembro de 1989

Aos treze dias do mês de dezembro do
ano de mil novecentos e oitenta e nove, às
dez horas e cinqüenta minutos, reuniu-se a
Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, sob a Presidência do Sr. Deputado Air
ton Cordeiro, presentes os seguintes Senho
res Deputados: César Maia, Moysés Pimen
tel, Ronaro Corrêa, Saulo Coelho, Fernando
Bezerra Coelho, Roberto Brant, Arnaldo
Prieto, Cláudio Ávila, José Geraldo, Oscar
Corrêa, Rosa Prata, Geovah Amarante,
Francisco Rolim, Amilcar Moreira, Milton
Reis, Virgildásio de Senna, Ezio Ferreira,
Ronaldo César Coelho, Vinícius Cansação,
José Luiz Maia, Hélio Duque, José Costa,
João Agripino, Osmundo Rebouças e José
Serra. Os Senhores Deputados Francisco
Carneiro e Luiz Salomão apresentaram justi
ficativa de suas ausências. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos, anunciando que a Ata
da reunião anterior (32') estava sendo distri
buída, por cópias, aos Deputados presentes,
a qual, não tendo sido objeto de ressalvas,
foi aprovada, unanimemente, bem COlilo có
pia da Distribuição n. 15 das proposições com
os respectivos relatores. Em seguida, antes
de passar à Ordem do Dia, o Senhor Presi
dente informou aos presentes que a Reuni~o
de Audiência Pública, destinada a ouvir os
Economistas Zélia Cardoso de Mello e Aloí
sio Mercadante, representantes das Assesso
rias Econômicas, respectivamente, do Parti
do da Reconstrução Nacional (PRN) e da
Frente Brasil Popular, deixava de realizar-se
tendo em vista impedimento comunicado,
por telefone, à Secretaria da Comissão. Sobre
a referida reunião, leu expediente recebido
da Liderança do Partido dos Trabalhadores,
subscrito pelo Senhor Deputado Plínio de Ar
ruda Sampaio, justificando a impossibilidade'
de o Economista Aloísio Mercadante fazer-se
presente, mas se colocando à disposição para
fazê-lo em outra oportunidade. O Presidente
informou, ainda, que estava distribuindo No- '
ta de Esclarecimento sobre o cancelamento
da referida audiência pública. Ordem do Dia:
Proposições Legislativas item 1) Projeto de
Lei Complementar n. 242/84, de autoria do
Poder Executivo, que "altera os arts. 81 e
82, da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional)". Rela
tor: Deputado José Thomaz Nonô. Voto do
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Relator: Favorável, com substitutivo. Em vo
tação: Aprovado, unanimemente; item 2)
Projeto de Lei n' 4.978/85, de autoria do Po
der Executivo, que "dispõe sobre o Seguro
Obrigat6rio de Danos Pessoais causados por
embarcações ou por sua carga e dá outras
providências." Relator: Deputado Fernando
Bezerra Coelho. Voto do Relator: Favorável,
com adoção da Emenda proposta/pela Comisr
são de Constituição e Justiça ê de Redação.
Em votação: Aprovado, unanimemente;
item 3) Projeto de Lei n' 5.387/85, de autoria
do Senado Federal, que "dispõe sobre o rea
justamento dos valores das aposentadorias
e pensões pela Previdência Social, dando no
va redação ao art. 67, da Lei n' 3.807, de
26 de agosto de 1960". Em anexo o PL n'
5.664/85 (Deputado Roberto Jefferson). Re- .
lator: Deputado José Moura. Voto do Rela-
·tor: Favorável ao Projeto e a seu Anexo PL
n'5.664/85. Em votaçiio: aprovado, unanime
mente; item 4) Projero de Lei n' 655/88, de

,autoria do Senhor Deputado Antonio Salim
Curiati, que "estabelece normas relativas ao
tratamento tributário, favorecendo a capitali
zação de pequenas e médias empresas indus
triais". Relator: Deputado Amaury Müller.
Voto do Relator: Pela rejeição. Em votação:

· aprovado, unanimemente; item 5) Projeto de
Lei n' 1.371/88, de autoria do Senhor Depu
tado Carlos Cardinal, que "proíbe a comer
cialização de medicamentos cuja fabricação
ou venda foi interditada no país de origem."
Relator: Deputado Amaury Müller. Voto do
Relator: Favorável. Em votação: aprovado,
unanimemente; item 6) Projeto de Lei n'
1.872189, de autoria do Senhor Deputado

,Fausto Rocha, que "dispõe sobre bebidas al
ovidências." Relator: Deputado Arnaldo
Prieto. Voto do Relator: Favorável, com 1
(uma) Emenda. Em votação: Aprovado,
unanimemente. item 7) Projeto de Lei n'
5.455/85, de autoria do Senhor Deputado i
Victor Faccioni, que "modifica a redação do
art. 29 da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro

,de 1964, que "dispõe sobre a política e as
instituições monetárias, bancárias e credití-

J cias, cria o Conselho Monetário Nacional,
e dá outras providências." Relator: Depu
tado Francisco Carneiro. Voto do Relator:
Pela Rejeição. Em votação: Aprovado, una

'nimemente; item 8) Projeto de Lei n'
6.090/85, de autoria do Senado Federal, que
"dispõe sobre a aplicação da correção mone
tária em dep6sitos judiciais." Relator: Depu-

,. tado Albérico Filho; Voto do Relator: pela
Prejudicialidade. Em votação: aprovado,
unanimemente, item 9) Projeto de Lei n'
182/87, de autoria do Poder Executivo, que

'''dá nova redação ao art. 33 da Lei n' 5.137,
de 10 de setembro de 1962, que "regula a
repressão ao abuso do Poder Econômico."

'Relator: Deputado Ézio Ferreira. Voto do
Relator: Favorável. Em votação: Aprovado,
unanimemente. item 10) Projeto de Lei n'
654188, de autoria do Senhor Deptuado An
tonio Salim Curiati, que "estabelece nOll)1as

·relativas à sistemática de compras governa
mentais das indústrias de pequeno por-te e
dá outras providências." Relator: Depu~ado

Geovah Amarante. Voto do Relator: Favorá
vel. Vista concedida ao Senhor Deputado
Roberto Brandt; item 11) Projeto de Lei n'
1.189/88, de autoria do Senhor Deputado
Airton Cordeiro, que ."retira da incidência
do Imposto de Renda benefícios percebidos
por deficientes menta,is." Relator: Deutado
Geovah Amatante. Voto do Relator: Favorá-·
vel. Em votação. Aprovado, unanimemente;
item 12) Projeto de Lei n' 2.685/89, de autoria
do Senhor Deputado Alcides Lima que "dis
ciplina a aplicação de sanções aos assinantes
do serviço telefônico e aos consumidores de
energia elétrica." Relator: Deputado Geo
vah Am!!rante. Voto do Relator: Pela Rejei
ção. Em votação: Aprovado, unanimemente;
item 13) Projeto de Lei n' 2.981/89, de autoria
do Senhor Deputado Agassiz Almeida, que
"dispõe sobre o financiamento de implemen
tos agrícolas, pelo Banco do Brasil S.A. eBan
co do Nordeste S.A., às Prefeituras Munici
pais e dá outras providências." Relator: De
putado Marcelo Cordeiro. Voto do Relator:
Pela Rejeição. Em votação: aprovado, unani
memente; item 14) Projeto de Lei n' 3.979/89,
de autoria do Senhor Deputado Luiz Leal
que "cria a Zona de Processamento de Ex
portação do Município de Te6filo Otoni, no
Estado e Minas Gerais." Relator: Deputado
Saulo Coelho. Voto do Relator: Favorável.
Em votação: Aprovado, unanimemente;
item 15) Projeto de Lei n' 1.857/89, de autoria
do Senhor Deputado Adhemar de Barros Fi
lho, que "dispõe sobre a proteção do mer
cado de trabalho da mulher. " Relator do Pa
recer Vencedor: Deputado Virgildásio de Se
nna. Voto do Relator: Pela Rejeição. Em
votação: Aprovado, contra o voto em sepa-

·rll:do da Senho).:a Deputada Lúcia Vânia; item
i 16) Projeto de Lei n' 5.394/85, de autoria do
Senhor Deputado Floriceno Paixão, que "al-
tera dispositivo da Lei n' 4.886, de 9 de de-

