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Entrega, pelo empresário Ivan Botelho, Presidente do Grupo Cataguazes
Leopoldina, do Museu Delmiro Gouvêa, Estado de Alagoas. 

S. 21.02 - DCN-I 22.02 - p. PE 

Transcurso do octogésimo aniversário da descoberta do agente etiológico 
da doença de Chagas. Repercussões de cortes orçamentários nas atividades 
daSucam. 

S. 27.02 - DCN-I 28.02 - p. PE 

Publicação de artigo do orador intitulado "Bandalheira inconstituciona
Iizada". 

S. 06.03 - DCN-I 07.03 - p. PE 

Urgente necessidade da destinação de recursos federais para recuperação 
do Museu da República, sito no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

S. 07.03 - DCN-I 08.03 - p. . PE 

Antecipação, pelos Governos Federal e estatais, de providências de combate 
à previsível seca no interior do Estado do Ceará 

S. 13.03 - DCN-I 14.03 - p. PE 

Suspensão, pela Ministra Dorethéa Werneck, do Trabalho, do apoio finan
ceiro aos Sines. 

S. 17.03 - DCN-I 18.03 - p. DE 
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Regulamentação do processo de eleições presidenciais. Tempo destinado 
aos partidos políticos para propaganda gratuita no rádio e na televisão. 

S. 27.03 - DCN-I 28.03 - p. PE 

Regulamentação do processo das eleições presidenciais. 
S. 28.03 - DCN-I 29.03 - p. GE 

Desarticulação, pela Ministra Dorothéa Werneck, do Trabalho, do Sistema 
Nacional de Emprego. 

S. 31.03 - DCN-I 01.04 - p. PE 

Realização, pelos Governos Federal e Estaduais, de obras definidas para 
controle das enchentes na Região Nordeste. 

S. 18.04 - DCN-I 19.04 - p. PE 

Procedência do comportamento do Ministro do Interior, João Alves, condi
zente com o afastamento do Sr. Henry Kayath da Superintendência da Sudam. 

S. 24.04 - DCN-I 25.04 - p. PE 

Matéria "A pobreza é a maior desgraça ecológica", publicada pelo jornal 
Gazeta Mercantil. 

S. 25.04 - DCN-I 26.04 - p. PE 

Discussão do Projeto de Lei n? 1.201, de 1988. 
S. 25.04 - DCN-I 26.04 - p. D 

Agilização do processo de regulamentação da nova Constituição como 
condição para recuperação da credibilidade do Poder Legislativo. 

S. 28.04 - DCN-I 29.04 - p. GE 

Movimento reivindicatório salarial dos funcionários do Banco do Brasil. 
S. 28.04 - DCN-C 29.04 - p. 1149 PC 

Artigo "A competência dos outros", publicado no jornal O Povo. Fortaleza, 
(CE). 

S. 02.05 - DCN-I 03.05 - p. PE 

Amparo governam,=ntal às populações nordestinas assoladas por enchen-
teso 

S. 09.05 - DCN-I 10.05 - p. PE 

Verdadeira origem da iniciativa de atualização dos valores das pensões 
e aposentadorias pagas pela Previdência Social. 

S. 15.05 - DCN-I 16.05 - p. PE 
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Insignificância do índice de reajuste salarial dos servidores públicos. 
S. 17.05 - DCN-I 18.05 - p. PE 

Reavaliação do desempenho da universidade brasileira, atualmente em 
claro processo de degradação. 

S. 19.05 - DCN-I 20.05 - p. GE 

Solidariedade aos professores, alunos e funcionários das universidades 
brasileiras em greve. 

S. 22.05 - DCN-I 23.05 - p. PE 

Ineficácia das medidas adotadas pelo Governo do Estado do Ceará para 
recuperação das lavouras destruídas pelas enchentes. 

S. 30.05 - DCN-I 31.05 - p. PE 

Absurdo pretendido para reajustamento da prestação da casa própria. 
S. 01.06 - DCN-I 02.06 - p. PE 

Repúdio à pretendida desvinculação das aposentadorias e pensões pagas 
pela Previdência Social do salário mínimo. 

