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Vieira Lima, Líder do PMDB, encaminhando os no
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n° 9/99. 18508

Nº 624199 - Do Senhor Deputado Geddel Viei
ra Lima, Líder do PMDB, encaminhando os nomes
dos deputados do PMDB que comporão a Co
missão Especial destinada a analisar o PLP n°
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Nº 152/99 - Do Senhor Deputado Miro Tei
xeira, Líder do PDT, indicando os Deputados Nei
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Nº 277/99 - Do Senhor Deputado Valde
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- Do Senhor Deputado Nelson Marchezan,
requerendo seja registrado nos Anais da Casa
voto de regojizo pelos 42 anos da Rádio Guaíba. 18510

- Do senhor Deputado Nelson Marchezan,
requerendo seja registrado nos Anais da Casa voto
de regojizo pelos 35 anos do jomal zero Hora. 18510
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Ofício rfl 385/P, de 1994 (Do Supremo Tri
bunal Federal) - Solicita licença prévia, nos ter
mos do art. 53, § 19, da Constituição Federal,
para apreciar denúncia oferecida contra o Depu
tado Nelson Marquezelli; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela não concessão da licença. 18511

Ofício n9 790/P, de 1997 (Do Supremo Tri
bunal Federal) - Solicita licença prévia, nos ter
mos do art. 53, § 19 , da Constituição Federal,
para apreciar queixa-crime oferecida contra o De
putado Federal Eurico Miranda; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
ção, pela não concessão da licença. 18525

RECURSO

Recurso n9 18, de 1999 (Contra Decisão da
Presidência em Questão de Ordem) (Sem efeito
Suspensivo) (Do Sr. Evandro Milhomem) - Recorre
à Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção contra a decisão da Presidência em Questão
de Ordem, objetivando a devolução ao autor do
Projeto de Lei n9 1.610-A, de 1996, nos termos do
art. 137, § 1Q inciso 11, alínea b, do RICD. 18535

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Lei nQ 1.058-C, de 1995 (Do
Senado Federal) PLS n9 3.7/95 - Autoriza o
Poder Executivo a celebrar atos internacionais
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18578
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18581

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n2 338, de 1999 (Do Sr. Anto
nio Cambraia) - Altera o art. 243 da Lei nQ 8.069,
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Cri~nça e
do Adolescente .

Projeto de Lei n!'! 383, de 1999 (Do Sr. Pom
peo de Mattos) - Institui a Loteria Municipal de
prognósticos sobre o resultado de sorteio de nú
meros, organizada nos moldes da loteria deno
minada jogo do bicho e revoga dispositivos le
gais referentes a sua prática e determina outras
providências .

Projeto de Lei nQ 399, de 1999 (Do Sr. ~nio

Bacci) - Acresce parágrafo único ao art. 243 da Lei
n!'! 8.069, de 13-7-90, e dá outras providências........

Projeto de Lei nQ 412, de 1999 (Da Sra.
Ângela Guadagnin) - Altera o art. 86 da
Lei n 9 8.213, de 24 de julho de 1991, mo
dificado pela Lei nQ 9.528, de 10 de dezembro
de 1997, para permitir a acumulação do benefí
cio de auxílio-acidente com aposentadoria e
pensão "

Projeto de Lei nQ 413, de 1999 (Da Sra. Ân
gela Guadagnin) - Acrescenta inciso ao art. 129
da Lei nQ 8.213, de 24 de julho de 1991 ..

Projeto de Lei nQ 422, de 1999 (Do Sr. Mar
celo Barbarieri) - Dispõe sobre a associação do
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para supressão do sigilo bancário nos casos de ção, pela constitucionalidade, juricidade, técnica
lesão do patrimônio público; tendo pareceres: da legislativa e, no mérito, pela aprovação desta,
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa com substitutivo e das emendas da Comissão de
Nacional pela aprovação; da Comissão de Finan- Relações Exteriores e de Defesa NacionaL........ 18562
ças e Tributação pela não implicação da matéria Projeto de Lei nIl 4.620-B, de 1994 (Do Sena-
com aumento ou diminuição da receita ou da do Federal) PLS nll 140/93 - Altera dispositivos
despesa pública, não cabendo pronunciamento da Lei nll 7.418, de 16 de dezembro de 1985,
quanto à adequação financeira e orçamentária e, que instituiu o vale-transporte; tendo pareceres:
no mérito, pela aprovação; e da Comissão de da Comissão de Viação e Transportes, pela re-
Constituição e Justiça e de Redação pela incostitu- jeição, contra os votos dos Deputados Paulo
cionalidade. 18544 Gouvêa, Leonel Pavan, Edson Ezequiel, Benedi-

Projeto de Lei n!'! 1.348-E, de 1988 - Substi- to Guimarães, Antônio Jorge, João Cóser, Afton-
tutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei so Camargo e, em separado, do Deputado AI-
nQ 1.348-C, de 1988, que "institui a obrigatorie- berto Goldman; os Deputados Marcelo Teixeira
dade de indicação do Regimento Geral e CPF e Mário Negromonte apresentaram votos em se-
dos interessados nas certidões expedidas pelos parado; e da Comissão de Constituição e Justiça
cartórios distribuidores e de protestos"; tendo pa- e de Redação pela constitucionalidade, juridicidade
recer da Comissão de Constituição e Justiça e de e técnica legislativa, em face de recurso provido
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, pelo Plenário. 18567
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 18547 Projeto de Lei n!'! 4.695-A, de 1998 (Do Po-

Projeto de Lei nQ 1.626-D, de 1989 - der Executivo) - Mensagem nQ 953/98 - Altera os
Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de arts. 789 e 790 da CLT, sobre custas e emolu-
Lei n!'! 1.626-B, de 1989, que "dispõe sobre a mentos da Justiça do Trabalho. 18571
proteção do trabalho doméstico, e dá outras pro- Projeto de Lei nQ·4.899-A, de 1999 (Do 'Po-
vidências"; tendo pareceres: da Comissão de der Executivo) - Mensagem nll 107/99 - Altera a
Trabalho, de Administração e Serviço Público, redação do art. 3Q da Lei nQ 9.311, de 24 de óutu-
pela aprovação; e da Comissão de Constituição e bro de 1996............................................................ 18575
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com subemenda. 18549

Projeto de Lei nQ 1.726-C, de 1996 (Do Se
nado Federal (PLS n!'! 261/95) - Autoriza o Poder
Executivo a alterar o valor da Pensão Especial a
que se refere a Lei n!'! 8.077, de 4 de setembro de
1990; tendo pareceres: da Comissão de Seguri-.
dade Social e Família pela aprovação; da Comis
são de Finanças e Tributação pela adequação fi
nanceira e orçamentária; e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela incons-
titucionalidade. 18555

Projeto de Lei nQ 2.447-B, de 1996 (Do Poder
Executivo) PLS nQ 987/96 - Denomina "Ponte Ivan
Alcides Dias" a obra-de-arte, especial, localizada no
Município de Camaquã, Estado do Rio Grande do
Sul; tendo pareceres: da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto pela aprovação, contra os votos
dos Deputados Maurício Requião, Flávio Ams e Ri
cardo Gomyde; e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa. 18559

Projeto de Lei n2 3.098-B, de 1997 (Do Se
nado Federal) PLS nQ 115/96 - Restringe o uso
de capuz em operações policiais; tendo parece
res: da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, pela aprovação, com emendas;
e da Comissão Constituição e Justiça e de Reda-
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setor bancário a segúradoras privadas para dar ao Fundo Nacional para a Criança e o Adoles-
cobertura a cheques emitidos por clientes. 18583 cente. 18596

Projeto de Lei nº 426, de 1999 (Do Sr. Ru- Projeto de Lei nº 544, de 1999 (Do Sr. Pau-
bens Bueno) - Permite a dedução de despesas lo José Gouvêa) - Dispõe sobre a obrigatorieda-
com aluguel no cálculo do Imposto de Renda. ..... 18584 de da veiculação de mensagens educativas des-

Projeto de LÊ:li nQ455, de 1999 (Do Sr. Ênio tinadas à prevenção de doenças sexualmente
Bacci) - Proíbe divulgação na imprensa dos no- transmissíveis (AIDS) e ao uso de drogas, em li-
mes de devedores inadimplentes, antes de sen- vros e cadernos escolares............................. 18597
tença judicial e dá outras providências. 18584 Projeto de Lei nº 547, de 1999 (Do Sr. Pau-

Projeto de Lei nº 491, de 1999 (Do Sr. Ênio lo José Gouvêa) - Dispõe sobre a aplicação de
Bacci) - Fixa em 10 (dez) dias o prazo para impug- recursos oriundos das contribuições para o Pro-
nação de assistência e dá outras providências. ....... 18585 grama de Integração Social e para o Programa

Projeto de Lei nQ492, de 1999 (Do Sr. Ênio de Formação do PatrimÔnio do Servidor Público
Por intermédio do Banco Nabional de DesenvolviBacci) - Determina citação do autor, quando

abandonada causa, sob pena de extinção do pro- mento Econômico e Social. 18598
cesso e dá outras providências. 18586 Projeto de Lei nº 548, de 1999 (Do Sr. Ro-.

Projeto de Lei nº 493, de 1999 (Do Sr. Ênio drigo Maia) - Acrescenta inciso ao art. 105 da Lei
Bacci) - Altera inciso 111 do art. 506 do CPC é dá nº 9.503, de 23 de setem.bro de 1997, e dá outras
outras providências. 18586 providências. 18599

Projeto de Lei nº 496, de 1999 (Do Sr. Ênio Projeto de Lei nº 549, de 1999 (Do Sr. Luiz
Bacci) - Altera o inciso I do art. 1.039 da Lei Ribeiro) - Determina o cancelamento' de outorga

de concessão,' permissão ou autorização paranº 5.869, de 1973. 18587
prestação de serviços de radiodifusão, nos casos

Projeto de Lei n
Q

523, de 1999 (Do Sr. Pa- de condenação por crime doloso de sócio ou di-
dre Roque) - Altera o art. 5Qda Lei nQ9.701, de

18587
retor da empresa outorgatória 1 ,............ 18599

18 de novembro de 1998 ..
Projeto de Lei nº 550,' de 1999 (0.0 Sr. WiI-

Projeto de Lei n
Q

524, de 1999 (Do Sr. Mar- son Santos) _ Estabelece alíquota mais gravosa,
çal Filho) - Altera o § 3º do art. 101 da Lei no âmbito do Imposto de Renda, para remunera-
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dá ou- ção pela exploração de obras audiovisuais es-
tras providências. 18590 18600trangeiras .

Projeto de Lei nº 525, de 1999 (Do Sr. Leo Projeto de Lei nQ 553, de 1999 (Do Sr. Agnelo
Alcântara) - Autoriza o Poder Executivo a criar o Queiroz) _ Dá nova redação aos §§ 4º e 5º do
Fundo de Apoio à Microempresa, a ser adminis- art. 112 da Lei nQ 9.534, de 10 de dezembro de
trado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 1997. 18602
Econômico e Social- BNDES, alterando a Lei n

Q
Projeto deU::li nº 579, de 1999 (Do Sr. Ricar-

9.491, de 9 de setembro de 1997. 18592 do Berzoini e outros) - Revoga dispositivo da Lei\nº
Projeto de Lei nQ 526, de 1999 (Do Sr. Ênio <4.595, de 31 de dezembro de 1964, que "dispõe so-

Bacci) - Altera o parágrafo único do art. 66 da Lei bre a política e as instituições monetárias" bancá-
nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. 18593 rias e creditícias, cria o Consélho Monetário Nacio-

Projeto de Lei nQ 528, de 1999 (Do Sr. Ênio nal, e dá outras providências".................................. 18602
Bacci) - Dispõe sobre a inserção nas faturas de Projeto de Lei nº 581, de 1999 (Do Sr. Jorge
energia elétrica, água e telefone, dispositivo que Wilson) - Dispõe sobre restrições à comercializa-
faculte ao usuário a doação de quantia determi- ção de armas de fogo, munições e acessórios........ 18603
nada em dinheiro, para clubes de futebol, hospi- Projeto de Lei nº 582, de 1999 (Do Sr. Aldir
tais públicos e privados e Organizações Não-Go- Cabral) - Dá nova redação ao art. 15 dó Regula-
vernamentais - ONG, sem fins lucrativos e dá ou- mento para as Polícias Militares e Corpos de
tras providências. 18593 Bombeiro Militares aprovado pelo Decreto

Projeto de Lei nQ 538, de 1999 (Do Sr. Félix nQ88.777, de 30 de setembro de 1983 (R-200). 18604
Mendonça) - Modifica a redação dos arts. 48, 49 Projeto de Lei nQ 583, de 1999 (Do Sr. Aldir
e do item 11 do art. 80 da Lei n2 6.015/73 (Lei Cabral) - Acrescenta inciso ao art. 62 da Lei
dos Registros Públicos) e do inciso V e § 3º da n2 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "dis-
Lei nQ 4.737/65 (Código Eleitoral).......................... 18594 põe sobre a proteção ao consumidor e dá outras

Projeto de Lei n2 540, de 1999 (Do Sr. Pau- providências". 18605
lo José Gouvêa) - Acrescenta dispositivo à Lei Projeto de Lei n2 584, de 1999 (Do Sr. Ré-
n2 8.242, de 12 de outubro de 1991, destinando gis Cavalcante) - Dá nova redação ao art. 43 da
2% (dois por cento) da arrecadação das loterias Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990. 18606



18629

NELSON TRAD - Contrariedade à proposta
de mudança do nome do Estado do Mato Grosso
do Sul para Pantanal. Mudanças advindas para os
municípios com as reformas constitucionais.........

18615

18613

18616

18612

18615

18611

18610

18613

18610

PAULO PAIM - Críticas ao índice de rea
juste do salário mínimo concedido pelo Poder
Executivo. Realização de vigília cívica na Câma
ra dos Deputados em protesto contra a não-apre
ciação, pela Casa, de proposta de reajuste do va-
Iar do salário mínimo vigente no País ..

ANTONIO FEIJÃO - Transcurso do Dia do
Trabalho - 1Q de Maio. Críticas ao discurso da
Oposição em relação ao reajuste do valor do sa-
lário mínimo vigente no País .

WALDOMIRO FIORAVANTE - Solidariedade
ao ato de vigília cívica promovido por parlamentares
em defesa de digno reajuste do valor do salário mí
nimo. Oportunidade da discussão da matéria como
ponto central da conjuntura política nacional. .

ELlSEU MOURA - Contradição entre o po
sicionamento de parlamentares pela concessão
de aumento nominal do salário mínimo e o voto
pela rejeição de propostas de investimentos na
qualificação profissional dos 'trabalhadores. Au
mento do poder aquisitivo do salário mínimo na
vigência do Plano Real. .

IV - Pequeno Expediente

VIVALDO BARBOSA - Realização de vigí
lia cívica na Câmara dos Deputados em protesto
contra a não-apreciação pela Casa de proposta
de reajuste do valor do salário mínimo vigente no
País. Repúdio 3.0 valor concedido pelo Senhor
Presidente da República a esse título .

ALBERTO FRAGA - Instalação, na Casa,
da Frente Parlamentar da Segurança Pública......

JORGE COSTA - Insuficiência do aumento
do salário mínimo anunciado pelo Govemo Federal.
Violação dos direitos sociais no Brasil. Inaceitabilida
de à livre negociação salarial. Sugestões para supe
ração do quadro de desemprego vigente no País.....

GONZAGA PATRIOTA - Insatisfação com
o índice de aumento do salário mínimo anunciado
pelo Governo Federal. Abusos do Governo Fer
nando Henrique Cardoso. Agravamento dos efei-
tos da seca na região Nordeste .

CAIO RIELA -Indignação do orador com a
insignificância do anunciado reajuste do valor do
salário mínimo .
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Projeto de Lei nQ 642, de 1999 (Do Poder WILSON SANTOS - Transcurso do 145Q

Executivo) - Mensagem nQ 490/99 - Acresce dispo- aniversário de implantação das estradas de ferro
sitivos à Lei nQ 9.020, de 30 de março de 1995, que no Brasil. Importância do projeto da Ferrovia Fer-
"dispõe,sobre a implantação, em caráter emergen- ronorte para o renascimento do transporte ferro-
cial e provisório, da Defensoria Pública da União·. .. 18607 viário no País. 18617

Projeto de Lei nQ 723, de 1999 (Do Sr. Zenai- CONFÚCIO MOURA - Precariedade da
do Coutinho) - Define o crime de participação em BR-364, trecho Fazenda Nova Vida-Itapoã do
"trote" escolar e dá outras providências...... 18609 Oeste, Estado de Rondônia. 18618

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30-4-99 SEVERINO CAVALCANTI - Alerta sobre o
acesso a financiamentos anunciados pelo Serviço
Brasileiro de Apoio à Micro e à Pequena Empresa -
SEBRAE e suas condições de pagamento. :............ 18618

RENATO VIANNA - Ineficiência do modelo
neoliberal para o desenvolvimento social. Neces
sidade de profunda reflexão sobre o índice de
reajuste do valor do salário mínimo no Brasil e a
geração de novos empregos. Renovação do
compromisso de luta pela mellioria da distribui-
ção de renda no País......... 18620

HERMES PARCIANELLO - Regozijo com
o lançamento, pelo Governo Federal, do Progra
ma de l1abitação para a População de Baixa
Renda. Desproporcionalidade nos critérios adota
dos pelo Programa para distribuição de unidades
entre os diversos Estados. Anúncio de requeri
mento de informações, ao Secretário de Habita-
ção, Sr. Sérgio Cutolo, acerca do assunto............ 18620

ARTHUR VIRGíLIO - Importância da im
plantação do Sistema de Vigilância da Amazônia
- SIVAM para a preservação do patrimônio natu-
ral e humano da região. 18621

PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) -, Cria
ção de Comissões Especiais para emi~são de
parecer às Propostas de Emenda à Constituição
nQs 374, de 1996, e 89, de 1995. 18623

V - Grande Expediente

DEUSDETH PANTOJA - Anúncio de apre
sentação de emenda à proposta de reforma tribu
tária sobre isenção de impostos para produtos da
cesta básica e medicamentos essenciais. Preca
riedade das condições gerais de sobrevivência
na região amazônica. Exigência de implementa
ção de políticas de combate à pobreza, de proje
tos de infra-estrutura em educação, saúde, trans
portes, ciên.cia e tecnologia, e de ordenamento
territorial e ambiental para o desenvolvimento
sustentável da região. Conveniência da participa
ção ativa do povo amazônico e de seus repre
sentantes nos processos decisórios de políticas
públicas direcionadas à região. 18623
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18658
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18654
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18648

18644

18643

18639

18642

18639

18638

18636

GERALDO MAGELA (Pela ordem) 
Ameaça de demissão e corte de benefícios de
servidores do Clube do Congresso .

MURILO DOMINGOS (Pela orelem) - Ne
cessidade de maiores investimentos em ciência e
tecnologia no País .

CEZAR SCHIRMER (Como Líder) - Solida
riedade ao ato de vigília cívica promovido por
parlamentares em defesa de digno reajuste do
valor do salário mínimo. Descumprimento, pelo
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, de
contrato para instalação de montadora de veícu
los firmado na gestão anterior. Conseqüências
negativas da medida para a economia estadual...

JOSÉ DIRCEU (Como Líder) - Solidarieda
de ao ato de vigília cívica promovido por parla
mentares em defesa de digno reajuste do valor
do salário mínimo. Correção do ato do Govemador
Olívio Dutra relativamente à necessidade de revi
são do contrato firmado pelo Governo gaúcho
com a Ford para instalação da montadora no Es
tado. Decepção com a posição adotada pelo
PMDB a propósito do assunto .

CAIO RIELA (Como Líder) - Defesa da ins
talação, no Estado do Rio Grande do Sul, de uni
dades das montadoras Ford Brasil Ltda. e Gene-
ral Motors do Brasil Ltda ..

DA. ROSINHA - Sustentação, pelos parti
dos da base governista, da política de baixo salá
rio mínimo para os trabalhadores do País e de fa
vorecimento das multinacionais. Análise da políti
ca fundiária do Governo Femando Henrique Car
doso. Omissão do Governador Jaime Lerner em
relação à violência contra trabalhadores rurais
sem terra no Estado do Paraná .

WALDEMIR MOKA - Papel da agropecuária PAULO PAIM - Insuficiência do aumento
na economia do Estado de Mato Grosso do Sul. concedido ao salário mínimo pelo Governo Fede-
Não-utilização, por empresários·e produtores sul- ral. Realização de manifestações populares con-
mato-grossenses, de recursos do Fundo Constitu- tra a política econômica governamental. Retoma-
cional de Financiamento do C-entro-Oeste - FCO da das negociações entre a montadora Ford Bra-
em face das altas taxas de juros. Alteração da Me- sil Ltda. e o Governo Olívio Dutra. Ampliação das
dida Provisória n!l 1.806, de 1999, estabelecedora investigações da Comissão Parlamentar de In-
de, critérios para pagamento de dívidas contraí- quérito do Sistema Financeiro Nacional. Aprecia-
das com recursos de fundos constitucionais. ção, pela Casa, do projeto de lei sobre elevação
Realização de investimentos federais na infra-es- do valor do salário mínimo para 180 reais, com
trutura sul-mato-grossense. Concessão ao Esta- extensão aos aposentados e pensionistas ..
do de Mato Grosso do Sul de tarifa diferenciada SAULO PEDROSA - Retrospectiva da vida
para o gás natural boliviano. Expectativa quanto pública do orador. Considerações acerca do de-
à conclusão da Ferronorte. Criação de políticas e senvolvimento econômico e social da região oes-
programas destinados à modernização e ao de- te do Estado da Bahia .
senvolvimento s~ioeconômico do Ma!~ Gros~o PAES LANDIM (Como Líder) _ Ponderações
do Sul. Implantaçao, no Estado, de polltlca de In- b . t d O t d S I P
centivos fiscais semelhante à desenvolvida nas so re o pro~u~cl~men o o epu a. o au o e-

.- s N rte e Nordeste. Solidariedade à luta d!osa._ ProVidencIas governamentais acerc.a. ~a
regloe o . . sltuaçao do assentamento Lagoas, no Mumclplo
dos trabalhadores brasileiros. 18632 .. d S- R' d N t V"t d M'plaUlense e ao almun o ona o. ISI a o 1-

nistro Extraordinário de Política Fundiária, Raul
Jungmann, a assentamentos de trabalhadores
rurais no Estado do Piauí. ..

BISPO WANDERVAL - Providências do
Congresso Nacional para o efetivo cumprimento
dos objetivos da Comissão Parlamentar de Inquéri
to do Sistema Financeiro Nacional. Convocação do
Ministro Pedro Malan,' da Fazenda, pela referida
CPI, para prestação de informações sobre operações
realizadas pelo ex-Presidente do Banco Central, Sr.
Francisco Lopes. Insuficiência do aumento concedi
do ao salário mínimo. Descaso do Govemo Feman-,
do Henrique Cardoso para com a área social. Não
discussão, pela Casa, de relevantes temas de inte
resse da população brasileira. Aprofundamento das
investigações da CPI do Sistema Financeiro Nacio
nal para o conseqüente desencadeamento de pro
cesso de moralização do Poder Público e da admi-
nistração financeira do País .

WALDOMIRO FIORAVANT~ - Reclama
ção contra decisão da Presidência referente à im
possibilidade de utilização, pelo orador, de cuia;
com chimarrão no recinto do plenário da Casa....

PRESIDENTE .(De Velasco) - Resposta à
reclamação do Deputado Waldomiro Fioravante..

JOSÉ ANTONIO (Como Líder) - Críticas à
não-apreciação· pela Casa de proposta de reajuste
do valor do salário mínimo vigente no País. Justifica
tiva da recusa pelo Govemador Olívio Dutra, do Es
tado do Rio Grande do Sul, de repasse de re
cursos públicos a empresas multinacionais....

GIOVANNI QUEIROZ - Solidariedade aos
Deputados em vigília cívjca no plenário da Casa
pela votação de projeto de lei sobre reajuste do
valor do salário mínimo. Corroboração pelo ora
dor, na Comissão Parlamentar de Inquérito do
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Poder Judiciário, de denúncias sobre superfatu- dinária da 50m Legislatura; 31! Reunião Extraordi-
ramento na execução de obras públicas no País. 18660 nária, em 5-1-99; 4" Reunião Extraordinária, em 6-

ANTONIO CARLOS BISCAIA - Frustração 1-99; 511 Reunião Extraordinária, em 27-1-99; 6/l
da classe trabalhadora brasileira com o reajuste Reunião, em 28-1-99; 1" Sessão Legislativa
do salário mínimo concedido pelo Senhor Presidente Extraordinária da 51" Legislatura, 1- Reunião, em
da República. Críticas à política econômica go- 3-2-99. 18676
vernamental. Problemática da violência e da im- COMISSÕES
punidade no País. 18664 3 - DISTRIQUIÇÃO DE PROJETOS

PAULO PAIM - Reclamação contra a não- a) Comissãode Finanças e Tributação, n" 12,
apreciação pela Casa de proposta de reajuste do em 30-4-99. 18808
salário mínimo, com regime de urgência aprova- b) Comissão de Trabalho, de Administra-
do por unanimidade. 18667 ~ S . P 'br' " 11 30 4 99 18809çao e ervlço u ICO, n , em • - .

PRESIDENTE (Waldomiro Fioravante) - Ace- -
lhimento da reclamação do Deputado Paulo Paim. .. 18667 4 - REDISTRIBUIÇAO DE PROJETO

VI _ Encerramento a) Comissão de Finanças e Tributação, n9 4,
em 30-4-99. 18809

- Atas da Mesa - 411 Sessão Legislativa da
50/l Legislatura, 2ll Reunião, em 1"-7-98 , 3/l Reu- 5 - MESA
nião, 12-8-98, 411 Reunião em 26-11-98, 511 Reu- 6 - LíDERES E VICE-LíDERES
nião, em 3-12-98; 7! Sessão Legislativa Extraor- 7 - COMISSÕES

Ata da 50ª Sessão, em 30 de abril de 1999

Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 29 Vice-Presidente; Gonzaga Patriota,
4Q Suplente de Secretário; Paulo Pedrosa, Wilson Santos, Eunício Oliveira,
De Velasco, Waldomiro Fioravante, § 29 do artigo 18 do Regimento Interno.

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 9 horas)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Havendo numero regimental.

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 PEDROSA, servindo com o 211

Secretário procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcante) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. JORGE COSTA, servindo como 12 Se
cretário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS
Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do

PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/I/Nº 590/99

Brasília, 28 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Senhora Deputa

da ZULAIÊ COBRA, como membro suplente, para
integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a investigar o avanço e a impunidade do narco
tráfico.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Líder
do PSDB.

Defiro.
Em 30-4-99. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do PMDB, n08 seguintes termos:

OF.GAB.I/NIl 622

Brasília, 28 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P Nº 183/99, enca

minho a Vossa Excelência a relação com os no
mes dos Deputados do PMDB, que comporão a Co
missão Especial destinada a analisar o Projeto de Lei
Complementar n2 9, de 1999, que "Dispõe sobre
as normas gerais para a instituição de regime de
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previdência complementar pela União, pelos pecial destinada a analisar a Proposta de Emenda à
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Muni,cípios". Constituição nº 20/95, que "Estabelece o Parlamen

tarismo".

Suplente,
MUCIOSA

Suplentes
ALBÉRICO FILHO
JOÃO COLAÇO

Titulares
GUSTAVO FRUET
MILTON MONTI
NORBERTO TEIXEIRA
OSVALDO BIOLCHI
PEDRO CHAVES
WILSON SANTOS

Outrossim, informo que as demais vagas serão
preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, - Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do PMDB.

OF.GAB.I/Nº 624

Brasília, 29 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nll 270 - SGM/P/99, en

caminho a Vossa Excelência a relação com os
nomes dos Deputados do PMDB, que integrarão a
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir
parecer ao Projeto de Lei Complementar nll 18, de
1999, do Poder Executivo, que "Regula o artigo 163,
incisos I, 11, 111 e IV, e o artigo 169 da Constituição
Federal, dispõe sobre princípios fundamentais e nor
mas gerais de finanças públicas e estabelece o re
gime de gestão fiscal responsável, bem assim altera
a Lei Complementar nll 64, de 18 de maio de 1990".

Titulares
ANTÔNIO CAMBRAIA
CARLOS DUNGA
CEZAR SCHIRMER
GASTÃO VIEIRA
PEDRO NOVAIS
SILAS BRASILEIRO

Outrossim, informo-lhe que as demais vagas
serão preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, - Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do PMDB.

Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT
nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 152/99 - PDT

Brasília, 28 de abril de 1999

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico a Vossa Ex
celência os Senhores Deputados NEIVA MOREIRA
e LUIZ SALOMÃO para integrarem, como membros
Titular e Suplente, respectivamente, a Comissão Es-

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Miro
Teixeira, Líder do PDT.

OFíCIO Nº 153/99 - PDT

Brasília, 27 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Ex

celência o Senhor Deputado Luiz Salomão para inte
grar, como membro Titular, a Comissão Especial
destinada a analisar o Projeto de Lei Complementar
nQ 18/99, que "Regula o artigo 163, incisos I, 11, 111 e
IV, e o artigo 169 da Constituição Federal, dispõe
sobre princípios fundamentais e normas gerais de fi
nanças públicas e estabelece o regime de gestão fis
cal responsável, bem assim altera a Lei Complemen-

. tar n264, de 18 de maio de 1990".
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência pro

testos de consideração e apreço. - Deputado Miro
Teixeira, Líder do PDT.

OFíCIO N2 154/99 - PDT

Brasília, 27 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Ex

celência o Senhor Deputado FERNANDO CORUJA
para integrar, como membro Titular, a Comissão Es
pecial destinada a analisar o Projeto de Lei nº 4.376/93,
que "Regula a falência, a concordata preventiva e a
recuperação das empresas que exercem atividade
econômica regida pelas leis comerciais e dá outras
providências".

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Miro
Teixeira, Líder do PDT.

Do Sr. Deputado Roberto Jefferson, Líder
do PTB, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 194/99

Srasília, 28 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, os Srs. Deputados MURILO DOMINGOS
(PTB- MT) e FÉLIX MENDONÇA (PTS - BA), na
qualidade de Titulares, e DuíLlO PISANESCHI
(PTB - SP) e ALBÉRICO CORDEIRO (PTS - AL),
na qualidade de Suplentes, para integrarem a
Comissão Especial destinada a apreciar e proferir
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Brasília, 30 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Com uma cordial visita tenho o prazer de

dirigir-me a. Vossa Excelência para solicitar seus
bons ofícios, no sentido de se verificar a possibili
dade de desarquivar o Projeto de Lei nº 03251/1997
de minha autoria, que "dispõe sobre o desmembra
mento dos Conselhos Federal e Regionfil de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional" arquivado nos
termos dQ Artigo 105 do Regimento Interno.

Na expectativa de sua habitual atenção e acol
hida ao pleito acima em evidência, renovo meus pro
testos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, - Deputado Osmânio Pereira,
PMDB/MG.

Defiro, nos termos do art. 105
parágrafo único do RICD, o desarqui
vamento do PL nº 3251/97.

Em 30-4-99. - Heráclito Fortes, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Nelson Marchezan, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Nelson Marchezan)

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a Vossa Ex

celência que seja registrado nos Anais desta Casa
voto e regozijo pelos 42 anos de Rádio Guaíba. A
emissora nasceu no dia 30 de abril de 1957 e ao
longo de sua existência no Rio Grande do Sul, man
tém uma programação ágil, pioneira e fundamentada
na isenção de suas informações, o que lhe confere a
marca de credibilidade.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1999. - Nelson
Marchezan, Deputado Federal.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Nelson Marchezan)

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a Vossa Ex

celência que seja registrado nos Anais desta Casa
voto de regozijo pelos 35 anos do jornal Zero
Hora. O jornal nasceu em quatro de maio de 1964
e é o principal veículo de mídia impressa de Rede
'Brasil Sul (RBS).

Sala das Sessões, 26 de abril de 1999 - Nelson
Marchezan, Deputado Federal.

Senhor Presidente,
Encaminho a \fossa Excelência, para as

providências regimentais cabíveis, o Projeto de De
creto Legislativo nº 779/99, apreciado por este Ór
gão Técnico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Ex
ceiência protestos de elevada estima e distinta consid
eração - Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

Do 'Sr. Deputado Osmânio Pereira nos
seguintes termos:

parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 18, de OF.GP. NQ 136
1999, do Poder Executivo, que "Regula o artigo 163,
incisos I, 11, 111 e IV, e o artigo 169 da Constituição
Federal, que dispõe sobre princípios fundamentais e
normas gerais de finanças públicas e estabelece o
regime de gestão fiscal responsável, bem assim al
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990".

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e apreço. - Deputado Roberto Jefferson,
Líder do PTB.

Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, Líder
do Bloco Parlamentar PIJPST/PMN/PSLlPSD, nos
seguintes termos:

OF. Nº 277/99

Brasília, 27 de abril de 1999.

Senhor Presidente:
Comunico a V. Exª que o Bloco

PUPST/PSUPMN/PSD indica os Deputados LU
CIANO BIVAR, PSUPE, como titular, e L1NCOLN
PORTELA, PST/MG, como suplente, em substi
tuição, respectivamente, aos Deputados L1NCOLN
PORTELA, PST/MG, como titular, e ALMEIDA DE
JESUS, PUCE, como suplente, para integrarem, a
Comissão Especial destinada a analisar o Projeto de
Lei Complementar nº 10, de 1999, do Poder Execu~

tivo, que "Dispõe sobre o Regime de Previdência
Complementar e dá outras providências".

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exª os
meus protestos de elevado apreço e distintaconsid
eração - Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do
Bloco PUPST/PMN/PSUPSD.

