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PROJETOS DE LEI 

- N9 553/83 - Amplia as hipóteses de cabimento de ação 
popular e de legitimação. Para propô-la. 

- N9 686/83 - Confere direito real de uso sobre terra ur
bana a quem não tendo propriedade imóveel alguma, nela manti
ver, por um ano, _sua moradia, em barraco, favela ou outra cons
trução. 

- N9 894/83 - Concede estabilidade ao optante do FGTS 
com mais de 50 anos de idade. 

- N9 954/83 - Estabelece critérios para a fixação dos preços 
do óleo diesel 'utilizado pelas empresas de ônibus urbano. 

- N9 1.866/83 - V:eda a celebração de contratos com a ad
ministração para os parentes de quem eXierça cargo, emprego ou 
função diretiva. 

- N9 1.897/83 - Dispõe sobre licença especial do funcionário 
públko na hipótese de aposentadoria voluntária. (Acrescentando 
um ano a contagem do tempo de serviço, para efeito de aposenta
doria voluntária, de forma proporcional ao gozo ou não da licença
prêmio.) 

- N9 2.296/83 - Dispõe sobre a defesa de médko, servidor 
público, em processos judiciais decorrentes do exercicio da pro
fissão. 

- N9 2.499/83 - Estabelece normas sobre demarcações e avi
ventações de limites de imóveis pertencentes- aos munidpios. 

- N9 2.604/83 - Dispõe sobre a composição dos órgã.os de 
direção, fiscalização e deliberação das empresas estatais. (Dispondo 
que em sua composição deverá ter um quarto dos membros, es
colhido pelo Presidente da República em lista tríplice de nomes 
indicados pelo diretório nacional do mator partido político de opo
srição no Congresso Nadonal. 

- N9 18/83 - Altera o item X do art. 49 da Lei Complemen
tar n9 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece critérios e li-
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mttes para a fixação da remuneração de vepeadores. (Aumentando 
a remuneração mínima do vereador para 5% do subsdídio do Depu
tado estadual, podendo as despesas ultrapassar os limites de dis
pêndos orçamentários.) 

- N9 53/83 - Dispõe sobre a demarcação e a discriminação 
de imóveis pertencentes aos municípios. 

- N9 111/83 - Acrescenta item a lista de servicos do Decre
to-lei n9 406, de 31 de dezembro de 1968, modHicadapelo Decreto
lei n9 834, de 9 de setembro de 1969. (D~spondo sobre a 'Competência 
dos munidpios sobre serviços de outra natureza que não OiS pre
vistos em lei, desde que não estejam compreendidos na competên
cia t,ributária da União ou dos Estados.) 

- N9 25/83 - Cria a Comissão de Desenvo1vimento Urbano e 
da Habitação. 
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SÚMULA DE PRONUNCIAME:f>ITOS (1983) 

1 Cons1iderações sobre a atuação dos meios de comunicação no 
aprimoramento das instituições brasileiras, destacando o tra
balho da Rede Globo neste sentido, através do programa "Bom 
Dia, Brasil". 

s. 10-3 - DCN-I 11-3 p. 412 PE 

2 Registro da reeleição do Eng9 Roberto Cavalcanti Farias para 
a Presidência da ABEMURD - Associação Brasileira de Em
pmsas Municipais de Urbanização. 

S. 21-3 - DCN-C - 22-3 p. 187 PC 

3 Registro do décimo aniversário de fundação da Universidade 
de Fortaleza - UNIFOR, Estado do Ceará, enaltecendo a fi
gura do seu fundador, Edson Queiroz. 

S. 21-3 - DCN-I 22-3 - p. 839 PE 

4 Registro do falecimento do professor cearense Milton Dias. 

S. 22-3 - DCN-C 23-3 - p. 211 PC 

5 Estréia na tribuna da Casa. Diretrizes da atuação parlamentar 
ora iniciada; as causas da paulatina perda da vitalidade eco
nômica do Nordeste; a seca como problema de natureza emi
nentemente política; as razões do tratamento prioritário que 
ple,iteia para o NOJ:ldeste, no que respeita à polítiea de investi
mentos do GoV'erno; a necessidade da redução do desemprego 
e a melhoria do nív1el de renda e da sua dis<tribuição; o elenco 
de medidas que sugere para que se prO'ces:se, na região, o de
senvolvimento rural integrado em estreita conexão com O' ur
bano; as alteraçõ613 que entende necessárias à política tributá
ria do Governo Federal com vistas ao estabelecimento de uma 
nova política sócio-econômica que formula para o Nordeste; 
perplexidade ante o aglomemdo de estruturas administrativas 
que, em total desarticulaçãD, atuam na região; proposta de 
criação de um grupo de trabalho, integrada por Senadores e 
Deputados, que repense a pvoblemática nordestina e defenda 
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a adoçãO' de uma política de desenvolvimento mailS compatível 
cO'm a regiãO'. 