S. 05.06 - DNC-I 06.06 - p. PE 

Outorga da Medalha "Edson Queiroz" ao empresário eearense José Dias 
Macedo. 

S. 08.06 - DCN-I 09.06 - p. PE 

Conveniência de urgente deliberação, pelo Congresso Nacional, de medida 
provisória desvinculadora das aposentadorias e pensões do salário mínimo. 

S. 14.06 - DCN-115.06 - p. PE 

Extensão aos hospitais universitários de recente aumento, pela Previdência 
Social, dos valores dos serviços prestados pela rede particular de hospitais. 

S. 15.06 - DCN-I 16.06 - p. PE 

Instalação, no Estado do Ceará, de área de preservação do ecossistema 
formado pelos carnaubais nativos. 

S. 16.06 - DCN-I 17.06 - p. PE 

Danosos efeitos sociais das vacilações do Presidente da República no exame 
dos projetos de lei relativos ao valor do salário mínimo e à nova política salarial. 
Esperança na rejeição, pelo Congresso Nacional, dos vetos presidenciais apostos 
às matérias. 

S. 19.06 - DCN-I 20.06 - p. PE 
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Descontinuidade da política governamental de combate às endemias. Desti
nação de maiores recursos para combate ao crescimento da incidência de 
malária no País. 

S. 26.06 - DCN-127.06 - p. PE 

Farsa da pregação moralista do ex-Governador Fernando Collor de Mello, 
candidato à Presidência da República. 

S. 01.08 - DCN-l 02.08 - p. GE 

InconsequenCJa da autonzaçao governamencal para acrescimo nos juros 
nancarios incidentes no credito rural. 

S. 08.08 - DCN-I 09.08 - p. PE 

Sigilo e salvaguarda de documentos secretos, ultra-secretos e confidenciais. 
Temerária duplicação e adoção do SUDS pelo Ministério da Previdência e 
Assistência Social. 

S. 11.08 - DCN-I 12.08 - p. PE 

Preocupante empobrecimento do interior do Estado do Ceará. Fechamento 
de filiais das Casas Pernambucanas na Região Nordeste. 

S. 21.08 - DCN-I 22.08 - p. PE 

"Carta de Brasília", documento resultante do XI Congresso Brasileiro de 
Avicultura, realizado em Brasília, Distrito Federal. 

S. 22.08 - DCN-I 23.08 - p. PE 

Urgente regulamentação, pelo Congresso Nacionàl, de norma constitu
cional asse!::Juradora de direito à aposentadoria do trabalhador rural, com bene
tJcio equivalente a um salário mínimo. 

S. 25.08 - DCN-I 26.08 - p. PE 

Dia Nacional do Combate ao Fumo. Urgência para inclusão na Ordem 
do Dia de projeto de resolução que proíbe o uso de cigarros ou assemelhados 
no plenário da Casa. 

S. 29.08 - DCN-I 30.08 - p. PE 

Urgente necessidade de recuperação das rodovias BR-116 e 222, trecho 
cearense. 

S. 01.09 - DCN-l 02.09 - p. PE 

Documento do IPEA sobre gastos sociais do Governo Federal, publicado 
no Jornal do Brasil. 

S. 04.09 - DCN-l 05.09 - p. PE 
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Necessidade de proteçao a Floresta Nacional do Araripe. Estado ";U CCc:f.i 
S. 06.09 - DCN-I 07.09 - fJ PE 

Perfil do Dr. Cassio Aurélio Branco Gonçalves. ex-Presidenk da Federacào 
das Industrias de Brasllia. 

S. 12.09 - DCN-i ; J.ú9 - p. PE 

Problemática dos incentivos fiscais. Editaria do Jornal O Povo, de Fortalezd. 
sobre a Sudene como organismo regional de promoçào do desenvolvimento 
nordestino. 