Defiro.
Em 30-4-99 - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado José Carlos Aleluia, Pr:esi
dente da Comissão de Constituiçã"o e Justiça e
de Redação, nos seguintes termos:

OF. Nº 216 - P/99 - CCJR

Brasília, 29 de abril de 1999
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OFÍCIO N.2 385-P, DE 1994
(Do Supremo Tribunal Federal)

Coosta dos autos que, em 18 de julbo de 1990, à altura do km
104 da via Anhanguera, por volta das 10,30hs., o denunciado desacatou o Inspetor de

Tráfego Estadual José Roberto Lucchin, ameaçando-o e dizendo que iria fazer com que
o DERSA dispensasse ele Inspetor e seus superiores.

Soliclla licença prévia, nos tarmos do artigo 53, § 1°, da Constituição Fadaral, para
apreciar denúncia ofereclda contra o Deputado Nelson Marquezelli; tendo parecer da
ComissAo de COnstituição e Justiça e de Redação, pela não concessão da licença.

SUMÁRIO

Tudo se originou da correta atitude do vitima do desacato de

obstar a pichação de propaganda polftica, no local indicado, pela qual eram
criminalmente responsáveis, como mandante o Sr, Nelson Marquezelli, e como

executores materiais os irmãos José Claudemir Eduardo e Luiz Carlos Eduardo. Por
essa infração deixa de haver denúncia, em razão da prescrição.

l-Oficio

11- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- JIlotificação
- Prazo para apresentação de defesa escrita
- Defesa escrita oferecida pelo acusado
- Parecer do Relator
• Parecer da Comissão

ve-se dos autos que os executores materiais da pichação, tão logo

flagrados peto já referido fiscat, se dispunham a parar e apagar a pichação, sendo
por~m instados pelo Sr. Nelson Marquezelli, que compareceu ao local no momena) em

que lá chegava o Inspetor Jos~ Roberto Lucchin, a con~ na tarefa apesar da formal

proihição do mesmo Inspetor. '" . .AP1/'

Por não concordar com tal proihição, ~ que o Sr. Nelson

Marquezelli desacatou o Inspetor José Roberto Lucchin, na forma já descnta acima.

Of.n!38S/P Em 3 de maio de 1994
Ante o exposto, está o Sr. Nelson Marquezelli incurso no artigo

331 do Cód~~I, pelo que contra O mesmo é oferecida a presente denún~~a, que se
espera recehida, processada e jul~ocedenle com a condenação do denunciado.

INQUSRITO No 863-0/140
lNDICIADO(S). Nelson Marquezelli

k comissão de Cosntituiçâo e Justiça
e de Redação.

Em.êj~/J -=~ I) li - ~
~ pres~

Antes do recehimento da denúncia, pede-se a solicitação de

licença à Cámara dos Deputados, para que o Sr. Nelson Marquezelli seja processado
(art. 53, fi I°da Constituição Federal).

ROI DE TESTEMUNHAS:

Senhor Presiaente,
I. RICARDO AUGUSTO NAZARÉ DOS SANTOS, qualificado

2. JOSÉ ROBERTO LUCCHIN, qualificado à f. 7 dos aUlos, a
ser ouvido em termo de declarações.

à fi. 6 dos autos.

rAnovar aAproveito a oportunidade para
Vossa Excelência expressões de elevado apreço a

O'
Solicito a Vossa Excelência se digne submi1

ter a essA Casa legislativa, nos termos do art. 53, S 1?-'1
da Constituição Federal, o pedido da necessária lice~3
prévia para que possa o Supremo Tribunal Federal ap:ec~~

a denúncia, constante dos autos do processo em ep19r~~~

(cópia anexa), oferecida contra o Deputado Federal Nels~

Marquezellia

.fl.-:>---; (....,,---C;,....-......; Sp{,~i·
Ministro OCTAVID GALLOTTI

Presidente

Brasilia, 14 de ahril de 1994.

~~AN6BREGASUB~~~~RADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Excelentíssimo Senhor
Deputado INocENCID OLIVEIRA
presidente da Câmara dos Deputados
N E 5 T A

/I' 1.352-1/1t
EXCEUlITiSSllfO SENHOR IfIIIISTRU fRfSlDEIITE"DOSflPREIfO TRIBUIIAL FEDERAL

ING 863-0

MINISTÉRIOPÜBLlCODOESTADODESÃOPAuu~tv, .~
PROCURADORIA GERAL DE JUSTiÇA ~~../

r
~L <-., O('i'lO'" <'?J)can"

41::-0 d3~""--;,.4::ú 7/i'~",-,(v'G

~
S~o Paulo, 03 da junho da 1.991.

o IfINISTlRIO PúBLICO fEDERAL, com fundamento no anexo

I~ (IP n" 110/90-8' D.P. Campinas, 275' Zona Eleitoral/Campinas, processo
nO 12190), oferece DENÚNCIA a esse colendo Supremo Tribunal Federal contra

NELSON MARQUEZELLI, brasileiro, casado, nascido a 29.10.41, filho de Eltore

Marquezclli e Prima Bonesso, industrial, atualmente Deputado Federal, podendo ser

enconlrldo na Cámara dos Deputados, pelo fato delituoso a seguir narrado:

ot. n.

I - Deputado Faderal Nelson Marquezelli.

Rat.: IP. 110/90 - 80. D. P. Campinas.

N. 12/90 - 275a, Zona Eleitoral/Campinas.
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SENHOR PROCURADOR GERAL. 'SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA SEGURANCA PUBLICA

POLICIA CIVIL DE SÃO PAULO
m'!'l:.'Y~~T.!!!TnE2t!~... '1 n~ C·7."'Pi~/'.l:'"=;-:!

alinea "b", da Constituição Federal.
Ciente que no dia 18 de julh. p.~. plr

yolta 108 lOh3Q'. J.8é ~lau4em1r ~dUDrdD e seu irmã. Luiz /

Carlos EdUJIrd., per ordea venal d1re~o cllJldidat. 11 Depu

tad. ~ederal W.ls.n Karquezell1 esta~ efetnande pintura .,

pr.paganda pol!tica c.m tinta cal daquele aspirante na rod.

via ~nhsnguera na altura d. ~ 104,3, nesta c1rcuaecriçã. p!

lic1al, .a desacord. COB oe d1taaee le~1e.

Inamgure o consectário Inquérito Poli

cial. D.termine ae Sr. Eacr1Tãc de ,eu curg. que A. eata,tl

a. as soguintes prov1a~nc1aet

- Juntem-ee aos autos I auto de .xibiçã.

e apreençãc do material ut1l1zado, ao declarações dia pint!

rea Luiz Carlae e Claudem~; 41g., José Cludem1r, os depoims

tes de ~carda Augus1;o lfezaré dos S",,1;os e José Roberto r.u-/

chia.

Excelência

DAL POZZO

Justiça.

A Sua Excelência, o Senhor

Doutor ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA.

D. D. Procurador Geral da Rep6blica.

BRAS!LIA / DF.

protestos de consideraç!lo

cumprimentando Vossa Excelência, tenho

a honra de transmitir-lhe o expediente em ep1grafe, ante

a competência determinada pelo artigo 102, inciso I,

de ml! novecentos e!bYzIdíi:\~;:::Aos De zc:' to dias do mês de jJ,l1ho

""ala 'cldado d.

na JolaG~cia do Oiteve j)i~tri7.0 :;?t.licir.l,

onde le achava o Doutorc.::Lr:'r. re:rn~d:'t S::':J.C11C~,

comigo. I.crlvio de leu cargo, 80 final nomeado e assinado. af em presença das testemunhas

• Delegado respectivo

POU C I A C I V I L D E S A O PAU L O

8F.CRETARIA DA SEGURANÇA rODLtCA

AUTO DE EXIBIÇAO E APREENSÃO

»rI ._.

Apés, Yoltem-me cs aut~s conelueos pap

ra ulterioree deliberações.

R. C....pra-se.

,".,
\' ...

0_;1"'..,,"'."'0':-- _
-----' ~O

~r~~~iji~;- :;
u::

, ,." " •. H., J;'.

o ESCRIV....O.

S~SJlP ••

"_""'oab""...,,, llll/'?O l' 9Ó
do~COfnPlft.f1I.n.. 005--:P11I.09w. Lt.'~l~••

Slo·Pàulo•..1:it:J. agonto d. 1a.2Q... ,_ Vii'"
BID _

!}{Ou'f.RTT(' .,.r

ClUlpin". -

,
residente l P::.r.:;:u::..:.l d2 r.~:1.f.l.:!::l::...ü.c:r:.... ::- CO:;)'.::.p.s

1
.,

Jo;~ó Rc'bcrto Lulmin- e
residente à ;::...r';i1:::.l à.Cl TtoC..:••1!l~.n ..:uer:. ::: 60(i.r.::~ :1.;

ao final assinadas. compareceu o exlbldor

R.G, n" 4. 640.3C5

3:1izsu :Ferreil.....:..

!-.
ti
:j

."""

"1'1

m~ç'_"':'_~-'-:::- ':'r.:..:..:Ú'=_·_~...:-::.:•...:1c.:t::..r:':..:.c.:.:!.=____··J..'_::.i<:::..._

AUTUAÇAo

Aos __1T=·'-'~::..· di•• dombdti__.:..·::."".:..··'_·t:c.'__ ..,""" ...
qUI! exibiu. Autoridade 0(15) obJeto!s) e valor[es) encontrado(s)

em E: 104+ 300 L1etrcs, dn Rod.ll11hr....'"l...1.1Crn.

no dia le da jtühc do 1.S9D.

R. G~. E225~B-l

• b 10.30 horaa

....._nto ........~' ....cenou" f~ a<t.ta<mo.

E.u. ~~ ::a!.~e1 ~~ ~&:l"rr=

qutI-n1 parte, o datilografei.

em podar d. iuiz C;:.rlo,:,; :::dUriTào e ~O:3G Cl~~ud.e::lir Euuardo •

relaclonado(s) com o delito de Crir.::e Elei torc.l.

lendo determinada pela Autoridade



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 1 18513

• opr.onllo doll) obJ.toIl) • valorl.l) lbol.o dllorltol: Três r;a1êies e c·~::.c 1::._
t;lO contendo em aada uu::: ú/nn' .,otlca 1i.=t1.üade de cal' ::J:ettir:ldo
com. :ígu,u. e duas brochaa e \lD:.~ en1.-udz..l';c.:do. I!l~iG h~vendo ::':""ldou Do

.Au-torida::.de enco.rraJ.~ o l'res&ntc Anto quo v:d ucvjd:"L:.êJlte a::wino.d
:'I:J foroe. dn. lei. *:.;*x*:·:*::~*:~*:-:*::*.}:*.. tt:'::~).":~;:Ali~:-!(:.:*:{*:,:Jl'J=*;"'''''j:';;':::*}:*>,.*~-ko+.

nesla cídade de Campi.."'1as-SP

na'Del. de 1'01. do B2 Diatr. 1'01! de Car.ipinaa-SP onde se achava o

DoutoA l.:::.RIA ~n::6~.r:D1:. SA~~r.ES Delegado

respectivo. comigo escr 1vão de .eu cargo; ao final assinado. compareceu

jqsé C1audemir Eduardo

moode l~oe1 Eduardo e de Apar~~ida ~om;~1ves tduardo

com 24 ano' de Idade. de cor branca

estado civil cas~do de nacionalidade br~8ile;rr:.

brllIlaa

de nacionaUdade brU!.ii1ei.ra

com 2 li lII10I de Idade. de co(

eat&l1P civilO&s:ldo

fllllo de uanoe1 Eduardo e do Aparecidn GOl:çalve~ DduaI'do

natural de ca.mpinas-SP de p<OIi.sAo ILOtOrista

re.idente i B,Sta. Luzia - Vila S'!Jlta ré- !'iraeaununganUmero 115

lIbe!'do lel • esa..... e _Iarou: Que trl'belh no depó"'ito da .1lRl.ma.. eia l'ira

sBum'!1i:a; que tica na rua José llo~fácio n 21740 no llairro da

Ruia; que seu emcarregada pediu para que o declarante 'oese tr~

baL~"r Com ~elson lIarquezelli que é proprietário do deposita; /

«ae no dia 18-07-90, foi ac1icit~do pura pintar p:oopagandas'el_

toruie nos berrEincoa da Rodovia "'::1han.,....era; que eeta junt..lLente

ceu cCll'opa.'1heiro, <ligo seu ir1tÍÍo José-.01e.udclllU- Etluarõ'o,'l'intando

o Toome de nelson Jo:arquczelli que é candidato a Deputado Federal

quc por vo1ta dus 09:00 horas chegou uma viatura da Deraa 6am I
um senhor lhe pedindo l~ra que a meGmo parasse de pintar pois I
llll.·lue~e 10cal era proibido; que se;:undo o declarante purcu de I
pi:>.ttU' e apagou tudo; que paaBados a1(;"""" ,"::"~utos cheGOU seu p!

tr~o ~e13or. ~4rquezel1i e se~do o dec:4r~~te s~~ r.~trão con-/

ver~ou com o e~rre~ado da n:R3A, DaS qae n~o ouviu o que eles c'

V~l·Dtl.Vu::.t; qt.ie o oI:lpre.zudo da. deriJa foi eJ:;.corll e que o candidato

cr30ncu r~ra que os mas~~o cor.tin~~Gem ~ pi~t~ra; quo só viu /

que seu r-e.'tl'ÜC e o C!:.1::r0cJ~dc: da 'DEnSA ú*sticu2uv~Ll tluitlJ; que

~o ;:.:.r:.dc o êl .Jc1...iru:lta, ccn'tin:.lou t.l l:in~~r c1 q"UtJ r.:.d1saJoc al~u.:a

TERMO DE DECLARAçOES I
dias do mês de julho de mil novecentos e 1X:IIStJ:l1t:'...en~

5ECRETAlUA DA SEGURANÇA P1JBUCA

POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO

/Im 18

natural de a"'rapor~as r.a de prollssão TL"ltor

no." cidade de ClllIlpinas-Sr

nollil~. de Po~. do 80 Diatr. J?o~. da CO<:lpinas-SP onoe se achave o

OoulOl 8. :,:A.RI,\ FER::lAmJA ::; !,r-Cll!lS Dele\lOOO

respectivo. comigo escr 1V'ã. de leu cargo, ao final assinado. compareceu

Lll:Z CA,"UOS tnrrARro

,,_•• R.Av. llraeil-:Bairro Vila Esperan;a-Pirasun=o 929

lIbondO I... llOf..e, e declorou: Que tr..ba,1ha no depóoito dE< llI'.JI!Il.l.'.. em Pi

rassur.unga, que exerce a tun;ão de pintor no referido depósito

que toi solicitado pe~o seu eJ:\aarre(ladQ .PUll. fazer. .UlllBA Jli...·ltu-I

NS de ;>rol"'-g::.nda e1eitorà1 :>.as IIlIlrgene dn Rodovia Anhllr..,-uera I
que o proprietária dD nepósito é nelson Uarqueze11i, queoé can

didnta li Deputado :Pederal; que estavl< fll.zendo IIS pint:uoas ..uan

du che,;ou w;A ca::dnho:lete da DEll3A solicitando para que parasa

aQlll a pintura. pois não era permitido; que e,,!:Ull.l'to co:>versaV''''';

por acaso passou pelo ~oca1 o candidato 1l.~Ban ~:rqueze1l1, • I
que o mesma C0l!l9ÇOU a conversar com a tuncionário da DERSA, que

nrro ouviu o que os dois conversuV'~ pois ficou meio u dicüL~cia

e com O beruL~o dos carros que passavam não dava para entenderl

nado. e, que só dava para ver que os dois gosticaJ.u.va:n muito;que

o :f'~"'1,;::i.or.ârio d6. DEr~A foi eobuTa e que o cundiàhto !:claon :.;ar

qUêzclli, or5ç~ou ]Urn O declarante e seu i~mão que continuasse

aOlll .. ;>i:>.tura; que «ualldo o fur.cio::uírio d" DERSA ::'''luu «ue er/>

proibido see.mlo o dec1u:oul.te, upll6ara:.l tudo; «ue pacuudos u1

":;1ll113 tt.int;,ttJ;J ú !u:iCiollJrio da DIIDSfl voltou e não qUi~ conversa

CJ..:.~:r.i'..3=S ........

Delegado respectivo,

de mil novecentos elXmUl1ovento.

ASSENTADA

SECRJ;TARIA DA SEGURANCA PÚBLICA

POLICIA CiVIL DE SÃO PAULO

de seu cargo, ao final .ss\nldo

DELEGACIA De OJ~,~':J D:5TJ::TO rO::':CLL D"

AOI 18 dias do mês de julho

comigo escr. ivão

comparece. testemunha retro intimada Que, send6 inquh\d~ peta autorIdade. responde o

que adiante se segue. Do Que para constar. faço este termo.

Eu. Sidnei de Campos

el5cr.iváq que o escrevI.

onde le 8chav. o Doutor a

TESTEMUNHA

Nome: Ricardo ÂuGusto nazaré dos Santos
A.G.: RE- 822528-1 C.I.C. _

FHlo,.h: IPII: Agustin.~o Ilazaré doa santos
Mia: Conselação 1'iedade llodri<;ues dos Santoe

0110 na.c.: 04-02-1961 LOCII: Sorecabe Est.: SP
EI!. Civil: caBado Prollsslo: Po1iaia1 1l0dov1/Írio
End. "'id.llod. Santos "'umO:lt Em 11-+800- Oampinas-Sl'
End. Trab.: o reSidencial
End. pl recados: o recidencial

Tetelone: Tel.p/ recldos: 47 98 99

S~bendc ler e escrever. Aos cogt~es nada disse. Testemunta

compromissada na forma da lei, Fro~eteu dizer a ve~dade do

que l!.oubesse ou :'11e :Cosae Jlert:;t~:ltud.o. In.quirid:::l Ihüã "~uto;ric1&

de 1'oliciu1 re"po:>deu que: Ql:E eDtav4 de serviço no diu 19-01- O

n••,a cldlde de Campinas-SP

nlOellglcla do 82 "'istr. ,"01. de Oampinas-S-

de mil novecentos e:>lI""I'lQlovent·

TERMO DE DECLARAçOES

dias do me. de julho/Im 18
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SECRETARIA DA SEGURANÇA pOnuCA

POLICIA CIVIL DE sAo PAULO
DELEGACIA De O:TAVO DIS~H:T~ ?0!'IC::.L orlE C!a:,Tl~lASSP.

SECRETARIA PA SEG1.:RAXÇA PúBLICA

POLICIA CIVIL DE SÃO PAULO
OUAV,) il:i:STllHO :ro:LICIAL j)j; O~INA.'-5P

ASSENTADA CARTA PRECATÓRIA

de mil nOVlcentose~oventaAos ~8 dia. do m6. de julho

ne.la cidade de CSllIpinas-S1'

n..oelegaela de 1'01. do 82 Diatr. Fol. de Ca",'pinaa-5P

onde Se achava o Doutor a

DO:

PARA:

?:~~O~I~~c? ~;p~;~~~ DE &1 D1lltr. !'~1, 4e C""J\:;>1::&lI-3p

O PÉLEGADO DE POLICIA DE n.J. .. Pe1. 4e P1raaeununp-SP
(Autoridade deprec8da~ . •

TESTEMUNHA

Eu, Sidnei de CBlllpoa

escr. i vão Que o escrevi.

comparece a testemunha retro Intimada Q.UO, sendo Inquirida pela autoridade, responde o

que adiante se segue. Do que par. constar, faço este termo.

o Bel. Drl lIlAllIA !'ElllfANDA 5AliOHES

Delegado de Policia de .A4~ .... ai Dp CIlà"inu

13 / 08/ 19 90
111/ 0.7 / 19 90

Data da Instauração

Data do fato:

N.· do procedlment,,'Uo/9O

Ineldanela pen.l: Or:lllll 71e:l.toZ'a1
Vltlmels):

Indlcladola): 'el... ~tIiI.eU1

OeltDado'fespectlvo,l~\RIA FERtrAiOA SM\'GlffiS

de leu carDO. '0 fln,'.sslnadocomigo BJet. i vão

Nome: José Roberto Luchim
R.G.: 4.6~0.368-S1' G.I.C.~ _

FUiaçla: !pai: Giacomo:,Luchim

MI.: Haydée 01ivato Luohim

DaIs na'e.: 26-06-1950 Local: Jundia:! Esl.: 51'
EsC. Civil: casado Planasto:' Insnetor de TráfeGO

End'. r.;ld.: Jlareinlll J!etiro KJn 60+300-Via .iinhBn,;uera
End. Trab.: o reuidencir.l
~n~. p/ r.c.~os: o :l"esidenoinl

Telefone: Tel. pl recados:.__4"'3"'4"'9"'5,,5,.,2:- _

Sabendo ler e escrever. Aos ccstumes disse n~da. Teatem~:cB

compromias~aa na for~a da lei, proceteu ~izer a verdade do

G,Ur3. !Joubeaae ou lhe fosse per~ulltu.do. :r..tiuiridu pclú. k.ltOJ;id!.-:.

d~ Polici41 respondeu que: QUE trúb~li:u na nEn~A e tem a fun

çã"

FAZ SABER QUE

Tramita por esta Delegacia. sob sua presidéncla, o feito acima, na qual figu.

ram camo v(Uma{s) e lndictado{sl o{sl supra nomeado~s}. em razão do que DEPRECA

• V.S,I, que 18 digne determinar. após exarar seu respeitável CUMPRA,SE. as seguintes

dlllgtneles:que ee~& quc.llt1oad~, interroaado, 1a.ntilioll.do a pre

en.eadO Nelllon llarqune1l1, que poe"u:1 lI:ll dop&a1to 4a beb1<18/

11& li. Joe.r .IIonJ1lfo1o n g 1740-:1ll:.1rro da nau Olll J?ir&e"1lllungl> '_e

qlW • qual I carÃidato & deJlu.tu~o :ro:1l1ral.

,p
»1" IUllIA. :PER."lAI'IDA SANCHES

DELEGADA AllJUllTA lXl ai DP

o..

CONCLUSAO

5.

ilxpeçll.-f1e Carta .t'reolLtória, pera que

ae~a qualitioado, 1nterrosado, 1Ient1t1oado

• pregreaDlLdo J'eleon "'arq,uenll11

J. ..guir voltell-a. oODolUl10fl.

c.

5.

Remeta-se o presente auto ao Cartó.
rio Oiotri!Íuidor', .olicitando prazo para /
conclu5ão do feito.

DE SCUZA

ag OP

,lI rn'!lsm' dat~ 111) ,L.".l. htI tUlm, rltCabi -.e•• IlULt••,

I. pa, a r.<.Jn$taf ynl 0 ..1. g,-mol

Eu. • E'Cf'lvle

CER1ID';'()

Certifico h:W('tf ri ') t:"'.·nllrinl"ntn IID dl\';fJf''''''
.~_. CUIOl() 1.... :•• l.:C "u "li, O rLjL"&lU" •

'udlldu (' fi lU r~ /
t.aIDPltllIsé? lI" ~.__ de 19::i2

U~_('_''' _
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CONCLUSÃO

Nesta dsta, faço os presentea autos 11

Campinaa, 2q de olltllbro de 1990.

Mun~e~
Chefe do Vartório da 274~ Zona/S.P.

J. aOs auto!:
1 - Carta p.ocet~rio de vidcmontell

cu~'rida pela d~leg~cia de Plr.s$unung~

com.à indiciamonto de Noloon Marquazelli e

.0 deolarações de Hamilton Campolina.
2 _-ncu rBlet~~io datilD~rDrtdo;

RQmeta-sQ Q pruscnta Duto ~ 31 Var&
Criminal da ~cwarca d~ C~mpin&!r com a& C3~

tEh:s de pr6.~e.

DA TA
H. "'''ma data do doI,puhD' r
lo P.~:r;oo." uP • r.e,., HfH _11I01
Eu. '"- ~r.( ~, 'armo, - •

''I' . r _, ElOrldt. '. ;

Zona Eleitoral 2751.

RECEBIMENTO

Neata data, reoebi eatas autoa.

Campinas, 29 de olltllbro de 1990.

1.lD.u.L~
Muna' cr.;;;'kary
Chefe do Cartório da 2741 Zona/s.p.

concluaoa ao MM. Juiz, da

13 1 081 I' 90
18/07/1190

Oata da InltluraçJo

DOlo do fato:
N.' do pr""odlmonlo:llO/9O
Incldlnclo panal: C:II:lme :"loitoraJ.
Vltlma(o]: •

Indlcladoro): zrale= Jo.arquezeU1

C A R T A P R E C A T o R I A iJ... ?,?? I?IÇ·· :.

~
'~ ./' f v?" .........

, N.' ':J'f/.,q o
7)' "~. '7· .,1,

DELEGADO DE POLICIA DE aa Dietr. Pol. d àmllinas-SP _ .••.0 •
(Avlorldada deproc.nla) ~"'\ ,>~

PARA: O DELEGADO DE POLICIA DEDal. de 1'01. ae Pira8~'" C':
(Aulorldado daprocadal ",.I"'~'"

E!.' ....
~.e ..y

DO:

..".

O BoI. Drl KARIA FEJm:JmA. SANCHES

Dalagodo de Policio do A.dj. do aI DP C&IlP~

FAZ SABER OUE

Tramita por' esta Delegacia, sob sua presldf:ncll, o falto acima, no qual figu
ram como vlllmalo) e Indlcladors) oIS) supra nomeadora), em razio do que DEPRECA
• V.S.', que le digne determinar. após ex.rar nu relpeltbel CUMPRA-Se. I. legulnt••

dlllainclll:que seja qualificado, ;interrogado, idel1t1t1cado • pn

greesado nelson. ilar'luezelli, 'l1l.e punsui UII depósUo de beb1d&/

na li. JoaIÍ "'onifácio n 2 l740-:Bairro da lla1a 011 P1rassununsa .,

que o qual ~ candidato a deputado federal.

Obs- cópia da portaria eeglle em anexo

Drl IoIARIA 7E~JJmJ. SJJlCIIES

DEtE:}..ulI. ADJw.TA DO 82 DP
COI~CLUSAO

Em Srluldl. faço .tt•• autot concluao' .0 CI.
O.f"ldo d' P, lJtlO t:) e.;;;;:;-D. o~cl.1 t, para
;t.h:.li1r flÇO t"HCI l;!r,.,,.••Eu~,O '
Eac.tl\,i<l Qu. o "Ul..C1I"'I."

s.
L.

u:.bl 11;1.. lutO.

c.

DATA
~m~d.~"IP~O

DATA
-~..__--,-(_I__.. 1..:22
·te.bl tatll aulOl.
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To':J.béu pl'c.:entc o sr. !1::.J.tilton C::.n]:lO

lL~a, tOK~U-oe ~~r tc~o n3 LUGS ~eclcrrçõeo.

Vê:n"lau ~c

novcol..ro?9

CeZ'(lUeil"IT

Delecado de ?olício.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PCD1.:1CA

POLICIA CIVil DE sAO PA"UlO

íf/(liÃ'Dt,
~()~"m

~ ..
. f' ....

r:: :.CHJ:_~•. ttr,:o; :·';'.-~r:. "~ '1:O~ ": ',"

4p.;a, 'Ioltoll>-oo 011 aut•.o conolUl'Oo JI'Wo

r& ult.1'10I'a" 4011bor8çca••

a. OUcl~-te.

Cwap1naa, 13

ObA1i. qUAl no d1a 18 de ~u1h. 1'••___

TOla 4&. l0h!0', 1••1 "'lau4emir Eduardo e .eu :1.•• Lw. I
Carlo. Ilduara., por c1"lea 'I.~1Io1 41Z'.1:ll 40 osnd:l.da1oo Il DaJou.

1:&40 1edual Jfol.-on !larqu...uJ. Olltava • .i'otlll'nllo p1ntll1'll ..

}ll'opa,JllJld& Jo1!Uoa ou 1:1nta lla1 (,r.qll81.. up11'an1oe Jlll :roelo

v1a 4Dh'.nguara JIS !lJ.1;ura 40 DI 104.3. DUm c1:r01lU01'1çlío 11.2

110181., ea d••acol'~' C'Q o. 41tAftea la~~l••

Inil\lilll1'a o oonllOo1:Ú10 1D'l.u'1'11:0 Poli

01&1. »atenl1no 110 Sr. ~.01'1vit" de ,cu o~go quo Â~ ..1&.110

.. na eagu~~teD p1'OV14inc~ar

- .rUfl'tOa-:JO aD" II.UtD~ p lI.u1oo de a:dl;if!lO

e Il~Ru~io elo lIl&te1'1a1 utU1l1Ucio. !UI daollll'll;Õ." doo p1nt,a

l'aD I.ujJII CAr1.ol1 fi Clal:l!el;.1r. 4j,;0. iJota OlWtem1r••• 4epciJaS

t08 4a ~oardo ~~~to N4eo=4 doe SantoG o Jcoi RobDxto ~/
Dh1n.

AUTO DE OUAlIFICAÇAO E DE INTERROGATÓRIO

nesta cidade de Pi.::&ssunu..'"lgD.

na Delegeci& de Policia ~ onde 'e IWV' o Doutor

I\'oel Gonç::üves Cerque1ra
Oelegldo de Polícia ' comigo e.crlvAo do leu cargo, .0 flnll

...Inado, compareceu o acusado. o qual, Íls perguntas da autoridade, respondeu como

do .no de mil novecentos ti

Conclusi:..~

Im Ie!Ulda faço ••t•• aUl"" ."".,.J_ •

•• Dr. Delegado. dI' que, para COD.J1.l.li illut

.... t.rmo, Eu.__~

.• tIi:rtYlo..........

ConcIUJOI - ..;],JL.J~ q O

de

A.s l~~,OO

nov~b:ro

horlS do dia ~ -,rinte

noventa

dome.

Qual o seu nome? llELSOI: 1.:,~~<r;r:Z.EUI-?G ~.394.380

1111111 mC11II1 ii1lUCIIll SII·I!II" 111111111
V15T

1
Q: El'tl RRE1cA9-___+4:lj.~Ld. __d, jg=.p.L'

Oual a sua nacionalldude? brcsilei~a

Onde nasceu? J. iraszununC2.- SP

Oual o seu estada civil? c6.sado

OU31 a SUA Idade"

Oual a sua filiação? Etto:'e llirquezel1i E: l'ri.na Boncsso

Dual a :sua re:sidência? Rua Siqueira C:c:rJpos 2665- neste.

Oual o seu melO de vida ou profíssilo? in.:iustri:Ü

:'.~_rr..i:--L-Q_~_(:
c:l:\'~.ü:- .:":.(.0 C:J't::::' fi." ,c.:: c. ~':l".";",~

Dual o lugar onde exerce a :SUa atividade? nestE. cidade

Sabe ler e escrever? sim

Preoe.'lte nesta DeleGocic ',e l'oHcia

Nelson ~~'quezelli, pxoceãu-se uo seu inJici~en

to ,na forma da lei.

Depois de cientificado da acusação que lhe ~ .felta; passou o lcusado • ser

Interrogada pela autoridade, respondendo o seguinte: 11 o intcrrOl;rdo foi c!;:'ld1

ê.:'!.to ~ üerut.:do ied(;ral e r~.si..!lt":.u l;:.:J ser eleito llr.3 l'l1.ti.J:l:..s _'

clciçõc::i. S"W12 intenção ::;e~p:'e foi ãe realizar ll:J::. CCO];a.'1!..a. liu

r.o., ci7ili:;:c.c.:., :130 pcrti tinclo que cu=. Yl·OI;::'Ci::.~d::. .fo~:Je colcc:J

~ cu' ::QE:tc.z e vias pú.t:licns, c.=i=t do e~JÍ tc.r ::\l:,~<:u~r p:"obleoa.

Sa::. princip::ü :fonta ~c rror~cu:'':c. :oi c -.J'tiliznç5o de out doar

cerca. ci.e ~ar..rct1ta diD~l'ib'l..i6.0D nentn cid:Jdc c rc~iEo, Cal-reG de

.:0:1 tJ ,:iar::=:ir:. A.:-~i::l dc.!;conl.c·cc ;o~a.l~!::ntc o :r~..lo l10ticincin n.,
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nãoSocorre alguém?
Pr:mc:ou o deLta qUU1do estava alcoolízado o~ sob forte emoçio? nEo

Jã foi processado alguma vez? ~~ _..

Quantas vezes c: por qué? .lU'ej•..

"'~'!"rl"""''---7?).I'/'2

I

063 ••'\11

ElTORE !JLIRQU1lZBLLI

o

f
o
'..

BOLETIM DE IOENTIFK:AçAo CRIM~

la lool~ ·1011I

• UI

··1.. ·· . ".....

XllJmTãIJ.L r·....~;ro-~';~;~'

Delegado.

onde se achava O

TERMO DE DECLARAçOES

dias do mês de novembro

SECRETAlUA DA SEGURANÇA PUBLICA

POLíCIA CIVIL DE SÃO PAULO

Aos 20

D:sLEGJ..CIJ.. DE POLICIA .IXJ ;,lliIICIIIO DE PIRA5sUlronl

na

nesta cidade de J?ir~asununga.

De1Bg~cia de Policie

Doutor l'oel Gonçalves Cerqueirn

.. 11"

..~ ..

'T I

I";:~I"""'"''

'T 'r··"..·...'1" .....
............', , , ".
~ ,,-............... "r '

••• , , '" " " " "0 ..r;·:: "I" I J:fTTTT<' "..

_811

respectivo. COmigo e.scr i vE de seu cargo, ao fInal aSSina~. Compareceu

\U'ltnAmA n.~ }.L(,tll~"Nl..A l'UIll 1< 1\

POLíCIA 8N1l DESÃOJ.'AULO

Possui bens imóveís? Quantos e qual u valor? POSSUI depósito em hancos, caixas econômicas,
apóhces?_.pim •

Se tnbilla.qwnlo gmIu? :1-,OÇlO, 900, OO?çno;üs
SeédesocufUdo,porque? :p:;,~j.