·zembro de 1965, que regula as atividades dos
representantes comerciais autônomos." Re
lator: Deputado Oswaldo Lima Filho. Voto
do Relator: Favorável, com substutivo. Em
votação: aprovado, na forma da redação do
novo texto, com voto em separado do Senhor
Deputado Moysés Pimentel. Durante a apre
ciação do item 11 da pauta deixou a presi
dência dos trabalhos o Senhor Deputado Air
ton Cordeiro, sendo substituído pelo Senhor

·Deputado Moysés Pimentel, na forma do dis
posto no art. 40, in f"me, c/c o art. 43, do
Regimento Interno. Esgotada a Ordem do
Dia, o Senhor Presidente, Deputado Airton
Cordeiro, considerando o encerramento dos
trabalhos da 3' Sessão Legislativa (1989), da
48' Legislatura, teceu rápidas considerações
sobre as atividades da Comissão, ao longo
do ano, destacando os resultados positivos
alcançados e creditando-os ao dedicado em
penho e à colaboração exemplar dos Senho

.res Deputados e da equipe administrativa,
inobstante alguns dificuldades de natureza
operacional enfrentadas ao longo do percur
so. Referiu-se, também, à ausência nos traba
lhos da Comissão da funcionária Maria Laura
Coutinho, colaboradora exemplar que secre
tariou a Comissão nos últimos seis anos e

que se havia afastado da equipe para o exer
cício da Chefia de Gabinete da Liderança
do Partido da Frente Liberal na Casa, desde
o dia 22 de setembro último. Concluindo,
o Senhor Presidente agradeceu a colaboração
recebida de todos na convivência significati
vamente produtiva para o c!!mprimento da
missão do Órgão no ano que se findava, tendo
informado que determinara à Secretaria o en
vio de c6piado Relat6rio Administrativo a
todos os Senhores Membros da Comissão,
contendo demonstrativo dos resultados dos
trabalhos em 1989. Falaram, em seguida, os
Senhores Deputados: Luiz Leal, fazendo re
ferências ao Projeto de Lei n" 3.979/89, de
sua autoria, criando a ZPE de Te6fi1o Otoni,
Minas Gerais, ressaltando a justiça que, na
aprovação da matéria, a seu ver, se fazia à
cidade de Teófilo Otoni, à região produtora
de pedras preciosas do Estado e ao pr6prio
País, regularizando uma situação incômoda
que na prática já há tempos existia de forma
marginal, e Milton Reis, endossando as colo
cações feitas pelo Deputado Luiz Leal. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a presença dos Senhores Parla
mentares, desejou-lhes um feliz descanso no
recesso parlamentar junto aos familiares, e
encerrou os trabalhos às onze horas e qua
renta e um minutos. E, para constar, eu, Ro
naldo Alves da Silva, Secretário Substituto,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presi

,dente e irá à publicação.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE SEGURIDADE

SOCIAL E FAMÍLIA

Distribuição n" 1190 - Efetuada pelo Se
nhor Presidente Deputado JOAQUIM SU
CENA, em 27-3-90:

1) Ao Sel}hor Deputado ARNALDO FA
RIADESA:
Projeto de Lei n' 5.779/85 - "Dá nova reda
ção ao item IV do art. 4' da Lei n' 6.226,
de 14 de julho de 1975"

(Do Senadó Federal- PLS n' 303/80)
2) Ao Sel}hor Deputado ARNALDO FA

RIA DE SA:
Projeto de Lei n" 1.585/89 - "Altera dispo
sitivo da Lei n" 5.991, de 17 de dezembro
de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário
do comércio de drogas, medicamentos, insu
mos farmacêuticos e correlatos".
(Do Si": 1;eon-erJiílio)

3) Ao Senhor Deputado BORGES DA
SILVEIRA:
Projeto de Lei n" 994/88 (Anexos) - "Dispõe
sobre a gratificação natalina dos aposentados
e pensionistas da Pre.vidência Social".
Anexos: PL n" 1.846/89 e PI; n' 4.220/89

(Do Si': Flóriceno Paixão)
4) Ao Senhor Deputado BORGES DA

SILVEIRA:
Projeto de Lei n" 1.027/88 -' "Dispõe sobre
o cálculo dos benefícios de prestação conti
nuada da Previdência SociaI" .
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Anexados: PL n"' 1.379/88, PL n"' 1.860/89,
PL n"' 1.869/89, PL n"' 2.377/89, PL nOS
2:538/89, PL n"' 2.391189 e PL n'" 4.168/89
(Do Sr. Floriceno Paixão)

5) Ao Senhor Deputado BORGES DA
SILVEIRA:

Projeto de Lei n" 2.910/89 (Anexo PL n"
3.149/89) - "Dá nova redação ao parágrafo
1" do artigo 6" da Lei n" 5.890, de 8 de junho
de 1973, que alterou a Lei Orgânica da Previ
dência Social".
(Do Sr. Eduardo Siqueira Campos)

6) A Senhora Deputada BENEDITA DA
SILVA:
Projeto de Lei n" 2.453/89 - "Dá nova reda
'ção ao artigo 37 da Lei n" 3.807, de 26 de
agosto de 1960, para atribúir à pensão valor
correspondente à aposentadoria".
(Do Sr. Paulo Paim)

7) Ao Senhor Deputado CHICO HUM
BERTO:
Projeto de Lei n" 1.294/88 (Anexos) - "Ins
titui passe livre aos deficientes visuais no sis
tema de transporte coletivo público".
Anexos: PL n"' 1.462/89 e 2.581189
(Do Sr. Costa Ferreira)

8) Ao Senhor Deputado CHICO HUM
BERTO:
Projeto de Lei n" 3.077/89 - "Dispõe sobre
programas de assistência social que especi
fica".
(Do Sr. Carlos Vinagre)

9) Ao Senhor Deputado ELIAS MURAD:
Projeto de Lei n" 7.916/86 - "Permite para
obtenção da aposentadoria aos trinta anos
de atividade, a contagem do tempo de serviço
público" .
(Do Sr. Floriceno Paixão)

10) Ao Senhor Deputado ELIAS MU
RAD:
Projeto de Lei n" 8.230/86 - "Dispõe sobre
a aposentadoria dos Professores em estabele
cimentos de ensino particular".
(Do Sr. Floriceno Paixão)

11) Ao Senhor Deputado ELIAS MU
RAD:
Projeto de Lei n" 927/88 (Anexo) - "Deter
mina a inclusão, nas cédulas de identidade,
do tipo sangüíneo, fatqr RH e CPF do porta- _
dor".
Anexo: PL n" 1.230/88
(Do Sr. Sólon Borges dos Reis)

12) Ao Senhor Deputado ELIAS MU
RAD:
Projeto de Lei n" 1.848/89 - "Determina
a renda líquida de um teste da Loteria Federal 
Esportiva à Federação Nacional das Apaes
e determina outras providência".
(Do Sr. Hélio Rosas)

13) Ao Senhor Deputado ELIAS MU
RAD:
Projeto de Lei n" 2.279/89 - "Obriga as emis
soras de rádio e televisão de todo o País a
destinarem um minuto de sua programação
diária para divulgação da mensagem que es
pecifica".