S. 23-3 - DCN-I 24-3 - p. 0964 GE 

6 Necessidade da reativaçãO' do ramal ferroviário Sobral---Camo
cim, Estado do Ceará. Apelo ao Ministério dos Transportes pa
ra que, por intermédio do Programa de PreservaçãO' do Patri
môniO' HistóricO' e ArtísticO' - PRESERVE - proceda à restau
raçãO' das estações ferrO'viárias do Estado dO' Ceará, particular
mente as das MunicípiolS de Sobral e CamO'cim. 

S. 4-4 - DCN-I 5-4 - p. 1140 PE 

7 ProtestO' contra tentativa de firmas proprietárias das redes exi
btdoras de filme, de, através de ofensiva judicial, suprimir dis
positivos legais que asseguram reserva de mercadO' para as 
prO'duções brasileiras, por entender que tal medida represen
ta o aniquilamento dO' cinema nac:iO'nal, para atender aos in
teresses- das empresas multinaciO'nais. 

S. 11-4 - DCN-I 12-4 - p. 1503 PE 

8 Registro do falecimentO' dO' Vereador Gutenberg Braun, da Câ
mara Municipal de FO'rtaleza, Oeará. 

S. 18-4 - DCN-I 19-4 - p. 1946 PE 

9 Análise dos problemas dos centros urbanos brasHeiros e suges
tãO' de linhas de ação para O' encaminhamentO' de suas soluções; 
necessidade primO'rdial de definição de uma pO'lítica urbana na
cional, matéria abO'rdada pelO' Presidente da República em sua 
mensagem deste ano aO' CongressO'; com intenção de transfor
má-la em prO'jeto de lei; ênfase para a fixaçãO' dO' hO'mem nO' 
campO' pela ampliaçãO' de incentivos à agricultura e interven
çãO' na estrutura fundiária exilstente; projetO' de lei apl'esentadO' 
pelO' orador que concede direitO' real de uso' aos que tiverem 
cO'nstruído, há mais de um anO', habitações, de qualquer natu
reza, em terras públicas devO'lutas. Defesa da atuaçãO' dO' Pre
sidente FigueiredO' nos setO'res polítieo e econômicO', em res
posta ao discursO' dO' Deputado Agenor Maria. 

S. 25-4 - DCN-I 26-4 - p. 2254 L 

10 Transcurso dO' Dia do Contabilista. 

S. 25-4 - DCN-C 26-4 - p. 0516 PC 

11 Em aparte aO' DeputadO' LeO'rne Belém, formula apelo aO's 
MinistrO's da EducaçãO', dO' PlanejamentO' e da Fazenda e aO' 
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Presidente da Caixa Econômica Federal no sentido da abertu
ra do crédito educativo para as universidades no ano de 1983; 
a evasão da Universidade de Fortaleza. 

S. 26-4 - DCN-I 27-4 - p. 2348 AP 

12 Realização, em Ibiapaba, Ceará, de seminário promovido pelo 
jornal "Diário do Nordeste", com o objetivo de realizar levan
tamento sobre os principais problemas da região nordestina e 
apresentar alternativa de soluções para e1'es. 

S. 2-5 - DCN-I 3-5 - p. 2634 PE 

13 Congratulações ao Presidente João Figueiredo pela remessa ao 
Congresso Nacional de projeto de lei dispondo sobre o desen
volvimento urbano. 

S. 3-5 - DCN-C 4-5 - p. 618 PC 

14 Regozijo em virtude do encaminhamento ao Congresso, pelo 
Presidente da República, de projeto de lei que trata do desen
volvimento urbano, matéria abordada pelo orador em pronun
ctarrnento anterior; exortação ao exame aprofundado da pro
posição pela Câmara dos Deputados<, com formação de subco
missão especial junto à Comissão do Interior. 

S. 4-5 - DCN-I 5-5 - p. 2758 PE 

15 Posicionamento favorável à proposta de emenda constitucional 
que restabelece a eleição dir,eta para Prefeito das Capitais; 
referência ao fato de ter sido indicado para a Prefeitura de 
Fortaleza pelo sistema de escolha indireta e realizado uma ad
ministração de acordo com os interess'es da população. 