Recebe ~uda de parentes, pmiculares ou de ínstituição beneficente? nüo .__ .

número 226

de nacionalidade braaileira

de profissão verelldor

sabendo ler e escrever e dec!arou:lI 9rimeiro, ecc1e..rece que é Cc.pitão qa nc

serva Retlt.U1erllda do ~é=:cito El~r.Ei1eiz:o. Atu1&.n:.ente c~f.:::'e IJan

dnte n~ C~a de Vereadores deste municipio. ~a Últ~ cemPa

n.'12. elei~or&.l, teve CC::lO, atribuição a coor6.e..'1adorio. de. com~

do crm:'lideto à deputado fed~;ral'·nel$on :.r,q.·"'\1-ezelli, nesta cida

de, Foi sua u iniciativa de contactor o Prcfelto mL~icipo1 e

Juiz .Eleitoral, ::lO ;.le..'1tido de que focse baixada norma. coibin

do o uso indist diGO indiscri~ado de cartazes e in~crições

nas vi~s pÚblicas. Deasa .:Coma. a cllJllpenha de ceu candidato de_

senvolveu üe forma li..m;pa e urbana. Fizel~eJJ uso apcnn~ àe cart

zeo, out- àoor e Plblicoçõen em joma.is", e.1é::l de Ortl~r09 de BOm

e caldeias. Bn. nenhUJJ liOn:ento oriontou ou i'oi orientr:do D. :f'D.

zcre:.i inEcriç-ões em bo..rl~D.nCOS ou próp:-io l"~blicoc. iifio te letl-.

bra d:IS IJ!:l2eoas cujoc nomes conotL'1It d.:l inicinl do lx:e!::entc i"ei

to. nCo ". e!ldo ~ s 1J~31L.O.S su'bo.:'üinodo s o C\4C- coordenação. Decte.

fOl"Z'_a con;::C[;.lirm.'1 a eleição de rau cnndidcto, aeID cujoJ.· as via

Plí-:Jlic::r> c octr:::.d::;s de noc!.>a. l:unici'pio. 1I j;o·do. maic. Lido c telu:

do con:'Gl'Sl:C l:lccintL ti. c;uto::-id:.1de com o \.lc-cl:l1-nntc c CO~aiLO escr'

estado ciVil CDBt:.do

,esidenl.oil Cidade Jnrdinr Av. das Acneias

natural de Cacares- !1:G

lI~;IISOIi CAJ,:FOLINA

filho de ,I.:rlindo Arantes C!llPOlina e Lucia S:J.vr.tiel"l"e CeJI:.J.'olilja

com 45 anos dé ida.de, de cor brenca

congêneres?

;,.e ~oli~ic. do l ..:mlicipio üeDELEGACIA

INFORMAÇÕES SOBRE A VIDA PREGRESSA DO INDICIADO
(ARllGO 60·' ALtNEA IX, DO CP.I'.)

Nlllll<:: ::2.1S:17 ;.:r;i.'~UBZELLI

E fillJ\l k't-"u1mo, ílcgltimo ou ICgirinudo? leg..
T ,"vc nltorcs? VIVeu em SIU companhia? 1150

Freqüentou esco\.15 (gnm obtidos) siIn- CurDQ .cupcrio~

lli-se o mdiciado ~o uso de bebid4s alcoõlicas ou outros tóXICOS? nno

Ji estev(" internado em casa de trat.amento de Illolêni.as menuis

QwJs e qw.ndo? ;pr~j!_

r: c:u.ado, desquitado ou .umncelndo? c:.sado
É hmnótuCl ou não a vida conjugal? sim .. _ ..

Tem filhos? Qumtos? ~o legitimas ou i1cgltiOlOS? siD 1/3 / / 10g1time;
Onde reside? A~ ê própria OU aiug;uu?Tr.lu-scde habitação coletiva? R. Si<::.ueil-a

Campo,is 2óG5 - CBSll .. Fl'ólll"ia
Onde tta1»Jha? Qw.1 a OCIlpação que lhe compete? indu.1 triB1
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S"CR',TABIA m, ESTADO DOS NEGOCIDS DA SEGURANCA PUBLICA

POLICIA CIVIL DE SÃO PAULO

I;j'~TÊ:i!:J~;) ?0:':G~I.~ 110/90

!n??Aç;~(i~ ..:::'.-.c r.::·, :~;XI~C;U.L

nrn:CIADo: !; '-:,~~~"'1l :,;;""·.2J~UEZj;i..LI

n E I A ~ ~ TI I O

f.I") ~~. I'. 'tlA •...~J "t·· :': ~- ;., .... J.~ .....

~:::.....,. '1J,'l! CE*~--.) '. QI. ... ... .'-'-r"W __. .. CS •••7~

-------.._-_ _-_ _--.. "~"- .

No di" l8 do julho do corrente uno, p0::- vol
to. das 10:30 hO~:·.E3, J'ooé Clnu.d.e;:ní:- Edtõ.a:r!o e seu imão !Jui:z ela,!!

dio 3àuo.rdo, por o:cde:~ verbal d:"reto. ;:'0 coz:didato n. :J,",!=uta:io :!?e

de~~l nelson l~tDluezelli, eotav~~ efetum:do pintttra de ~~pa~

Ü~ po:'!";iC:l CO::l ti:....tu co.1 daquele cnndida"to, ;'Ul Sod. ~x..:l.[tI.lCr_,

na. alt".1ra do 1rIJ.. l04,~ nesta ci:rc".lllGcrição ;l'0liciul, e:n desacc,;:

do co~ 00 dit~ea lacaio.

10 fls. 20 foi forr~~en~e indiciado.

Á3 no_ 03 o auto de e';.ibiç1io e 2.l'~ensão de

't:us E;alÕ68 c duns l:ltn.o du tin'tc. lLoncionada.

As fIa. 04 e OS o depobantc dos :PiJ?to:.-os.

~. I

de 1990

Juizo DA -llL.A ZONA ELEITORAL

ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE_--!C"'....II,\D"ill]n"'."'s _

Ofrcio H9S5/91

C••pin.s, 15 de feyereiro de 1991

Senhor Presidente,

de, .1ndlC1.ado.

t'1l:'rjti~~Jmn ..lu;;,::

lnqltlr 11 fi Ilfl 1•.":411 I L lt'J I O:,IJ)

WLADIMIR VALLBR
Juis d. Z75•• Zona Eleitor.l

E. .tenção •••nifest.ção do Doutor
Pra.otor de Justiç. nos .utos do Inquérito Polici.l-H' lZ/80 •
instaurado p.r••puração de criae eleitoral, sirTo-.e do pre
sente para solicit.r de Voss. Excelência infora.çõ.s de ter o
indiciado H.lson M.rqueselli, RG. 4.394.310, br.silelro. c.sa
do, natural de Pir.ssanunla-SP., n.scido .. Z9.10.41, filho de
Bttore M.rqueselli e Pri•• Bonesso, residente n. cid.de de Pi
rassunUDI' ã Ru. SIqueir. C••pos, Z.665, sido diplo••do Deput.
do Pederal n.s últia.s eleições. . -

Aproyeito a oportunid.de p.ra apre
sent.r • Vossa Excelênci. protestos de e.ti•• consider.ção •

"1 f·tudo d.

I
fi"" TlIJllI:..J .. r1t:t~ il"to~ d~ quE"' C' lnt1JCl.r.J·'

tç" r,::(I:oitr:; f.1<tpl.Jt.tdO !,",pdor-,,,,l no (llt.tmn pleito E!l(?ltor.~l.

So C:OI"lTl' O\L.dC". () fl;t.O. Ct l:..on,pt:.'t.~IIC.·-,

p ... t·l:! cOflh~c:ill1l?nto cl ..t evc.?n!:ua1 aç.,;{) pl'nri] ii ~(Y; propos1 d úr'l i

dG!::i1 oc:ad,,," p6r.,\ (,J E::c.~l=o f-'õ'etór.lo. n~!:õ t.c!!r-mos do dJ.Gp05tC no

..... tt.JgCJ 11):.!, I, d)~flE'{l "~", dd Con!:titl1it;l1o FcrlE'raJ.

Requeiro••"ssl.n, se ot1c;e ..10 E. Tt-lL.,·

rli:d SItJJerior E.h:)tOÕLd, 5<-o!lt:itandc. ..I confJrmé>i'::'~o di. Eh:ü~dj

Excel.ntr••i.o Senhor
Doutor Sydney Sanches
DD. Mini.tro Presidente do
Blrelio Tribun.l Superior Eleitor.l
BRASfLIA-DJl.
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Acuso recebimento do Oficio 9 85/91, de 15 de fev~

reiro de 1991, mediante o qual V. Exa. so icita a esta Presidi~

cia informações eleitorais de caráter personalizado do Sr. NE~

SON Ml~QUEZELLI, com a finalidade de instruir o Inquérito Poli
cial 119 12/90.

Esclareço a V. Exa. que determinei seu encaminhame~

to, por ofício, cópia anexa, à Egrégia Presidência do Tribunal

Regional Eleitoral de são Paulo, para a consideração que possa
merecer.

de 1991.

9 85/91, desse Jul
MARQUEZELLI foi o1ei

O, pela Coligal/ão União
sido diplomado em

CJ1i'ü'liJ·:.E. / S.F.-

Sirvo-me do ensejo para apresentar aVo!
sa Excelência os protestos de meu elevado apreço.

Adivf;-;-
preside~~

Outrossim, esclareço a Vossa Excelência
que pedidos de informações a respeito de diplomação de candida
tos aos cargos mencionados no artigo 30, VII, do Código Eleito
ral, devem ser endereçados a este Tribunal, que é o competente
para o ato.

Em atenção ao of
zo, informo a Vossa Excelência que NELS
to Deputado Federal no pleito de 3.10.19
por são Paulo - PTB, com 31.533 votos, te

13.11.1990.

A Sua Excelência o Doutor WLADIMIR VALLER,
MM. Juiz da 275a. Zona Eleitoral.

Senhor Juiz Eleitoral.

a V. Exa.

Brasília, 27 de fevereiro d~

a garantia

Senhor Juiz,

Ofície n9 178'

Exmo. Sr.

Dr. WLADIMIR VALLER
DD. Juiz Eleitoral da 275~ Zona - Campinas
Rua General Osório 649

13013 Campinas SP

DATA
. Ol(c lA.<M..lN d I q(UH_,.';',..df ~ '~'+II_
.'L~bl ~'lb' "I.IIU'o

,... .., .._.. -_..oficio n9 177 • Brasilia,27 de fevereiro de 1991

C A M P I NAS

~I~VDE
~~ua/mf

S P

Senhor Presidente,

Encaminho a V. Exa., anexo, para a consideração que
possa merecer, o oficio n9 85/91, de 15 de fevereiro de 1991,

firmado pelo Exmo. Sr. Dr. WLADIMIR VALLER, Juiz Eleitoral da
2759 Zona - Campinas, mediante o qual requer a esta Presidência
informações eleitorais de caráter personalizado, com a finalid~

de de instruir o Inquérito Policial n9 12/90.
Aproveito a oportunidade para ren var a V. Exa. a

garantia de minha alta estima e distinta co ·deração.

SANCHES

r'r·~·!·· ... 1 '~'·"'1..0V."",;':, I I.' ; .• ~:..... ~.. p.........

, '."/' r'o • o '. ~:~ il it.\o~: di :J i:.~ .
~~"" ~"tCÀ.=o· "W ·ô-ctt· j"M,'0(L. V~

~;,~",::IS. ,._"~__~" ,,.,.:t1

--_·_·_-_·..··......····_·--··F

Exmo. Sr.
Desembargador ALOYSIO ALVARES CRUZ
DD. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral

São Paulo SP
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MINIS-rnRIO PÚBUCODO'ESTADO'DE SÃO PAULO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Tendo em conta o fato de que o indiciado é atual
mente Deputado Federal, consoante se verifica do ofício a
fls. 29, requeiro, com base no artigo 102, l, al!nea "ali, da

Constituição Federal, ~ remessa dos autos ao Exmo. Procurador
Geral de Justiça do Estado.

Campinas, 04 de abril de 1991.

PROTOCOLADO N.13.274~91 - MP.

I - Deputado Federal Nelson Marquezelli.

Ref.: Inq. Pol. 110/90 - '80. D. P. Campinas.

N. 12/90 - 275a. Zona Eleitoral / campinaá.

fm-.dL.

Em face da competência determinada

pelo artigo 102, inciso l, alinea "b", da Constituiç!o

Federal, encaminhe-se o presente inqu6rito policial ao

daGeralProcurador

UIlMO DI: UCl:lIIlIJ:nCl

I: REVIBAo DI: .IOCJ:BBO

"0 ,.~o, ~r,:)"hO d. ,.",.
ANTONl~L~I DAL POZZO

Procur ~ral de Justiça.

Esns AUTOS FORAM RECEBIDOS, CONFERIDAS

AS FOLHAS E REGISTRADAS EM MEIO MAGNtTICO NAS DATAS E

100M AS OBSERVAÇOES ABAIXO:

INaUERITO NR. 863-0
ORIGEM: SAO PAULO
aTO. FOlHAS: 00036 aTO. VOLUMES: DOi
DATA DA ENTRADA: 15/0~/q~

RELATOR: "IN. CELSO DE MELLO
DI STRIBU ICAO EM Iq/DHq~

Excelentissimo Senhor Doutor

RepOblica.

Distribuidor.

'm2,,~~,:_~_~º~,~_,~~.U7'}1

tf:d)QE~'\tC
~

Nos termos da manifestação do Dr. Promotor,

remetam-se estes autos ao Excelentissimo Senhor Procurador _
Geral de Justiça do Estado.
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'fK1IHO DK COICLU •'lo

raço eate autoa concluaoa ao !xp). Sr. Kinietro Relator.

Supremo Tribunal rederal, 10 de ()..kQ" de U,••

COMINo DE CONSDIUlCÃO E JUSTIÇA E DE BIPACÃO

OFICIO N' 31S1P. DE I"..•

• Solicitaçlo de licença prévia, pelo Supremo
Tribunal Federal. para apreciar delllÍncia contra o
Deputado Nelson Marquézalli.

Autor: Supremo Tribunal Federal
Relator: Deputado Valter Pereira

l-RELATÓRIO

Pelo Oficio n' 3IS/P. de 3 de março de 1994. O Excelentissimo Sr.
Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal. Sr. Otavio Oallolli. nos termos do art.
S3. I ,. da Constituiçlo Federal. solicita a esta Casa licença prévia para apreciar denúncia

apresentada pelo Procurador-Geral da República. Or. Aristides Junqueira Alvarenil. na
qual imputa 10 Deputado Nelson MarqueZlUi Ocrlllll d. daImIo (lnlIO 33' do Código
"-1).
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o denunci.nte embasa seu pedido 110 &to de o Sr. Deputado

.... MarquezeIli ter desacat.do o Inspetor de Trifcgo Eltlldual. Joté lobeno Luccllin,

...ale. 110 exercicio de suas funções. tentou obstar • pichIçIo de propapada poIílica

....cio km 104 da Vi. Anhanguer•.

Pede o denunciante••través cio Supremo Tribunal FedcraI. pelo seu

PraiIIaIte. o Sr. Miniltro Octivio Oalloui. licença prêvla71'eIt. C COIlJIRSSO para o
recebimento d. denúncia e prosseguimento do feito.

Nilto consiste o relatório. .•

11· CONSlDEIlAç6ES PRELIMINAJQ:S

A'litulo de c:onsideraç6es prcIiminareJ. hi que se fazer aJa
-*rio tobre u prerrogativu cios parI_tares.

A nossa Cart. Política de 1918 rntiluiu. pleMmenIe. u

pnrroptiYu bUicu cios parlamemares, principalmente • inviolabil~ e • imunidade.

EIIu prerrogatiVl5 visam prdI. fade • favorecer • inltituiçio

....-ar. prantindo • .... independência perante os outros Poderes (Executivo e

ltIdiciirio).

Somente em detectar. natureza do processo COI1Ira o Deputado•
se política ou de interferõncia de um Poder no outro. é que Clti o limite d. imunidade

J*Íanontar.

Tod.via somente apó. o Deputado Nelson M.rquezelli
derender-se. usando as prerrog.tiva. constitucionais e do Regimento Imemo d••mpla
defesa e do comraditório. é que se poder. aquilatar o .Icance do pedido do Supremo
Tribunal Federal.

Déve-se deferir o prazo regimem.1 de 10 (dez) sessões para que o

Deputado Nelson Marquezelli use • faculdade que lhe é garamid•.

o Relator. atento ao procedimento que é observado por elta
COlIliuIo de Justiça, reserva-se o direito de proferir seu voto conclusivo .pó. o Sr.
Deputado Nelson Marquezc:1Ii exercer. ou nio•• f.culdade que lhe é usegurada.

ÇQM'Ml0 DI CONmTIllçl0 E.rumçA E DE REDACÃO

•Ainviolabilidade. do latim itlvlNlols, signiflCl o que Crapcitado.
Iim, que nIo se quebra. entendendo-se a prerrogativa ou privilC!io. outorPoo • _

coiIIIs ou pcuou, em vinude do que nio podem ser atingidos. moIesiados, violados. A

iIMoIabilídadc parlamentar é .tribuída i prerrogativa cios represenIlllIes cio povo ou
COIIIRJIiscu como pranlia du opiniões. palavras e votos, qui rnanifesJamn 110 exercicio
.. _ deIcpçIo.1Cja,dorante u reuniões. seja fora deIu.

É. usim. • segurallÇl i liberdade de manífeltllÇio de IeUS

,..-os.·. define.. De PIicido e Silv•• Vocabulirio juridico. Ed. F_.

Excluindo d. tipicidade peaaI os crimes de opiniIo. ala

iIIvioIaIliIida é denominada material. pois protege o parlamentar l1C1 exercicio cio llIlIIIIaIo
lIOl' aqudes crimes. É o que dispõe o artigo 53 d. ConItituiçio Federal. I·ULATóRIO

Ollcio n· 311M', DE 1994

Solicita liCCllÇl prévia, nos tennos do an.
53, § 1°, da ConstilUiçlo Federal, para lIJlRCÍa'
clenllnci. ofen:cida COIIII'l o DepIilado Nelson
Marquezelli.

Aalar: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Ro1alar: Deputado MAGNO BACELAR

Por relacionar-se com o processo. que é o inltrumento lepI para
~ de um fato penalmente relevam... imunidade, propriamente dita, clida COIIIO

1orJtW. Nlo exclui o crime••nte. o pressupõe. mas impede o processo.

E. usim. nio poderi o par1amenIar ser preso nem procaIIdci
ailaiDIIIIICIII.. sem que haja licença prévia da corporaçIo • que patcncc. salvo em

fiaFatlle de crime inafllllÇivel. C.so isto ocorra oslUIOS~'• Cua • que
patcnccr o parlamemar. para que delihere !Obre a prisio c lU! . ou nio • de

culpa (artigo 53. § 3° d. CF/I988).

CabaIdo ao Supremo Tribunal F.... • COIIlflIIàlCia
~ de processar e julpr o pari_ar. ale llIo podcri ....10...... que

pmiameme O permii~. ClSl Coogressu.1 competeDle.

lForam no exercicio do mandato que OS fitos, lIribuidos ao
Deputado Nelson Marquezelli. perpetraram-se.

. A Constituiçio Federal somente saJvaauarda o .-nan-.r _
Mos.. opilIiIo. Se ocomram fitos eltranhos • prOIcçio _i1l1CioM1•• licença 'hi de
.,deferida. IlIIUnidade llIo é Iinõnimo de impunidade.

EIIa Comiulo de COIISIhuiçio e Justiça, poréIn, llIo pode f_
... juizo de culJMbt'idade !Obre • conduta do Deputado Nelson Mll'qUCZdli. ClIO tenha
ailtido. Somenle o STf é que detém a competõncia para juIsar • qualio.

Através do Ollcio 0° 385/P. de 03 de maio de 1994, o

Excclemlstimo Sr. Minittro-Presidente do E. Supremo Tribunal Federal solicita a esta

c.. Lqislativa • necesária liceIIÇl prévia para que posaa aquele Tribunal apreciar •

damncia oferecida contrlI o Sr. Deputado Federal Nelson Marquezielli.

O pedido de licença fulcra-se no an. 53. § \0, da COIIJlÍIUiçIo
Fac1InI ele 1911.

OI autos eslIo devidamente illSlnlidos, nos tennos cio an. 249 cio
IlqimcakIImano cinta Cua.

OI fatos que originaram o procmo pemI de que ora IC cuida
oc:ormam no di. 111 de julho de 1990•• altura do Km 104 da Via Anhanauera. no Eatado
ele SIo Paulo, quando entIo o deounciado NelJoo Marquezelli teria desIlcatado O IJIIPC'Or
de TriféIo Esladual JotC Roberto Lucchin, porque este obstava. pic1ull'lo de propapoda
poIltica no local indicado. O denunciado ieria ameaçado a vltillll, dizendo que iria fazer

com que o .DERBA a dispensaue, jWllamente com seus superioml. Por .... motivo, o
diaDo MinistCrio PI1bIico Federal denunciou o Sr. Nelson Marquezelli COfIIO incuno no art.

331 cio CódiIO PeaaI (desacato), SlVeilO' pena de detençlo de.:eis~. dois IDOS, 0\1

maIIL

É o relatório.
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OficIO n' 385·P/94, do STF

Conforme preleciol1ll o festejado Jose! Afonso da Silva, as
prerrogativas são eSlllbelecidas menos em favor do congn:ssista que da instituição
parlamentar, como garaniia d,; sua independência perante outros poderes constitucionais.

No'cllSo presente, es1llmos diante da chamada iinUnidade formaL
Trata.-se de prerrogativa processual, que não exelui o crime, mas impede o JlI'OCOSSo ate!

que a Câmara dos Depullldos conceda licença para tanto. Por isso mesmo, sobresta-se a
causa e suspende.se o lnpso prescricional pertinente à pretensão punitiva do Estado,

De acordo com o procedimento consagrado por esta Comisslo, o
qual, mais do que observar o art. 251. lI, do Regimento Interno da Casa, homeDllgeia o
direito constitucional do acusado ao contraditório e à ampla defesa,' faculto
preliminarmente a palavra ao Deputado Nelson Marque:zelli ou ao seu representante, no
pmzo de dez sessões. para somcnte depois concluir pelo deferimento ou indeferimento do
pedido de licença.

Requeiro, pois. à Presidência da Comissão se digne intimar o
acusado para a faculdade que lhe é concedida, após o que decidirei.

É" o voto, no momento.

Sala da Comissão. em~de vl.,,( d';J99:Ú

·---~~4~
Deputado MZO ~JELAR . .

Relator

OF.P. n050W7
Brasllia, 27 de novembro de 1997.

Senhor DepU1ado,

De ordem do Presidente da Comissão de Constituição é Justiça e de
Redação, Deputado Henrique Eduardo Alves, venho pelo presente comuní= que o SUptemo
Tribunal Federal, por meio de seu Presidente, nos termos dos §§ I° e 2" do art. 53 da
Constituição Federal, solicita licença para processar criminalmente Vossa Excelêncill.

Envio, em anexo, côpja do Oficio nO 385.PI94, daquele Tribunal, e
comunico que Vossa Excelencia poderá, a panir do recebimento deste, apresentar defesa
escrita no jllUO de dez sessões, de acordo com o preceituado no inciso lI, do art. 25 I, do
Regimento Interno.

Fica Vossa Excelencia, pelo presente, notificado para todos OS efeitos
legais e regimentais.

<, ~

u4t:J~...;
SÉRGIO SAMPAIO CONTREmAS DE ALMEIDA

Secretário

À Sua Excelência o Senhor
Deputado NELSON MAllQm:l.ELLl
Gabinete 920, Anexo IV
NESTA

Nos termos·doinciso lI, do art. 251, do Regimento Interno, oSr.

Presidente determinou a abertura de prazo para a apresentação de defesa escrita.· a partir de

28111/97, por 10 (dez) sessões, sendo a mesma apresentada dentro do prazo, em 03/12197

Sala da Comissão. em 03 de dezembro de 1997

< .~ .'
,1 17/, ~~.,, ..J'..-<.(,.!r.. (.

SÉRGIO SAl'tIPAIO tONTREI S DE ALMEIDA
Secretário

~O. Sr;,Presidente da. Comissão de Constituição e Justiça e de Redação

,".:..
(Processo n° 3851P de 1994)

Atendendo a despacho do eminente Deputado Magno
Bacelar. digno Relator do Processo em eplgrafe, estou oferecendo, nesta
opórpmidade minha Defesa.

Ressaltaria, de plano, que a ins!a"lIaçào do Inquérito
Policial, fruto de vindita entre simpatizantes de minha candidatura à
Deputado Federal, no pleito de 1990 e Policiais Rodoviários Federais em
momento de desabafos momentêneos. teve e teria como meta a
desestabilização de minha candidatura.

Acrescentaria, que em despacho de lavra do eminente
Relator do Supremo Tribunal Federal foi ressaltado que "No delito
tipificado no art. 328 do Código Eleitoral, recOllheço, quanto a ele, já
se consumou a prescriçãopenal, tal como acentuado pela douta PGR"
(1Is. 2). .'

o plus que caracteriza a denúncia ofertada ao
Ministério Póblico Federal· foi uma discussão no calor do. embate do
Processo Eleitoral e a imunidade fonnal e .material tem que ,ser
rea1innada no processo tendencioso' contra esse parlamentar.

Ademais, o fato narrado na denúncia é datado de 18 de
ju1ho de 1990 e passado mais de sete anos sem que t~ii. h8.)lidó Ó
recebimento que implicaria a interrupção do lapso prescricional. . .

Montesquieu a1inna que: "A experiência etema mostra
que todo homem que tem o poder é tentado a abusar dele; vai até onde
encontrar limites. Quem o diria? A própria vil1Ude tem necessidades de
limites. Para que não se possa abusar. do poder é preciso que, pela
diaposiçlio das coisas. o poder treie o poder" - ''Do Esplrito das Leis" 
difusão européia do livro, 1962, Ivolume, págs. 179-180.

'A Câmara dos Deputados, através da douta Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação irá espancar quàlquer tentativa
sórdida de macular a honra que carregam1idOS meus antepassados e irá
arquivar tal pretensão descabida e inóc . :u....

Sala das Reuniões, e ~Dl- dezembro de 1997.
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coMISSÃo DE CONSmuIÇÃOE JUSTlÇA.EDE REDAÇÃO·

NOTIFICAÇÃO

De ordem do Senhor Presidente da ComissIo
de Constituição e Justiça e de Rettação, Deputado J0s6 Carlos Aleluia,
venho pela presente comunicar a Vassa Exccl!ncia que se encontra

. previsto para entrar em pauta, nas Reuniõcs Ordinárias desta
ComissRo, a !;crem realizadas a partir de 13/04199, às 14:00 horas, o
Oficio n° 3S5-PI94, proveniente do Supremo Tribunal Federal, em
que aquela Corte solicita autorização desta Casa Legislativa para
processar Vossa Excelência, com base no que estabelece o art. 53, §
1°, da Constituição Federal.

. Na oportunidade, coloco a Tribuna desta
Comissilo à disposição de Vossa Excel6ncia, para apresentação de
defesa oral, se fO'r o caso.

Brasllia, 12 de abril de 1999.

. 6~;.Ó-f~:
sÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Secretário

A Sua Excelancia o Senhor
Deputado NELSON MARQUEZELLI
Gab. 920, Anexo IV
NESTA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

OFíCIO NO 385, DE 1994

Solicita licença prévia, nos
termos do art. 53, § 1°, da Constituição Federal,
para apreciar denúncia oferecida contra o
Deputado Nelson Marquezelli

l-RELATÓRIO

Tratam os autos de pedido de licença prévia, nos termos do
art. 53,.da constituição Federal, para apreciar denúncia apresentada contra o
Deputado Nelson Marqueze1Ii, como incurso nas penas do art. 331 do Código
Penal, pela suposta.prática de crime de desacato a funcionário público.

Os fatos que originaram o procasso penal de que ora se
cuida ocorreram no dia 18 de julho de 1990, à aitura do Km 104 da Via

. Anhanguera, no Estado de São Paulo, quando então o denunciado Nelson
Marquezelli teria desacatado o Inspetor de Tráfego Estadual José Roberto
Lucchin, porque este obstava a pichação de propaganda política no local
indicado. O danunciado teria ameaçado a vitima, dizendo que iria fazer com que a
DERSA a dispensasse, juntamente com seus superiores. Por esse motivo, o
digno Ministério Público Federal denunciou o Sr. Nelson Marquezelli como incurso
no art. 331 do Código Penal (desacato), sujeito à pena de detenção de seis
mllSés a dois anos, ou multa.

Na forma do art. 251, li, do Regimento Interno, foi
apresentada defesa prévia, em que o Parlamentar envolvido alega que "o plus
que caracteriza a denúncia ofertada ao Ministério Público Federal foi uma
discussão no calor do combate do processo eleitoral e a imunidade formal e
material tem que ser firmada no procasso tendencioso contra esse pariamentar".

Compete-nos, no momento, concluir pelo deferimento ou
indeferimento do pedido pronunciado pelo STF.

É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

A imunidade parlamentar é prerrogativa assegurada aos
membros do Congresso, para que estes possam exercer suas funções livres de
abusos e violência por parte de outros poderes constitucionais.

É sabido que muitas ações judiciais intentadas contra
parlamentares visam a coibir sua atuação como membros do Poder Legislativo,
quando o exercício dessa atividade cria embaraços aos interessados de certos
grupos ou de certas pessoas.

A respeito desse tema, citamos o comentário do Senador
Argemiro de Figueiredo, publicado nã Revista de Informação Legislativa de junho
de 1995, assim expresso:

"Uma assembléia de representação popular não vale apenas
pelos elementos individuais que a compõem, mas se sobrepõe a todos. como
expressão de um Poder que exerce e encama a própria soberania nacional. Uma
delegação da soberania não pode sofrer restrições nem embaraços. Há de ser
livre e independente. Os delegados do poder soberano, no exercicio das funções,
não se constituem privilegiados porque o sejam individualmente, mas o são
porque representam a coletividade, a nação inteira, em cujo nome agem e cujos
interesses defendem:

A imunidade processual tem como consequéncia não poder
o Congressista ser preso ou processado sem a devida autorização da Cámara a
que pertence.

Segundo José Afonso da Silva, "a imunidade (propriamente
dita), ao contrário da inviolabilidade, não exclui o crime, antes o pressupõe, mas
impede o processo. Trata-se de prerrogativa processual. É esta a verdadeira
imunidade, dita formal, para diferençar da material. Ela envolve a disciplina da
prisão e do processo de congressistas.

Neste caso, o Congresso concede ou não a licença, a
pedido do Supremo Tribunal Federal, com fundamento em decisão política sobre
a conveniência e oportunidade do procedimento. Não se pronuncia o Parlamento
acerca do mérito da questão, não havendo abordagem sobre culpa ou dolo do
acusado, nem mesmo análise dos pressupostos processuais e das condições de
validade da ação penal.

Assim, quando se defende o pedido, isto não significa que
se reconheça a procedência da acusação. Tampouco, a denegação da licença
implica o inocentamento do acusado. Trata-se apenas de julgamento político.

O que se verifica é se o congressista foi envolvido no
procasso por 11)0livos polilicos: se há evidência de coação ou perseguição para
impedir a ação do parlamentar, se o móvel da ação penal é de natureza política.

No caso em tela, afastado o delito tipificado no art. 328 do
Código Eleitoral, em face da prescrição reconhecida pelo próprio STF (ft. 40),
sobra apenas o crime de desacato previsto no art. 331 do Código Penal.

Ocorre que o crime de desacato pode ser perpetrado através
de palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física,
ameaças, gestos obscenos, gritos e outras formas. Analisando-se os termos do
Inquérito nO 863-0/140, verifica-se que o alegado desacato teria sido praticado
através de palavras apenas, no calor de uma discussão acerca de direitos do
candidato, envolvendo propaganda eleitoral, em 19901

Resta óbvio, pàrtanto, que a hipótese não é de imunidade
formal, e sim material, consubstanciado no art. 53 da Constituição Federal, que
diSpõe:

"Art. 53 - Os Deputados e Senadores são invioláveis por
suas opiniões, palavras e votos."

Neste caso, não há que se cogitar de lícença para processar
e julgar o Parlamentar acobertado pela inviolabilidade quanto a suas palavras.

Diante dessas considerações, voto pelo indeferimento do
pedido de. licença prévia, formulado pelo Supremo Tribunal Federal, através do
Ofício nO 385/94.

Sala da Comissão, em J +- de o 3- de 1999
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" , DE 1999

Indetere pedido de licença previa
pam processar o Depu!ado Federal Nelson
Marquezelli, fonuulada pelo Supremo Tnbunal Federal

A CÂMAllA DOS DEPIITADOS resolve:

Art. I" É indeferida licença para processar o Deputado

Nelson Marquezelli, fonuulada pelo Supremo Tribunal Federal através do Oficio

n' 385·P/94. nos tenuos do art. 53, § I', da (';onstituiçào Federal.

Art. :!" Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publieaçào.
Art. J(\ RevoganHie as disposições em contrário.

Sala da CmOlssão, em de ?
'w?

Deput
v

LuIf ANTONIO FLEURY
Relator

111 . PARI'CER DA COMISSÃO

/\ COl11ls:do de Constituição c Justiça c de Redação, elll

reunião ordinária renlizudn hoje. ao apreciar o Olicio If 385-1'/94. do Supremo

Tribunal F~deraJ. que "sohcllll IÍI;cllça prévia, nos tcnnO$ do art 53, § I". dH

Constituição Federal, para apreciar denúncia oferccH.Ja ·conlm () Deputado

Federal Nelson Marqllcz~Ili". 0P1l1()1I pela nfio COIlCC:iS:'i.O dil licença pam

processar o Deputaoo Nelson Mnrquúl.clh. por ~O orinta) \"nh'~ t~1\nnhcl~. nus

tennos do parecer do Rdat{lr. Deputado 1.lIí:l. Antônio HClII')

I.:.stlvcrmn pre:-icntcs os ScnllOrcs f)cplltado~t

(jt.:O\i.1I1 Frt:ita;-, ~ Prcsll]cntt.: t:111 c'\crcid{l. Jo:;c Rohertu

Batoclllo e lnaldo Leitãll ~ Vlce-Presidentc~. Anlônill Caril':' J\.omlcr j{Cl~.