(Do Sr. Juarez Marques Batista)
. 14) Ao Senhor Deputado ELIAS MU
RAD: .
Projeto de Lei n" 2.547/89 - "Toma obriga
tória a instalação em hospitais, casas de saúde
ou clínicas da administração federal, de ele
vador de maca".
(Do Sr. Hélio Rosas)

15) Ao Senhor Deputado ELIAS MU
RAD:
Projeto de Lei n" 3.551/89 - "Declara de
utilidade pública a Associação dos Deficien- .
tes Físicos de Sete Lagoas, Estado de Minas
Gerais".
(Do Sr.José Geraldo)

16) Ao Senhor Deputado ERlCO PEGO
RARO:
Projeto de Lei n" 1.443/88 - "Dispõe sobre
a revisão dos benefícios de prestação conti
nuada de aposentados e pensionistas com ba
se no salário mínimo e dá outras providên
cias".
(Do Sr. Ney.!"opes)

17) Ao Senhor Deputado FAUSTO RO
CHA:
Projeto de Lei n" 3.244/89 - "Introduz alte
ração na Lei n" 5.890, de 8 de junho de 1973,
que altera a legislação da Previdência Social
e dá outras providências".
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

18) Ao Senhor Deputado FAUSTO RO
CHA:
Projeto de Lei n" 3.166/89 - "Introduz alte
ração na Lei n" 7.787, de 30 de junho de
1989, que dispõe sobre alteração na legislação
de custeio da Previdência Social e dá outras
providências".
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

19) Ao Senhor Deputado ROBERTO
JEFFERSON:
Projeto de Lei n" 4.213/84 - "Acrescenta
parágrafos ao art. 3" da Lei n' 6.950, de 4
de novembro de 1981, que altera a Lei Orgâ
nica da Previdência Social".
Do Poder Executivo - Mens. n" 311/84)

20) Ao Senhor Deputado FLORICENO
PAIXÃO:
Projeto de Lei n" 1.181/88 - "Acrescenta
parágrafo ao art. 45 da Lei Orgânica da Previ
dência Social".
(Do Sr. Carlos Cardinal)

21) Ao Senhor Deputado FLORICENO
PAIXÃO:
Projeto de Lei n" 1.371/88 - "Proíbe a co
mercialização de medicamentos cuja fabrica
ção ou venda foi interditada no país de ori
gem".
(Do Sr. Carlos Cardinal)

22) Ao Senhor Deputado FRANCISCO
AMARAL:
Projeto de Lei n" 3.193/89 - "Dispõe sobre
a salvaguarda dos interesses da Previdência
Social no que tange a seus créditos na Justiça
do Trabalho e determina outras providên
·cia".

(Do Sr. Denisar Arneiro)
23) Ao Senhor Deputado IVO LECH:

Projeto de Lei n" 27/87 - "Dispõe sobre o
fornecimento de próteses, órteses e instru-

mentos de auxílio ou de trabalho, pelo
INPS".

(Do Sr. Adolfo Oliveira)
24) Ao Senhor Deputado IVO LECH:
Projeto de Lein" 2.666/89 - "Dá nova reda
ção ao parágrafo I" do artigo 24 da Lei n"
3:807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgâ
mca da Previdência Social".
(Do Sr. D"reto Campanari)

25) Ao Senhor Deputado IVO LECH:
Projeto de Lei n' 3.148/89 - "dá nova reda
ção ao art. 33 da Lei n" 3.807, de 26 de agosto
de 1960 - Lei Orgânica a Previdência So
cial."
(Do Sr. Francisco Küster)

26) Ao Senhor Deputado JOFRAN FRE
JAT:
Projeto de Lei Complementar n" 74/83 
"Altera dispositivo da Lei Complementar n"
11, de 25 de maio de 1971, para assegurar
à mulher do trabalhador rural direito à apo
sentadoria, e dá ouiras providências."
(Do Sr. Victor Faccioni)

27) Ao Senhor. Deputado JOFRAN FRE
JAT:
Projeto de Lei n" 8.087/86 - "dispõe sobre
a situação econômico-financeira do contrí
buinte perante a Previdência Social, cria o
Certificado de Previdência Social - CPS, e
dá outras providências." . .
(Do Poder Executivo - Mens. n" 289/8~

28) Ao Senhor Deputado JOFRAN FRE
JAT:
Projeto de Lei n" 1.167f88 - "Toma lícita
a esterização voluntária nas condições que
especifica."
(Do Sr. Nelson Seixas)

29) Ao Senhor Deputado JOFRAN FRE
JAT:
Projeto de Lei n" 1.725/89 - "dá nova reda
ção ao dispositivo do art. 64 dã Lei n" 3.807,
de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da
Previdência Social."
(Do Sr. G.eovani Borges)

30) Ao Senhor Deputado JOFRAN FRE
JAT:

Projeto de Lei n" 2.433/89 - "determina
que as empresas mantenham serviço de Pri
meiros Socorros."
(Do Sr. Jorge Arbage)

31) Ao Senhor Deputado JOFRAN FRE~

JAT:
Projeto de Lei n" 2.514f89 - "acrescenta pa
rágrafo único ao art. 2" da Lei n" 4.266, de
3 de outubro de 1963, que institui o salário
família do trabalhador."
(Do Sr. Geovani Borges)

32) Ao Senhor Deputado JORGE UE
QUED:
Projeto de Lei n' 1.580f89 - "dispõe sobre
pecúlio ao aposentado da Previdência Social
que retoma a atividade sujeita a esse regi
me."

(Do Sr. Robson Marinho)
33) Ao Senhor Deputado JORGE UE

QUED:
Projeto de Lei n' 8.051186 - "autoriza o Po
der .Executivo a aplicar recursos do Fundo
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de Investimento Social-Finsocial, na assistên
cia médica da Previdência Social."
(Do Senado Federal- PLS n' 137/84)

34) A Senhora Deputada LÚCIA BRA
GA:

, Projeto de Lei n' 1.024/83 (anexos) - "revo
ga o art. 7' da Lei n' 6.309, de 15 de dezembro
de 1975, que altera a organização do Conse
lho de Recursos da Previdência Social, e dá

,outras providências."
Anexo: PL n' 1.023/88
(Do Sr. Floriceno Paixão)

35) A Senhora Deputado Lúcia: Braga:
Projeto de Lei n' 7.789/86 - "Determina
que seja computado, para efeito de aposen
tadoria do trabalhador urbano, o tempo de
serviço prestado no trabalho rural, e vice

:versa."
(Do Sr. Floriceno Paixão)

36) Ao Senhor Deputado LÚCIO AL
CÂNTARA:
Projeto de Lei n' 4.641/84 - "Garante ao
profissional liberal comprovação do tempo
de serviço, para efeito de aposentadoria, pela

, inscrição ou matrícula do segurado no respec
tivo órgão de fiscalização profissional."
(Do Sr. Floriceno Paixão)

37) Ao Senhor Deputado LÚCIO AL
CÂNTARA:
Projeto de Lei n' 1.030/88 (anexos) - "dis-

o põe sobre a aposentadoria e o adicional de
periculosidade dos vigilantes, guardas de se

,gurança, porteiros, vigias e garagistas."
Anexos: PL n" 1.713, 2.205 e 3.779/89.

(Do Sr. Floriceno Paixão)
38) Ao Senhor Deputado LÚCIO AL

CÂNTARA:
Projeto de Lei n' 2.713/89 - "torna obriga
tória a existência de ambulância e de profis
sionais da área de saúde nos Postos de Polícia
Rodoviária Federal."
(Do Sr. Floriceno Paixão)

39) Ao Senhor Deputado MESSIAS SOA
RES:
Projeto de Lei n' 3.035/89 - "dispõe sobre
exigência de médicos homeopatas nos hospi
tais e serviços públicos oficiais."
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

40) Ao Senhor Deputado Pedro Canedo:
Projeto de Lei n' 2.855/89 - "dispõe sobre
a aposentadoria do jogador de futebol e dá
outras providências."
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

41) A Senhora Deputada RITA CAMA
TA:
Projeto de Lei n' 8.038/86 - "assegura ao
marido ou companheiro o direito de ser de
pendente da mulher segurada da Previdência
Social. "
(Do Senado Federal- PLS n' 201/81)

42) Ao Senhor Deputado RUY NEDEL:
Projeto de Lei n" 2.295/89 - "dispõe sobre
a incorporação do abono de permanência em
serviço ao valor da aposentadoria e deter
mina outras providências."
(Do Sr. José Carlos Grecco)

~3) Ao Senhor Deputaqo RUY NEDEL:
Projeto' de Lei n' 8.214/86 - "a,ltera as alí-

quotas de multa previstas no art. 82 da Lei
n' 3.807, de 1960 (Lei Orgânica da Previ
dência Social.)"
(Do Poder Executivo - Mens. n' 504/86)

44) Ao Senhor Deputado RUY NEDEL:
Projeto de Lei n' 6.502/85 - "dispõe sobre
o funcionamento das clínicas que menciona."
(Do Senado Federal- PLS n' 174/80)

45) Ao Senhor Deputado WALMOR DE
LUCA:
Projeto de Lei n' 2.510/89 - "dispõe sobre
a cobrança da dívida ativa da Previdência So
cial."
'(Do Sr. Francisco Küster)

COMISSÃO DE VIAÇÃO

E TRANSPORTES,
DESENVOLVIMENTO URBANO

E INTERIOR

O Sr. Presidente da Comissão de Viação
e Transportes, Desenvolvimento Urbano e
Interior fez a seguinte distribuição, em
27-3-90:

Ao Senhor Deputado PAULO ROBER
TO

Projeto de Lei n' 3.654/89 - do Poder Exe
cutivo - que ,"dá nova redação ao art. I'

, do Decreto-Lei n' 6.460, de 2 de maio de
1944, que regula a construção e a exploração
de instalações portuárias rudimentares. '

<Sala da Comissão, 27 d.e março de 1990.
, - IOle Lazzarini, Secretária.
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Presidente:

PAES DE ANDRADE (PMDB)
l' Vice~Presidénte:

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL)
2' Vice-Presidente:

WILSON CAMPOS (PMDB)

l' Secretário:
LUIZ HENRIQUE (PMDB)
2' Secretário:
EDME TAVARES (PFL)
3' Secretário:
CARLOS COTTA (PSDB)
4' Secretário:
RUBERVAL PILOTTO (PDS)

Suplentes:

FERES NADER (PTB)

FLORICENO PAIXÃO (PDT)

ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN)

JOSÊ MELO (PMDB)

Vice·Líderes

PA.RTIDO SOCIALISTA CRISTÃO
-PSC-

Lider
FRANCISCO ROLIM

Vice-Líder

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
-PSD-

Lider
CESAR CALS NETO

PARTIDO TRABALHISTA
RENOVADOR

-PTR-
Lider

ISMAEL WANDERLEY

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA
-PST-

Lider
JOsÉ FERNANDES

Vice-Líder,

Chico Humberto

PARTIDO DO POVO BRASILEIRO
-PPB-

Líder
LEONEL JÚLIO

PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO

-PCB-
Lfder

ROBERTO FREIRE
Vice-Líderes

Fernando Santana Augusto Carvalho

LÍDER DO GOVERNO
Renan Calheiros

.Aristides Cunha

PARTIDO LIBERAL PROGRESSISTA
-PLP-

Líder
VBIRATAN SPINELLI

PARTIDO REPÜBLICANO
PROGRESSISTA

-PRP-
Lider

ADHEMAR DE BARROS BLHO

PARTIDO COMUNITÁRIO NACIONAL
-PCN-

Líder
Edivaldo Holanda

PARTIDO LIBERAL
-PL-

Líder
AFIF DOMINGOS

Vice-Líderes
Ricardo Iz~r

PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO

-PSB-
Líder

JOSÉ CARLOS SABÓIA
- Vice-Líder

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
-PCdoB-

Líder
HAROLDO LIM.....

Vice-Líder

PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO

-PTB-
Líder

GASTONE RIGHI
Vice-Líderes

Sólon Borges dos Reis Valmir Campelo
Roberto Jefferson Osvaldo Sobrinho

Aldo Arantes

Ademir Andrade

PARTIDO DOS TRABALHADORES
-PT-

Lider
GUMERCINDO MILHOMEM

Vice-Líderes
Benedita da Silva Paulo Paim
Flonestan Fernandes

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO
-PDC-

Lider
EDUARDO SJQUEIRA CAMPOS

Vice-Líderes
Gidel I?antas José Maria Eymael

José Geraldo
MarcQ.S Formiga

Erico Pegoraro
Annibal Barcellos
Luiz Eduardo
Sandra Cavalcanti
Osvaldo Coelho

Líder
RJCARDO FIUZA

Vice-Líderes

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

-PDT-
Lider

DOUTEL DE ANDRADE
Vjce~Lfderes

Lúcio Alcântara
Beih Azize

pARTIDO QA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA

-PSDB-
Líder

EUCLIDES SCALO
Vice-Lideres

José Guedes
Maria de Lourdes Abadia
Elias Murad

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDS-

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
-PFL-

Robson Marinho
Virgildário de Senna
José Costa

Jesus Tajra
Iberê Ferreira
Stélio Dias
Paes Ladim
José Lins
Jofran Frejat

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB-
Lider

IBSEN PINHEIRO
Vice-Lideres

Genebaldo Correia Osmundo Re1:'IOuças
j~5é Tavares - Roberto Rollemberg
Luiz Roberto Ponte Tidei de Uma .
Nelson Jobim Ubiratan Aguiar

Lider
AMARAL NETTO

Vice-Lideres
José Lourenço Bonifácio de Andrada
Gerson Peres Aécio de Borba

Brandão Monteiro
Lysâneas Maciel
Artur Lima Cavalcante
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PARTIDO DA RECONSTRUÇÃO
NACIONAL
-PRN-

Lider
RENAN CALHEIROS

Vice-Líderes
Arnaldo Faria de Sá Hélio Costa
Nelson Sabrá Basilio VilIani



COMISSÃO DE AGRICULTURA· PDC

E POLÍTICA RURAL Paulo Mourão Roberto Balestra

Presidente: Humberto Souto - PFL
Vice-Presidentes: Vinicius Cansanção - PFL PSB

Vicente Bogo - PSDB José. Carlos Sabóia
Jorge Vianna - PMDB

Titulares PCdoB

PMDB liManuel Domingos

Del Bosco Amaral José Freire PLPDoreto Campanari José Mendonça de Morais
Geraldo Fleming Jovanni Masini

Ubiratan Spinelli

Hilário Braun Rosa Prata
Iturival Nascimento Rospide Netto
Ivo Mainardi Santinho Furtado Suplentes
Ivo Vanderlinde Sérgio Spada
Jorge Vianna PMDB

Alexandre Puzyna Maguito Vilela
Fausto Fernandes Melo Freire

PFL Genésio Be.nardino Nilson Sguarezi

Alysson Paulinelli Jonas Pinheiro Jorge Vianna Nyder Barbosa

Dionisio Dal-Prá Narciso Mendes José Tavares Paulo Macarini
Iberê Ferreira Victor Fontona Luiz Soyer Raul Ferraz
Jacy Scanagatta Vinicius Cansanção 2 vagas

PFL
Erico Pegoraro Leur Lomanto

PSDB
Jairo Carneiro Messias Góis
José Moura Osvaldo Coelho

Adroaldo Streck Vicente Bogo Lael Varella Pedro Ceolin
Caio Pompeu Vilson Souza
Nelton Friedrich PSDB

Carlos Mosconi Lézio Sathler
Cristina Tavares Saulo Queiroz
Edmundo Galdino

PDT PDT
Carlos Cardinal Tarzan de Castro Gonzaga Patriota Silvio Abreu
1 vaga Nelson Aguiar

PDS
Adylson Motta Osvaldo Bender

PDS PRN
Adauto Pereira Delfim Netto José Gomes Freire Júnior

PTB
Carrel Benevides 1 Vaga

PRN
PLFrancisco Sales Raul Belém

Afif Domingos Maurício Campos

PT
Benedita da Silva· 1 vaga

PTB PDCJayme Paliarin José Egreja
Borges da Silveira Sérgio Brito

PSB

PL
João Herrmann Neto

PCdoB
Oswaldo Almeida Ricardo Izar Aldo Arantes

SEM PARTIDO
Gandi Jamil

PT
Antonio Marangon Plínio Arruda Sampaio

Secretária: Mariza da Silva Mata
Ramais: 6902 - 6903



COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PDC

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA Leomar Quintanilha

Presidente: Antônio Britto - PMDB PSB
Vice-Presidentes: Hélio Rosas - PMDB Uldurico Pinto

Paulo Pimentel - PFL
Lysâneas Maciel - PDT

PCdoB
Titulares · Eduardo Bonfin

PMDB

Airton Sandoval Henrique Eduardo Alves
Aloísio Vasconcelos Ivo Cersósimo Suplentes
Antônio Britto Luiz Leal PMDB
Antônio Gaspar Matheus Iensen Alarico Abib Osmir Lima
Eliel Rodrigues Maurício Fruet · Amilcar Moreira Percival Muniz
Fernando Cunha Maurílio Ferreira Lima · Bete Mendes Ralph Biasi
Hélio Rosas Bosco França Roberto Rollemberg

· Jorge Leite Tidei de Lima
Manuel Viana 2 vagas

PFL
PFL Átila Lira Jalles Fontoura

Ângelo Magalhães Maluly Neto Cláudio Ávila Paulo Marques
Arolde de Oliveira Paulo Pimentel Eraldo Trindade Pedro Canedo
José Camargo Pedro Ceolin · Humberto Souto
José Jorge PSDB