S. 18.09 - DCN-I 19.09 - p. PE 

Transferência da açào de chefes do narcotráfico colombiano para o Brasil. 
S. 21.09 - DCN-I 22.09 - p. PE 

Abertura de edital de concorrência para construção do Açude Trussu, 
no Estado do Ceará 

S. 27.09 - DCN-I 28.09 - p. PE 

Documento elaborado pela Presidente da Diretoria Executiva do Sindicato 
dos Auditores da Secretaria da Receita Federal a propósito da necessidade 
de plano de carreira para a classe. 

S. 28.09 - DCN-I 29.09 - p. PE 

Discriminação e abuso, de poder dos bancos contra os mutuários. 
S. 04.10 - DCN-I 05.10 - p. PE 

Ação do Governo Federal para o esvaziamento do Banco do Brasil e do 
Banco do Nordeste. 

S. 05.10 - DCN-I 06.10 - p. PE 

Conyeniência de rejeição, pelo Congresso Nacional, da Medida Provisória 
h? 91, que desvincula as aposentadorias do salário mínimo. Necessidade de 
regulamentaçào, por meio de leis especificas, de artigos da Constituíçto Federal. 

S. 06.10 - DCN-I 07.10 - p. PE 

Parecer do Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira, do Tribunal de Contas 
da União, a propósito da privatização de empresas sem autorização do Con
gresso Nacional. 

S. 10.10 - DCN-I11.10 - p. PE 
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Movimento surgido no Estado do Ceará contra a adoção do horário de 
verão no Nordeste. 

S. 11.10 - DCN-112.10 - p. PE 

Perspectiva de racionamento de energia elétrica no País. Necessidade de 
prosseguimento das obras da Hidrelétrica de Xingó. 

S.17.10-DCN-I18.1O-p. PE 

Participação do setor privado na produção de energia elétrica. 
S. 25.10 - DCN-I 26.10 - p. PE 

Desrespeito, pelo Governo brasileiro, aos direitos dos aposentados residen
tes no exterior. 

S. 30.10 - DCN-I 31.1 O - p. PE 

Artigo do Empresário Humberto Mendonça intitulado "Algodão Já" publi
cado no Jornal O Povo, de 31-10-89. 

S.01.11-DCN-I-02.11-p. PE 

Adaptação do Sistema de Saúde às normas constitucionais. 
S. 07.11 - DCN-I - 08.11 - P. PE 

PL 01556 1989 PROJETO OE LEI (CO) 
23-2-1989 

Lúdo Alcântara - PFL -:- CE 

Dispõe sobre as finanças e contabilidade dos partidos políticos e dá outras 
providências. 

DCN-1 29-3-89 pág. 1529 col. 3 

PL 017381989 PROJETO OE LEI (CO) 
13-3-1989 

Dispõe sobre a utilização de títulos da dívida agrária (artigo 184 da Consti
tuição Federal). (Podendo ser utilizado no pagamento de impostos, débitos 
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do crédito rural, empréstimos e financiamentos, assegurando aplicação da nova 
Constituição Federal). 

29-11-1989 (CD) Comissão de Finanças (CF) 

PL 017741989 PROJETO DE LEI (CD) 
16-3-1989 

Autoriza a desestatização e dispõe sobre o controle externo de empresas 
estatais e dá outras providências. 

DCN-1 17-3-89 pág. 1187 col. 3 

PL 01866 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
4-4-1989 

Dispõe sobre o voto no exterior, nas eleições para presidente e vice-pre
sidente da República, e determina outras providências. (Ficando o TST autori
zado a adotar o voto em trânsito). 

DCN-1 26-4-89 pág. 2599 col. 1 

PL 01900 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
4-4-1989 

Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis da União, das autarquias, 
dos territórios federais e das fundações públicas, previsto no art. 39 da Consti
tuição, e dá outras providências. (Dispondo sobre a unificação do regime dos 
servidores, de acordo com o disposto no art. 39 da nova Constituição Federal). 

Arquivado nos termos do § 49 do art. 28 do Regimento Interno. 