Eduardo Paes, Moreira Ferreira. Cezar Sdl1ntlcr. Maria l.f1cla. MCI1lJcs'Rlbclw
Filho, Osmar Scrraglio. Renato Vianna. Aloysio Nunes Ferreira. André Benassi.

Leo Alcimtara. VIcente Amld:l. Zenado Coutinho. Zulaíê Cobra. Antônio Carlo~

Blscam. Geraldo Magda. Marco~ Rolim. Gerson Peres, Caio Rlcla. I.Ul/

Antõn\o Flcu1)", MlI~5a Dcmcs. Fcmundo Comju. José Antônio. Sérg\q M1randa.

Bispo Rodngncs. Claudio Cnjado c De Rosinha,

Sala da Couussào, "'." l3.de~~j7J.99'i

.</~
/( ~'Y.'

Depu!ad,) Gltov-AN FREITAS

Vlcc-Prc:'lf.lcnte I1U cxcrcicio da Presidência

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PIlOJETO DE RESOI.l"Ç,i.O I....' , DI'; 1999

Indcfcn.: pedido de licença previa
para processar o Deputado Federal Nelson
Marquczelli, fonnulada pelo Supremo l'ribuoal Federal.

A Cti.~IAIlA DOS D!-:I'l'T\DOS resolve

Art 1" L mdelcrida licença para proce~sar () lJcputmlo

Nelson Marqllt.'zt:lh. t<lnnulJdn pelo Supremo TnbUl1í11 Fedcw.l através do ülich\

nO 3R5-pi9..J, nos tenl1o:, do mi 53, § Jl'. da ~'onstlltliçfi() Federal.

Art 2" F~\a RC:lo\uç.iu ~ntra em \igur na dma d~ sua

pllbllCOçiio

Art ~" Re\"ogmn~$c 0:-; dlsposíçôc~ em cOlltn.irin

Sala da Ctm\lS~i\o. em tk

/:--
Ikpu!ado W,OVAN FRI,II"AS

PI'~~ldcn\~ em c\.~l'dd()

OFÍCIO N2 790-P, DE 1997

( Do Supremo Tribunal Federal)

SoIici1a licença prévia, nos lermos do artigo 53, § 1·, da Constiluiçio Federal, para
apreciar queixa-crime oferecida contra o Deputado Federal Eurico Miranda: tendo
parecer da CornissAo de Constiluiçio e Justiça e de RedaçAo, pela não concessAo da
licença.

SUMÁRIO

I· Oficio

11- Na Comissão de Conslituição e Jusliça e de Redação:
- Nolificação
- Prazo para apresentação de defesa escrita
• Defesa escrila oferecida pelo acusado
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

22m 15~7~ 039441
~~:Z1"or. m:UlIICltaEs

T' _,__ o "fffi'ií;oLn roruL

Of.W!790/P EIlI "'Jde~ .....b...de 1997.

INQUÉRITO N° 1344
QUERELANTE: Parmalat Indústria e Comércio de Latici

nios S/A
QUERELADO : Eurico Miranda

AComlulo de COIIlIÚtuiçlo e Jurliça e de Redaçlo,

..'''0' M ~

Senhor Presidé~te,

Solicito a Vossa Excelência se digne
submeter à Câmara dos Deputados, nos termos do art.
53, S 10, da Constituição, este pedido de licença,
para que o Supremo Tribunal Federal possa apreciar ,a
?ueixa-crime constante dos autos do processo em
epigrafe (cópia anexa), oferecida contra o Deputado
Federal Eurico Miranda.

Renovo a Vossa Ex.celência o testemunho
do mais alto apreço e consideração.

Ministro CELSO DE MELLO
• Presidente

Excelentissimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA
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•. 1

INQ1JÉRrTO N. 1:344-5 DISTRITO FEDERAL

QUEIXA-CRIME

EXC~LENTÍSSIMO SÉNHOR MINISTRO PRESIDE~
, EGREeIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

procnrar o Armando e contar pra ele,

,porque pra' mim o Annando está acima de

qualquer suspeita. Eu nunca pedi um

árbitro ào Armando, nunca rechlmei de

nenhuma arbitragem, até quando a

arbitragem prejudica o Vasco, eu não

tenho vindo reclamar com o' Armando

porque cu acho que ele é um ...; se ele não

4er jeito ncssa arbitragem, ninguém vai

dar. Agora, eu tinha obrigaçíü? de vir aqui

dizer isso. E mais, e mais. Tinha obógaç~o

de dizer isso porque a partir 'do momento

que o Vasco passou a scr um dos favoÓtos
começaram a inventar uma série de coisas

pra' tirar... tirar o vaior dessa competição,

para dizer que esta competição tá armada,

pra dizer que... e eles já colocam esse tipo

de coisa, então eu acho que quando, toda

vez que se tiver uma denúncia, essa

denúncia deve ser apurada, deve ser

apurada, ,não pode deixar no vazio por

exemplo o que disse ° Wanderley, o que

disse o Leão, essas coisas não podem ficar

no vazio, tem que ser apuradas, tem que

ser dito, tem que chamar a

responsabilidade, pra dizer porque as

pessoas tão dizendo isso e foi esse o

motivo que eu vim hoje aqui na CBF para

falar com o Armando."

("Jornal das Seis", Rádio Bandeirantes

AM,doc.'02)

17 e dezembro de 1997.

stro SEP~ P:RT7· Relator

~

MUI. 9I:PÚLVEDlI PERUNCE
P';RMALAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICíNIOS S/A
MARCIO THOMAZ BASTOS E OUTROS
EURICO MIRANDA

PARMALAT INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE LATICÍNIOS S/A. inscrita no C.G.C.lMF sob o n°

49.647.647.000.107, estabelecida na' Capital do Estado de São Paulo, na

Rua Tenerife, n° 31, neste ato representada por seu Presidente, GIANNI

GRISENDI. vem, por seus procuradores (doc. OI), respeitosamente à

presença de Vossa Excelência para, com fundamento no artigo 40, inciso.

I. alínea "c". da Lei n° 5.250. de 09 de fevereiro de 1967. e observada a

competência fixada nos artigos 102, inciso I. "b". da Constituição

Federal. e 5°. inciso I. do Regimento Interno desta Colenda Casa, propor

a presente

~ : 1. Solicit.em~se·licença à Câmara cios Deputaaos
~:::cr~çã~~ocesso, suspenso, a lpartir desta data. o curso de

. 2. Indefiro, por ora, o pedido de busca e apreensão de
f:l.ta~ (f. 14). a. cuja conservação âispõe a querelante da notificação
prev~sta. no a:rt. 5a, § 3"', da Lei de Imprensa.

RELATOR

QUERELANTE:

ADVOGADOS:
QUERELADO:

contra o Deputado Federal EURICO MIRANDA, brasileiro. estado civil

ignorado, com endereço no Congresso Nacional. Câmara dos Deputados,

Praça dos Três Poderes, gabinete n° 420, Distrito Federal, pelos motivos

de fato e de direito que passa a expor:

Em entrevistas concedidas no último dia to
de dezcinbro às ClDÍSSOms de rádio GLOBO AM e BANDEIRANTES

AM, Que foram àO ar na cdi~ daquele mesmo dia dos programas "O

GloJio ESporlivo" e "JomaIdos Seis", o querelado atingiu frontalmente a

hdma dÍl' querelante, áo diVlllgar manlfestaçio de conteúdo

extreniÍt~ofensivo e de todo Íllveridico:

No mesmo sentido foram suas declarações

ao jornalista da RÁDIO GLOBO AM:

"Repórter Luiz Carlos Silva: - Alô

Wanderley Ribeiro, aquele abraço

Vandeco, estamos aqui na sede da CBF,

deixa eu aproveitar a presença aqui de

Eurico Mirandª, p'orque () VasGO já está

praticamente na grande tinal do título

brasileiro.

"Eu m;ebi lima denúncia vinda de Santos

de que bavc;ria 11m esquema por parte da

Pannalat para beneficiar o Palmcjras na

decisão e me deram até as vaJ!lI'Q QUe

eram na área de 300 QQQ e tal e eu me

senti na obÓllllçilo de vir aqui na 'CBE

A arbi~ragem preocupa também aõ va~co

da Gama, Eurico, uma vez que, o jogo do

Atlético. no Mineirão contra o Palmeiras

tivemos pênalti não marcado, ontem no

jogo do Palmeiras contra o Atlético gol

anulado, pênalti, mão que não houve, qual

é a posição do Vasco"da Gama?"
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Eurico Miranda: - Bom, eu, eu fiquei

preocupado com dois fatos, o primeiro

quando o Presidente do Flamengo

começou a dizer que o Vasco mandava na

Federação, agora lava mandando na CBF,

mandando no. Tribunal, mandando na

arbitragem e eu entendo muito bem qual e
a intençã!l, essa intenção ede cobrir seus

erros, seus próprios erros, e botar a

arbitragem contra o Vasco, ea primeira.

E o segundo fato foi uma ~enúncia que

eu recebi, eu recebi lima denúncia vindo

de Santos, em que haveria um esquema

é... por parte da Parmalat, e... e que até

deram os valores que seriam na ordem
de 300.000 para beneficiar o Palmeiras

na final da competição ell.... eu. eu nio

vim aqui para reivindicar nada com o

Armando Marques, porque eu nunca

pedi nada ao Armando Marques, nem

nunca reclamei nada pro A'nnando

Marques, porque eu acho que o

Armando Marques está acima de

qualquer suspeita.

Agora, vim trazer a ele aquilo que veio

ao meu conhecimento, quer dizer esse

fato de que o... haveria um esquema e

que ele estaria participando inclusive

desse esquema, na na na na informaçio

que eu tive ele estaria participando e ell

só vim passar isso pra ele."

("O .910bo Esportivo", Rádio Globo AM,

doc. 02)

O efeito bombástico de tais assertivas 

lapçadus Que foram às vésperas da decisão do Campeonato Brasileiro de

Eulcbol - pode ser avaliado pela ampla repercussão das declarações na

mídia escrita do pais.

Assim é que, no dia seguinte. a pretensa

"denúncia" foi divulgada pelos principais jornais que circulam no eixo

Rio-São Paulo.

A título de ilustração, cumpre destacar

algumas das matéPias estampadas nos periódicos:

"Denúncia de Eurico agita o Palmeiras"

(JORNAL DO BRASIL, doc. 03)

"Vasco mostra denúncia contra Parmalat

naCBF"

(FOLHA DE SÃO PAULO, doe. 04)

"Juizes 'no bolso'do Palmeiras?"

(JORNAL DA TARDE, "Esportcs". B.

doe. OS)

"Cartola do Vasco coloea Palmeiras contra

a parede"

(primeln página do DIÁRIO POPULAR.

doe. 06)

"Cartola do Vasco denuncia esquema

Parmalat na CBF"

(DIÁRIo POPULAR, "Esportes")

E. no corpo das reportagens, registrou-se:

"Eurico denuncia esquema PP

Dirigepte vascaino dá até o valor (USS 300
mil) que estaria sendo gasto pela Parmalat

para favorecer o Palmeiras

(...)
Eurico Miranda, vice-presidente de futebol

do Vasco da Gama, um dos prováveis

finalistas do Campeonato Brasileiro. jogou

mais lenha na fogueira da polêmica das

arbitragens ao denunciar, ontem á tarde. ao

presidente da comissão de arbitragem da

CBF, Armando Marques, um esquema

armado pela Parmalat de favorecimento ao

Palmeiras. Citou, inclusive, o valor do tal

esquema PP: USS 300 mil. O polêmico

dirigente vascaino alega que recebeu as

informações de corrupção de arbitragens

de uma pessoa ilustre de Santos, mas não

deu informações.

'Eu fiquei precupado devido a dois fatos.

Primeiro, o Kléber Leite, presidente do

Flamengo, começou a dizer que o Vasco

maJ.ldava na comissão de arbitragem, na

CBF, com a intenção .de encobrir os

próprios erros. E hoje eu recebi li

denúncia de uma pessoa de Sa.leI de

que haveria um esquema da Pannala••

de 300 mil, para beneficiar o Plllmeins',
declarou,em entrevista à Rádio Globo."

(A GAZETA ESPORTIVA. 02.12.97, p. 3.

doe. 07)

As demais publicações seguiram a mesma

Praticou, destarte, o querelado - de

maneln lIqra.te - o crime' de difàmaçlo,. imputando à querelante
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comportamento de todo infamante e desabonador, consistente no suposto

oferecimento de alta quantia de dinheiro (não se sabe a quem), em troca

de pretensos beneficios ao time de futebol que patrocina.

De rigor notar, nesse passo, que qUlça

movido pelo cego desejo de tumultuar o desfecho da competição

desportiva, não respeitou o querelado sequer os mais básicos principios

éticos, noticiando "denúncia" ablolutamente Infundada, imbuído tilo

somente do firme propósito de denegrir a bem sucedida co-gestilo entre

PALMEIRAS e PARMALAT.

o deScaso com a seriedade da querelante

na condução de seus negócios no Brasil foi total.

Com efeito, deqlonltrando a Intensidade

do dolo com que agiu - e extrema leviandade - chClOU o querelado a

manifestar descrença com relaçio à "denúncia" que levou ao

conhecimento da CBF!

Ora, se 1110 pode revelar a "foate", e se
ele mesmo c:onliJlera que a "deIlúacfa" do é verdadeira, ca.o

justificar U-Ia divulgado aOl ól'llOl de comualcaçlo?

Nesse diapaslo, vale conferir o quanto

salientado, com o emprego de aspas, pelo credenciado periódico

fluminense. JORNAL DO BRASIL: .

"Outra bomba estourou no final da tarde:

as declarações de Eurico Miranda, vice do

Vasco, de que haveria um 'esquema

Parmalat' para levar o Palmeiras à final do

Campeonato.

Eurico denunciou ontem, em encontro na

CBF com o diretor da Comísslo de

Arbitragem. Armando Marques, que

recebera informações, de Santos, de que

haveria um esquema para beneficiar o

Palmeiras na decido. O dirigente nIo

revelou quem teria feito a denúncia, mu

disse que tinha informações de que a

Parmalat teria uma verba de R$ 300 mil

para gastar com esse objetivo. 'Nlo

acredito que 1110 seja verdade, mas

estou cumprindo minha obrlpçlo de

avisar. Estou tnumltlndo o que me

pauram, de.sa••', disse Eurico."

(grifamos)

Enfim .moamo dUvidando da !Çn"çAo, e

recuqndo-se a jnformar o DOIDe til!; sua alcaada "fonte" 010 bcajtou o

"{miado em djvulp..la aos qualm ventos.

Os fatos ora narrados, destarte,

amoIIÍaDH'e como uma luva ao tipo penal insculpído no artigo 21, da

Lei de Imprensa.

Na lição do acatado mestre ANÍBAL

BRUNO, o delito em questilo "consiste não na manifestação de um

SÚllples juizo de vqlor, mas na imputação de um fato capaz de afetar a

boaf(J1lf/l da vítima." (Direito Penal, tomo IV. Ed. Forense. RJ, 1966).

o potencial lesivo da inverdade propalada

pelo querelado é patente.

Sim, porquanto o mesmo público que

acompanha passo a passo os r1esdobramentos do mais importante

campeonato de futebol do país, é também consumidor dos produtos

fabricados e comercializados pela empresa querelante.

A PARMALAT tem hoje em seus quadros

mais de 7.000 (sete míl) funcionários. Somente no próximo ano. a

previsão é de que venha a ínvestir R$ 100.000.000,00 (cem milhões de

reais) no Brasil.

Não resta dúvida de que possui uma

imagem pela qual deve zelar.

Releva sublinhar, nessa ordem de idéias, o

percuciente ensinamento do ilustre jurista MANOEL PEDRO

PIMENTEL acerca da possibilidade de ser a pessoa jurídica sujeito

pUllvo do crime de difamaçlo:

"Sujeito passivo, diferentemente do que

vimos na calúnia, será também a pessoa

jurídica, pois nela se reconhece um

conceito de respeitabilidade, que pode ser

atingido pela dífamação, quanto ao bom

nome conseguido no meio sociaL"

(Leiislação penal Especjal, Ed. Revista

dos Tribunais, São Paulo, 1972; p. 161,

grifo no original)

Tal entendimento já foi de há muito

sacramentado pela jurisprudência pátria:

"Segundo estilo acordes a doutrina e a

jurisprudência, as pessoas jurídicas podem

ser sujeito passivo, de crime contra a honra,

pois sua reputação e credibilidade são

passíveis de abalo, com reflexos em sua

vida econômica."
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(Apelação 638.729-9, E. TRIBUNAL DE

ALÇADA CRIMINAL. Relator Eminente

Juiz SILVA PINTO, 8" Câmara, RT

670/302)

P R E C L A R O M I N 1ST R O:

A grave acusação lançada pelo

querelado não encontra o mais remoto amparo na realidade.

É certo que, na condição de Deputado

Federal, desfruta da imunidade formal prevista no artigo 53, § 1°, da

Constituição Federal.

Ao proferir os dizeres ofensivos à honra da

querelante, contudo, não estava protegido pelo manto da imunidade

mmrlal, que garante a inviolabilidade dos parlamentares no que toca às

suas manifestações de pensamento.

Sim, porquanto é evidente que o preceito

~1: , +;~cional, ao garantir a liberdade de manifestação indispensável ao

pleno exercício do mandato, não confere aos Deputados o direito de

atacar a honra .alheia de forma leviana e irresponsável, em esfera

estranha à atividade parlamentar. com o nítido propósito de nodoar

a reputação de outrem!!!

. com a condenação do querelado pela prática do delito insculpido no

artigo 21, da Lei n" 5.250/67, inclusive no que toca ao pagamento de
" '"

custas processuaIs e honoràriqs advocatícios.

Termos em que, requerendo ainda a oitiva

das testemunhas adiante arroladas,

Pede deferimento.

.. :Q:::I:;;1'~'i~r~I997
Gianni Gl.'lse'ndi.

í 1--.
/7 -f-;"'" j./4..'l Vi
Mál:tio 1 nomaz tlásÍos'

OAB/SP - 11.273

,- l) i
_é ~ ~v ~k

Dora M. de Albuquerque Cavalcanti

OAB/SP - 131.054

1. Luís Carlos Silva
Rádio Globo
Rua do Russe1, n" 434
Rio de Janeiro - RJ

2. Paulo Edson
Rádio Bandeirantes
Rua RadIantes. n° 13
São Paul'" - SP

3. Paulo Sc':ciuc
Rua Tencrife. n" 31
São Pau).:' - SP

No caso vertente, considerando que a

"denúncia" não se relaciona, sequer remotamente, com o exercícío do

mandato parlamentar - posto que lançada pelo querelado na qualidade

única e exclusiva de Vice-Presidente do Clube de Regatas Vasco da

Gama - inevitável a conclusão pela inaplicabilidade do dispositivo legal

referente à imunidade.

Imperativa, assim, a prestação

jurisdicional, para o fim de resgatar-se o conceito e a imagem pública da

querelante, tão fortemente abalados pela maquiavélica iniciativa do

querelado.

As emissoras de rádio e televisão foram

devidamente notificadas. nos termos do artigo 58, § 3°, da Lei de

Imprensa, a preservar as fitas contendo as entrevistas contumeliosas (doc.

08).

Postula-se, desde logo, seja determinada a

busca e apreensão das fitas em questão, bem como sua posterior remessa

ao Instituto de Criminalistica, para que se proceda à degravação.

Isto posto, requer-se o recebimento da

presente QUEIXA-CRIME que, ao final, deverá ser julgada procedente,

OUTORGANTE'

OUTORGADOS:

PODERES:

PROCURAÇÃO

PARMALAT INDtSTRIA E COMÉRCIO DE
LATICÍNIOS S/A, inscrita no C.G.C.lMF sob o
n° 49.647.647.000.1 07, estabelecida na Capital do
Estado de São Paulo, na Rua Tenerife, n° 31,
neste ato representada por seu Presidente.
GIANNI GRISENDI, italiano, casado,
empresano, portador da Cédula de Identidade
R.N.E. n° D 18347-Q, domiciliado na Capital do
Estado de São Paul0. na Rua Tcnerife, n° 31.

Os advogados MÁRCIO THOMAZ BASTOS.
SÔNIA COCHRA;\/E RÁo, DORA MARZO
DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI
CORDANI e LUIZ FERNANDO SÁ E SOUZA
PACHECO, brasileiros. o primeiro e a terceira
casados. a segunda divorciada e o último solteiro.
inscritos na seccional paulista da O.A.B. sob os
n"s 11.273, 80.843. 131.054 e 146.449.
respcctivamente. todos com eSCrItório na Capital
do Estado de São Paulo, oa Avelllda Liberdade. n°
65. 13" andar. cj. 1302.

Todos os compreendidos pela cláusula adiudicia.
bem como para substabelecer. e em especial para
propor Queixa-Crime contra o Deputado Federal
EURICO MIRA:'\DA. com fundamento no
artigo 40. inciso I. alínea "c". da Lei n" 5.250. de
09 de fevereiro de 1967. obscn'ada a competência



18530 Sábado 1 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

fixada nos artigos 102, inciso I. "b", da
Constituição FederaL c 5", inciso I. do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal. pela prática
do delito insculpido no artigo 2 I. da referida Lei.
em razão das manifestações por ele proferidas, em
entrevistas concedidas no ú~'1J-(t;lY10 de
dezembro. às emissoras de rádIO Cir:0í3o AM e
BANDE~RANTES AM, que foram ao ar.
respectivamente, na ediç'ãü daquele mesmo dia
dos programas "O Globo Esportivo" e "Jornal
das Seis", de seguinte teor:
"Eu recebi uma denúncia vinda dc Santos de que haveria

um esquema por parte da Parmalat para beneficiar o

Palmeiras na dccisão e me deram até os valores que eram

na área de 300.000 e tal... e eu me s,en!i na obrigação de

vir aqui na CBF procurar o Armando e contar pra ele,

porque pra mim o Armando está acima de qualquer

suspeita, Eu nunca pedi um árbitro. ao Armando, nunca

reclamei de nenhuma arbitragem, até quando a arbitragem

prejudica o Vasco, eu não tenho vindo reclamar com o

Armando porque eu acho que ele é um, se ele não der

jeito nessa arbitragem, ninguém vai dar, Agora, eu tinha

obrigação de vir aqui dizer isso. E mais, e mais. Tinha

obrigação de dizer isso porque a partir do momento que o

Vasco passou a ser um dos favoritos começaram a

inventar uma série de coisas pra tiraram, tirar o valor

dessa competição, para dizer que esta competição tá

armada, pra dizer que." c eles já colocam esse tipo de

coisa, então cu acho que quando, toda vez que se tiver

uma denúncia, essa denúncia deve ser apurada, deve ser

apurada, não pode deixar no vazio por exemplo o que

disse o Wanderley. o que disse o Leão, essas coisas não

podem ficar no vazio, tem que ser apuradas, tem que ser

dito, tem que chamar a responsabilidadc, pra dizer porque

as pessoas tão dizendo isso c foi esse o motivo que eu vim
hoje aqui na CBF para falar com o Armando,"

("Jornal das Seis", Rádio Bandeirantes AM)
"Repórter Luiz Carlos Silva: - Alô Wanderley Ribeiro,

aquele abraço Vandeco. estamos aqui na sede da CBF,

deixa eu aproveitar a presença aqui de Eurico Miranda,

porque o Vasco já está praticamc~te na grande final do

titulo brasileiro.

0l'.P. n" 199
Blasilia, 15 de março de 1999,

Senhor Deplàdo,

De ordem do PresicIcnIe da Comisoio de Comtituiçio e JU!liça c de
RedaçIo,~ JOIé Carios AIc1uia, WDbo pelo JlICSCIIlC comUllicar que o Supremo
Traxa.J FcdcIal, por meio de _ PresicIcnIe, UM termos dos §§ 1° c 2" do Ilt S3 da
ComIiIuiçIo Federal, solicita licença pua processarc:riminaImente V...... Excelência.

Envio, em 1IllWI, cópia do OfIcio ll" 790197, daquele Tn1Junal, c
COIIIlIIIÍCO que V.- Excc1CDcia podcú, a portir do reccbimcnto deste, "Jl'C'lCIIW' defesa
c:ocrita 110 prazo de dez sessões, de acordo com o preceituado no inciso 11, do Ilt 251, do
RqimeDlo InD:mo.

Fica Vossa Excel!ncia, pelo Jll=IIIc, notificado pua todos os efeitos
Jesais C tq!ÍDlCI1lai•.

. 0.x{;7~' L' :..:.../.:.

SERGIO SAMPAIO CONTllEIRAS DE ALMEIDA
Sc=tário

À SuaExcelência o Senhor
Deput>do EURICO MIRANDA
a.binetc 420, Anexo N
NESTA

ExceIenÜSSlrT10 Senhor Doutor Presidente da Comissão de
constituição e JustiÇa

ProceMono
Querelante: Parmalat Indústria e Comércio de Laticinios Ltda.
auer.lado: DeputadO Federal Eurico Angelo de Oliveira Miranda.

ínclito Relator.

Eurico Angelo de Oliveira Miranda,
brasileiro, casado, deputaao federal, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob no. 339.697.797-15,
residente e domiciliaao à Rua Coelho Neto no. 60, apto. 601,
Laranjeiras, Rio de Janeiro, vem respeitosamente a Vossa
Excelência, nos autos do processo em referência, apresentar
esclarecimentos. na forma que segue

I
Antecedentes

Pretende a empresa querelante a
responsabilização do ora querelado, deputado federal, em razão de
supostas assertivas, todas ofensivas no entender desta, que teriam
sido vociferadas por este através de veiculo de comunicação de
massa.

Fossem as afirmações da querelante
corretas, ineXistiria subsunção destas as normas legais pertinentes,
mormente em razão de dispositivos constitucionais expressos, no
sentido de isentar o querelado. parlamentar eleito por expressiva
votação. de qualquer responsabilidade face a hipótese inequivoca
da imunidade parlamentar e. via de consequência. da excludente de
ilicitude.

Na verdade, o atuar do querelado limitou-se
ao exercíCio do seu munus, a lesão iminente de todos os cidadãos
brasileiros, bem como o inequívoco e incalculável prejuízo a própria

credibilidade do concurso de Loteria Esportiva administrado pela
Caixa Econômica Federal e as consequências nefastas dar
advindas.

Desta feita, Insiste-se em asseverar, com
toda a veemência, de que a pretensão da empresa Querelante
encontra obstáculos intransponíveis a sua própria admissibilidade e
procedibilidade. ante a hipótese inequivoca da imunidade
parlamentar a que faz jus o ora querelado, bem como, apenas por
amor ao debate, a inexistênCia do elemento subjetivo do tipo. o
dolo, necessário a exata caratenzação d realização da conduta
típica penal que se quer imputar.

Afigura-se. pois. a hipótese inequívoca de
grande aventura processual a qual se lança a empresa querelante,
fruto de inusitada construção cerebrina.

Senão vejamos

11
Da imunidade parlamentar. Da inadmissibilidade da pretensao
autoral. Da inequívoca hipótese da excludente de Ilicitude. Da

ausência do elemento subjetivo do tipo.

o querelado é conhecido dirigente da
agremiação desportiva Club de Regatas Vasco da Gama.
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encontrando-se no exercício de mandato parlamentar, deputado
federal, eleito no último pleito eleitoral.

Com efeito, chegando ao seu conhecimento
informações envolvendo possível fraude na arbitragem no curso do
Campeonato Brasileiro de Futebol, administrado pela Confederação
Brasileira de Futebol, o querelado, no pleno exercício do seu munuS
público, levou ao conhecimento de quem de direito. Diretor da
Comissão de Arbitragem, os fatos em torno do assunto.

Despiciendo ressaltar a relevância dos fatos
então relatados para toda a sociedade brasileira, uma vez que em
ocorrendo a possível manipulação de resultados envolvendo o
Campeonato BrasileIro de Futebol. eIs principais prejudicados
seriam os próprios cidadãos, pois, como é de conhecimento público
e notório, milhares de cidadãos procuraM acorrer-se dos concursos
administrados pela Loteria Federal sonhando com a conquista de
prêmios em torno dos resultados dos jogos, e via de consequência,
obter a almejada tranquilidade patrimonial.

Na verdade, não I,á que se olvidar de que o
querelado, consoante admitido pela própria empresa querelante (tls
10), não fez qualquer afirmação imputando à requerente conduta
reprovável:

"(...) chegou o querelado a demonstrar
descrença com relação à "denúncia" que
levou ao conhecimento da CBFI"

Com efeito, insista-se, limitou-se o ora
querelado a dirigir-se a quem de dlrelt", Diretor da Comissão de
Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, apenas e tão
somente informando-o de que recebera mformações, conforme
devidamente comprovado em matéria do Jornal do Brasil inform~~o
nos presentes autos pela própria querelante..Na mdlgltada matena
constam as palavras articuladas pelo querelado na ocaSião ?~ seu
encontro na Confederação Brasileira de Futebol com o mdlgltado
diretor:

"Não acredito que isso seja
verdade, 'nas estou cumprindo a
minha obrigação de avisar. Estou
transmitindo o que me passaram
de Santos"

Esta declaração foi veiculada por lornal de
leclda IdoneiaadE: - Jornal do Brasil -. restando. POIS. cabal f

"'V"J- vocamente eVidenCiado que o querelado. longe dE: atastar-s
ou até mesmo ignorar o seu munus público, jamais em tempo
algum, procurou denegrir ou atingir a honra de quem quer que seja

Depreende-se, de imediato. que não houvE'.
dOlo. o tmimus de difamar, que se compreende na "consciência E. .

vontade de atribuir um fato que se sabe idôneo a comprometer é·

honra alheia" (Paulo José da Gosta Junior, Comentários ao Códigc
Penal, Ed. Saraiva. 1996, p. 427); portanto. o querelado apenas nác
omitiU o que lhe informaram. asseverando, contudo. que nã~'

acreditava na informação que lhe fora transmitida

inobstante. apenas por amor ao debate
sequer se poderia falar na figura da tentativa, pOIS "inadmlssivt'
quando se trata de fato cometido por intermédio da palavn
oral" (Damásio E. de Jesus. Código Penal Anotado. Ed Snralv~

1998. p. 430.

Destarte. consoante manifestação e):Dress,
de toda a Doutrina. inclusive alienígena. sedimentada ern oe8180"

uníssonas de nossos Tribunais. o ânimo de narrar exclUI (; dail!'.
uma vez que "se a intenção do sujeito é apenas de narrt" '.,r

fato (animus narrandl), descrevendo sem vontade tenaonctos,
o que viu ou ouviu, não há os elementos subjetivos do típ,
Nesse sentido: RT 527:38'1; JTACrlmSP, 57:338. 84:18f. :
82:158; STF, Inq. 380, DJU, iB.dez.92, p. 24373" (Damás10 E., c·
Jesus, op. cit., p. 423)

Releva. pois ressaltar que nào ha qUt; :;.
falar em dolo ou. permissa vénta. para utilizar ::: II1lell::' '.
inapropriada expressão da pseuda querelante "eXlre'T!~

leviandade", assim como em "construção cerebnna:maolll?"
férti"', ou em faláCias desprovidas de maior ou qualqUer SeneIJil[,'

na inusitada IniciatIva da querelante a Qua' bus:'. .. I~Jlc.

jurisdicional sedimentada no nada

A pretensâo da .Querelante se sustenta em
argumentos frágeiS e inÓCUOS para atingir a meta optata . mesmo
porque o querelado e deputado federal portanto. goza da
imunidade que lhe é conierida pelo artlge ·53 da nossa atual Carta
Política:

"Os Depuraaos e Senaaore" .são invioláveIs
DOr suas opiniões. palavras e votos"

Outrossim É: necessáric, salientar que o
querelado agiu na qualidade de parlamentar. pOIS se falava de um
campeonato âmbito nacional de futebol organizado e administrado
pela Confederação Brasileira de FJteoo'. com vI~culação clara e
evidente aos interesses nacionaiS face a sua propna natureza e

abrangência (Loteria Federal)

o Gabinete aa ReVista do Tnuunal Regional
Federal da 1a Região na exceleme oora "A Constituição na Visão
dos Tribunais". em comentános a::; artigo 53 da Constituição
Federal. traz em seu bOJO excelente artigo do Dr Pedro dos Santos
Barcelos. no qual se ressalta a abrangéncI8 da imUnidade

parlamentar.

".ro, in\'iolabilidade f' un, mstÜutD de
excludenre de iliCitude que
podemos r.omparar com aquele~

tratados pelo art. 25 do atual CP. E
ela que garante a
irresponsabilidade civil e penal do
Parlamenta:' ou Vereador pelas
Cntir8S. denuncias e votos
externados no exerClCIO do
mandato. É ela que garante o
exercicio do mandato àe [anna
JITesuira f' sem suieitar aos delitos
capitulados pelo CP. Garante
tambem (> dt'sernpenho de seus
trabalhos sem receio. livre de
ameaças penais f.' censuras, É
ponamo. uma. verdadeIra
excludente de ilicilude porque.
embora o parlamentar ou vereador
use pala\Ta qut' pos:3a ser crime
contra honm ;,',' é'st.ri sob tl manto
di; i.lwiolabilidade. pos moldes
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cj .d imunldadt' materid~ ~ perp~tua.

projetando-se nu l~mpo. sen: in1pOrtaI
que o congressista ou parlamentar deixe
d~ inr~grar o cirgão legikmnre;

Com efeito, ainda abOrdando o tema das
imunidade!;. acentua a Professora Rosah Russomano que:

"8.5.1. No ser acusado n! interrogado
judicia1l11elllel los legisladores) por las
opimones o disc:ursos que emitieram
d~sempdumdu fiU mandato ( ano 60
C.N.): esl.;i dlsJ>O"iciól~ slglllftca:

igualdade perante a lei. Encarnam,
antes, prerrogativas do próprio Poder
Legislativo.' (Curso de Direito
Constitucional. Ed. Freilas Basras. 1997,
p.156)

esseperseguem

di ê. imunidad~ ultrapassa. sob cenos
aspectos, a pessoa do legislador,
porouanto o' editores de discursos.
conf~rtncias etc.. efetuados 110 exerclcio
do mandato, tambem fican1 intocáveis ao
processo. salvo, naturalmente. quanto a
estes últimos. s<." rea!izar("m a publicaça.o
rkforrmmrlo (1 pensamentu do orador
parlamentar.
A imunidade processual. como vimos.
unulllza o legislador à prisão ou ao
processo lao processo penal. conforme o
SIStema Ú'ances e o bmsileiro; ao
processo civil (grifamDs), COn!iOll1lle o
sistema inglês que influiu sobre o non~

amencano)" (op. cit.• p. 158).