Acival Gomes Rose de Freitas
Fábio Feldmann 1 vaga

PSDB
Joaci Góes

Cristina Tavares Paulo Silva PDT
Kayu Iha Robson Marinho Carlos Alberto Caó Luiz Salomão

Carlos Cardinal

PDS

PDT
Bonifácio de Andrada Francisco Diógenes

Fernando Lyra Vivaldo Barbosa
1 vaga

Lysâneas Maciel PRN
Jaime Campos Márcia Kubitschek'

PTB

PDS
Féres Nader Gastone Righi

Antônio Salim Curiati Arnold Fioravante PL
Álvaro Valle Ricardo Izar

PT

PRN
Florestan Fernandes Gumercindo Milhomem

Hélio Costa José Carlos Martinez PDC
Paulo Mourão

PSB
Abigail Feitosa

PTB PCdoB
Ervin Bonkoski José Elias Lídice da Mata

Secretária: Deuzuite M. A. do Vale
Ramal: 6906

PL
Chagas Neto Roberto Augusto

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

PT Presidente: Theodoro Mendes ,-- PMDB
Irma Passoni Paulo Delgado Vice-Presidente:' José Dutra- PMDB

Mário Assad - PFL
Bonifácio de Andrada - PDS



Agassiz Almeida
Arnaldo Moraes
Carlos Vinagre
Harlan Gadelha
Hélio Manhães
João Natal
José Dutra
Leopoldo Souza

Titulares

PMDB

Mendes Ribeiro
Michel Temer
Nelson Jobim
Nilson Gibson
Osvaldo Macedo
Renato Vianna
Rosário Congro Neto
Theodoro Mendes
Wagner Lago

Wagner Lago

Aldo Arantes

Roberto Freire

PSB

PCdoB

PCB

PFL
Eliézer Moreira José Thomaz Nonô Suplentes
Evaldo Gonçalves Mário Assad
Horácio Ferraz Messias Góis PMDB
Jairo Carneiro Ney Lopes Antônio de Jesus José Melo
José Moura Paes Ladin Antônio Mariz José Mendonça de Moraes

Fernando Velasco Lélio Souza
Genebaldo Correia Ubiratan Aguiar
Ibsen Pinheiro 6 vagas

PSDB Ivo Cersósimo
Arnaldo Martins Moema São Thiago
Jutahy Júnior Plínio Martins PFL
José Guedes Sigmaringa Seixas Agripino de Oliveira Lima Jesualdo Cavalcanti

Aloysio Chaves Jesus Tajra
Eraldo Tinoco Oscar Corrêa

PDT Etevaldo Nogueira Sarney Filho

Bete Azize Silvio Abreu Francisco Benjamin Stélio Dias

Gonzaga Patriota PSDB
Aécio Neves Jorge Hage
Caio Pompeu Jorge Uequed

PDS
Egídio Ferreira Lima Vicente Bogo

Bonifácio de Andrada Ibrahin Abi-Ackel PDT

Gerson Peres
Brandão Monteiro Vivaldo Barbosa
Lysâneas Maciel

PDS
PRN Adylson Motta José Luiz Maia

Dionísio Hage Nelson Sabrá Jorge Arbage
PRN

Roberto Vital Rubem Medina

PTB . PTB

Benediçto Monteiro Rodrigues Palma Roberto Jefferson .1 Vaga

PL

PL
Adolfo Oliveira Chagas Neto

Ismael Wanderley. Marcos formiga PT
Antônio Marangon Plínio Arruda Sampaio

PDC
Francisco Coelho Roberto Balestra

PT PSB

José Genoíno Luís Eduardo 1 vaga
PCdoB

Háioldo Lima
PCB

PDC Fernando Santana

Joaquim Haickel José Maria Eymael
Secretário: Ruy Ornar Prudência da Silva
Ramais: 6920 - 6921



COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR

E DO MEIO AMBIENTE

Presidente: Adolfo Oliveira - PL
Vice-Presidentes: Raimundo Bezerra - PL

Geraldo Alckmin Filho - PSDB
Eunice Michiles - PFL

'Titulares
PMDB

PST
João Cunha

PCN
Edivaldo Holanda

SEM PARTIDO
Antero de Barros

Bosco França
Cid Carvalho
Hélio Duque
Ibsen Pinheiro
Jorge Leite

Alércio Dias
Eunice Michiles
Júlio Campos
Sarney Filho

PFL

Maria Lúcia
Raimundo Bezerra
Roberto Rollemberg
Samir Achôa
Waldir Pugliesi

Simão Sessim
ViCtor Trovão

Suplentes
PMDB

Fernando Cunha
Hélio Manhães
Ivo Lech
Jos~, Freire

PFL
João Machado Rollemberg
Jofran Frejat
Orlando Pacheco

PSDB
Artur da Távola
Elias Murad

Raimundo Rezende
Santinho furtado
Wagner Lago
3 Vagas

Ronaro Corrêa
Ricardo Fiúza
Sadie Hauache

Paulo Silva

COMISSÁODE
DEFESA NACIONAL

Presidente: Osmar Leitão - PFL
Vice-Presidentes: Furtado Leite - PFL

Sotero Cunha - PDC
Lúcia Vânia - PMDB

PSDB
Fábio Feldmann Joaci Góes
Geraldo Alckmin Filho

PDT
Lúcia Braga Tadeu França

PDS
Carlos Virgílio 1 vaga

PRN
Geraldo Bulhões

PTB
Roberto Torres

PL
Adolfo Oliveira

PT
Lurdinha Savignon

PDC
Miraldo Gomes

PDT
Chagas Duarte

PDS
Cunha Bueno

PRN
Fausto Rocha

PTB
1 vaga

PL
José Carlos Coutinho

PT
Benedita da Silva

PDC
Jairo Azi

PSD

César Çals Neto

SEM PARTIDO
Bernardo Cabral

Secretário: Jarbas Leal Viana
Ramais: 6930 - 6931

Raquel Cândido

Gerson Peres





PRN PSC
Renato Johnsson Rubem Medina Aristides Cunha

Secretária: Antonia M. C. M. Ribeiro
Ramais: 7016 - 7019

PTB
Fábio Raunheitti Milton Reis

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
PL CULTURA, ESPORTE

Afif Domingos Max Rosenmann E TURISMO

Presidente: Carlos SanCAnna - PMDB
Vice-Presidentes: Antônio de Jesus - PMDB

PT Álvaro Valle - PL
Vladimir Palmeira Sérgio Brito - PDC

Titulares
PDC ,. PMDB

Ottomar Pinto

Antônio de Jesus Maguito Vilela
Bete Mendes Paulo Almada

PSB Bezerra de Melo Paulo Sidney
Raquel Capiberibe Carlos Sant'Ana Ubiratan Aguiar

Délio Braz 1 vaga
Fausto Fernandes

PSC
Francisco Rolim

PFL
19ripino de Oliveira Lima João-Alves
Atila Lira José Queiroz

Suplentes Eraldo Tinoco Sandra Cavalcanti
Jesualdo Cavalcanti

PMDB
Aluizio Campos José Maranhão
Expedito Machado Julio Costamilan
Irajá Rodrigues Roberto Brant PSDB

. Ivo Vanderlinde Rosa Prata Anna Maria Rattes Celso Dourado
João Carlos Bacelar 4 vagas Artur da Távola Hermes Zaneti

PFL
Benito Gama Manoel Castro
Costa Ferreira Victor Fontona
Francisco Dornelles 1 vaga PDT

Iberê Ferreira Nelson Aguiar Márcio Braga

PSDB
Darci Deitos Koyu Iha
José Carlos Grecco Virgildásio de Senna < PDS
José Serra Aécio Borba Telmo Kirst

PDT
Bocayuva Cunha Sílvio Abreu
César Maia PRN

PDS Geovani Borges Jayme Campos
Adauto Pereira Gerson Peres

PRN
Basílio Villani Nelson Sabrá

PTB
PTB

Valmir Campelo 1 Vaga Osvaldo Sobrinho Sólon Borges dos Reis

PL
José Geraldo Sérgio Werneck

PT PL
Luiz Gushiken Álvaro Valle

PDC
Ademir Andrade



PT
Florestan Fernandes

PDC
Sérgio Brito

PCdoB
Lídice da Mata

COMISSÃO DE FINANÇAS

Presidente: Francisco Dornelles - PLF
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL

José Carlos Grecco - PSDB
Fenando Bezerra Coelho -PMDB

Titulares

PMDB

PTR
Ismael Wanderley

PRP
Adhemar de Barros Filho

Del Bosco Amaral
Edivaldo Motta
Expedito Machado
Fernando Bezerra Coelho
Fernando Velasco
Flávio Palmier da Veiga
Irajá Rodrigues

João Carlos Bacelar
José Ulisses
Luiz Alberto Rodrigues
Luiz Soyer
Paulo Zarzur
Roberto Brant
Sérgio Naya

PFL
Arnaldo Prieto
Benito Gama
Francisco Dornelles

Supleutes Gilson Machado

PMDB

Djenal Gonçalves Mária Lúcia PSDBDoreto Campanari Rita Camata Edmundo GaldinoFrancisco Carneiro Valter Pereira José Carlos GreccoHarlan Gadelha 3 Vagas José SerraHenrique Eduardo Alves

PFL
Airton Cordeiro Enoc Vieira
Alceni Guerra Ney Lopes PDT
Christóvam Chiaradia Victor Trovão César Maia
Eliezer Moreira Chagas Duarte

PSDB
Octávio Elísio Robson Marinho
Plínio Martins Ziza Valadares

PDT PDSCarlos Cardinal
José LourençoLúcio Alcântara

PDS
Adylson Motta

PRNArnold Fioravante
Basílio Villani

PRN
Arnaldo Faria de Sá José Carlos Martinez

PTB
Fábio RaunheittiBenedicto Monteiro PTB

PL Féres NaderRoberto Augusto
PT

Paulo Delgado
PDC

PLJonival 'Lucas

Ed,uardó Bonfim
PCdoB Sérgio Werneck

PCN José GeraldoEdivalc\O' Holanda

SEM PARTIDO PT
Ant~ro de 13arros Gustavo Faria Luíz Gushiken

'Secretália: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo
Ramais: 7010 -:.... 7011- 7012 - 7013

Manoel Castro
Mussa Demes
Oscar Corrêa
Rita Furtado

Rose de Freitas
Saulo Queiroz

Moysés Pimentel

José Luiz Maia

Flávio Rocha

Paulo Mincarone



PDC
Jonival Lucas

PSB

Domingos Juvenil
Eduardo Moreira

Vingt Rosado

Sérgio Naya

COMISSÃO DE MINAS
E ENERGIA

Presidente: Gabriel Guerreiro - PSDB
Vice-PresícTentes: Mauro Campos - PSDB

Maurício Campos - PL
Victor Faccioni - PDS

Suplentes

PMDB
Arnaldo Moraes
Asdrúbal Bentes
Fernando Gasparian
Firmo de Castro

PFL
Alysson Paulinelli
Aroldo de Oliveira
João Alves
José Mendonça Bezerra

PSDB
Adroaldo Strek
Gabriel Guerreiro
Jayme Santana

PDT
Artur Lima Cavalcanti
Miro Teixeira

PDS
Arnold Fioravante

PRN
Francisco Sales

PTB
José Elias

PL
Max Rosenmann

PT
Vladimir Palmeira

PDC
José Marial Eymael

PSB
1 Vaga
Secretária: Maria Linda Magalhães
Ramais: 6955 - 6959

Titulares
PMDB

José da Conceição
Mário Martins
Nelson Jobim
7 vagas

José Teixeira
Sandra Cavalcanti
Simão Sessim
Waldeck Ornélas

José Costa
Ronaldo Cezar Coelho

Paulo Ramos

Victor Faccioni

Hélio Costa

Joaquim Sucena

Paulo Roberto

PFL
Alcides Lima
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Humberto Souto

PSDB
Antônio Perosa
Gabriel Guerreiro

PDT
José Maurício

PDS
Victor Faccioni

PRN
José Gomes

PTB
Marluce Pinto

PL
Maurício Campos

PT
Virgílio Guimarães

PDC
Albérico Filho

PCdoB
1 vaga

PCB
Fernando Santana

PSD
César Cals Neto

Jalles Fontoura
José Santana de Vasconcelos
Salatiel Carvalho

Mauro Campos
Octávio Elisio

Raquel Cândido

1 vaga

Ademir Andrade
Aldides Saldanha
Álvaro Antônio
Carlos Benevides

Gerson Marcondes
João Rezek
Murilo Leite
Prisco Viana

Gandi Jamil
SEM PARTIDO



Suplentes
PMDB

Aloysio Vasconcelos
Hilário Braun
José Carlos Sabóia
João Agripino

. Leopoldo Bessone

PFL
Albérico Cordeiro
Antônio Ferreira
Cleonâncio Fonseca
Ézio Ferreira

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame
Arnaldo Martins

PDT
Bocayuva Cunha

PDS
Aécio de Borba

PRN
Geovani Borges

PTB
José Egreja

PL
Assis Canuto

PT
José Genoíno

PDC
Gidel Dantas

PCB
Augusto Carvalho

PST
João Cunha

PLP
Ubiratan Spinelli

Secretária: Allia Felicio Tobias
Ramais: 6945 - 6946

Luiz Alberto Rodrigues
Marcos Lima
Mário Lima
Maurício Fruet
3 vagas

Júlio Campos
Luiz Marques
Rita Furtado

Celso Dourado
Jutahy Júnior

Luiz Salomão

Bonifácio de Andrada

PFL
Aloysio Chaves
Antônio Ueno
Cláudio Ávila
Enoc Vieira

PSDB
Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

PDT
Bacayuva Cunha

PDS
Adylson Motta

PRN
Daso Coimbra

PTB
Carrel Benevides

PL
Jones Santos Neves

PT
Luiz Inácio Lula da Silva

'PDC
Eduardo Siqueira Campos

Francisco Benjamin
Jesus Tajra
Leur Lomanto

Maria de Lourdes Abadia
Virgildásio de Senna

Edésio Frias

Francisco Diógenes

Márcia Kubitschek

João de Deus Antunes

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Márcia Kubitschek - PRN
Vice-Presidentes: Daso Coimbra - PRN

Antonio Mariz - PMDB
Enoc Vieira - PFL

Titulares
PMDB

PSB
João Herrmann Neto

PCdoB
Eduardo Bonfim

SEM PARTIDO
Bernardo Cabral

Aluízio Campos
Antônio Câmara
Antonio Mariz
Ernani Boldrin
Lélio Souza
Leopoldo Bessone

Marcps Lima
Melo Freire
Naphatali Alves de Souza
Paulo Macarini
Percival Muniz
Ulysses Guimarães

Suplentes
PMDB

Matheus Iensen
Maurício Nasser
Maurílio Ferreira Lima
Mauro Miranda

Michel Temer
Renato Bernardi
Walmor de Luca
5 vagas





COMISSÃO DE TRABALHO
Presidente: Amaury Müller - PDT
Vice-Presidentes: Carlos Alberto Caó - PDT

José da Conceição - PMDB
Eurico Ribeiro - PRN

PDS
Antônio Salim Curiati

PRN
Dionísio Hage

PTB
Ervin Bonkoski

PL
José Luiz de Sá

PT
João Paulo

PDC
Miraldo Gomes

PSB
Raquel S:apiberibe

PCdoB
Edmilson Valentim
Secretária: Maria Inêz Lins
Ramal: 6914

Titulares
PMDB

Domingos L"oneIli
Haroldo Sabóia
José da Conceição
José Melo
José Tavares

PFL
Costa Ferreira
Eraldo Trindade
José Lins

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame
Célio de Castro

PDT
Amaury Müller

PDS
Osvaldo Bender

PRN
Eurico Ribeiro

Mello Reis

Mário de Oliveira

Farabulini Júnior

Luiz Viana Neto
Mário Lima
Mauro Sampaio
Tidei de Lima
1 vaga

Luiz Marques
José Mendonça Bezerra
Ricardo Fiúza

Francisco Küster
Geraldo Campos

Carlos Alberto Caó

PTB
Gastone Righi

PL
José Luiz de Sá

PT
Paulo Paim

PDC
Francisco Coelho

PCB
Augusto Carvalho

PSC
Aristides Cunha

Suplentes

PMDB
Carlos Vinagre Osmundo Rebouças
Francisco Amaral Uldurico Pinto
Jorge Gama 4 vagas
Nilson Gibson

PFL
Arnaldo Prieto Maluly Neto
Evaldo Gonçalves Narciso Mendes
José Camargo Osmar Leitão