S. 11-5 - DCN-C 12-5 - p. 0741 PC 

16 Protesto contra o pretendido adiamento da reforma tributária 
e contra a adesão do Secretário da Fazenda de São Paulo à 
tese, defendida pelo Ministro Delfim Netto, da inviabilidade 
de sua realiza.ção no presente momento; entendimento de que 
esse pos,icionamento objetiva impedir a correção do diferencial 
da alíquota do IeM que penaliza os Estados importadores dia 
Norte e Nordeste em favor das unidades federativas do Sul e 
Centro-Sul. 

S. 16-5- - DCN -I 17-5 - p. 3369 PE 

17 Comentários em torno do debate referente à questão das esta
tais; necessidade de o Governo deter a criação de novas em-
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presas e de privatizar aquelas que representam concorrência 
predatória a setores dinâmkos da iniciativa privada. 

S. 4-8 - DCN-I 5-8 - p. 6747 PE 

18 A questão nordestina; a ameaça de extermínio que vê paüar 
sobre o povo da região, que ora enfrenta a crÍlse mais grave de 
toda a sua história. 

S. 4-8 - DCN-I 5-8 - p. 6763 GE 

19 Centenário de implantação da Igreja Presbiteriana no Estado 
do Ceará. 

S. 10-8 - DCN-l 11-8 - p. 7098 PE 

20 Renovação do apelo feito pelas entidades representativas do 
comércio e indústria do Estado do Ceará ao Presidente em 
exercício, Aureliano ChaVles, quando da visita que f1ez àquele 
E,stado; temor de que providências tardias ou o esquecimento 
destas solicitações coloquem o Estado em situação econômko
social insustentável. 

S. 16-8 - DCN-117-8 - p. 7377 PE 

21 Considerações sobre a crise econômica brasileira; a grave ques
tão da indústria farmacêutica le sua desnacionalização; apelo 
por um tratamento diferenciado para a empresa genuinamente 
brasileira; a CEME e as distorções dos seus princípios básicos; 
necessidade de fortalecimento do órgão com maiores recursos 
da União; urgência para a aprovação do Programa NalCional 
da Indústria Químico-Farmacêutica, em tramitação no Ex;e
cutivo, que engloba um conjunto de medidas de prot,eção à 
indústria nacional. 

S. 22-8 - DCN-I 23-8 - p. 775:3 L 

22 Em aparte ao Deputado Joaól Pereira, defende o Governador 
Gonzaga da Mata, do Oeará, das críticas e acusações oposi-
cionistas. . 

S. 23-8 - DCN-I 24-8 - p. 7874 Ap 

23 Eficiência do sistema de proteção da flora e da fauna implan
tado pelo Instituto Brasileiro de Des<envolvimento Florestal 
(IBDF); r·eferência a duas ocorrências em que a pronta ação 
do órgão impediu maiores danos: o desmatamento no Parque 
Nacional da Serra da Bocaina, numa r'egião entre Parati e 
Angra dos Reis, em que o Sr. Raimundo Edson Be2'ierra foi 
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autuado, e o transporte de caça proibida, em helicóptero pilo
tado por Luiz Geraldo Faria e Ary Stokker Maria, na região de 
Capitavi, Município de Osório, Rio Grande do Sul. 

S. 1-9 - DCN-I 2-9 - p. 8449 PE 

24 Falecimento de Maria X:erez Monte, viúva do ex-Deputado F:e
deral Francisco de Almeida Mont,e. 

S. 2-9 - DCN-I 3-9 - p. 8535 - PE 

25 Denúncia sobre campanha de grupos multinacionais no sen
tido de pI1omover a privatização da EMBRAFILME, medida 
que, afirma, trará graves inconvenientes à indústria cinemato
gránca nacional caso seja concretizada. 

S. 9-9 - DCN-I 10-9 - p. 8861 PE 

26 A:plausos aos movimentos de apoio e solidariedade dos habi
tantes das diversas regiões do País aos flagelados nordestinos; 
repúdio à morosidade e à ineficiênda das medidas adotadas 
pelo Governo para solucionar os problemas da região, prin
cipalmente no que diz respeito à distribuição e aplicação de 
verbas. 

S. 12-9 - DCN-C 13-9 - p. 1649 PC 

27 Sugestão ao Governo no sentido do cancelamento dos pequenos 
débitos e o parcelamento das demais dívidas, sem multa e 
juros de mora, dos contribuintes da previdência Social nos 
Municípios do Nordeste atingidos pela seca. 

S. 28-9 - DCN-I 29-9 - p. 10035 PE 

28 A:plauso à Ministra da Educação, Esther de Figueiredo Ferraz, 
que, em reunião eom os Secretários de Educação dos Esta
dos, resolveu que O'S recursos destinados à educação sejam dis
tribuídos diretamente aos Municípios; destaque para o pro
nunciamento da Professora Ecilda Ramos de Souza, Diretora 
Executiva do Fundo NaiCional de Desenvolvimento da Educa
ção, sobre a de~mentralização na ár1ea da educação. 