-Assim, sintelizando o que acabamos de
expor, nntamos que:
aI o membru du órgão icgislativo (::
lrresponsavel' por todos os atos( ~missão

de opmiões, vaIas. apartes, discursos.
conferencias etc.), praticàdos no
exerCIClO da função parlarnrntar;
bl o legislador . para 'P'" ,usufrua dessa
Irresponsabihdade, d~ve atuar.
precIsamente no exerciclU do mandato.
pois que, Se assim não suceder. o cnm~

passará a exist1:-;

-Desde que as manifestaçõel:i dos
congressistas -guardem relação
com o exercicio do mandato, ainda
que produzidas fora do recinto da
própria casa Legislativa... , ou com
maior razão. quando exteriorizadas
no ãmbito do Congresso Nacional- (
lnq.- Queixa Crime 681.
STF/pleno, RTJ 155/396). (Apud .
Antonio Joaquim Ferreira
Custódio, Constituição Federal
Interpretada pelo STF, São Paulo.
Editora Oliveira Mendes. 1997, p.
70 e 71).

A doutnna estrangeira não diverge do nosso
ordenamento Jurídico. Neste sentido. permitimo-nos citar o
professor Humberto Quiroga Lavié o qual. abordando o tema da
imunidade parlamentar. leciona que

Nossos Tribunais
entendimento. Como exemplo citamos:

rraçados pela C:C. não panica crime
nerr respond~: civiimeme".rPedro
dos SanlO!; Barcclo&. "Perda (.
suspensão de direitos políticos
perda' e suspensão dt:' mandato
elirivo· mviolabilidad{' de Vereador
e Pariamt:' nTar imunidade
processual", m Revista Jurídica no.
174. abril de 1992, p. 2~

"EMENTA: As prerrogativas da
imunidade material e da imunidac;l.e
formal ou processual ( art. 53 e seu
par. lo da Constituição de 1988)
não existem para beneficiar
interesse individual do
parlamentar, e sim para
possibilitar o bom exercício do
mandato. As regras sobre as
imunidades parlamentares devem
ser adotadas pelas Constituições
dos Estados.'" ( par: lo do art. 27
da l..€i Magna). ( Tribunal Regional
Federal da 5" Região, APn.

89.0f:.OOO07/'F'F-. ReI. Juiz
Francisco Falcão.Plenário.Decisão:
25/04/90.DJ2 de 18/06/90, p.
13.112.) ( op. cit., .p.552,553.554 e
559).

Para que tal suceda, deferem-se a seus
compon~nte~ garantias funcionais. qu~

se rrarluzem nas imunidades.

Como logo se infere, as garantias em foco
não simbollzam privilegias de carâter
pessoal. inconciliáveis com o principio da

'015 m~mbrus du Pàd~l' Legislativo. para
que exerçam devida ~ livremente suas
funções, devem ser resguardados contra
pussíveis coações do Poder Executivo ou
outras forças que se imponham no pais.

Só assim u órgão em si t~rá condiçoes de
afirmar-se nos quadros estatais.

"O SUpremo Trihun'al Federal tem
acentuado que a prerrogtiva
parlamentar em sentido material
protege o congressista em todas as
sua manifestações que guardem
relação r.om o exercicio do
mandato. ninda que produzidas
fora do recinto da prãpria casa
legislativa( RTJ 13] ! 1. 039. RTJ
135/509, RT' 648/318), ou, com
maior razão. quanto exteriorizadas
no ãmbito do Congresso Nacional(
.RTJ 133/901"

Mais

A professora Rosah Russomano, em sua
obra "Curso de Direito Constitucional". Ed .Freitas Bastos. leciona
que

Ainda no, mesmo diapasao, tragamos a lume
interessante aresto·do Tnbunal Regional Federal da 5' Regiao:
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ai que los
lelisladores no pueden ser lleevados fi

JUiclO . m p~nal ni dvJl . en los
supuestos indicados, antes de ser
removidos por la Cãmara respectiva. En
cambio si la remoción procede, dIas
pueden ser acusados y .i uzgados penal y
civilmente, por las resultas de los delitos
cometidos cn.e! ejercicio de sus funciones
[ Conf. ,1. V. Gonzálczl:

bj que en este
caso la· remodón que debe efectuar la

. Cãmnra procede de ""uerdo con el
trãrnÍle prevIsto en cl art. 58 C.N.: vale
deeir, no por el desafuero en juieio
publico dei Ilrr. 62 C.N., sino por la
remoción . o eventual exclusión- de la
Cámara, sin necesidad de que sea a
través de un jllidn público; aunqlle I"
decisión debe contar con d voto de las
dos lerceras partes deI cuerpo."

8.5.2 No ser
molestados los Iegisiadores por la
opll1lOnes o discursos que cmltieran
desempenando su mlifldato: ya
senalamos que dich,. "rnolestia"no puedc
provenir ni los órganos públicos III de los
pQrllculares; la prohibición compreende
lu protecclóll de todo dkho. expresión o
maniiesraclón de ideas. durante las
seSlones de las Câm<lras o en las
reuniones de C'onusión o con moti\'o de
redactar o preparar un informe o un
pru\ eetC> df le\, d~ resoluCÍóll o de
dec·IaraclOr.: 14 proi11bicióll también cubre
la emlsion de ]0, \'otO~ en la Câmara y la
publlcaclón d(' dichas OpinlOl1fs.
cilsc,ursos o VOtos. por la prensa.

8.5.2.1. En
,ambio, 1:1 prerrogauv>; no cubrc' a las
()pinlOne~ li expreslOnes de 10R

legisladores verudas ruem dei desempeno
ele Su& .r.aregs ;. ~ean ellas pro)eJ:ldas en In
via pública, en ia actividad privada o
durante una reunión de prensa: siempre
que no se vie.rtam las mismas opiniones
emitidas durante aqueI desempel'lO.

8.5.2.2. ? La
protección significa la irresponsabilidad
penal de los legisladores? : Sobre este
punto Ia Corte tiene sentada doctrina
precisa:

(... ) La prorección
ampara tambien contra las sanciones
civiles - dallo moral, por ejemplu 
(grifamos) - que pudieran prodl1cir las
opiniones de los legisladores. (Quiroga
Lavié, Derecho Constitucional, 3a
edición, edirora Depalma, Buenos
Aires, 1993, p. 765, 766 e 767).

. No mesmo sentido é o entendimento do
Professoi Pablo p... Ramella. que também abordando o tema das
Imunidades parlamentares ressalta que "es mas próprio usar la
expresión "inmunidades parlamentarias" que "privilegio
parlamentarios" para referirse a las garantias que tienen los
legisladores para actuar libremente en el ejercicio de sus
funciones, ajenos a la presión deI poder ejecutivo, dei poder
Judicial o de los particulares." (Derecho Constitucional.
Depalma, 1986, p. 668)

o artigo 53 da Constituição Federal é
expresso ao dispor que "os Deputados e Senadores sllo
invioláveis por suas opiniões, palavras e votos".

Ainda ressaltando os aspectos da imunidade
parlamel1tai " Daragrafc 50 do citado artigo 53 da ConstitUiÇão
Feaeral E: claro ao estabelecer que "os Deputados e Senadores
nlto serllo obrigados a testem\.. - har sobre InformaçOes
rece'b/das ou:,.prestaçlas em raz!lo .10 exercicio do mandato,
nem sobre as pessoas que lhes coni'aram ou deles receberam
informações."

Desté.: feita. loglco e cunal que conclUI-se de
Imediato tratar-se de prerrogativa dc parlamentar não revelar as
fontes de informação (sigilo de fonte; por ele recebidas, mormente
aquelas recebidas em razão do exercil~io de mandato.

Na hipótese do; autos, não há que se olvidar
de que o querelado. deputado federal. seguramente manifestou-se
na qualidade de parlamentar. e no Interesse público. uma vez que o
Campeonato Brasileiro de Futebol é disputado por todas as
equipes vincUladas a ConfederaçM Brasileira de Futebol. e este.
por sua vez, é do Interesse da. Loteria Federal. e não somente do
Club de Regatas Vasco da Gama e da gloriosa Associação Atlética
Paimeiras

LógiCO €' curial que o interesse público
motivou a manifestação do querelado - em nenhum momento
voltada para atingir a noma da empresa querelante - , preocupado
com a posslvel manipUlação de resu'tados, e. via de consequência.
com a ocorrência de possívei fraude nos concursos da Loteria
Federal. fato que importana em lesãc. de proporções immagináveis.

Neste sentidc', não l1á que se olvidar da
plena aplicação do disposto no InCISO I. do artigo 43. do Código de
Processo Penal. que aSSim dispõe'

"Art. 43. A denúncia ou queixa será
rejeitada quando:

I - o fato narrado evidentemente nllo
constituir crime;"

1-. pretensãc da empresa requerente é
-,dicameme Imposslvei. sen~o, pOiS. eVlaente quer seja a hipótese

IneaUlvoca dEi ImunloaOe oanamemar. e, via ae conseauêncla. da
eXCluoente ae liicllude auer seja em razão aos precIsos termos do.,..
inCISO I. do artigo 43, do Código de Processo Penal. que recomenda
a rejeIção liminar da vestibular acusatória.

Desta feita, a rejeição da queixa-crime. data
máxima vêma é medida que se impõe, quer seja em razão de
comando ConstitUCional expresso no sentido da evidente e
inafastável imunidade parlamentar (excludente de ilicitude), quer
seja em decorrência da plena aplicabilidade da legislação
infraconstituclonal já enfocada. a qual recomenda a rejeiçil.o da
querela, consoante pOSICionamento seguro da doutrina '3 da
jurisprudência

111
Do Pedido

Diante o exposto, ante as razões
expendidas. requer a Vossa Excelência, em respeito aos direitos
constitucionais do querelado. a rejeição da indigitada queixa-crime.
de forma a proceder-se ao arquivamento do pleito formulado, bem
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como a imediata adoção dos demais consectários legais junto a n-VOTO DO RELATOR
esta Douta Comissão de Constituição e Justiça, face a eyidente
inadmissibilidade do pleito autoral.

Termos em que,

e. deferimento.

Rio de Janeiro, de

Marcos Prado, advogado
OAB/RJ 63.51~

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTICA E DE REDACÃO

Olicio nO 790/97, do STF

de 199~

Embora não seja da competência desta Comissão de Constituiçto

e Justiça e de Redação analisar se houve ou não impossibilidade juridica do pedido na

esfera judicial, o que é, pela Constituição Federal, atribuição dos órgãos judiciários, a

verdade é que pelas argumentações e provas apresentadas pelo ilustre Deputado Eurico

Miranda emsua defesa e no curso do processo, transparece clara que não se trata, no caso,

de ter havido qualquer ilícito no qual venha a ser incriminado.

Demonstra de forma cabal que não teve o ânimo de ofender a

honra de quem quer que fosse, apenas teria comentado noticia vinda de terceiros de que

estava havendo algo para beneficiar um certo clube na competição do campeonato

brasileiro de futebol de 1997, apresentando provas pertinentes e corroboradas pela própria

querelante em seu petitório junto ao Supremo Tribunal FederaL

A nosso ver o objetivo desta denúncia é de natureza meramente

política, uma vez que se quer denegrir um Deputado e, em conseqüência, por via indireta

o Legislativo.

Nos termos do inciso 11, do art. 251, do RegImento Interno, o Sr.

Presidente determinou a abertum de prazo para a apresentação de defesa escrita. a partir de

15/03/99 até 29103/99, por 10 (dez) sessões. sendo que a mesma foi apresentada dentro do

prazo, em 26/03/99

Sala da Comissão, em 29 de março de 1999

f,..".. .,(.. I(II~ .~'. ,-~,/,.:,
SÉRGIO SAMPAIO CO:'olTREIRAS DE ALMEIDA

Secretário da Comissão

l-RELATÓRIO

Através do Oficio n° '790/P, de 22 de dezembro de 1997, o

Excelentissimo Sr. Minislro-Presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhor Celso de

Mello, nos termos em que estabelece a Constituição Federal, arl. 53, § 1°, solicita licença

pn;via a esta Câmara, para prosseguir no julgamento de queixa.crime oferecida contra o

Deputado Eurico Miranda, na qual imputa-se ao Deputado a suposta pràtica do delito

previsto no artigo 21 da Lei de Imprensa, por ter feito declarações, segundo a autora, que

denegririam a sua imagem.

Alega a autora, em sintese, que o querelado declarou pela

imprensa que haveria um esquema para beneficiar, na decisão do campeonato brasileiro

de 1998, a equipe do Palmeiras, por parte da Parmala!.

Embora Dio lhe tenha sido aberto o prazo regimental e

constitucional para apresentaçlo de sua defesa, o Sr. Deputado Eurico Miranda

aJllCSCntou-a a esta C~missão, afirmando entre outros argumentos que apenas levou ao

conbeçimento da Confederaçio Brasileira de Desportos noticias de terceiros de que estava

havendo irregularidade na arbitragem para beneficiar a PannaIat.
Ressalta, ainda, o acusado que Dia fez qualquer alinnaçio

imputaDdo à tequetente conduta reprovável; que Dia houve IÍlfimus de difamar e que

CIlava tIO exercício do mandato parlamentar, e som o qual faz apropriadas digressões

acerca da imWlidade, culminando sua petiçio por alegar que a pretensio da empresa

·requerente é juridicamente impossível e que deve ser arquivado o "pleito formulado".

É o Relatório.

Por outro lado, como tIOS diz Julio Fabbrine Mirabete, em seu

coohecido Manual de Direito Penal, Ed. Saraiva, 7' ed. p8g. 83, n. iallUidade

parfalllelltar visa assegarar o livre exercicio das fimções piblicas dos depatados e

aeudora, .. aio deve coaeeder lIOS repraeatllll1a do povo -_ ialJMUlidade
IMqllrada pelos leU parea. PDr__ nuM, ireprevi file 'D iJl4qm- dopdUD~

Ucmç. IR< .1IIUitu:ür de~SlISpmI1c /I ptUt:riçb DItfIIIIIlÚI tiJuIIr D ..-.w'
(ar!. 53, § 2" da Constituição Federal). Extinto o mandato do autor do crime comlDll,

recomeça a concr o prazo pn:scriciooaI, nio mais se neccssitaDdo da licença para a
iDswnçio ou prosseguimento do processo.".

Assim, teDdo ou não havido crime o processo prosseguirá, /I

postBiDri, para a averiguação dos fatos que na ocasiio ocorreram.

Diante disso não há como conceder a licença solicitada para

processar o ilustte DcputuIo sem que se firam os mandamentos constitucionais c legais
pertinentes.

Ex pIISÍIÍ$, entendemos não seja o caso de ser concedida a

Iiccnça. ora pleiteada pelo colendo STF, volamos, portanto, pela não concessão desta nos
termos do Projeto de Resoluçio que no fina) aprcscntamos.

Sala das Sessões, em 6 de abril de 1999

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTI.ÇA E DE RED~ç!O.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° • DE 1999

Indefere pedido de licença prévia
para processar o Deputado Federal Eurico Miranda,
fonnulada pelo Supremo Tribunál Federal.
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A CÂMARA DOS DEPUTADOS resolve:

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'

Sábado 1 18535

Art. I° É indeferida licença para pr()().~ssar o Deputado

Eurico Miranda, fonnulada pelo Supremo Tribunal Federal através do Oficio nO

790-PI97, nos tennos do art. 53, § 1°, da Constituição Federal.

(DlI.coaaialo de CODstitaiçio e Justiça e de Redação)

Indefere pedido de licença
prévia para processar .o Deputado
Eurico Miranda, fOImulada pelo E.
Supremo Tribunal Federal.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação. ACâmara dos Deputados resolve:

Art 1" É indeferida licença para processar o Deputado
Eurico Miranda, fonnulada pelo Supremo Tribunal Federal através do Oficio n' 790/P, de
1997,1IOS tennos do ano 53, § I" da Constituição Federal.

Sala da Comissão, em 6 de abril de 1999

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

Sala da Comissão, em de
I

Deputad,~ll~FM.M; 'W}JIlíRD1

publicaçio.
Art. 2" Esta resoluçã? entra em vigor na data de. sua

I .
. LI é(

DeP~stCARLOS ALELUIAY Presidente

1II - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, ao apreciar o Oficio n° 790/97, do Supremo

Tribunal Federa!, que "solicita licença prévia, nos tennos do art. 53, § 1°, da

Constituição Federal, para apreciar queixa-crime oferecida contra o Deputado

Federal Eurico Miranda", opinou pela não concessão da licença para processar o

Deputado Eurico Miranda, por 33 (trinta e três) votos a favor e I (um) contra,

nos tennos do parecer do Relator, Deputado Henrique Eduardo Alves.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas e José

Roberto Batochio - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder Reis, Darci

CoelllO, Eduardo Paes, Ney Lopes. Paulo Magalhães, Cézar Schinner, Henrique

Eduardo Alves. IédlO Rosa. Maria Lúcia. Mendes Ribeiro Filho, Osmar

Serraglio, Renato Vianna, Aloysio Nunes Ferreira, André Benassi. Jutahy Júnior,

Léo Alcântara, Moroni Torgan. Antônio Carlos Biscaia, José Dirceu, Marcelo

Déda, Waldir Pires, Edmar Moreira, Gerson Peres, Luiz Antônio Fleur)',

Fernando Coruja, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, José Ronaldo, Nelson

Marchezan, Dr. Rosinha e Jair Bolsonaro.

Sala da Comissão, em 06 de~bril de 1999

r úc..
Deput JOSÉ CARLOS ALELUIA

Presidente

RECURSO N° 18; DE 1999
(Contra Declsio da Presidência em Questão de Ordem)

(Sem Efeito Suspensivo)
(Do Sr. Evandro Milhomen)

Recorre ~ Comiaalo de Conatituiçlo e Justiça e de Redação contra
a Decialo da PreaidEncia.... Quest!io de Ordem, objetivando a
devo1uçlo ao autor do Projeto de Lei nO 1.610-A, de 1996, nos
terllOa do art. 137, S 12, inciso 11, alínea "bll, do RICD.

(ENCAHIHHE-SE A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO,
NOS TElUIOS DO ART. 95, S ao, DO REGIMENTO INTERNO)

Sr. Presidente.

Recorro nos termos do art. 95, § 8°, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, da decisão que indeferiu Questão de Ordem de

nossa autoria que aponta evidências de inconstitucionalidade no Projeto de

Lei nO 1610. de 1996. de autoria do Senador Romero Jucá.

Fundainentamos nossa atitude de recorrer no fato dessa

Presidência. diante de Questão de Ordem de 17.10.95 formulada pela então
deputada Socorro Gomes. sobre situação idêntica. ter se manifestado assim:

"Vê-se que o dispositivo regimental em nenhum momento estabelece prazo

para a manifestação dessa Presidência sobre a devolução de proposições",

Sr. Presidente. solicito que V. Exa.. receba este recurso

_d~~::::.~.;;/~

Deputado EV'M:o Milhomem
\.--
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o SR. EVANDRO MILHOME:N • Sr. Presidente. peço a palavra~. O Projeto de Lei nO 1.610, de 1996 que dispõe sobre a exploração .
e o aproveitamento de recursos minerais em áreas indigenas apresenta várias

Questão de ordem. inconstitucionalidades a serem elencadas:

o SR. PRESIDENTE (Nelson Trad)· Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EVANDRO MILHOMEN (BlocolPSB·AP. Sem revisão do orador.)· Sr.

Presidente. peço esta Questão de ordem respaldado no inciso XVI do art 49 da

Constituição Federal e nos arts. 231. § 3". e 176, § 1°, combinado com o art 137, §

1", do Regimento Intemo da Câmara dos Deputados.

Sr. Pl'lISidente, veio á Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento

Regional. da qual faço parte. projeto que trata da exploração das áreas indlgenas.

O Projeto de Lei nO 1.610. de 1996, que dispõe sobre a exploração e o

.:=eiWnento de reculllOS minerais em áraas indígenas, aP'Uenta viIIIas

=nstllllcionalidades a ser elencadas.

Primeira: no art 2°, altera o § 3" do art 231 da Constituição Federal,

substituindo a palavra "efetivados" por"ruIizados".

segunda: no art 3", retira a expressão. "disposição constitucional que obriga

a autorização do Congresso Nacional para a pesquisa e lavra de recuraos minerais

em terras indlgenas".

Terceira. e mais grave: a Constituição Fed,eral estabelece que o legislador

deverá usar projeto de lei apenas para estabelecer as condições especificas para a

mineração ou pesquisas em tenras indlgenas, e a concessão deverá ser feita por

meio de deereto legislativo, como impõe o inciso XVI do art 49 da Constituiçio

Federal.

Por ser evidentemente inconstitucional o projeto. Sr. PreSidente. deverá a

Mesa, nos termos da aUnea "b" do inciso 11 do § 1° do art 137 do Regimento

Intemo, devolver ao autor o Projeto de Lei nO 1.610. Lembro que nào há prazo

regimental estabelecido para este questionamento. O prazo disposto no § 2° do art.

137 ê exatamente para o autor recorrer da devolução.

Esta é a questão de ordem que faço à Mesa, lembrando que justamente na

Ordem do Dia de hoje está o recurso que trará para este plenário a discussão sobre

o Estatuto do Indio. Às vésperas da comemoração dos 500 anos do Descobrimento

do Bmsi!, essa matéria, com certeza, merece receber prepondertmcia na

tramitação, por contempiar a questão indlgena com uma abrangência muito maior.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que l1lCllba minha questão de ordem e dê a

ela o curso legal.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad)· A Mesa recebe sua questão de ordem e

daterminará a sua Assessoria Jurídica que tome as providencias cablveis.

Questão de Ordem
Projeto de Lei n' 1.610/96
(Deputado Evandro Milhomen

. Questão de ordem. nos termos dos artigos 49. inciso XVI. 231, §
3°, e 176, § 1° da Constituição Federal combinados com o art. 137, § 1°, inciso
n, alinea "b" do RICD.

I") - no ar!. 2° altera o § 3D do art. 231 da Constituição Federal
substituindo a expressão "efetivados" por "realizados".

2") - no art. 3o, retira a expressa disposição constitucional que
obriga a autorização do Congresso Nacional para pesquisa e
lavra de recursos minerais em terra indigenas.

3") • a mais gtllve - a Constituição Federal estabelece que o
legislador deverá usar projeto de lei apenas para estabelecer
as condições especificas para a mineração eíou pesquisas em
terras indíeenas. A concessão deverá ser através de
decreto legislativo como impõe o inciso À"VI do art. 49 da
Consntuição Federai.

Por ser evidentemente inconstitucional, deverá a Mesa. nos
termos da alinea, "b", inciso lI, §1° do ar!. 137 devolver ao autor o PL n' 1.610
de 1996.

Lembro que, não há prazo regimental estabelecido para este
':stionamento, o prazo dispOSto no § 2° do ar!. 137 é exatamente para o autor

~correrda devolu.ção.
Esta é a questão de ordem quer faço à Mesa lembrando que

}usmmente na Ordem do dia de ~oje está um recurso que trará para este Plenário
a discussão sobre o Estatuto do Indio, exatamente quando estamos nas vésperas
das comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil, matéria esta que
merece receber preponderância de tramitaçãp por contemplar a questão indígena
na sua abrangéncia. ..' /' I'

/' .. :I' i..__
\....:;. . / : '_.,- "- "--

r,-~:/j:Cet<. .- _~_..~~ t.-a ·1/' .,õ,·,.; ... ;;'lÇ • _,·: .. ~n_,

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA EM QUESTÃO DE ORDEM

O nobre. Deputado EVANDRa MILHOMEN formulou. na sessão

plenária de 25 de março do corrente ano, questão de ordem acerca da tramitação

do Projeto de Lei nO 1.610. de 1996, que dispõe sobra a exploração e o

aproveitamento de recUI':!lOS minerais em terras indígenas. de que tratam os

artigos 176, § 1°, e 231, § 3". da Constituição Federal. respaldado no inciso XVI do

artigo 49 da Constituição Federal e nos artigos 231, § 3°, e 176, § 1°, combinado

com o artigo 137, § 1°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

a ilustre Parlamentar entende que a matéria é evidentemente

inconstitucional. competindo à Mesa. nos termos da alínea "b" do inciso 11 do § 1°

do artigo 137 do Regimento Intemo, devolver ao Autor a referida proposição.

ressaltando que o dispositivo regimental pertinente não prescreve prazo para

adoção dessa providência. O prazo existente no disposijivo refere-se apenas ao

recurso que pode ser interposto em face da devolução da matéria ao Autor.

Ê o Relatóno.

Passo a decidir.

a Projeto de Lei nO 1 610 de 1996. de autoria do Senador Romero

Jucá. foi encaminhadO á Casa. em revisão. em 26 de março de 1996. tendo sido,

na oportunidade. distribuído ás Comissões de Minas e Energia. Defesa do

Consumidor, Meio Ambiente e Minonas e Constituição e Justiça e de Redaçio

(art. 54). Em 29 de abril de 1997, foi deferido relluerimento da Comissão da

Amazônia e de Desenvolvimento Regional. para pronunciar-se também sobre a

matéria. Atualmente. a proposição encontra-se sob a apreciação desse órgio
técnico, tendo já obtido parecer favorável da primeira Comissão de mérito. que é a

de Minas e Energia.

a artigo l,h do Regimento Interno.a que se refere o nobre autor da

presente questão de ordem está inserido nó Título V (Da Apreciação das

Proposições), Capitulo 11. que disciplina o recebimento e a distribuição das
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proposições Deve ser Interpretado em consonáncla com o dIsposto no artIgo

139. o qual estabelece o procedImento a ser adotado pela PresIdêncIa no

momento de distribuição de materla ás ComIssões

Isto posto. recebo a presente questão oe ordem nos termos do artigo

95 do RegImento Interno. para indeferi-Ia. em virtude da evidente ausênCIa de

amparo regimental ao seu deferimento

publique-se.

Dê-se ciênCIa ao Autor do tear da presente deCisão e. após.

"qi~
MIe E~ TEM9,R7

Pr sldente

Reportando-me á Questão oe Ordem de sua autona, formulada

na sessão plenâna de 25 de março ·do corrente"ano. a propósíto da tramItação

do PrOleto de Lei ,,0 1610 de 1996. encaminho a Vossa ExcelênCIa. para

conhecImento. em anexo. DeCIsão da PresidêncIa acerca da ~atéria.

Colho o ensejo para renovar a Vossa ExcelênCIa protestos de

elevado apreço e distinta conSideração

InSeridO em tal conteX1o. deoreende-se que a aplicação do a",go 137

condlclona-se ao momento em que. no exerCICIO oas atribuições constantes do

artIgo 17. inciso 11. alineas "a-e -e". Cic artIgo 139. supra-referido. a PresIdênCIa

proceae ao exame das proposIções recebidas Dela Mesa. com a finalldaoe de

determinar o seu encamlnnamento ás ComIssões pertinentes. dando-se Inicio.

assIm. ao processo legIslativo propriamente dito. O procedimento a ser adotado

está devidamente dellneaoo no artIgo 139. sendo. no entanto. previstas as

hipóteses constantes 00 artIgo 137 quando. riO exame oa matéria. assim que ela é

recebida pela Mesa. a Presloêncla detecta a ocorrênCIa de quaisquer daauelas

hIpóteses. dentre elas a de Inconstltuclonalldaete eVleteme. e se faz mIster deVOlver

ao Autor a proposIção contaminada ab In/rio pela mácula da inconstItucIonalidade

flagrante. hipótese em que não se venfica sequer o seu encaminhamento ás .

ComIssões pertinentes. A proPOSIçãO. tão logo nasce para a Casa. morre por

fa~ar-Ihe as condições minlmas de tramnação. que são aquelas determlnapas no

artigo 137,

Assim. a inexistência de prazo expresso no artigo· 137 para

aevolução da matéria ao Autor par conter o vicio da inconstituCIonalidade não

autoriza. data mai<ima venia. a devolução a qualquer tempo. Por restar inseriOo no

Capitulo regimental que trata exatamente do recebimento e da dIstribuição das

proposições. á Presidência compete aplicar o mencionado dispositivo apenas e

tão-somente nesse momento inicial de tramitação. Caso contrário. estaria a

PresIdência usurpando funções que são próprias das Comissões têcnicas. em

especial da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. a quem cabe

apreciar a juridicidade. a constitUCIonalidade e a têcnlca legislativa de todas as

proaosições em tramitação na Casa. Tanto assim o é. que a Presidência só está

autonzada a devolver. no momento da dístrípuição. é bom que se frise mais

uma vez. a proposição que estiver manifestamente. evidentemente

inconstitucional. Se a inconstitucIonalidade não restar evidente. não poderá ser

efetuada a devolução consoante os moldes prevIstos no artigo 137.

Em .:i~·1 ~'~/1999

SGM/P nO ".:

Senhor Deputado

... . t,~~/Mie EL TEMER

Pre idente

Brasliic.: ae ~~'r':: de 1999

,.1

No caso em apreço. o Proleto de Lei nO 1.610. de 1996. já fd

distribuído. tendo. inclusive. parecer da primeira Comissão de mérito. está. nc

momento. sob a apreciação da segunda ComIssão téCnica pertinente. restando.

poís. â vista dos argumentos expendidos. absolutamente intempestiva e anti

regImental a providênCIa soliCItada pelo nobre Deputado.

ASua"Excelêncla o Senh;r

Deputado EVANDRO MILHOMEN

Anexo 11I. Gablnele 571

NESTA
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PROJETO DE LEI N! 1.610-A, DE 1996
( Do Senado Federal )

Maio de 1999

Dispõe sobre a exploração e o aproveitamento de recursos minerais em terras indíge
nas, de que tratam os artigos 176, parágrafo 10

, e 231, parágrafo 3D
, da ConstituiçAo

Federal. .

(ÀS COMISSÕES DE MINAS E ENERGIA: DA AMAZÓNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL; DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11).

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Minas e Energia:
- emendas apresentadas na Comissão (5)
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

o Coneresso Nlcioul decreta:

Art. I· As atividades de pesquisa e lavra de ieculsos mlllel'lJs em' terras
indígenas rqer-se-ão pelo dl$posto nesta Lei e. no que couber. pelo Cod.go de Mmeraçào e
peJa~ ambiallal.

Art. 2" A pesqu15a e I lavra de recursos mmera,s em terras indJgenas 50

podem ser realizadas mediante autorização do Congresso NacIOnal. OUVIdas as comunidades
afetadas, seDdo-Ihes assegmada panicipação nos resultados da lavra.

Art. 3· A pesquisa e a lavra de recursos mmems em terras indígenas serão
efetivadas !lO smeresse naclllllal. sob os regunes de lUlonnção de pesq1I1sa e de concessão
de lavra de que lrIII o Código de Mmeraçio. por empresa legalmente constilUida nos tenIIos
da ConsDlllição Federal.

Puapafo único. O aproveitamento de recursos minems em terras indíp:nas
pelo regime de pnmpagem é privativo dos indios. e podm ocorrer nas areas delimi1adas
para este fim por Portaria COlIjunta do árpo indígenista federal. do cirgio gestor dos
recursos miDel2is e do Óf!iO responsivel pelo meio amblenle. dispeusada a ediçIo da
Permissio de uvra Ganmpelll prevista na Lei n· 7.805. de 18 de julho de 1989.

An. 4· Por iniciativa do Poder Execunvo. ex-ollicio ou por provocação de
imeressado. as àreas Slroadas em tems indigenas poderão ser declaradas chsponiveis para

. fins de RqUerimerIro de lUlorI%IÇão de pesquisa e COIICeSSio de lavra. medJanu: edital que
esaabe1eccrá os requiSItos a serem au:ndidos pelos reque:IeIIIe$.

§ I" O Edita1 se:ni e1abondo coajuntamenle pelos órJit,ls fedenis de lICItio
dos recursos miDer.us e de assisténcia ao ÍDC1IO. com base em parecer téc:Dico COIljqmo
cara=:rizaDdo a área COIIIO apta à mineração. e apoiado em 1ddo 1rIIrOJlOIó!ico~.

§ 2" Os órgãos federais de que lrIII o paràl!lÚO antenor poderão expedir
lIOI1IlIS peculizres a = aplicadas no processo de dJsponibilidade que signifIqllem
proccção às comunidades indIgenas. mcluslVe. se for o caso. sobre a pre-qua1ificaçio de
CODCOIJ'CIIIeS.

An. 5" O edital conteri. o memortl1 descrinvo da àrea disponível á~o.
c:stabelecaá os c:ménos para habilitaÇão á prioridade e cüsporá sobre as COIIdições léc1Iic:as.
ecooõmicas socWs. ambientais e financeiras necessirias. bem COlIIO sobre _ condições
relmvas a proTCÇio dos dJrelloS e mreresses da CODUIIIidade indIgena afetada.