PSDB

José Guedes Nelton Friedrich
Myriam Portella Vilson Souza

PDT
Floriceno Paixão Lisâneas Maciel

PDS
Darcy Pozza José Lourenço

PRN
Flávio Rocha

PTB
Mendes Botelho

PL
Jones Santos Neves

PT
Irma Passoni

PDC

Eduardo Siqueira Campos

PCB
Roberto Freire

PSC
Francisco Rolim

Secretario: Júsé Roberto Nasser Silva

Ramais: 6989 -6990



COMISSÃO DE TRANSPORTES

Presidente: Jorge Arbage - PDS
Vice-Presidentes: Darcy Pozza - PDS

Chist6vam Chiaradia - PFL
Firmo de Castro - PMDB

PCdoB
1 vaga

Suplentes
PMDB

Alexandre Puzyna
Asdrubal Bentes
Dalton Canabrava
Firmo de Castro
Jorge Gama
José Maranhão

Titulares
PMDB

Júlio Costamilan
Mário Martins
Maurício Nasser
Mauro Miranda
Nilson Sguarezi
Nyder Barbosa

Álvaro Antônio
Antonio Britto
Flávio Palmier da Veiga
José Ulisses
Moisés Avelino

PFL
Jacy Scanagatta
Jonas Pinheiro
José Santana de Vasconcelos
Levy Dias

Paulo Almada
Paulo Sidney
Vingt Rosado
4 vagas

Mário Assad
Milton Barbosa
Mussa Bemes

Composição

MEMBROS DO·CONGRESSO

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO
Charles Curt Mucller Almir Laversveiler
Cesar Vieira de Rezende José Carlos Mello
Pedro José Xavier Matoso

1 - COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITO
RIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS)

PFL
Albérico Cordeiro José Tinoco
Antônio Ferreira Lael Varella
Etevaldo Nogueira Waldeck Ornéllas
Furtado Leite

PSDB
Acival Gomes Lézio Sathler
Darcy Pozza Myriam Portella

PDT
Brandão Monteiro Sérgio Carvalho

PDS
Darcy Pozza Jorge Arbage

PRN
Freire Júnior Roberto Vital

PTB
Mendes Botelho Valmir Campelo

PL
Assis Canuto Paulo Roberto

PT
João Paulo

PDC
Gidel Dantas Jairo Azi

PSDB
Antônio Perosa
Francisco Küster

PDT
Edésio Frias

PDS
José Luiz Maia

PRN
Eurico Ribeiro

PTB

Marluce Pinto

PL

Ismael Wanderley

PT
Lurdinha Savignon

PDC
Leomar Quintanilha

PCdoB
1 vaga
Secretária: Iole Lazzarini

Ramais: 7005 - 7006

Senadores

Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes
Nabor Júnior

Mauro Campos
Ruy Nedel

Lúcio Alcântara

Telmo Kirst

Raul Belém

Paulo Mincarone

Marcos Formiga

Joaquim Haickel

Deputados

Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos
José Carlos Mello
José Guedes
Renato Bernardi



2 - COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA DE
APRECIAR O PROJETO DE LEI N~ 1.506/89, QUE
"INSTITUI NORMAS GERAIS DE PROTEÇÃO
À INF'ÂNCIA E À JUVENTUDE E OUTROS QUE
CRIAM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADO
LESCENTE".

.PSDB

Robson Marinho - SP

PDT

Nelson Aguiar

PDS

Jorge Arbage - PA

Presidente: Deputada Sandra Cavalcanti - PFL - RJ
1" Vice-Presidente: Deputado Airton Cordeiro - PFL - PR
2" Vice-Presidente: Deputado Arthur da Távola - PSDB. -.
RI
3\' Vice-Presidente: Deputado Benedicto Monteiro - PTB 
PA
Relator: Deputado Hélio Manhães - ~MDB - ES

Titulares

PMDB

Suplentes

Celso Dourado - BA
Doreto Campanari - SP

Airton Cordeiro - PR ;

PFL

Márcio Braga - RJ
Rosário Congro Neto - MS

Salatiel Carvalho .."...- PE" .

PT
Benedita da Sifva -' RI .

PRN

Dionísio Hage -'- PA'

PMDB - cinco vagas.
PSDB - duas vagas .
PDS - uma vaga
PT-uma vaga

Secretário: Luiz César Lima Costa
Ramal: 7067 e 7066.

PFL - três vagas
PDT - uma vaga
PTB - uma vaga
PRN - uma vaga



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

f)~m~!;tJréll ••••••••••••••••••••••••••••••••••

SEÇÃO 11 (Senado Federal)

f)~m~!itJréli ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cr$ 1.069,00

Cr$ 1.069,00

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável

em Brasília, Nota de Empenho Ou Ordem de Pagamento pela

Caixa Econômica Federal - Agência - PS-CEGRAF, conta cor~

rente nl? 920001-2, a favor do

CENTRO -GRÁFIco DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Cafxa Postal 1.203 - Brasilla - DF

CEP: 70160.

Maiores informações pelos telefones (061)311-3738 e 311-3728
na f)upervisão de Assinaturas e Distribuiçã'o de Publicações - Coordenação
de Atendimento ao Usuário.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N9 96

(outubro a dezembro de 1987)

Está circulando o n9 96 da Rev.ista'de Informação Legislativa, periódico trimestral de
pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.

Este número. co[ll352 páginas~ cbi'ltém as seguintes maténas:

Os dilemas institucionais no Brasil - Ronaldo Poletii
A ordem estatal e legalista. A política como Estado e o

direito como lei - Nelson Saldanha
Compromisso Constituinte - Carlos Roberto Pellegrino
Mas ql,Jal Constituição? - TorquatoJardim
Hermenêutica constitucional - Célso Bastos
Considerações's6bre os rumos' do federalismo rios Esta-

dos Unidos e no Brasil - Fernanda Dias Menezes
de Almeida .'

Rui Barbosa. COnstituinte - Rubem"Nogueira
Relaciones YcOJ'lVenios de las Provincias con sus Munici

pios. con el Estado Federal y con' Estados extranjeros
-,Jesús Lui,sAbad Hernando

Constituição sintética ou analítica? - Fernando Herren
Fernandes Aguillar

Constituição americana: modem) aos 200 anos - Ricar-
do Arna,ldo Malheiros Fiuza: , , ,

A Constituição dos Estados Unidos - Kenneth L. Pe
negar

A evolução constitucional portuguesa e suas relaçõ'es com
• a brasileira - Fernando Whitaker da Cunha

Uma análisesis'têmica do conceito de ordem econômica
e social -:- Diogo de Figuei~~do Moreira Neto e
Ney Prado

A intervenção do Estado na economia - seu processo
e ocorrência Nstóricos -A B. Cotrim Neta'

O processo de apuração do abuso do poder econômico
na atual legislação do CADE -José Inácio Gonzaga
Franceschini

Unidade e dualidade da magistratura - Raul Machado
Horta

c
À venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas
-Senado Federal.
Anexo I. 229 andar
Praça dós Três Poderes.
CEP 70160 .- Brasília. DF
Telefones: 3.11-3578 e

- , ~11-3579

Judiciário e minorias - Geraldo Ataliba

Dívida externa do Brasil e a argüição de sua incons\itucio
nalidade - Nailê Russomano

O Ministério Público e a Advocacia de -Estado - Pinto
Ferreira

Responsabilidade civil do Estado - Carlos Mário da Silva
. Velloso' , " ,

Esquemas privatísticos no direito administrativo - J. Cre-
tella Júnior '

A sindi'cância administrativa e a punição disciplinar - Ed
mir Netto de Araújo

A vinculação constitucional. a recorribilidade e a acumu
lação de empregos no Direito do Trabalho '---':'" Paulo
Emllio Ribeiro de Vilhena . ,

Os aspectos Jurídicos da inseminação artificial e a disciplina
Jurídica dos banc'o:s de eSPl?rma ~ Senador Nelson
Carneiro

Casamento e família na futura Constituição brasileira: a
contribuição alemã - João Baptista Villela

A evolução social da mulher - Joaquim Lustosa So
brinho

Os seres monstruosos, em face do direito romano' e do
civil moderno - Sflvi,o Meira' '

Os direitos intelectuais na Constituição - Carlos Alberto
Bmar "

O direito autoral do ilustrador na literatura infantil- Hilde
brando Pontes Neto

Reflexões sobre os rumos da reforma agrária no Brasil
- Luiz Edson Fachin

Assinatura
para.1988

.(n9S 97 a 1oàj:

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à SUbsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senadt> Federal- CGA470775.