S. 28-9 - DCN-C 29-9 - p. 1895 BC: 

29 Homenagem à secretária pelo transcurso da data que lhe é 
dedicada; importância das atividades exercidas pela classe. 

S. 29-9 - DCN-C 30-9 - p. 1923 PC 
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30 Apelo aOo Governo Federal no sentido da prorrog,ação da vigên
cia do decreto-lei que isenta de tributos federais e estaduais os 
motorist.as autônomos e proprietários de frota de táxi na com
pra de veículos movidos a álcool. A problemática nordestina e 
as alternativas para ela criadas no prOograma Regional de De
senvolvimento Rural- o Nordestão - cuja e~ecução comenta; 
o grupo coordenador dos trabalhos 'e o protesto que lança con
tra a marginalização do político brasileirO' da elaboração do 
referido Programa; a tarefa que foi destinada ao ETENE -
Escritório Técnieo de Es,tudos do Nordeste; leitura do relatório 
em que a referida entidade aval,iou os programas especiais de
senvolvidos no Nordeste, como o PROHIDRO, o Projeto Serta
nejo, o POLONORDESTE e o PIN-PROTERRA. 

s. 3-10 - DCN-I 4-10 - p. 10302 GE 

31 Apelo a,o Governo Federal a fim de que pague o salário atra
sado dos trabalhadores das frentes de emergência do Ceará, 
onde parte desses flagelados entrou em greve, por não ter o 
que comer. 

S.13-10 - DCN-I 14-10 - p. 10888 PE 

32 Efeitos da s,eca no Ceará; necessidade de maior assistência do 
Governo Federal aos flagelados nordestinos. 

S. 21-10 - DCN-I 22-10 - p. 11378 PE 

33 Conveniência de se promover a desestatização no setor da in
dústria gráfica; denúncias apr1esentadas pelo Sindicat,o da In
dústrIa Gráfiüa do Ceará que comprovam desobediência de cer
tO's setores da administração privatizante do Presidente da Re
pública. 

S. 24-10 - DCN-I 25-10 - p. 11483 PE 

34 Oentenário de fundação da cidade de Ipueiras, Ceará. 

S. 26-10 - DCN-I 27-10 - p. 11655 PE 

35 Análise da presença do Estado na economia brasüeüa; lem
brança do Ministro Hélio Beltrão, da Desburocratizaçã.o, em 
seu discurso ao receber o título de "Homem de Visão", sobre 
a burocracia implantada no Brasil com o fim de consoUdar 
a conquista e propiciar benefícios econômicos a Portugal; ci
tação de João Geraldo Piquet Oarneiro, em seu livro "Desburo
cratização e Desestatização"; o propósito do Presidente João 
Figueiredo em deter a expansão do Estado na economia nacio-
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nal com a criação da Secretaria de Control'e das Empresas Es
tatais e o Programa de Desestatização; número de empresas 
estatais existentes; o papel do Poder Legislativo na fiscaliza
ção das estatais e os instrumentos necessários para o eficaz 
cumprimento da sua missão. 

S. 7-11 - DCN-I 8-11 - p. 12202 L 

36 Transcurso do 109 aniversário de criação da SEMA, Secretaria 
Especial do Meio Ambiente; apelo à alta direção do órgão no 
sentido de que se implante estação de carnaúba no Município 
de Acaraú, Ceará. 

S. 8-11 - DCN-I 9-11 - p. 12308 PE 

37 Apoio aos Protestos do Clube dos Diretores Lojistas de Forta
leza e da Federação das Indústrias do Estado do Ceará contra 
a elevação da alíquota do IeM determinada pela Emenda Cons
titucional que concede mais recursos paI1a os Estados e Muni
cípios.; leitura do telex enviado pelo Presidente da Federação 
d3!s Indústrias do Ceará, José Flávio C. Lima. 

S. 28-11 - DCN-C 29-11 PC 

38 Protesto contra demora na tramitaçã.o do Projeto n9 775/83 do 
Poder Executivo que dispõe sobre objetivos e p:r:omoção do de
senvolvimento urbano. 

DCN-C 30-11-83 R 

39 Parecer oral pela Comissão de Finanças ao substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei Complementar nl! 3-C-83, que estabe
lece critérios para remuneração de Vereadores no exercício 
de 1983. 

DCN-I 30-11-83 PO 

40 Sobre comunicado n9 64 da CACEX datado de 17-11-83 (Car
teira de Comércio Exterior do Banco do Brasil). 

DCN-C 2-12-83 PC 
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