An. 6· As condições financelflS referidas no artigo Dlerior inc1ucm o
~ às comunidades indIgenas afetadas de:

I - rcDda pela ocupaçio do 1ClIo. e
11 • parlIcrpaçio DOS rcsuludos da l8vra.
§ J. A rcDda pela ocupaçio do solo dm:ri ser expressa em wlor -.I a $Cf

pago por hecwe ocupado e se:ni devida por IOdo o~ de vipeia do alwra'de~
a partir da data de mpesso na àreL que se:ni • data COIIIilIcrada _ de inicio dos nIIIIIIos
de pesqwsa. podendo essa obngaçio ser ob:ieto de ÚIIlÇll -.:ma. ou squro ..... 011

cauçio de titulos.
§ :!" A panictpaçio da u ·i·de iJMtiIeu DOS rau1taIIÕs ela lavra aio

poderâ ser inferior a doIS por CCIIlO doe-- lnlo lISUIIantc ela lllIIIlmiaIizaç do
produto mmeral. obtido após a última dapa do processo de~1O ad:lIado e _
de sua uansformaçio mduslrial.

§ 3· Estende-se aos subprodaIos~ do .-no exnido • lIue
de càlculo sobre a qual def.ne-se a~ da~ iftdíIeaa no rauIlado ela
lavra.

Art. 7" As reeeuas provenicIIles • ~ prniSlOS 110 ani~ -mor
serão aplicadas em benriicio direto e excImivo de Ioda • eam.lidacle iIIdipna atilada.
segundo plano de aplicaçio prewiameIIte defiIIido.

§ I· A COlIIIIIIidade iDdizeaa podeIi--~ ....eWIançio
do plano referido neste IIÓ!O'

§ 2" As receilas provaieDtes ela~ do solo saio cIepoáladu em _
bancària especifica e poderio_~ lIilizadas pela ta id.de .......

§ 3· As receitas provcnieIltes ela~ ela c:canaidacle _ -'lados ela
lavra serio c!eposnadas em cademeIa de JIOIIPeÇI apecifica. em favor ela pnipri.
camunidade. que poderà llICMIIICIllIf 1nIrelrIeIIIe apeIIU OI~ reais cIIconaaes.

§ 4· A Dlilizaç.tD do capital prilIeipIl da JIlIUIlIlIÇII referida 110 J*ilrÚo
anterior eswa condicionada à aplicaçio CID projelOs apec:ificos de iMeresse ela coauaiUde
e dependera de previa autorIZIÇio do iqio indJlf:llISII federal. e ela l1IuéDcia do MilIisIino
Público FederJl.

§ 5" caso se1Ierifique • quaIqafr leIIIpO. tIenio de fiIIIIIidade ai atiIizaçio elas
referidas receitas. o iqio iDdiFftÍSII fadera1 011~ -.bro ela coaallIade podtei
representar ao Ministério Público Federal pai que adoIe as pnMdêDeiu ca!liwis.

§. 6· Destinar-se-io dois e lIIeio por _ da pcrieipaçio cIevida as
comunidades iDdigenas DOS resu1tados ela lavra. ...~ de _ Mdo llIpCCia1a ler
utilizado no ate:IdJmento de comunidades iDdiJCDIS-. a _ n, I "o pelo
~~~. .



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Sábado 1 18539

CAl'lTtJLO I

DA. ORDL'd EcONÔMICA. ~ F1N.A.NCUll.4

Trnn.o VII

§ ~- O orgio geslor dos recursos minerais fara pubhcar. no Dwio OflCUl da
UDiio as t'Claçães dos requt":'menlos c0n51dcrl.dos pnofnlnos. de'vendo os respecnvos
n:quen:nles. no prno de ceo·· • "nte d,,, apos • publicação. comprovar que alCJldam lO

ÓlSposto no an se desta Lei...dmlllda. neste penodo. a Iransfcréocla da nNlandade. na
fonn. da Lc,

§ 3D O não c:umpnmento do que estabelece o parçrafo antenOf. CDSeJ&d o
l1lÔefcnmcnlo do pedIdo

§ 4- Os requenmcmos prionW1os poderio ser sobrCSlldos. desde que a
ativlClade mmeral se)a conSiderada preJudiCial a comunuiade mdl~ena afetada. em laudo
antropologlco ou rel3lOno de ImpaclO ambJeJllJJ especifico

§ SO O Con;:resso l\iaclOnaJ podera. Jusnfic:ando as ruõcs de decldlJ'. Dia
autonzar a mmeração na area correspondente ao reQuetuneJlto da empresa declarada
pnonuna e dete::nrun:u que o Deparwnenlo ,...,aclonal da Produç,io Mmcral Indefira o
pedIdo

Dos PiuNClPIOS GEIWS DA ATMDADE EcONOl.lJCA

da promuJgac.ao da LOnSnnU(..l:o dr: J9$;" SCI'30 a~alJ:i:J~~~ ':', I.~:';:.:.!Q r~-:"'~:' ~.:..: :-::..::.
~s.' para fins de declarat;.3o ae pnondacc:

S Je Os requcnmentos ooonUrlos t>OGc:r;.o O:~lt~:l:.a Gonc.e-1.~ C1C tr=S-~_ ......

autonuçio de 13'-T3 sem 5ubmc:ter~s= aOS nrocealmemos Cc C::~:OC~lblhQ.l.ce t"'':''\'!l~'':' ~:.

artS. ~., 5° e 9'" desae que alenQam 3 todas as aemals CIlSPOSlçuCS desta L..l.I e z.s ~J ...

coad1ções es~c:cificas que venham a ser eStilbeleclaas em porarta conJuna (1oJ of'8,ir
UIQJ~sta federal e do org..ão ~estor dos recursos nuner&1S

Ar!. 176. As J'lZÍd3S, em uma ou mo. e demais=s lII1IlCI3ÍS e os poccn
C1lllS de enerpa ludciullc::l consutuetn propriedade disuma da do solo,~
cfello de e"Plo~o ou ap""'ClWtlCnto. c pette=m à UtuAo. pranÚda ai>
COllCCSSIOrui!to a propncdadc do produlo da 1avTa

.§ 1JA pesqUISO ~ a lavra d~ f'tcursos mtneraJS e o aproveitamento~
polenCIQIS Q que S~ refere o "caput" oeste artigo somente poderdo ser tfttü~

ados mediante aulDrtzaçdo 011 con~ssdo do Unido. no tnlueSSt nDCIDnO/.
por brasiJ~lrosou emp1Y!sa conslJluid/z sob as leIS brasileiras e que feniJa.ntc
~de t aànumsrraçdo no Pau. na forma da leI. que estabelecera as condlçôtJ
ts~clficas quando essas ouvuiadts se dtsenvoiverrm em fQJXQ de jronrelre
ou ten"as mdlgenas.

§ 1" É as:iCgurada paniCl~ ao proprietáno do solo nos resullados
da lavra. na forma c no valor que tlJspuscr a ICl.

§ 3" A automaç;1o de pcsqwsa será sempre por pra20 detcmúnado. c AS
automaçOcs c concessões p= llCSlC arugo nao JllldcDo ser c:cdJdas ou
transícndas. IOtal ou parc:talmcnI:. sem prcvta anu.êncIa do Poder concedeme

§ 4" NlIo dependerá de aut.orI22ç;1o ou con=lIo o aproveitamento do
potencial de cncrgta rcnov;tvel de capacidade~~.

Senado FederJi. em O&de março de 19C16 /\

~~.~ y~ ·,I._~
,-'" "- _.', ....
Sc~~=ê:- l\~~c~:o f'ar:lC'~ ';al.3~"'''r(''~

t·:-l:'"lClrc<-C;ccretoÍr:.o, er" excl'"cle:.c

:-:0 cxcrc!c:.o ra Prc~1r(;l"c:'.:s

-CONSTITUICAO
..:»

"LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACÃO DE ESTUDOS Lr.GLSLATIV05-Cdlr·

§ 6t1 O ntular do reouenmento podeu recorrer do mdefcnmento. de que trata ('I

.~ío antenar. no prazo de cento e \1nte dias de SUl publicação em orpo ofICial
§ 7- O Depanamefl10 \;ac10nal de Produção Mineral. ;K]r delemunacio do

Con2n:sso ~aclonJ.J. sobrestara o pedido de auronzaçào para nuneraçào nas uca!
pno~tanas. fa.cultando ao ntular do pedtdo s.a.nu eventuais trtepllandadcs apontad.as

ArL 20. As empresas decliUadas pnontanas aprc:saawio proposta para ('l

pa~ento da renda pela ocupado do solo e p3It1clpaçáo nos resultados da lawa. as q1W~

poderio ser ob,1':ttl de hVt'c ne~oc.taç2Cl com a. comUnidade tnd\~ena. dutUlitt os
proceQ1mentos oe 3udu:nCI:l.S prc...1sIoS no M: 10 desta Lei

~aracraio umco :--.ião ha".enao ex!to na nel!oclJt;ào cntte a comunidade
md\g.ena e a empt'~s3 nnOntõU1~. declar:u-s.e·a a ucJ. dlsp.onl\'cl. na iorma 00 1J't .se deSota
i..cl. podenoo J annga empresa pnontana hablhwpse normalmenle. nos lemJOS do edJtal

An... :!I. Aphca~se aos mmeralS nuCleares c ao ptD'oleo. no que coubcl'. (1

ÓiS'DOSI0 neSta Lei sendo o Poder Execun....o autonudo :ll cdnal namas comp\emenUJe..
para expiofaçáo oeste,; Dl:ns mlOer:;us em lerT3S mCIç:enas

.-'rl. ~~. ESt3 Lei enrra em \1gor na dala ae sua pubhcação
Art. ~3. Rcvo~a.m·seas OlSDoslçoes em contran"

Arf. t" ~:m prctui:o oc oU::'.2S obn~aç()cs eSlabclccu:iiJ;S no EditaI. as empn:s.as
caneOrTcn1cs oc\'C'r:io s~nsiazcr 35 seCU,"1!:> condlçõcs

i . ler ext>enênCl3 c·omnrO....~C1i:. como mmeracc:a. em empreendImento
pr('lt1Tlo ou por eomorC'sa controlador:!

11 .. (mn:u cana~compromlsso de anr:senll,;ão de i,a..,ça banem.. ou seguro
~arantta ou cau.;ao ée tU\.lilJs. p:II:! 't:$te:~U2r os desemb"ls(\s iJn:lncclros PS'C\'SIOS no p1&r.o
oc pCSQl1lsa. a ser IDrescntada lO orção ~CSI('Ir dos recurso$. mlftcri'Us.

IH .. apresentar IC'rmO OI: compromisso. com promessa de ionnahur caução 110
montante da rcnd) pe\a ocupação do solo. .

1\' .. comOfO\'3r. dJtctarm:n!l: ou 3rra\'es de empresa controladora. tCf capital
SOCial nununo nio IRfcnor .a cmqucnt.'l f1(U cenla dn valor do orçamento do pror;rama de:
peSQUisa a ser oescnvoh,do na arca.

\' • Iprr:senta.T cemd,ao, neçam'3 de mbulos federais. estaduaIS e munJclp.a.ts. c
compronç.io de regulandade de recolhimento aas obn~açôcs J'fc\'1de~cianls .

Para!",,!o muco O edoal ôe que trat. o :an 4 WIa ~ JlOÕai.
cxccOClonalmente. altew ,as condIções estabelecJdas neste am{;o. nos casos em que KJI
necessano \1abihZ3~ a p.mclpaçá("l cc emDresa5 de mmeração pencncentes is próprias
comwudades mó,genas ocupantes di arca Ob,1Cl0 do edual

Ari. 9" Para a oUloH~a da amonzaéio dc pe:squlsa e de concessão de lavn...
s.erào comuntamentc antcc,alio'!\ (\5, tt:quenmentos prolocohzados dentro do prazo que for
convenlcntemente fiuao no Edu,J! definlndo·se, denne estes, como pnontano, o
pretendenlc que melnor atender a"s reQuisitOS estabeleCidas no Edita! .

Puat!Jaío uruco ,:Irt. mu~rpos'ci\'" de rccursC\ a dcc,S-ao Idrnuumatlva. de
defuucio de pno~dJae somenlc caber.. a empresas habiluadas 30 cerume e obedeccn
SIStemallca prC\1StJ no edllal ou em ponana mtennmtstenal específica

Arl. JO. O or~ão federal ac: as515t«:0"a ao mdlo promo\'er2 a aumenct& da
comUnidade ledl!!Cna. aSSlshaa por rCf'lTeScnlarlle do Mmlsleno Publico federal. que atesUf3
a lecInrrudade da ~nJjesuçãoda vonu:.1: dos Indl0S

• S I ~ A emoreS3 declaraoa pnomana nas Icnncs do antl!O amenor poderJ
tl3mCI03I dos 'proceolmenloSo de audlcr.:::J<I 03 comUnidade IOClcr:na afelao.!

E~e DeJinu"scp:i. por consens.o entre as panes uma msmul;ao ou pessoa parJ.
na au:ahaadc àe arblD'O Intennc:alaJ os e\'cntUJIS Impasses aue \"er~:lm a ocorrer Quando Oa
neL!ocl3çio do conttaln pre\1S10 no 3:": ::: ~ I" desta Le:

~ Art. 11.' Conclu,aa : trarmtaçi~, adn\\nt~ttam,;:. o- Poder E.xec.unvC'
c:ncJJn.J.nh:lI3 o processo ao Con~es~;,> 'aCH'1031 para que este ,lutCl07C ;I efenucão dc~

trabalhOS de peSQulsJ e la....ra. scçunt:lu CIS;1C1C o ar: :J 1. ~ :;.. àJ (onsulUlção Federal
f'arJ.':Talo un~co A ::.utonucJ.o a uce se re:ct't: est·: :l..·..tt~o s.en lormahr.a.da ?O~

decrel0 leglslat1\'a~ cJoenào ao or!!30 c: ~eçIac' aos recursos. mm:::;lI~ 3 outorga do alvan de
pesquisa

Art. 1~. A L:mào asse~lór:!.:3 ~n mub.r da aut(\n:3;at> 3 e: ....-=cuçio da ~sqws.a.

r.:sponsablhzanao-sc: pelo seu p:n::nrnor.:ro e se~u:a."':3 Qas equJp::

Art_ J3. Concíuloa, temnest1vaIDc:n!1:. a pesquJ:'O: e ar'lrovado. peJO OZl!ào
iederal de gestão de reCU1100S mmera, .. o rel.lIÇ\r.o fmal aos rrabaJno!l rcaÍ1zaóos. em que
úquem àemonstfadJ!> a CXJ5lc:ncl! O~ 1azloa e J \1abl1ldace te'n1'o~económ.I;:a do seu
3pro\·eJumento. o nrui3r da aulO:1%.3;j~' reQuerera 3 concess:H'l OI: Ja\TJ.. na fonna
eSlaoele'Jda no Codll:o de !\1mer3CJ{'I c: lt:c:S.13;30 commerncnta:

§ I" Ú ~ecuc:nmen:D ~:; ':Clr,cessà", de: 13\'1'3 de"'::-rJ ~l:r mc:truido com contraio
í:rm30o entre :1 emD:c~J mmeraao:.:! ~ 2. .:o::n::'U<.lJde Incn:c:r.a JI:13.:a c.Jm a aSSlSlc:nCJ3. à"
arca0 mO:~enJsIJ íeCeíJ: no ouai :aUl.::'·~ C:1.130c,e.:ldJs lC'loa~ as c()n.:iIC"C:s oan o exercu:l('
da la\':3 c: o pa~:lJTlc:1:o :JJ pa.:nCIP3;JO OM mOIOs nos !>c:u~ rc:sultaoos cem como a!.
ttsponsablllCiaacs a.a.s gmes.

$' ~" kespcltacio o lLmlle mlmmo est3helecloo no art 6c
• ~ :'. desl3 Lei. e

admlUd3. nesla fase. a rcne:po':l:Jcão ao Dcrecntual arnenonnente pactuado. hmllaaa ~

~m1çi.o ao "3.101' de '\'mIe t. CtnCO por c:emo. DJJ'3 m3.1S ou mcnoo:.

Art. 1~. A. oUlof~a dos C::'eJlOS D3I3 a executa0 aoS [I'3billnos d: jl\TI sera
expedida peja autond3de ..corr.pe:tem~, balxad3 com esm~3 oDservãncl3 dos termos. e
cO,ndlçoes. àa aUlort.Uçào do Congresso ~a:lor.31 e das aem31S eXJçc.nclas desta LCl e da
JC:f:lsla;;:ão mmeral. ambu:ntal e de orote';30 aos mÓlo!.

Art. 15. O Muut;,teno Pubit::o Federal 3.com,,;mhara todos os procedtmtntos
decorrentes da aphcação do ,hspostc nes!J LeI. re:nresent:U'lOO ao Con;!fesso NaclorW na
evenrualldade de descumpnrnento ce OUJIQucr dos lermco; e condl(:ões lixadas no ato
ilutonunvo

Art. 1b. A Cmão. po: !ocu or~àll cornOClenlt:. ~roceder3 ao le\'antamcmo
~eOIO!!lCO bUlco das terras tndlf!en3!1. iJ.Zcndo m.:iLm es~c cabalno nos proçamas regulares
de m:lpc:unento

Paul!T3fo um:o us rraball-,os necessanos 30S l~vanramcntos geolÓgICOS
baslcos serio exc~uuQOS com 3!l.SISten::~ de: campo do or~.1o IJ1ÓJ~cruSt3 iedcral. que clara
pTe...,o tonhetuncnto co cauaiho a co:r.umc.30: m011.Cna
. Art. li. O orgão iedera~ c::' aSS1~Il:nCJ3 ao ínÓIO esubelecerà hnutes
prO\1SCnOS pua as areas não deiunnao~s por alos citela:s. bem como ,lquelas nas qwu5
tenha SIDO consatada a mcsença de l.."lÓU)! lsolaóos ou óe conUli) recente

§ J- O orgã.:l gestor éos recursos mineraiS delennlJ13J'a a suspensão de
uamnaç.io (lOS processos mmeranos que IncldJfem sobre as areas deilludas pelas pOn&nas
mencIonadas nes1e a.'"'t1Fo. enqU3Illo n~o e~n''eTemcslas dehnutaãu 'Por 'lOS OflC1aJS

§ ~~ t\pos c:llmlt3das .u z:eas reienll3s, serao IOdeienàos os requenmenlos ce
pesquIsas neias mClcerucr,

Art.. 18. "io se aplicara o ÕlfeltO Ce pnond3óe ac que trata o ungo 11. letr.l
"~". do Decreurlel n- :17. de 2S de íevere1!o de 1967 (COÓI!!D àe MJneraçãot aos
requenmentos de:: pesqwsa inCidentes e:n terIaS lnàl~enas protoc:oiJzados JWlIO aO orgão
pestor dos recursos mmeraIS. apos a dau da promul~ação da Conshtulção de 1988

Par.grafo lIlUCO Os reauenmenlOS de peSllwsa prolocolludos .pas • data
estabeiecllia neste amgo serào mdefendos de plano pelo QJJl~ct\tc. do orgio (!.estor dos
recursos nunC.l1S

Art.. J9. Os requenmentos de aUIonuçào de pesquIsa e de regJstro de hcença
que obJcnvem as. arcas SItu3aas em terr2.S IOdl~enas. e que lenham sláo protocolu.ado$ aDIes
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lIcIibaw;.Io do Congresso NaClow. pranudo. em qualquer lup6tese. o reter
_18CllImO logo que cesse o =

f 6' Slo 11II10$ e emnlO5. MO produzindo efellos jurid1cos. os aIOS que
laIIwD par cO,eIo a oarpaçllo. o domlmo e a posse das tems a que se refere
_ abJO. cu a c:xpIo~ das nquezas ll&tW&1S do solo. dos nos e dos Iasos
....-.ressalvado relevanle intereSSe púb1Jco da UDi1o. segundo o
..dupIIer lei complememar. MO gemJdo a nulidade e a~o diIcto a
ir '.;' ou a açOc:s coD1r.l a UDi1o. salvo. na forma da leI. quanlO às ben
fI:iIariaI demadas da <X:lIjlação de bCla-fé.

§ 7'NIo se aplJeaas terTaS mdJgems OdJspo5l0 no art. 174, §§ 3" e4'.

.vt. 231. Os Indios. suas comunidades e orpmz.ações .ao panes legitimas
,.. íqJtsAi em JUÍZO em defesa de seus dJrclos e=.mterVindo o
~ Púb1Jco em todos os aIos do proc=o _ ..................................................................-_....
.................................... , .

LEI W i.805. DE 18 DE JULHO DE 1989

AJ~u o Decuto·Lel n" 227. de 2~ de f~'

verelro de J967. crI. o rr81me de penmu'o
de ia"r. '.rJm~Jn, ~%t'"XUt' o re/(Im. dt
matrlcuJa•• d. outras pTov,di!nt:,.s

o PRESIDENTE DA REPUBLICA. faco saber que o Con·
ereaao NaCional decreta e eu sanciono B seguinte Lei:

Art. 1~ Fie!! illstltuido o regime de pennl~sào de lavra ga
rimpeira.

Par*pa!o únIco Para os efeItos desu Lei. o regime de
permwal.o de lavra ganmpelra e o aproveitamento 1medí~to de
)azimeDto mineral Que. por sua natureza. dlmensAo. locailzaçAo
• lltiliz.açlo econbmi~. possa ser lavrado. independentemente
de pmiol trabalhos de pesquisa. segundo criterios hxados pelo
Depanamento Nacional de Produção Mineral - DNPM.

Art- 2~ A permlssào de lavra garimpeira em area urbana
depend. de aasenUmento da autoridade admimstrstiva local. no
Munldpio de Iltuaçlo do jazlmento mIneral.

Art. ll~ A outorga da permissão de lavra p:ariinpeira de·
panda de prévio licenelamento ambIentai coneedido pelo órgão
ambiental competente. >

Art.· 4~ A permissão de lavra garimpeIra sera outorgada
palo Dinrtor·Geral do Depanamento Naeional de Produção Mi·
....1 - DNPM. que regulará. medIante portaria. o respectivo
~ntopara babilitaçlo.

Art. 5~ A permissão de lavra garimpeira será outorgada a
Itraallaim. a cooperatIva de garimpeIros. autorIzada a funcionar
camo ampre.a de mlneraeElo. sob as seguintes condições:

I - a permissão vigorará por até 5 (cincol anos. po·
dando. a criterio do Departamento Nacional de Produçlo
Minaral - DNPM. aer sucessivamente renovada;

11 - o título é pellOal e. mediante anuência do De·
partamento Nacional de ProciuçAo Mineral - DNPM.
transmissível a quem nUlfizer os reauilitos desta Lei.
Quando outorgado a cooperativa de garimpeiros. a transfe
réncia depender'; ainda de autorizaçAo expressa da A.·
sembléia Geral;

III - a area permissianada nlo. poderá exceder 60
(cinqQental hectares, laivo Quando outorgada a cooperati
va de garimpeiros.

An. 6~ Se julgar neceslária a realizaçlo de trabalhos de
pesquisa. o Depanamento Nacional de ProdUÇlO Mineral _
DNPM. de oficio ou por solicitaçAo do permissionário. intima·
lo·á a apresentar projetos de pesquisa. no prazo de 90 (novental
dias. contado da data da publicaçlo da intimaçlo no DiulO
Oficial da Unilo.

Parágrafo unico. Em caso de inobaervlncia. pelo intere.
sado. do prazo a Que se refere o caput deste artigo. o Departa·
mento Nadonal de Produçlo Mineral - DNPM cancelara a per'
misslo ou reduzir-1he'á a área.

An. 7~ A critério do Departamento Nacional de ProduClo
Mineral - DNPM. aerá admitida a permi..ao de lavra garim
peira em ar.. de manifesto de mina ou de conceallo de lavra.
com autorizaçlo do titular. Quando houver viabilidade tecnlca e
econômica no aproveitamento por ambo. os regimes.

§ 1~ Havendo recusa por pane do titular da coneesdo ou
do manifesto. o Departamento Nacional de Producao MIneral 
DNPM conceder-lhe·'; o prazo de 90 (noventa) dias para Que
apres;nte projeto de pesQuiu para efeito de futuro ad,tamento
de nÓ"va substáncia ao titulo original.•e for o cuo.

§ 2~ Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterIor
sem que o titular haja apresentado o projeto de pesquIsa. o De'
partamento NaCIonal de Produçlo MIneral - DNPM podera
concecier a permlssbo de lavra garimpeira.

An. 8? A criterIo do Departamento Nacional de Produc!o
Minera; - DNPM. será admitida a concessão de lavra em area
objeto cie permlssAo de lavr8 ~arlmpeira. com autorlzaçào do li
tula:-. Quando houver viabilidade tecnica e econámica no apro
veitamento por ambos 05 regimes.

Art. 9~ Slo deveres do permissionário de lavra garImpei·
ra:

I - iniciar os trabalhos de extraçlo no prazo de 90
lnoventa) dIas. contado da data da publicaclo do mulo no
Diario Oficiai da Unilo. salvo motIvo Justiftcado:

11 - extrair somente as substâncias mineraís indi·
carias no titulo:

III - comunicar imedIatamente liO Departamento
NsClonal de Produção Mmeral - DNPM a ocorrência de
QuaiQuer outra 5ubstÍlncla mineral nl10 Inc:1uida no Utulo .
SODre a Qual. nos casos àe substáncías e Jazlmenws ~anrn'

pavels. o titular tera dIreito de adItamento ao mulo per·
rnlsslonado:

I\' - executar os trabalhos de mineraçl\o Com oõser·
váncia da$ normas tecnlcas e regulamentares. bZllxadas
pelo Departamento Nacional de Produçlo Mineral 
DNPM e pelo orglo ambiental competente;

V - evitar o ex.travio das aguaR lervidas. àrenar e
tratar as Que possam ocasionar danos a terceiros;

VJ - diligenciar no sentido de compatibilizar os tra
balhos de lavra com a proteçlo do meIo ambiente;

VIl - adotar as providéncia5 exigidas pelo Poder
Público:

VI II - não suspender os trabalhos de extracào por
prazo superior a 120 (cento e vintel dias. salvo mOLlvo JUS'
tificado;

IX - apresentar ao Departamento Nacional de Pro·
ducào Minera; - DNPM. ate o dia 15 de março de cada

ano. informações quantitativas da producAo e comerciaiJza.
cAo. relativas ao ano anterior; e

X - res·ponóer pelos danos causados n terceIros.
resultantes. d1reta ou indlretament.e. dos trabalhos àe IH'
Vra.

5 l' O nllo·cumprimento àas obrlgaçOes referidas no capu:
deste artigo sujelt.a o infrator às sanções àe advertência e
multa. previstBs nos incisos 1 e 11 do art. 63 do Decreto-Lei n~
227. de 28 de fevereiro de 196;. e de cancelamento da permissão.

§ 2~ A multa inicial variará àe 10 idezl a 200 (duzentas I
vezes o Maior Valor de Referência - MVR. estabeleciào de
acordo com o disposto no art. 2~ da Lei n~ 6.205,'·de 29 de abril
de 1975. devendo as hipóte.es e os rl:speetivos·"álore. ser def,.
nidos em portaria do Diretor-Geral do DeparUmento Nacional
de Produçlo Mineral - DNPM.
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§ 3~ A permi••60 de lavra ltartmpelra sera cancelada. 8

JUIzo do Departamento Nacional de Produç60 MIneral
DNPM. na hlPole.e de Que trata o paraltra!o un,co do art. 6·
delta Lei.

§ 4~ O disposto no § 1~ deste artlitO nAo exclui a IlpiJcaçAo
das ...nçOl!s estabelecidas na legislaç60 .m~)Jental.

Art. 10. Considera-se ltarimpaltem a- atividade de aprovei·
tamento de substâncias minerais ({arímpavels. executadas no in
terior de areas estabelecidas para este fim. exercida po"l--l>n·
aUeiro. cooperativa de garimpeiros. autorizada a funcionar co
mo empre.. de mineraçAo. aob o regime de permiss60 de lavra
garimpeira.

§ l~ 510 considerados minerais garimpáveis o ouro. o di!!:
manu. a cassiterIta. li columbíLa. a tantalitll e wolframita. nas
forma. aluvionar. eluvionar e coluviel: e sheelita. as demaIS ge'
mas. o rutilo. o qUIlrtz.o. o berilo. li muscOVitB. o espoduménlo.
a lepidolita. o feldspato. a mica e outros. em tipos de ocorrência
Que vierem. ser indicados. a critério do Departamento Nacio·
nal de ProduçAo Mineral - DNPM. '

§ 2~ O local em Que ocorre a extraç60 de minerais ltarim'
"'vais. na forma deite artigo.•era genericamnte denommado
garimpo.

Art. 11. O Departamento Nacional de Produçl\o Mineral 
DNPM estabelecerá 11. área. de ltBrlmpaltem. levando em consi·
dançA0 a ocorrência de bem mineral ltarlmpavel. o IntereS!e do
• etor mineral e as razOes de ordem social e ambiental.

Art. 12. Nu Iireas estabelecida. para ltarimpagem. os tra·
balho. dever60 .er realizados preferencialmente em forma as.o·
cativa. com prioridade par8. 8.S cooperatlV!l.5 àe ~arimpelros.

Art. 13. A criaç&.o de area. de p:anmpagem fica condiclC)'
nada i. prévia licença do óritlto ambíentai ·competentE:.

Art. 14. FJce. assegurada as cooperatJvas áe ~arJmpeiros

prIoridade para obtenCElo de Butonz8cAo ou concessão para pe~

qUlse e lavre nas areas onde este)am atuando. àesde que 8 ocu
pac;:ào tenha oc:orrido nos seguIntes casos:

I - em areas considerada~ livres. nos termos do
Decreto·Lel n~ 227. de 2ó de fevereiro de 1961:

II - em a.reas requeridas com prioridade, ate A en
trada em vigor desta Lei.

lI] - em areas onde sejam tituiares àe permissêo de
lavra ~8rimpejra.

§ 1~ A cooperativa comprovar&.. Quando necessar:o. o
exercicJO antenor àa ~arJmpagem na area

§ 2 to O Departamento NaCIonal de ProàucAo l'.1meral
DNPM promovera Il dehmltacão da area e propora sua res:ula·
mentacAo na forma desta Le:

Art. 15 Cabe ao Poàer PúblIco favorece: a or~anlzà~cie
atÍ\'idaàe ~IUlmpe1fa em cooperatJVB.s. deve=tac promove: o con
trole. a 5e~uranC8. a hJ~Jene. a prot.eçà(t 80 meio ambiente na
arca explorllàa e a pratIca de melhores processos de extração e
tratamento,

Art. 16. A concessão àe lavras âepenàc de previa hcencie
mento do orgão a::loJentai competente:.

Art. 1~. A reahuçilo de trabalhos de pesquIsa e ia"ra em
arcas de conservacllo àependera de preVl8 autorlzacào do orF:Ao
ambiental Que as edmínJstre,

Ar.... 1S Os trabalhos de pesquisa ou lavra Que causarerr.
àsnos eo meio ll:nbJente séo pas91veis àe suspensào temporada
ou defJnitJvs. de acordo com parecer do arga.a ambiental compe
tente.

Art. 19. O titular de autorlzaçilo de pesquIsa. cie permi'·
s60 de levra ,:rar:mpeira. de concessão de iavra. de hcenclamen
to ou de manííesLo de mlOa responàe peias danos causaaos ao
meJO a:nblente

Ar... 2C. O benefiCIamento àe r:uncrJos c:r. iag-os. rios t
quaisquer correntes de e.ç:UB so pociera se: reahz.nào de acordo
com solucão tecnic.a aprovaca pelos or~àos competentes.

Art. 21, A realizacào de trabalhos de extracào àe substân·
cias minerais. sem a competente permissllc.. concessào ou hcen·
ee.. constltu: cnme. sUJetto a penas de rec:lusAo de 3 (tresl mese~

e. 3 (trêsl anos e. mult.a.

Paragrafo tinico. Sem prejuízo da aç&o penai cablvel. nos
termos àeste anigo. a extrar;Ao mInerei reahzada sem acampe·
tente pennlssllo. concessào ou hcenr;s acarretara a apreensào do
produto mineral. àas maqumas. veiculas e eqUIpamentos utili·
zaàos. os qUl!.tS. apos transit.aàa em juli:aâo a sentença que con·
denar o lnfrató:,. serão vendidos em hasta púbhca e o proàuto
da vencia recolhIdo n conta do Fundo NaCIOnal de Mmeraçilo.
In.tltuldo peia LeI n? 4.425. de 8 de outubro de 1964.

Ar:..:: Fica eXt1nLO o re~imf! de matricula cie Que trlltar;:
o InCISO IH. do a~. l~. e o art. 73 do Decreto·Let r..!' :::;. de 2.~
de ievereJro de 196';.

ParaltTaio un.lCO Os certifícados de m8tTlcula em vIRor te.
rAo v8liàaàe por- maiS 6 t5eisI meses. cont6àos da OSLo. rie publI·
caçA0 desta Le:

An. 23. A perm15sAo de lnvrB garimpe.ira àe que~.sta «s!t
Le:: ~,

aI n60 se IIplica a Un·a. indigenu;
bl quando na faixa de fronteira. alem do o,sposto nes.

ta Lei. fica aindJ1 sujeita aoa critério! e condições Que ve·
nham a .er estabelecidos. nos termos do mclSo III. do § 1.'.
<io art. 91. da ConstitUiçAO FederaL

Art. 24. O Poder Executivo reltl1lamentará esta Lei no
prazo de 120 tcento " vinte) dIas. contados da dat.a de sua publi·
tacA0.

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica
ção.

Art. 26. Revogam-se as disposições em contrario.

Brasília. 18 de julho de 1989; lG8? da IndependénciB e lOl?
da República .

JOSE SARNEY
Vicente Cavalcante FiBlho
Jollo Alves Filho
Rubens BaymB Denys

DECRETO-LEI NQ Z2'7 DE 28 DE
n:vnu:mo DE' 1967

De. nova redlu;âo ao Decreto-lei nu
mero 1. 985 (CódIgo de .MInas) d.e
29 de 1anr.Íro de 1940.

~._. . ._ .... ._ .. _._ ... _o_ ..

CóDIGO DE MINERAÇAD
CAPITULO I .

Da~ Disposições PTeltmtnar~lI

Art 11. Serão T,ospi'ltllolJL'\ na :l1?d1
caC'ào de relnme de Autor'u.ç!:.o f
Concessão. sub<Jrd1nados lI.OS )f('Ã,('I~.oj

déste Có<l1g0:
a) o áireito d.e l'nortd.al1e. QUI' é

a p!"eCedéncla de entrada do r~ue·

:unento no D.N P.M .• pleiteando n
autori7B"áo de oesaulsa ou conr•'-~
de lavra des1g:nando-se poT /JPtnrt.
tário o Y'e'"pectlvo requerent.e:

b) o direito de plIrttctpa(:lto 7tfl~

resultadr.! da UIt1ra. C'Uf' corre'mtmC111
BO dlzirr,r do impOsto único 1('\01'. tnl
neralS. a.nllca-se ~ concessões Il'UIOl
g:adas apó~ 14 de ma.::-ço de 19'8'/.

LE IN? 8.901. DE 30 DE JUNHO DE 1994

ReKUJa.meD~ o dl~PO!fto no § ~- do ar:..
176 da Con3t.1twc4o Feden!.J ti ~ltertl dl.spO.
:Jir.ivo~ do Decnto-wi n~ ~J1. de 28 de i~.

verelro de 1S'67 - Código de J\flnerJJç.do
JJdllPtlJndo-o .8 DOrrIM3 CODSCltuclOn.ltZ;
vjgenutJ.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Façu saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a se!mlDte lei:
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Art. I! O art. 11 do Decreto·Lei n! 227, de 28 de fevereiro
de 1967. passa a vigorar com a seguinte redação:

-Art. 11 .
....:- .

Em 2912196. a PresidênCIa comwúca ao Plenário o térmIDo do prazo preVIsto no
an, 91. § 3° do RegIntento Interno. sem que tenha SIdo lDterposto recurso. no sentido
de apreCIação pelo Pleaano da matena. apreciada conclUSIvamente pela Conussão de
Assuntos SOCIaIS, o ." Q ,. g . .- >( 'iE
A Cámara dos Deputados com o SFJN:°... :o;. I-..J. ~ \, t '"-

Senado Federal, em O& de março de 1996

A Sua Excel_ncIa o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD Pnmelro-Secretario da Câmara dos Deputados

Indefiro, entretanto, a inclusao pretendida em relação às
proposições PL 1.910/95, PL 2.535196 e PL 4.292193, por não dizerem
respeito ao ménto da Comissão requerente.

Olicie.se à Comissão requerente e. após. publique-se.

PRIMEIRA SECRETARIA
Em 1'j /0:1/96

Oe orcem, ao Senncr Se=retário..
GBral da P1esa. ()

~...L.-..r,7:~
OSVALDO PINHEIRO T!JlRES

Chefe CIo Gabinete

Senhor Primeiro-Secretário,

DECISÃO DA PRESIDêNCIA

A Comissio da Amazõnia e de Desenvolvimento Regional
dirige-se à Presidência da Cimara dos Deputados, por meio do OficIO n'
259197, p'lira requerer a sua inclusão como competerite para apreciar
diversas proposições que especifica, /lS quais acham-se tramitando na Casa.

Deliro O que se pede em relação às proposições e mediante
as condições que se seguem:

PL 2.694197. incluindo-a como primeira Comissão de mérito;
PL 2.788197, incluindo-a como primeira Comissão de mérito;
PL 624195, incluindo-a, para que se manifeste após a CEIC;
PL 1.610196, incluindo-a, para que se manifeste após a CME;
PL 670195. incluindo-a, para que se manifeste antes da CFT.

Encaminho a Vossa ExcelênCIa. a fInt de ser submetido a revisão
da Câmara dos Deputados. nos termos do ano 65 da ConstituIção Federal. o Projeto de
LeI do Senado n° 121. de 1995. constante dos autografas em anexo. que "dispõe
sobre a exploração e o aproveitamento de recursos llUneralS em terras Indigenas. de que
tratam os arts. 176. § I'. e 231. § 3°. da ConSntulção Federal",

OfiCIO n°«--t'3 (SF)

b) o direito à participação do proprietário do solo noa
resultados da lavra.

§ I! A participaçAo de que trata a aHnea b do caput
deste artigo será de cinqilenta por cento do valor total de
vido aos Estados, Distrito Federal, Municipios e órgloll da
administração direta da Unilo, a titulo de compensação fi
nanceira pela exploraçAo de recursos minerais. conforme
previsto no caput do art. 6! da Lei n! 7.990(21, de 29 de de·
zembro de 1989 e no art. 2! da Lei n! 8.001 131 , de 13 de mar
ço de 1990.

§ 2! O pagamento da participação do proprietário do
solo nos resultados da lavra de recursos minerais será efe
tuado mensalmente, até o último dia útil do mês subse.
qilente' ao do fato gerador, devidllJI!ente corrigido pela taxa
de juros de referência, ou outro parãmetro que venha a
substituí·la.

§ 3! O não cumprimento do prazo estabelecido no pa
rágrafo anterior implicará correção do débito pela variação
diária da taxa de juros de referência, ou outro parâmetro
que venha a substituí-la, juros de mora \le um por cento ao
mês e multa de dez por cento aplicada sobre o montante
apurado.- .

Art. 2! O art. 79 do Decreto·Lei n! 227, de 28 de feve
reiro de 1967. passa vigorar com a seguinte redação:

-Art. 79. Entende·se por Empresa de Mineração, pa
ra os efeitos deste Código, a firma ou sociedade consti
tuida sob as leis brasileiras que tenha sua sede e adminis·
tração no Pais, qualquer que seja a sua forma jurídica,
com o objetivo principal de realizar exploração e aproveita·
menta de jazidas minerais no território nacional.

§ 2! O controle efetivo da firma ou sociedade~
se refere este artigo deverá estar em caráter permanente
sob a titularidade direta de pessoas físicas domiciliadas e '
residentes no Pais ou de entidades de direito público inter·
no, entendendo-se por controle efetivo da empresa a titula
ridade da maioria de seu capital votante e o exercício, de
fato ou de direito, do poder decisório para gerir suas ativi·
dades. .

§ 3! A firma individual só poderá ser constituída por
brasileiros,-

Art. 3! Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de junho de 1994; 173! da Independência e

106! da República.

ITAMAR FRANCO
Alezis Stepanenko

Em ,2'1 I tJ'I 197.

51 NOP5.E

PrOjeto de LeI do Senado n° 121. de 1995

S.'l-i \~
MICHEL TEMER)

P'resldente

Dispõe sobre a exploração e
aprovclwnento de recursos mincnus em
terras indígenas. de que tratam os arts. 176,
§ 1°, e 231, § 3°, da Consntuição Federal.

EMENOAN"

DO! 9'

! TEXTOm.iSTIfICAÇAO

\

Acrescente-sc o seguInte § 3- ao An. 4-

~ . "f)- O laudo !t01ôgico de que trala o ~ 1- dever.l ser baseado em ;
I mapeamento gcologico bUico prev10 ou em projeto de geolOgIa rcall1lldo espeCificamente p3l'il o ,
I ,fim cohmado " :

Apresentado pelo Senador Romero Jucá

Lido no expediente da Sessão de 17/4/95, e publicado no DCN (Seção In de 18/4195.
Despachado à Comissão de Assuntos Sociais - decisão tenrnnativa. onde podera receber
emendas, após publicado e distribuído em avuísos, pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 7112195. a Comissão aprova o projeto com as Emendas CAS-1, 11 e 111 do Relator.
ASSina o Parecer, sem voto. o Seno Romero Jucá autor da proposição.
Em 16/2/96. leirura do Parecer n° 42196-CAS, relatado pelo Senador Leomar
Qumtanilha. A PresidênCIa comumca ao Plenário o recebimento do Oficio n' 1I96-CAS,
do Presidente da Conussão. comumcando a aprovação da matéria. Eabeno o prazo de 5
diaS utels. para interpOSIção de recurso, por um décInto da compOSIção da Casa. para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

1c000ssJ.oDl! MJNAS E ENERGIA

I _
!crn.~ADO SALOMAO CRUZ

1\
I1 SlmtESSIVA. 11 SURSI1n."lVA

t1AOLll'1"IHAtlV" IlMOOIFlCAnvA.

II'AJtnDO I ;,,:i'
I PSDB RR
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[J SUBSlTTUTTYA I JADmVA

(II:)MOOIF1CATIVA

EMENDAN"

0041gt;

Dê... ao parágrn~o imito do Art. 11 "segwnte redaçio:

IIo\TA

JUSTIfICAÇÃO

Ê inimocitJávc\ que o Congresso Nacional possa ballw 1:==0
\..ePIIIliws em nilmero suficieme JlIIl& abrmIer todos OS pedidos de pesquisa que ob)envem Ife:!"

iDdi......

~ da FIIllliIçio Nacional do Índio • FUNAI dio c:oma de que.
..__lÍamilIm no Deponamento NICi<mal do ProduçIo Minml· DNPM ..... éIe,1II.ooo
pcdidoI do peaquiJa ilIIctmado _ iDdil"ll&- E bem verdIde que nem todos do priorilirios e
.- todos sio oc:oIIIidos pela legisIaçio que ora se JRlOIlde c:onsttuir. Mesmo assim, llIlHe do
lIlÍlllCIlI qoae lIIpOl&, de Iooge,. capocidade deste Congresso de legislar.

A aIllOrizaçio JlIIl& o dcsenvolvimemo de lllividadc em ira indill"Dl
envolve c:rilérios de tal _ complexos que sua análise e sua pondetação devem abraogcr lOda I

reserva. lOdos OS lSpecIIlS que dipm respeito á comunidade li resuIeme.

O COIIJ'OSSO NIICiona1 niO tem. presentemente e dificilmeate teri,
condiçlles de -isar. iDdividualmente. <:&da proc:essÕ.

O fato de o Congresso Nacional dar uma IUlOrÍ2IÇiO em globo. aléni de
consistir em delepr I quem tem competência JlIIl& a gestfo do I5S1lIItO. n!o ~igoifi.. abdicar de
S1IIS premlj!Ilivu. vez que o disposro no inc:iso V do In. 49. da Consntuiçio Fedcra1. of"'"
remCdio JlIIl& qualquer caso de excesso ou deSVIO por parte do l'oder ExecutIvo.

A!ém das ponderoções acima. o próprio texto do Projeto que se apceçia,
i'J"forme disposto em seU In. 15. atribui lO Ministério PUblico Fedelll a lIIISSio de. a qualquer
tempo. vc:rific:ado o descumprimento na Iplic:açio das medidas ai preconi73das. representar ao
Ccmgraso Nacioua1.

f""'SSAO DE MINAS E ENERGIA

I AUTOR

lllEJ'l.'TADO SALoMÃo CRUZ

1.610/96

I
I
I
I "P2lágral'0 imico. A IUlOrizoçio " que .. refere este anigo seri fomtalizada
I por decreto legislltivo que abranger.i. • resesva como um todo, c:abendo ao órgia de gestlo ilos
! recursos mineraIS. oUVIdo o orgia indigenista, a outorga do alVlli de pesquisa." .

I1ADmVA

I'....lIDO I ,., I 'MlINA I
PSDB RR.!l!ll!L I

oo,g "'lGi

EMENDAN"

0031%

11Sl.1ftESStVA

lIAOLt1T1NAnvAil
1\

TEXTOJJUSTiFlCA A

A_do_llCOlO;;JC:.·"", ..•.•.•.•.. ;.......
GCiIIi8no 041 palimiJlno 1mpl&Ie. daamiaIldu ireis poItnCial m:::.::..;. ',.~;' ~loF': ae;;;,.::;,••.
m-IHc.-..que_iadi...............ser~desnecessanameme.

AItm do mais. • cxio!éDci. _ -'" permite que se l\'lliem I
JIllIIMis iIIpIclaI. do - rqioaII. no evrmual~ do um dopósIlO lDIlIUI1.

/l I

iCXUlIAODI MINAS E ENERGIA .

J..,."..., SALOMÃo CRUZ

Ames. busca assegurar que o aproveitamento mineral em Icms indigeD15
.... apenas em jlZidas de alta configuraçio econômica., impedmdo. por sua vez.. que JlZldu de
ltlIdimeIl10_o rrwsuw sejam ai aproveitadas.

A emenda traduz o princiPIO doutnnirio de que I perrurblçio da VIda de
... comUDidlde 50 possa ler lupr quando o bcneficlO a mesma comunidade ou ã Sociedade seja
d'túYImIa1e e:xpreuivo. Se o fluxo de caixa ou as vantagenS SOCIJ.15 oio componamn. nas
~ remamcs. um "royalty" de S% (C1ncO por cento). que se deIXe a tem lDdiaena I
.-. I

\

oe-se ao S2' do ar! 6' a segwnte redação:

'11. pornClpoçlO da comurudade indigeua nos resultados da livra nio podcri
,. infmor a S% (Cinto por, centol do fatw'mlcnto bruto resultante da comcrctaiizaçio do produto
mmaaI. obcido apos a ulnma etapa de beneticlamemo adotada _e antes, de sua transformação

1'-"1.'

I
JUSTIFICAÇÃO .

A elevaçio da. punclpIÇio mlmma de 2% {doiS por cemol. contemplada no
liIXIO apnwado pelo Scoado Federal. pua S~í tClnCO por cento I nio consumi mero aumento nem
conIIpn. puema1itmo.

EMENOAN"

I.i

..-zo"LIIN' .\ II..-nunvA

1"-..lIVA

11_1'.

EMENDAN"

Ê de esperar.... pois, que a exiRm:ia de jazidu miDelais de lIIClIlla, que
jllSlifiquem.i~ em =os iDdiplllS. seja fato raro. quandoniOpouoo~.

Por 0UIf0 lado. niO se podo desconbeccr que a comunidade iIldill"Dl_
CIllleS. sepa qoae a exccçio.

ACOIISIituiçio de um I\mcIoc:omlJlClllS 2.5% (dois imdros. ciJlco cI6c:imos
por ceDlO) da rtIIda oriUDda da pIllicipoçlo elas c:omUDidades indil"JllS 110I muIladoa da lnlI
...... na venIade. diIll'ibuir amiJérialOS que jásio miIeràveiJ.

ACAO

I'ARl1OO I
PSDB

11 SUBS'ITTUTJVA

IIMODIiICAlIVA

[1SUPREss1VA

II AOLUT1NA.11VA

TEXTo/JUSTIFlCAÇAO

Al1IOR

EslIdo.
o levantamento geológlco básico é ferramenta. de valor mestimivel para o

JUSTmCAÇÃO

0051%

,< Sua~ de fenamema de planejamenlO e ava1iaçio só ,; <:olI$ÍSlenU: se
.........caeaaçIofrivia.

Dê... ao capuJ do Art. 16 a segwote redaçio:

• Art. 16. A Uniio. por seu órgio competente. procedcri ao levantamento
plógico i>Osico prévio. em esca1. adequada. das terras indig..... faze.1do inclUir este trabalho nos
JIIOSlIlIIU sesuIares de mapeamenlO.·

De posse de seus resultados. a gCS1lo do espaço tc:mtorial abraogido
_ IIIIÍS _ pemlililldo amever qualidade e variaçió dos solos. presença e intensidade
elas dmlqens • dos aqilífetos subt=ineos, estabilidade das regiões ribeirinhas e de taludes, além,
do poaibilillr sesun ava1iaçio do potelICialllUDelll

A l:UIUÇIo daIes 10VIIlWnelIt0S Q poot.noP' SOllIOldO serve pila que OS....w..... __ do 0IIfeite em poredcs de pbinetes oficiais ou _ enos e I<CttDS
.... 1IiIIidoL.

jDlPUlAOO sALOMÃo CRUZ

§MSSO\õ DE MINAS E ENERGIA

~PSDB iR ll1IlI.I.

'. Essa emenda objclivacorriJir tal dislolçio.

/\

IIo\TAi-

bAIlOSALOMÃO CRUZ

DWe 10 § 6" cio Art. .,.alCl\litl1e.....:

"DaIiJlIr-oo.I 10% (dez por_) da panicipIçio devida..COIIIIIIIidIdcs
itIdl...... 110I rauJtados da lavra, ""'" c:onslituiçio de um fundo cspociaI .' ser lIli1izIdO'no

I alendnnento de comunidades Indil"JllS .............. repIamentado pelo Poder Eucuriw."

I JUSTIfICAÇÃO

PIla • fonnaçlo de jazida mineral. irffiui WIIIlIho nilmero de fatora, que
I SUl cxiRé:nclâ ê antes wna cxceçIo que uma rqra.
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_ que a exprouio 'escala adequada' cuida do ...- qllO o
'-a _ adquirido lCIIha relaçio com a complexidade da seologia da iroa eavoIvida.

'--"=-f2~~..:...:.._-)+----
COMISSAo DE MINAS E ENERGIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N°'.51019G

Nos termos do art. 119. capul. I. do Regimento Interno da Câmara cios
o.putIdas, alterado pelo art. 1°. I. da Resoluçào n° 10/91. o Sr. Presidente
cIelerminou a abenura • e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo
l*lI8preHntaçAo de emendas. a partir de 2204.95. por cinco sessões. tendo. ao
.... lénnino, este Órgão Técnico recebido 5 (cinco) emendas.

Sala da Comlssào. em 02 de maio de 1995

Lenlvalda O 5 A Lobo
Secretária

PARECER DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

l-RELATÓRIO

O ProjetO do Le. sob análISe, d••utona do Senado Federal. fOi

díIlribaldo is Comissões do Min... Energta; d. Defesa do Consumidor. M.,o Ammenre

• MiDoriu • do CODSIituil'io • Justiça. d. Rtdação. nos temlOS do Re@lll1Olllo In.ertIO da

Cua.

Objenva o Projeto duciplinar a atividade de mineração em atCa$

ÍlldÍseoas, prIntU1Clo • pomClpa\'iO das comunidade.< no resultado da I.'.... •.
SÍIIlIIIIIlleIm. assegurando S\II proteçlo • os cuidados com o meto ambiente. Alem
cIiJIo. comempla, dcolIC outros. 05 "SUlOICS aspectos:

- clefinil'io do ntua! administrativo • que deva subme~... o
evcJ1tu21 JDteressado. a foma de acesso à autOriz:açio ou conccssio c OS momentc·.: =rr

que o Congresso NaCIonal deva intervir:

- .tribuiçio às comunidades ÍlldÍgen&S da =lus.Vidod:do
exercicio da garImpagem ems~ terras:

- obsetvaçio á necessidade de audiência das COIIIIIIIidIdes
envolvidas. nio doScurando. n.... ISpecto. do _I que devam descmpetlllll' • FUNAI. o

Ministeno Público Federal. oDNPM daãme a trIInitaçio cio processo do llIlOnDÇio ou
coocessio • enquanto pctduror • atividade de pesquisa • aprovetWDeDIOmineral nas .....

md1genas

Nesta Comissão. i1 pnmeua. a IItalUfestar-se qUIDto ao mento da
Proposição. abeno o prazo reglmental. foram oferecidas ao Projeto S (Cinco) emendas.
todas de autona do nobre Deputado Salomão Cruz.

n -VOTO DO RELUOR

Anabsada a ProposJÇào~ constata.~se e!:treJla observuc:Ja de xu

coot.i1do com o do Estatuto do indIo (ProJ.to d. Lei n' ~OS7. de 1991), já .prov.do por
Comlssào EspecIal desta Casa apos exaustivas discUSSões com todas as entidades

.nvolvidas. d.ntr. .Ias o Depanamenlo Nacional d. Produção MlIlCral - DNPl.t

Coord~oNac.onal dos Geólogos - CONAGE. Futuiaçio N.C1OIII1.x;indio - FUNAI.
lnstltulo BrasileIro de Mineração ~ [BRAM.

o objetivo externado pelo Autor da ProPOSIçãO. o ilustre Senador
Romero Juca. quando de sua apresentação. foi "o de a.pressar uma solução de maIor

Imponincia para os nossos indios e para o Pais. cnando um caminho de eqwlibrio par.t os

confInos e para um novo processo de desenvolvimento para as comunidades indlgenas ..

De falO. urge buscar solução legal para que se possa. de uma vez

por todas. eliminar o conflito oriundo das Jn\laSÕeS de .irea.s md.igenas por garimpeJTOS e.
simultaneamente. garanur às comtmidalies indigenas parnclpaçio no resultado do
aprovcnamento dos recwsos minerais ocorrentes em suas terras.

'Em que pese à pertinência e ao menta das emendas apresenUldas a

Propostl'io. o R.I••or, ..nsi~1 á urgência da nweria, ba por bem r.J••t:i-las • votar pela

APROVAÇÃO IOICgral do ICXIO .ncaminhado. esta Casa pelo S.nado Fed.ra1

Sal. di Comissio. em~3d."""'f d. 1997

c.2~,.e...e-t:-e'-<:-e:::~
DepuwIo ELTON ROHNELT

R.lator

UI. PARECER DA COMISSÃO

A: Comissão de Minas e Energia, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de L.i n" 1.610. d. 1996, e r.jeitou as
emendas oferecidas, nos termos do parec.r do Relator. Deputado Elton RoJmell.

Estiveram presemes os Senhores Deputados: Flávio
Derzi, Presidente, Jorge Tadeu Mudalen. Amônio Feijão e Ainon Dipp,
Vice-Presidentes, Adroaldo Srreck, Amônia Jorge. Danilo de Castro, Dilso
Sperafico, Eliseu Resende, Fernando Ferro. José Borba. Ricardo Rique,
Raimundo Santos, Zé Gomes da Roclta. Elton RoltiJell. Júlio César. Octávio
Elisio, Simara Eliel)' e Silvemani Santos,

Deputado ELTON ROHNELT
Relator

PROJETO DE LEI N!! l,058-C, DE 1995
( Do Senado Federal)

PLS N'37195

Autoriza o Poder Executivo a celebrar atos intemacionais para supressão do sigilo
bancário nos casos de lesão do patrimônio público: tendo pareceres: da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional pela aprovação: da Comissão de Finanças e
Tributaçáo pela não implicaçáo da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovaçáo; e da Comissão de Constrtuição e Justiça e
de Redação pela inconstitucionalidade.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11- Na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional:
- Tenno de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

IIl- Na Comissão de Finanças e Tributação:
- Termo de recebimen10 de emendas
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

IV- Na Comissão de Constituiçào e Justiça e de Redaçào:
- Termo de recebimento de emendas - 1997
- Tenno de recebimento de emendas - 1999 (nova legislatura)
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão
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o Congrouo Nacional decrelll:

ArL I' É autorizado o Poder Executivo a celebrar atos internacionais
com os países que mantém relações com o Brasil, visando á suspensão do sigilo bancário.
nos CISOS em que os detentores das contas, pessoa fisica ou jurídica, sejam condenadas por
atos lesivos ao patrimôlÚo público. .

Art. 2' O alO internacional deverà incluir cláusula que pennita o
sequestro dos nmaerários e outros bens havidos de forma ilícita.

ArL 3' O Poder Executivo providenciará, nO prazo de cento e vinte dias,
a regu1amentaçio da presente Lei. .

ArL 4' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ArL 5' Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal. em C '5 de oumbro de 1995