Atende-se. também. pelo sistema de reembolso posta!.
z~tt!, ---- '""'l!''''!!''' '''' ~ '''_''~



-REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISLATIVA N9 97

(janeiro a março de 1988)

Está circUlando o n9 97 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de
pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.

Este número, com 342 páginas, contém as seguintes matérias:

Os cânones do direito administrativo - J. Cretella Jú·
nlor

A Constituição e a administração pública na 'Itália - Um.
berto Alegrettl

Constituição portuguesa - Celso Bastos
Perspectivas da organização judiciária na futura ,Consti

tuição Federal - José Guilherme Villela
Ministério Público do Trabalho - José Eduardo Duarte

Saad
Arenegociação da dívida externa e o respeito à soberania

nacional - Arnoldo Wald
Recurso em matéria tributária - Geraldo Atallba
Revisão doutrinária dos conceitos de ordem pública e

segurança.pública - uma análise sistêmica - Dlogo de FI.
guelredo Moreira Neto

O acidente de Goiânia e a responsabilidade civil nuclear
- Carlos Aiberto Blttar •

O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão
de futuro - Clóvis V. do Couto e Silva

O nascituro n6 Código Civil e no direito constituendo
do Brasil - Silmara J. A. Chinelato e Almeida

À venda na Subsecretaria
de Edições Téqnicas
Senado Federal. Anexo I,
229 andar-
Praça dos Três Poderes,
CEP 70160 - Brasília, DF 
Telefones: 31 n-3578 e 31]:-3579

Deformalização do processo e deformalização das contro-
vérsias - Ada Pellegrlnl Grlnover .

Os meios moralmertte legítimqs de prova - Luis Alberto
Thompson Flores Lenz

Provas ilícitas no processo penal - Maria da Glória
Lins da Silva Coluccl e Maria Regina Caffaro Silva

Decreto-Lei no 201/67: jurisdioionalização do processo
ou liberdade procedimental? - José Nilo de Castro

Pontes de Miranda. teórico do direito - Clovis Rama.
Ihete

Espaço e tempo na concepção do direito de Pontes de
Miranda - Nelson Saldanha

Norberto Bobbio e o positivismo jurídico - Alaor Bar·
bosa

Direito Educacional na formação do administrador - Edl·
valdo M. Boaventura .

Os direitos conexos e as slteJaçÕes' n~cionais - Jos,
de Oliveira Ascenslo

O contrato de edição gráfica de obras escritas e musicais
- Antônio Chaves

Assinatura
para 1988
(nt?s 97 a 100):

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA
470775.

Atende-se, também, pelo-sIstema de reembolso postofll.



REVISTA DE·INFORN
LEGISLATNA N9 99

. • p ~

(julho a setembro de 1988)
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Está, circulando o n9 99 di R~vistade Informação Legislativa, periódico
trimestral de pesquisajuridica editado pelaSubsecretaria de Edições Técnicas
do Senado F~der~l, , , ' .,

Este número, com 332 páginas, contém as seguintes matérias:

COlABORAÇÃO

Reflexões sobre o valor jurídico das Declarações Universal e Americana
de Direitosa~~os de 1948 Wf ocasião dç seu quadragésimo aniversário
........ Antônio Augusto Cançado Trindade

O Poder Judiciário e 'a tutela do meio ambiente -:-: MirtÚtro,SÚlney
Sancbes

Dever de pre~tar contas e.responsabilidade administrativa: concepções
,alternatiyas. Evolução de conceitos e aplicação na administrílção .PQQUca
brasileira -:- Dr,ztsY de Asper Y ~aldés ' .

Constituinte e C()nstituição - Jàrbas Maranhão
Direito adlll.inistrativo h"1glês.__J CretellaJúnior
O reerguimento econômico(1903-1913) ':-MirceaBuescu
Costume: forma de expressão do direito positivo ---:Marta Vinagre
Os direitos individuais .:....:..jos~ Luiz Quadros de Magalhães
A arte por computador e (j direito de :lutor -:-: Carlos Alberto Bittar
Victimologia Y criminalidad ~olenta en Éspafta -Miguél Pola"inoNa-

varrete ,
Participação da comunidade na área penitenciária - Necessidade de

mellior apoio legal-Armida Bergamini Miotto
A conversão da dívida - Amoldo Wáld
SelecciÓll y formación deI personal penitenciario en Argentina - JUCln

Luis Savioli ..
O problema teórico das lacunas e a defesa do consumidor. O caso

do art. 159 do Código Civil-José Reinaldo de Lima Lopes
Criminalidade e política criminal - Francisco de Assis Toledo
As eleições municipais de 1988 - Adhemar Ferreira Maciel
A legislação agrária e o federalismo, leis federais e leis e&taduais -

José Motta Maia .
Mudança política e polÍtica de desenvolvimento regional no Brasil desde

o ano de 1964 - Horts Babro eJurgen Zepp
Atos políticos e' atos de governo. R~alidades div.ersas, segundo a teoria

tettaédrica do direito e do Estado - Marques Oliveira

EDITORIAL,

Declaração' Universal dós riiéeitos do ~9.mem: Quar~nta: Aí:J.o,s~Dec<?r. :
ridos -:-Beatriz,Elfzabeth CqPoral Gontijo ,deRez.ende
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SessAo solene de promulgaçAo da ConstituiçAo da Repú~

blica Federativa do Brasil de 1988.

COLABORAÇÃO

A vocaçAo dos séculos e o direito romano. O ensino,
a doutrina e a legislaçAo. Um novo direito romano
nAo europeu. Exemplos do passado e do presente.
A África do Sul. O "uti possidetis~'e o múndo moder
no. Os "servi terrae" do mundo atual. O monopólio
das terras rurais e a enfiteuse. A usura· internacional.
As reformas agrárias. Sobrevivência da latinidade
- Silvio A. B. Meira.

A nova ConstituiçAo e sua contradiçAo ideológica - Se
nador Leite Chaves.

Aspectos da nova ConstituiçAo - Marcelo Pimentel. .
O Mandado de InjunçAo - Herzeleide Maria Fernandes

de Oliveira
O exllio do povo e a alienaçAo do direito - R. A. Amaral

Vieira. .
O Congresso brasileiro e o regime autoritário -Anttmio

Carlos Pojo do Rego.
CPI e ConstituiçAo: Um caso concreto -Alaor Barbosa.
A participação polftica da mulher -.Joaquim Lustosa

Sobrinho.
Ombudsman para o Brasil? - Daisy de Asper y Valdés.
Competência concorrente limitada. O problema da con

ceituaçAo das normas gerais - Diogo de Figueiredo
Moreira Neto.

O principio do concurso público na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Alguns aspectos - Gil
mar Ferreira Mendes.

I

Programa de desenvolvimento para uma alta adminis
traçA0 da Justiça - Evandro Gueiros Leite.

A eletividade da magistratura no Brasil-Orlando Soares
Linchamentos: do arcaico ao moderno - José Arthur

Rios.
Poder cautelar geral do juiz - Ministro Sydney Sanches.
A teoria das ações em· Pontes de Miranda - Clóvis do

Couto e Silva.
La necesarla motivación de las resoluciones judiciales .

- Antonio Maria Lorea Navarrete.
A proibiçAo de analogia no direito tributário - Ricardo

, Lobo Torres.
A prescriçAo da açAo penal-econOmica perante o1:onse

lho Administrativo de Defesa EconOmica - CAD 
José In4cio Gonzaga Franceschini.

O futuro do mercado de capitais -Amoldo Wald
Arbitragem internacional. Percalços & entraves - Mar

cos A. Raposo.
Reforma agrária no Brasil-José Luiz Quadros de Maga

IhAes.
Da responsabilidade civil do Estado - Manoel Caetano

Ferreira Filho.
O seguro da responsabilidade civil - Voltaire Marensi.
A TVA e o direito de autor - Carlos Alberto Bittar.
Evolução histórica do instituto da cessA0 de contatos

- Antonio da Silva Cabral.
A atividade pesqueira e suas implicações jurldico-penais

- Licfnio Barbosa.
A iniciativa das leis pelo Tribunal de Contas - Raimundo

de Menezes Vieira.
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