PL 022761989 PROJETO DE LEI (CD) 
23-5-1989 

Dispõe sobre a organização sindical e dá outras providências. (Dispondo 
sobre a liberdade para criação de associações de classe e sindicatos, a unicidade 
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sindical, o imposto sindical, a duração dos mandatos dos dirigentes, assegu
rando o cumprimento do art. 8° da nova Constituição Federal). 

Anexado ao PL 1528/89, nos termos do art. 71 do Regimento Interno. 

PL 02679 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
23-6-1989 

Dispõe sobre documentos históricos que constituirão as bibliotecas presi
denciais e determina outras providências. 

Aprovação unânime do parecer do relator, Deputado Gerson Peres, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

PL 03429 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
31-8-1989 

Altera a redação dos arts. 55 e 67 do Código Eleitoral e dá outras provi
dências. 

Aumentando para 150 e 120 dias o prazo para realização de alistamento 
eleitoral quando se tratar de eleição estadual e eleiçâo federal, respectivamente 
e proibindo a transferência eleitoral em ano de eleição municipal). 

PL 03451 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
6-9-1989 

Pune severamente, nos termos do art. 227, § 4°, da Constituição Federal, 
o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. (Regula
mentando dispositivos da nova Constituição Federal, alterando o Código Penal 
e fixando a pena de reclusão de 4 a 12 anos se da violência resulta lesão 
corporal de natureza grave; se do fato resulta a morte, a pena será de 8 a 
20 anos; se a vítima tiver menos de 14 anos as J:'enas previstas são aumentadas 
em dobro; a pena é aumentada da quarta parte, se o crime for cometido 
com o auxílio de duas ou mais pessoas, se o agente é ascendente, pai adotivo, 
padastro, irmão, tutor ou curador, preceptor, empregador da vítima ou casado). 



PL 03538 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
14-9-1989 

Estabelece normas relativas a sistemática de compras governamentais 
das indústrias de pequeno porte e dá outras providências. 

Anexado ao PL 654/88, nos termos do art. 71 do Regimento Interno. 

PL 03539 1989 PROJETO DE LEI (CD) 
19-9-1989 

Disciplina a pesquisa e a lavra de recursos minerais nucleares e dá outras 
providências. (Criando mecanismos de controle, pelo Estado, sobre jazimentos 
que tenham minérios nucleares ou radioativos sem sererr, predominantes e 
não justificam a designação de monopólio, para os efeitos do disposto no 
art. 176, § 10 da nova Constituição Federal). 

29-11-89 (CD) Comissão de Constituição e Justiça e Redação (CCJR) 
Aprovação unânime do parecer do relator, Deputado Vilson Souza, pela 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

PL 03953 1989' PROJETO DE LEI (CD) 
27-10-1989 

Cria o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Tecnológico das Indús
trias de Pequeno Porte e dá outras providências. 

Anexado ao PL 2418/89, nos termos do art. 71 do Regimento Interno, 

PL 04010 1989 PROJIETO DE LEI (CD) 
31-10-1989 

Revoga o art. 15] do Código Eleitoral que dispõe sobre o voto dos hanse
nianos. (Revogando as condições especiais para o hanseniano votar). 

Apensado ao PL 4240/89. 
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PL 04183 1989 PROJETO OE LEI (CO) 
28-11-1989 

Institui a Fundação Sistema Nacional de Emprego e dá outras providências. 

PLP 001481989 PROJETO OE LEI COMPLEMENTAR (CO) 
27-9-1989 

Dispõe sobre a competência dos tribunais eleitorais para fiscalizar pesquisas 
e testes pré-eleitorais. (Criando turmas especiais na Justiça Eleitoral, comple
mentando o disposto no art. 121 da nova Constituição Federal). 

RIC 001461989 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES (CD) 
14-3-1989 

Solicita informações aos Ministros da Fazenda e do Planejamento sobre 
financiamento do setor produtivo do Nordeste e recursos do Banco do Nordeste 
do Brasil SA. 

Arquivado definitivamente. 
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