~~~ ~";..,~
Senador TeotolÚo Vilela Filho

Primeiro Vice·Presidente do Senado Federal,
no exercicio da Presidência

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado n' 37, de 1995

Autoriza o Poder Executivo a celebrar atos
internacionais para a supressão do sigilo
bancários nos casos de lesão do patrimólÚo
público.

Apresentado pelo Senador Pedro Sínron.

Lido no expediente da Sessão de 813195, e publicado no Del" (Seção IJ) de 9.'3'95.
Despachado á Comissão de Relaçôes Exteriores (CIecisão t~rminativa). onde
poderá receber emendas, após sua publicação e distribuição em avulsos, pelo prazo
de 5 dias úteis.
Em 2714/95, o Seno José Agripino, apresenta Parecer favorável. na forma das
Emendas nOs 1 a 3 que oferece. Colocada em discussão, o Seno Bernardo Cabral
solicita vistas da matéria.
Em 14/9/95, o Parecer da Comissão favorável ao Projeto na forma das Emendas nOs 1 a
3-CRE, apresentadas. Com voto contrário, em separado, do Seno Bernardo Cabral,
votando contrariamente também, o Seno Epitácio Cafeteira e assinando sem voto, O

Sen. Pedro Simon. .
Em 19/9/95, leitura do Parecer n' 578195·CRE, relatado pelo Senador José Agripino.
A Presidência comunica ao Plenário o recebimento do Oficio n° 23/95, do
Presidente da CRE, comunicando a aprovação do projeto. É aberto o prazo de 5 dias
úteis para interposição de recurso, por ma décimo da composição da Casa, para que a
matéria seja apreciada pelo Plenário.
Em 28/9/95, a Presidéncia comunica ao Plenário o tétltÚDo, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreseclação da matéria pelo Plenário. A matéria foi
aprovada em apreciação conclusiva pela CRE.
À Cámara dos Deputados com o SFIN'... ). -:.60,.L. 0'5(10{ f'

Oficio n' 1.360 (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Exceléncia. a fim de ser submetido á
revisão da Câmara dos Deputados. nos teImOS do art. 65 da Constinrição Federal. o
Projeto de Lei do Senado n° 37. de 1995. constante dos autógrafos em anexo. que
"autoriza o Poder Executivo a celebrar a~os internacionais para a supressão do sigilo
bancário nos casos de lesão do P~ÓIÚO público".

Senado Federal. em 0'5 de outubro de 1995

1
:

'Senador Odacir Soares

Primeiro-Secretârio

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretário da Cámara dos Deputados

c:oMlSIÃO DE RElAÇÕES EXTERIORES

1!RMO DE RECEBIMENTO DE EMEND.&S

I'IIOJETO DE LEI NO1.~

Nos termos do art. 119. caput. I. do Regimento Interno da Cómara
dos Deputados. o~eraoo pelo art. 1°. da Resolução nO 10191. o Sr. Pre~dente

delermoou a abertura· e divulgaçóo na Ordem do Dia das Comssães - oe prazo
poro apresentação de emendas. a DOmr de 30/1 0195 por cinco sessões. esgotado o
prazo. nóo foram recebidas emendas ao pro;eto.

sala da Comissão. em 8 de novembro de 1995.

tí1 J 1 , .u:U.-<.d
Andreo~VerSlanl de Mirãnt:to
--/ 5ecrelOrro

COMISSÃO DE SELAC<»:S EXTERIORES

I· RELATÓRIO

o projeto de lei em consideração visa a autorizar o Poder
Executivo a celebrar atos internacionais com Estados estrangeiros. que tenham por objeto a

suspensão do sigilo bancário de contas penencentes a pessoas fisica.s ou juridicas. nos
casos de lesio ao patrimônio público. A proposição prevê. ainda. a possibilidade de
sequestro de numeririos e de outros bens havidos de forma ilícita.

Apreciado e aprovado pelo Senado Federal. o texto do Projeto de
Lei nO 1.058 (PLS n' 37195, na origem) remetido à Càmara dos Deputados. que ora
consideramos, segue a redação proposta. atraves de emendas do relator. na Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional. É o relatório.

U· VOTO DO RELATOR

É deveras original e pioneira. sob vários aspectos. a proposta

legislativa em questão O projetb aprovado pelo Senado Federal busca equacionar. ou ao
menos combater. um problema que há muito tempo aflige o Pais. qual seja o da evasão de
bens e riquezas. obtidos de foona criminosa, para o exterior.

São bastante difundidos e conhecidos os casos em que criminosos 

suspeitos. indiciados ou condenados - buscam locupletar~se. livrando-se da ação da justiça.

através do envio clmdestino do produto de suas atividades ilícitas para o exterior.
sobretudo para os países conhecidos como paraísos fiscais ou cuja legislação sobre sigilo
bancirio dificulte a determinação da titularidade desses recursos.

Natutalmente, a úmca forma de se obter o seqüestro e o

repatriamento desses valores e por meio da cooperação internacional com os países de
refiigio desses capitais. Conrudo, como se sabe, a Constituição Federal reserva ao Poder
Execuávo a competência para estabelecer e conduzir o relacionamento do Brasil com
Estados estrIDgeiros. razão pela qual o desenvolvimento de tal cooperação depende
obviamente desse Poder da República. A línútação porém, iinposta constitucionalmente ao
Poder LegWativo, que lbe atribui o exercicio de uma atividade de fiscalizaçio e controle da
política externa e dos atos internacionais, nos tennos do ano 49, inciso I, da Constituição

Federal. não implica porém na impossibilidade de que este tome a iniciativa. no âmbito da
legislação interna, quanto a esta ou aquela politica ou ato internacional que julgue
conveniente. ao interesse nacionai. indicando. sugerindo ou autorizando o Poder Executivo.

na forma da leL a adotar detennínado ato ou postura. internacional.

Sendo assim, o projeto de lei que ora apreciamos reveste-se de
caráter meramente autotizativo. E não poderia ser de outra forma. Trata-se da instituiçio

de tal nOITI13 legal que, embora não possa. por fbrç3 de disposiçães constitucionais.
obrigar ou de qualquer modo vincular o Poder Executivo. expressa de forma significativa
I. vo'ntade poJitica existente no Congresso Nacional quanto ao tratamento da questio.
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Somos penamo favoràveis, quanto 10 mêrilO. á aprovllÇio do
Projeto de Lei nO 1.058/95, nostetmOS de sua rcdaçio. cenas de que sua lransfonnaçio em
nonna legal há de contribuir para o retorno ao pais de imponantes recursos e. 10 mesmo

tempo, para que se restitUa a justiça. nio se 'permitindo possam determinados individuos

inescrupulosos virem a se beneficiar das diversidades existentes entre as Icgislações

nacionais, ou. da falta de cooperação entre os paises. e lograrem assim gozar do produto de
seus crimes.

Sala da Comissão, em 27 de março de 1996

'r?....".. v ~:r~")
Deputado PEDRO \'ALAD~

Relator

111 • PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de RelaÇões Extenores, em rel.rlião reolí2Oda 1'Ioje.

ocinou, unanimemente. pelo aprovação <:lo Projeto de La< nO 1.058195. do 5enocIo
Federol. acatando o parecer do Relatar, Deputado Pedro VoIodcres.

Es1iveram presentes os 5enholes Deputados: Á1iIa Lins •
Presidente. Herculano Anghlnelti e Renan Kur1Z • VIce-Presidentes. CiSlhO limo,
PImentel Gomes. Pedro Valadares, Franco Montaro. Roblino Araújo. M6rio COVClIIazzi.
Paulo Delgado, Cunha Bueno. Edison AndJiOO. Itomar 5e<pa. Paes de Andrade. LuiZ
Gushiken. Feu Rosa. Theocorico Ferroço, Ushilcro Komio, Roberto Fontes e NaIr Xovler
Lobo.

Solo do Comissão. em 27 de março de 1996.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N°1.058·AI95

Nos termos do art. 119. I. do Regil118nto Interno dII CIlmara dos
Deputados. o Sr. PreSidente determInou a abertura e diwlgaçlo na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apresentação de el118ndas, a ~ir ele 12JlM196, por
cinco sessões. Esgotado o prazo. náo foram recebidas emencIas ao projeto.

Sala da Comissio, em 22 de abril de 1996.

I-RELATÓRIO

O Projeto e!l' epigrafe autonza o Poder Executivo a cclclmr 010S
internaCionaiS com palses estrangeiros ....Isando asuspensio do sigilo bancario. nos casos

em que os respectIVOS detentores tenham Sido condenaàos por atos lesivos ao patnrnômo

publíco. Estabelece também que o ato internacional c:lcbrado devera mclulr clausula que

pennita. o seqüestro dos numerarias e oUtrOS bens havuios de fonDI. t1icita.

O Projeto fOI aprovado na Comlssio de Relaçõcs Extenores.

A PropoSIção não tem implicações orçamcntári15 e financelll5.
competIndo á Comissão de Finanças e Tributação opmar quanto ao seu mérno.

U- VOTO DO RELATOR

O Projeto sob anàbse possUI carllCr mctarnente OUlOllzauvo, já

que a Consutuição Federal reserva ao Poder Executivo o competálclO JlII" conduçio da

política extema do Pais. Tal aspecto prejudica a eficáclo da prDpOSlçIo. mas a Comisslo

de Relações Extenores emendeu ser .1ustificàvel sua aprovaçio. como meio de expressar o

111· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação. em reunião ordinána realizada hoje,

concluiu, unanimemente, pela não Implicação da matéria com aumento ou diminuição da

l'llCeita ou da despesa pública. não cabendo pronunciamento quanto á adequação

financeira e orçamentária e. no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nO 1.056/95,

nos termos do parecer do relator, Deputado João Colaço.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Luiz Cartos Hauly, PreSidente:

Anivaldo Vale. Adelson Salvador e Augusto Viveiros. Vice-PreSidentes: Júlio César.

Manoel Castro. Osórto Adnano, Rogéno Silva, Saulo Queiroz. Edinho Bez, Germano

Rigotlo. Hennes Parctanello. Max Rosenmann. Pedro NovaiS. Amaldo Madeira. Firmo

de castro. Roberto Brant. Jaime Martins. Vãnlo dos Santos, ArI Magalhães, Delfim

Netto. Fetter Júnior. Júlio Redecker. Paulo Mourão, Silvio Torres. Eujácio Simões. Aldrr

Cabral. José Cartos Vieira. Maria ElVira. Odacir Klein, João Leão. Felipe Mendes e

Laprovila VMlira.

Sala da ComIssão, em 16 de abril de 1997

Or·J9W~.
Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PreSidente

COMISSÃO DE CONS11TUIÇÃO E JUSl1ÇAE DE REDAÇÃO ..

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETODELEIN" l058-B!95

Nos tennos do an. 119, caput, I do Regimento Interno da

CImln dos Deputados, alterado pelo an. 1°, I, da Resolução 0° 10191, o Senhor

PraideDlIa determinou a abertura • e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - dc

)IIlI2D~~ dc emendas a partir dc 11 I 06 I 97 • por cinco sessões.

~ oprazo, nIo foram reCcbidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 18 de junho de 1997

/, ,/

'~vViJ+'
SÉRGIO SAMPAlO CONTRE1RAS DE ALMEIDA

Secretário

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.058-B/95

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento

Interno da Cimara dos Deputados, alterado pelo art. 1° , I, da Reso-
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lução nO 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura· e divul.

gação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresenta

ção de emendas a partir de 09/03/99, por cinco sessões. Esgotado o

prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 15 de março de 1999

L" r
Il.~

U.uq~ .>t.-/IM
SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Secretário

I· RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei oriundo e aprovado na Clmara Alta
(sob o n' 37/95). e que chegou à esta Casa Legislativa para os fins da revisão prevista no
art. 65 da Cotllltituição Federal.

o Projeto vísa autorizar o Poder Executivo a celebrar atos
internacionais com Estados estrangeiros, que tenham a finalidade de suspender o sigilo

bancário de contas penencentes a pessoas fisica.sJjurldicas, quando se verifique lesão ao

patrimônio público.

Distribuída., inicialmente. à Comissão de Relarrões Exteriores. a

proposiçio logrou aprovação neste Colegiado. nos termos do Parecer do Relator. ilustre
Deputado PEDRO VALADARES.

A seguir. foi o Projeto aprovado na Comissão de Finanças e

Tributação, sob os aspectos de adequação financeira e orçamentária e mérito. também se

seguindo o Parecer do Relator, nohre Deputado JOÃO COLAÇO.

Finalmente. o Projeto encomra-se nesta cem. onde não recebeu
e~ndas e aguarda parecer acerca. de sua constitucionalidade, juridicidade e tecruca

legislativa.. no prazo previsto para o regime prioritário de tramitação.

Eo relatório,

fi - VOTO DO RELATOR

Inobstante seus eventuais mentos, o Projeto de Lei aqui analisado
é claramente inconstitucional.

É que. competindo privativamente ao Presidente da Repliblica
celebrar atels internacionais (an 84. VIII. da CF). é desta autoridade. portanto, a iniciativa
legislativa da matéria

Trata~se. a evidência., de "Projeto Autorizativo" o aqui analisado,

cometendo ao Poder Executivo tomar providência de sua competêncía exclusiva.. sendo.

em consequencia inconstitucional. conforme jà afirmou inclusive esta CCJR em sua

Súmula de Jurisprudência n" OI

Ao Congresso Nacional no caso concreto, caberia apenas

referendar e resolver definitivamente sobre tal Ato Internacional (confonne o. art. 48, I. da
CF).

Assim., em vista dos argumentos expostos, votamos peJa

inconstitucionalidade do PL 1.058/95 (J;'LS3 97), ficando prejudicados os demais
aspectos de aruilise pertinentes a esta Comissão.

ft. - de 1997

"---Z::

Relator

JII - PARECER DA COMJSSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

relll1Íão ordinária realizada hoje. opinou unanimemente pela inconstitucionalidade

do Projeto Lei nO J.058-B.'95, nos tennos do parecer do Relator, Deputado

!lLg.sto Farias.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Jose Carlos Aleluia - Presidente. Geovan Freitas, Jose

Roberto Batochio e Inaldo Leitão , Vice-Presidentes. Antônio Carlos Konder

Reis, Ciro Nogueira, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins. Moreira

Ferreira, Ney Lopes, Ricardo Fiúza, Cezar Schinner, Iédio Rosa, Maria Lúcia,

Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar Serraglio, Renato Vianna,

André Benassi, Jutahy Junior, Léo Alcântara, Moroni Torgan, Vicente Arruda,

Zenaldo Coutinho, ZuJaiê Cobra, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela, José

Dirceu, Marcelo Dédo, Marcos Rolim, Waldir Pires, Augusto Farias, Edmar

Moreira, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Caio Rielo, Luiz Antônio F1ewy,

Mussa Demes, Fernando Coruja, José Antônio, Sergio Miranda, Bispo

Rodrigues, Átila Lins, Cláudio Cajado, Cleonâncio Fonseca, Nelson Marchezan,

Salvador Zimbaldi e Bispo WandervaJ.

abril de 1999
,I.

OS ALELUIA
sidente

PROJETO DE LEI N° 1.348-E, DE 1988

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI NO 1.348-C, DE 1988,
que "instnui a obrigatoriedade de indicação do Registro Geral e CPF dos interessados
nas certidões expedidas pelos cartórios distribuidores e de protesto"; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e. no mérito, pela aprovação.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

n- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n° 1.348-C/88

IV- Na Comissão de ConstituiçãO e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l~ As certidões expedidas pelos cart6rios

distribuidores e de proteseo deverão, obrigatoriamente, indicar,
além do nome e qualificaçào do interessado, os números do

Registro Gex:a1 da Cédula de Identidade - RG e do Cadastro de

Pessoas Fls1cas - CPF.
Art. 2Q A inobservância do disposto no artigo

anterior implicará a nulidade da certidão e ê) aplicação, ao

responsável por sua expedição, de multa correspondente a ~O

dias-multa.

S lQ - Cabe a quem promover o protesto forn9cer os

dados previstos no artigo anterior.
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S 2 2 - A mult.a prevista no caput será aplicada pelo

)\UZ a que esteja subordinado o cartório, de oficio ou por

provocação do Ministério Público, e seu valor reverterá ao
Estado.

Art. 31:: - Esta. lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 42 - Revogam-se as disposições em contrário.

em <:J5' de agosto de 1993

6l-0~...

Em 24/10/95. aprovado o substironvo ficando prejudIcado o projeto. ACDlR para
redIgir o vencido para o turno suplemenrar,
Em 26110/95. leitura do Parecer n' 683195 - CDlR (ReI. Sen Ne\' Suassuna).
oferecendo a redaçâo do venCIdo. para o rumo suplementar. do subsnlUn;'o do Senado
ao projeto. .
Em 21'11/95. discussão encerrada sem debates. Leitura da Emenda n' OI - PLES.
subscnlo pelo Seno José 19nacio Ferretra
Em 22/11195. á CCJ para eXame da emenda n' I - PLEl\.
Em 20/07/96. leItura do Parecer nO 387/96 - CC] (Rel. Seno Lúcio AJcânrara). sobre a
Emenda n' I - PLENo oferecida ao subsnlUtívo. concluindo favoravelmente, nos
tennas da subemenda que apresenta,
Em 06/08196. aprovado o substitutivo com subemenda. ficando prejudicada a Emenda
n' 1 - PLEN. À CDlR para redação final.

Em 07/08196. lettura do Parecer n' 433'''0 - CDlR IRei Sen ~e, Suassuna).
oferecendo a redação final da maréna
Em 15108!96. a redação fmal do subsmunvo do Senado ao projeto e considerada
geflIUrivarnente aprovada. nos tennos do an 3~4. do RegImentO Interno.
A Câmara dos Deputados Com o OficIO SF!~'

SubsnlUnvo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n° 153. de 1993 (PL n' 1.348. de 1988. na
Casa de ongem I. que "tDsnnu a obrigatonedade de
inciicaç:ão do RegISfTO Geral e CPF dos mreressado;:;
nas .:emdões expedidas pelos emorios
dIstribuidores e de protesto"

SubstItua-se- o ProJeJo pelo segurnte

InslllUl a obngatoneJad< da Indicação da R.G ou
do c.p F. < do c.G C do devedor nas cerndões
relanvas a protesto de mules

... ":.-.."".,

Senhor Pnmt:ul'~S<:(ferano

Comunlco a \'ossa b.celencla que l' Senad"l Fed~raI apro\'e'lll

em re\lsão nos termos do subsntutl\'o em anc;>.ú. o ProJeto áe Lei da Câmara n" 153. dt'

J993 (PL nf 1.348. de J988. na Casa de onscm 1. qu~ "msmw a obnf!aroncdade d..'
IndIcaçào do Reglsrro Geral e CPF dos mteress.ados nas cerndões expedidas pelos canono~

dlsmbuldores e de protesto". que ora encammho. para apreclllçâ\.1 dessa Casa

Em anexo. rcsmU(l um dos autografas do proJeto on!!illàno

Senad0 Federal. elU ..::.c' de 3l-l0:HO at 1996

o Congresso ?'acional decreta.

Art. I" As certidõ<s expedidas pelos se"iços de protesto de tílUlo,.
inclUSive as relativas à pre\1a distribUIção. deverão obngatonameme mdlcar. alem do
nome do devedor. seu numero no RegIStrO Geral (R.G). constante da Cédula de
Idenndade. ou seu numero no Cadasrro das Pessoas Físicas lC?F ). se pessoa fisica. e
o numero de mscnção no Cadastro Geral de Conmbulntes IC G C I. se pessoajuridlca.

~
/--/~)
~'

Senador Cas~:do Maldane~

rr~melro-SecretãrlO, eM exer=íc~Q

A Sua Excelêncía o Senhor
Depurado Wilson Campos
DD. Pnmeiro-Secretáno da Câmara dos Depurados

I - RELATÓRIO

fi - VOTO DO RELATOR

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
.. PROJETO DE LEI~' 1.348-C

I/~ 'Cb-/?J .
DePutado HCE'iTE ARRl'DA

Relator

de 1996J...(Sala da Comissão. .LO de

Trata-se de substilUtivo do Senado ao Projeto de Lei n' 1.348188,
de autoria do Deputado Carlos Cardinal, que institui a obngatonedade de indicação do
Registro Geral e CPF dos mteressados nas certidões expedidas pelos cartórios
distribuidores e de protesto

O Projeto retoma a esta Comissão para anàlise da
consntucionalidade.jundicJ(iade. técnica legislanva e mérito do substltunvo

O Projeto original já havia sido aprovado por esta Comissio e o
substitutivo não trouxe qualquer alteração que possa afetar sua constitucionalidade~

juridicidade. regimentalidade e a boa técníca legislatíva

Quanto ao mérito. o substitutívo veiO a aperfeiçoar o Projeto
,original da Câmara.

Com efeito~ o substitutivo retirou a obrigatoriedade da
qualificação dos devedores. que. além de desnecessária para Impedir a homonímia,
dificultaria a emissão de titulas de crédito. como cheques e duplicatas.

Por outrO lado. a modificação do an :0 para substituir a aplIcação
da pena de 30 ltontal dias-multa para 20 (\ mteIlIfIRs ~ oponuna e adequou o refendo
artIgO ao dlSPOSto na Lei 8 383 ·91

Finalmente. a conversão do ~ I" do amgo 2° em paragmfo ú.nico
do anlgo 1° e a alteração da redação do *~o do amgo 2C' atenderam as boas nonnas de
tecmca legIslam'a e ao disposto na LeI n° 8 935'94

Por estes motIVOS. apesar de entender que o SUbSi'ttutl\O reduziu a
abrangencIa do Projeto angma!. uma vez que limnou a sua Inclàencla aos canorios de
protesto de titulas. nosso \ ato e p,;;la sua constltuclOnalidad~. jundicldade e boa tecmca
legislativa. e. no merito. por sua aprovaçãoLido no expediente da Sessão de 30/08/93. e publicado no DC~ (Seção 11) de

31108193. Despachado á Comissão de ConstílUição. justiça e CidadanIa - CCJ
Em 26109/95. leitura do Parecer n' 598/95 - CC] (ReI Seno LúcIO Alcântara!. que
conclui favoravelmente ao projeto, nos teIl110S do subsnnuho que apresenta. Abenura
do prazo de 5 dias úteis. para recebimento de emendas.
Em 0511 0/95. a PresidênCIa comuruca ao Plenáno o tennrno do prazo. ontem. para
recebimenro de emendas ao projeto. sendo que ao mesmo não foram oferecJdas
emendas,

Senado Federal. em {!O de agosto de 1996

"~;~-ra-7"----\_--

Projeto de Lei da Câmara n' 153. de 1993
{PL n' 1.348. de 1988. na ongem I

InstílUi a obrigatotíedade da indicação do
R.G. ou do c.P.F e do C.G.c. do devedor
nas certidões relanvas a protesto de titulos.

Apresentado pelo Deputado Carlos Cardinal

SIl'iOPSE

Paragrafo único. Cabe ao apresentante do titulo para protesto fornecer os
dados previstos no CllpIII. sob pena de recusa.

Art. 2° A inobservância do dIsposto no artigo anterior implicará a nulidade
total da certidão. aplicando-se ao responsável por sua expedição pena de multa. no
valor de 20 (vinte) Unidades Fiscais de ReferênCIa (UFIR). ou indice equivalente que
venha a substiIUÍ-la.

Parágrafo único. A multa será aplicada pelo JUÍzo competente para exercer a
fiscalização. de oficio Ou por provocação do Mirustério Público. e seu valor revenerâ
ao Estado.

Ar!. 3' As normas desta Lei aplicam-se aos títulos protestados a partir de
sua publicaçãO.

Art. 4° Esta Lei enrra em vigor na data de sua publicação,
Ar!. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
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o CONGRESSO NACIONAL rlecreta:

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

II- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n° 1.626-C/~9

ciária~

v - repouso semanal remuneraria, lie vinte e quatro ho
ras, preferencialmente aos rlomingos;

VI - remuneração tlos serviços extraorrlinârios supe
rior, no mí.nimo, em 50\ (cinq6enta. por cento) ria hora. normal;

VII - remuneração rlo trabalho noturno supe.rior ao tio
riiurno em percentual rie 20\ (vinte por cento), compreenriirlo en
tre v~nte e riuas e cinco horas;

VIII - gozo rie féri.as anuaJ.s tie trinta riias, remuneratlas
com pelo menos um te~ço a mais que o salário normal;

IX - licença à gestante," com riuração rie cento e vinte
rlias, sem prejuízo rio emprego e no salário, quantio solicitaria
noventa riias âpás o inicio tio contrato rle trabalho;

.x - licença pater'niriatle rie C1.nco riias;
Xl - aviso prévio proporcion~l ao tempo rie serviço

senrlo, no mínimo, tie trinta riias;
XII - vale transporte, anteciparia pelo empregarior para

utilização efetiva em riespesas rie rieslocamento resiriên-
cia-trabalho e vice-versa ~ .

XIII - sequro-tiesemprego, concerlici.o ao trabalharior ite
sempregario, por um perioito rle quatro meses, rie forma contínuá ou
alternaria, a. carla períorio aquJ.sitJ.vo rie riezesseis meses, não po
tlenrio o valor rio benefício superar 80% IOJ.tenta por cento) rio
último salárJ.o nem ser lnferJ.or ao rio salário mínimo, riesne qUf:;!
o seguraoio n.io esteJa usufruintio t'le qualquer benefício ria Previ
tiencia SocJ.al ou rie qualquer outro tJ.po lie auxílio-r1esemprego1

XIV - Funrio rie Garantia por Tempo rle Serviço - FGTS,
nos termos t'ia leJ. ~

XV - aposentarioria nos termos ria legislação previtien-

ratio;

VII - abono-natalitlatie tiestinario às rIespesas tio parto e
nascimento tio filho, em. intlice fixaria na legislação previc1enciá-
rJ.a; .. c

VIII - salário-família;
IX - assistência métiica, orlontológica e farmacêutica

extensivas aos tlepentientes.
S lo - Ficam tambim assegurarios '95 seus tiepenrlentes

os benefícios e prestações seguintes:
a) pensão por morte ~

b) auxilio funeral:
c) pecúlio;
tl) abono anual;
e) auxilio-reclusão ..
S 20 ~ Os recursos para custeio tio plano rias presta

ções tias contribulções tieste artigo, inclusive salário-família,
salário materniciatie e aCiqênto cio trabalho, a serem recolhicios
pelo empregarior sobre o valor anotario em Carteira rie Trabalho e
Previriência Social - CTPS, serão rie:

I - 11\ (onze por cento) rio empregarlor;
11 - 8,5% (oito e meJ.o por cento) tio empregaria riomés

tico ..
Art. 30 - Para AQmJ.ssão ao emprego tloméstico, tieverá

o empregatio apresentar:
I - CarteJ.ra rie Trabalho e PrevJ.riêncJ.a Social - CTtfS';

.. 11 - ates~a?o. rie sáurie subscrito por autorJ.natie mérlica
responsavel ou a crlter~à tió--cmpregarior.

parágrafo únJ.co - Na Cartelra rie Trabalho e Previrlen
cJ.a So:ial - CTPS tio empregaria rioméstJ.co rieverão constar, por
anotaçao tio emprega~or:

I - a con~J.ção rle empregaqo riomêstico;
11 - a qata rie arimissão;

111 - o salárJ.o, com a J.nriicacão, se for o caso, rios
quantJ.tatlvos pagos em utiliriaries;

IV - as alterações tle salário;
V - o inicio e o término rias férJ.as;

VI - a tiflta rla rlispensa ~

Art. 40 - são obrigações rio emprega~o rioméstico:
I. - fornecer referências sobre sua viria profissional,

quanria solJ.cJ.tano pelo empregarior, na ocasião ria arlmissão;
11 - cumprJ.r a jornari~ rle trabalho realizantio os en

cargos que lhe forem atribuírIas;
111 - manter-se em boas conriições rie higiene;

IV - ~ar aviso prévio tle trinta rlias ao empregarior,
ponenrlo ser convertirio em inrienizaçào ..

Art. 50 - Consitiera-se empregatior tlornéstico a pessoa

ou família que arlmite aos seus serviços empregaria tloméstico.

XVI - assocJ.ação sinriicaL
Art. 20 - Fica aS$eguraria aos trabalhatiores rl.omésti

C05 sua integração à Previnêncla Social com ciireito aos benefí
cios e prestações seguintes, além noutros que a Previtlência ou
legislação previrienciária assegurar aos beneficiários e segura
rias em geral:

I - auxilio-rioença, pago mensalmente ao seguraria que
ficar incapacitaria para seu trabalho por motJ.va tie moléstia e em
ínnice estipularia pela legislação previrienclãria;

11 - aposentarioria por invaliriez, paga ao seguratio in
capaz para o trabalho e sem conriicões rie reabilitar-se;

111 - apasentarioria por velhice, concetiitia ao 'sequraito
com sessenta e cinco anos, se rio sexo masculino, ou sessenta
anos, se rio sexo feminino;

IV - aposentatioria por tempo tie serviço, concetiiria ao
seguraria com trinta anos rie serviço tiesrie que haja realizado, no
mínimo, sessenta contribuições mensais ã Prvídéncia;

• V - abono rie permanência em serviço pago ao se9urarlo
que, tentio tlireito a aposentar-se, contJ.nua trabalhanr1o~

VI - pecúlJ.o, nos casos tie invaliriez e morte tio segu-

!V - rluração rio trabalho normal não supr::rior a oito
horas niárias e a quarenta e quatro horas semanais, facultarla a
compensação rie horárioS e a rerlução tie jornarla, merliant;e acortio
ou convenção coletiva rie trabalho;

remuneração
tiezembro tie
paga entre

integral
carla ano
os meses

I - salário mínimo fixaria em lel.;
11 - J.rrerlutibiliriatie tio salário, sa.lvo o rhsposto em

convenção ou acorria coletivo;
111 - rlécimo terceiro salário com base na
ou no valor ria aposentanoria pago até 20 rle
em riuas parcelas, senrlo que a primeira será
rle fevereiro e novembro;

A Comissão de ConstitUIção e Justiça e de Redação. em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade.

juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Substitutivo do

Senado ao Projeto de Lei nO 1.348-C/88, nos tenuos do parecer do Relator,

Deputado Vicente Arruda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Alelwa - Presidente, José Roberto Batoehio e

Inaldo Leitão - Vice-Presidentes. Antônio Carlos Konder Reis. Ciro Nogueira.

Darci Coelho. Eduardo Pae:;. Jaime Martins, Paulo Magalhães. Vilmar Rocha.

Cezar Schinner. Freire Jumor. lédio Rosa. Maria Lucia. Mendes Ribeiro Filho,

Osmar Serraglio. Renato Vianna. Aloysio Nunes Ferreira. Jutahy JllOior. Léo

Alcântara. Vicente Arruda. Zenaldo Coutinho. Zulaiê Cobra, Antônio Carlos

Biscaia, Geraldo Magela, José Dirceu., Marcelo Déda, Marcos Rolim, Waldir

Pires, Edmar Moreira. Gerson Peres, Luiz Antônio Flewy. Mussa Demes,

Fernando Coruja, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bi~ar, Corauci

Sobrinho, Jose Ronaldo. Salvador Zimbaldi. Bonifácio de Andrada. Nelson

Marchezan e Jair Bolsonaro.

Sala da Comissão. em 27 de abril de 1999

~/---
Deputado JOSÉ ARLOS ALELUIA

esidente

IV- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
··Subemenda oferecida pelo Relator
- Parecer da Comissão
- Subemenda adotada pela Comissão

JIJ - PARECER DA COMISSÃO

Art. lQ - Ao empregaria rlomést1.co. assJ.m consitierarlo
aquele que presta serviço tle caráter permanente, sem fins lucra
tivos e com vinculo tie subortlinação ã pessoa ou famill.a, no âm
bito resiriencial, aplica-se o tiisposto nesta ler: senrio-lhe ga
rantirias os seguintes rli.reitos:

PROJETO DE LEI N!! 1.626-D, DE 1989

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 1.626-B, DE 1989,
que "dispõe sobre a proteção do trabalho doméstico, e dá outras providéncias"; tendo
pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela
aprovação; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
subemenda.

111· Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão
- Exposição do Deputado Miguel Rosselto
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Parágrafo únicb - ,Ao empregarlor tioméstico é assegura-

I - t'tesconto no salário tio empregaria rloméstico !Sobre
as horas não trabalharias;

II - tlesconto sobre moratiia, quanrio resguartlanos a 5a
lubri.riatie e privacirlarie, alimentação e vestuário~ efetivamente
fornecirlos, nos percentuais tie 6\ (seis por cento), 3\ (tres por
cento) e 3% (três por cento), respectivamente;

III - recusa em aceitar familiares ou pessoas outras tia
relação 1'10 empregatio no local tie trabalho.

Art. 60 - Além qO rlisposto na Constituição Fetieral e
nesta 1e1, aplicam-se ao empregarlo e empregarior riomésticos, no
que couber, torias 115 normas pertinentes às relações rIe trabalho.

Art.. 7Q - Esta lei entra em vigor ..na rlata rle sua pu
blicação.

Art. 80 - Revogam-se as riisposições 'em contrário.
~

ClIMARJ> DOS DEPUTADOS. em 26 ne junho ne 1991.
/I . ,_

. 1/ . /""'

~d;lr~

Subslltutivo do Senado ao Projeto de Le.
da Càmara n· 41. de 1991 (PL n· 1.626.
de 1989. na Casa de ongem). que "dispõe
sobre a proteção.do trabalho doméstico. e
dá outras providências".
Substitua-se b'Plojeto pelo seguime:

DiSCiplina o regime de trabalho da
categoria dos trabalhadores domésticos. I!

dá outras providências

o Congresso Nacional decreta.

Art. I" Esta Lei regulamenta as relações de trabalho domésllco.
§ 1" É considerado doméstico o serviço ou trabalho prestado na admimstração

residencial que não importe benefiCIO econõrmco para o empregador. c ttabalhador
doméstico aquele que presta serviço auxiliar da administração residencial de na~reza

contínua c não lucrativa. .
§ 20 Nio são considerados trabalhadores domésticos os familiares do

empregador domestico. ncm as pessoas contratadas exclusivamente para cuidar de enfennos
ou para conduzir veículos.

Art. 20 No caso de se admitir conjuntamente um casal. ou pai ou mãe com
seus filhos. os salários devem ser convencionados de fonna individual e pagos medlante
reCibos mdividualizados.

§ 10 Ao pai ou à mãe caberá aSslsnr ou representar os filhos menores na
relação de emprego prevista neste anigo.

§ 2" Os filhos menores de quatorze anos. que \-,vam com o pai ou a màe no
domicílio do empregador domestico. não serão considerados empregados em seu sernço
domésnco.

§ 3· Não será também considerado empregado domésnco o filho ou filha do
trabalhador doméstico que. por liberalidade do empregador. vIVa na casa deste em
companhia daquele. sem obrigação de reahzar seniço. trabalho ou tarefa na adminisrração
reSidencial.

Art. 30 Aos trabalhadores doméstICOS são assegurados os dueuos preVistos no
art 7". inCISOS IV. VI. VIII. XV. XVII. X.VlII. XIX. XXI e X.XIV da ConstituIção Federal.

§ la Para admissão em emprego deverá o trabalhador domestico apresentar
I • Canelr3 de Trabalho e Pre\-ldêl1cia SOCial.

11 - Atcstado de saude
§ 2° O empregador tem tl obT1ga~ã() de anOIi.1r na Canelra de Trabalho e

Prc\'ldência Soeml do empregado doméstico [Odt.1j t.1S cl~men(os essenciaiS do Con(T3to de
trabalho. conforme dispuser o regulamento pertmente

Art. ~.. São obrigações do empregado domestico
I - fornecer referências sobre sua \1da profissional. quando solicitado pelo

empref!ador. na ocaSIão da admlssão~

11 • dar aviso prê'V1o de mnla dias ao empregador
Art. 5- Ao empregado'r domesllco sào assegurados descomos sobre moradia e

alllnentação. quando efetivamente fornecidas. n05 percentuaIs de seis por cento e três por
cento. rcspecl1vaménte .

Art. 6n Constituem Justa causa para Icsclsào de contraio de trabalho pelo
~mprcgadm os casos prc'V1stos nas letras D. b. c. d. e. f. h e i do an -I8:? da Consolidaçào
das LeIS do Trabalho - CLT.

Art. 7- O empregado podera c(1nsid~rar rcscíndldl1 o conlralO de rrabalho e
com dueHo à indemzação por tempo de serviço nas Iupoleses das lerras 3. b. c. d. e e f do
an 483 da Consolidação das Leis do Trabalho· CLT

Art. 8- É eslendldo 30 trabalhador domesllCO o dueHO ao Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS). instiluído pel. Le. n" 8 036. de 11 de maIO de 1990. ao
Seguro-Desemprego. criado pela Le. n· 7.998. de II de Janeiro de 1990. e ao Vale·
Transpone

Art. 9" Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de noventa
dias a conlar de sua entrada em vigor.

Art. 10. Esta Lei entra em V1gor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam·se as dispOSições em contrano.

Senado Federal. em C'~de agosto de 1996 to'

{:::,,~y'
PreSidente do Senado Federal

"LEGiSi.AÇÃO C:TADt. AtJE:<t.OA PS:..t.
C::CRCEN..e.C~ODE ESlJCOS l..EGj$~11VCS.::aO:

República Feàercllvã cio Brê..SJ

CONSTITUICÁO
, ~

............ , ....•.....................................
TtrL'LO II

Dos DIREITOS E GARA."iTlAS FL'~DA.'IENTAlS

c.-\P1TI.1.0 11

Dos DrRElTOS SOCIAlS'

Art. 7' São direitos dos tr.:!balhadotcs urbanos c ruraIs. além de OUIIOS que
visem á melhona de sua condição SOCIal:

I - relação de emprego prolegida contr.:! despedida arbilIária ou sem
justa causa. nos lermos de lei complementar. que prcverá indeOlz:tção com·
pensalória, denlIe OUIIOS direitos;

II- seguro-desemprego. em caso de desemprego involuntário;
III - fundo de garanua do tempo de serviço;

IV - salário rrúnimo, fixado em lei, nacionalmenté unificado. capaz de
atender às suas necessidades vitais bàsicas e às de sua família com moradia,
alimentação. educ:Jção. saúde. lazer, vestuário, higiene, IIaI1Sporte e previdén
cia social, com r,enjustes periódicos que lhe presen'em o poder aquisitivo, seno
do vedada sua VInculação para qualquer fim;

V- piso salarial proporcional á extensão e á complexidade do tr.tbalho;

. VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em COnvenção ou acorde
colem'o;

VII - garantia de salário. nunCa inferior ao mínimo. para os que perce
bem remuneração variável;

VIII- décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no
valer da aposentadoria;

IX - remuneração do lIabalho norumo Sllperior á do diurno;

X - proteção do salário na forma da lei, constmlindo crime sua retenção
dolosa;

XI - participação nos lucros. ou rcsultados, desvinculada da remunera
ção, e, exçepcionaJmeme, participaç;Jo na gesIào da empresa. confonne defi
nido em lei;

XII - salário-família para os seus dependentes;

XIII - durnção do lrabalho normal não sup/rior a oito horas diárias e
quarenta e qtmtro semanais, facultada a compensação de horários e a redução
da jornada. mediante acordo ou convenção coletiva de tr.tb:ilho:

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em rumos inin
tenuptos de re\'ezamemo. salvo negociação coletiva;

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmeme aos domíngos;

XVI - rcmuneração do serviço e,,-uaordinário superior, no mínimo. em
cinqüenta por cento á do normal;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a
mais do que o salário normal; 1

XVIII - licença á gestante, sem prcjuizo do emprego e do salário. com
a duração de cento e vinte dias;

XIX -licença-palenú~d~os-.!CJm.Qs_fiJgl->lo:Lemlei;
XX - proleção do mercado de tr.:!balho da mulher, mediame incentivos

específicos, nos termos da lei;
XXI - aviso prévio proporcional ao lempo de serviço. sendo no mínimo

de trinta dias, nos termos da lei;
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XXII- redução dos risc9s inerentes ao trabalho, por meio de nonnas de
saúde, lúgiene e segurança;

XXIII - adicional de remuneração para as ati\'idades penosas, insalu-
bres ou perigosas, na forma da lei; ,

XXIV - aposentadoria;

DECRETO·LEI N° 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943

Aprova à Consolidaç'o das Leis. do Trabalho

...................................................................................................................... 0

TÍTULO IV

DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO

Capítu'
r- - ..JGISÃO

Art. 482. Constituem justa caúsa para rescisão
do contr.ato de trabalho pelo empregador:

a) ato de improbidade;

V. Constituição, art. 9 9
•

• V. Lei n9 7.783, de 28-06-1989, que dispõe
sobre o direito de greve (0.0. 29-06-1989).

• V. art. 196, § 111, X, do Código Penal (crime
de corrupção de menores).

b) incontinência de conduta ou mau procedi:
mento;

c) negociação habitual por conta própria ou
alheia sem permissão do empregador, e quando
constituir ato de concorrência à empresa para a qual
trabalha o empregado, ou for préjudicial ao serviço;

d) condenação criminal do empregado, passa
da em julgado, caso não tenha havido suspensão da
execução da pena;

e) desídia no desempenho das respectivas
funções;

1) embriaguez habitual ou em serviço;

g) violação de segredo da empresa;

h) ato de indisciplina ou de'insubordinação;

i) abandono de emprego;

• V. Enunciado TST n l1 62.

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado
no serviço contra qualquerpessoa, ou ofensas físicas,
nas mesmas condições, salvo em caso de legítima
defesa, própria ou de outrem; .

k) ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas
.. físicas praticadas contra o empregador e superiores
hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa. pró·
pria ou de outrem; .,

I) prática constante de jogos de azar.

Parágrafo único. Constitui igualmente justa
causa para dispensa de empregado, a prática. devi
damente comprovada em inquérito administrativo, de
atos atentatórios à segurança naci0ll.~1.

• Parágrafo acrescido pelo Decreto-lei n l1 3,
de 27 de janeiro de 1966 (D.O. 27-1-1966).

• V. Enunciados T5Tn l1s31, 32e 150.

• V. Estatuto do Estrangeiro, art. 65.

Art. 483. O empregado poderá considerar res
cindido o contrato e pleitear a devida indenização
ouando:

a) forem exigidos serviços superiores às suas
forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes,
ou alheios ao contrato;

b) for tratado pelo empregador ou por seus
superiores hierárquicos com rigor excessivo;

c) correr perigo manifesto de mal considerável;

d) não cumprir o empregador as obrigações do
contrato;

e) praticar o empregador ou seus prepostos,
contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da
honra e boa fama;

1) o empregador ou seus prepostos ofenderem
no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa,
própria ou de outrem;

• Redação dada pela Lei n l1 4.825, de 5 de
novembro de 1965 (D.O. 8-11-1965).

• V.CódigoPenal.arts.19,21, 187, 191, 196
e 244 parágrafo único.

• V. Enunciado TST nll 13.

g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo
este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivel
mente a importância dos salários.

§ 111 O empregado poc:lerá suspender a presta
ção dos serviços ou rescindir o contrato, quando tiver
de desempenhar obrigações legais, incompatíveis
com a continuação do serviço. ~'.

§ 211 No caso de morte do empregador consti
tuído em empresa individual, é facultado ao emprega
do rescindir o contrato de trabalho.

§ 311 Nas hipóteses das ietras "d" e "g", poderá
o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de
trabalho e pagamento das respectivas indenizações,
permanecendo ou não no serviço até final decisão do

.processo.

• Este § foi acrescido pela Lei nll 4.825, de 5
de novembro de 1965 (D.O. 8-11-1965).
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LEI N!! 7.998 - DE 11 DE JANEI
RO DE 19901

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providências

--~-----~-----~-----------_ .. _---~-------------------

Regula o Programa do Seguro·Desem
prego, o Abono Salarial, institui o Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT e dá outras

._ .•.•• !:r~v!~~!:~i~.s:•••.•.....•... __ ... _...•.. _•• _..

LEI N!! 8.036
DE 19901

DE 11 DE M~IO Em '22fOS/9S, é lido nesta oponunidade o RQS n· 789/95 subscrito pelo Seno Waldeck
0me1as, soliciWldo a tramitaçio em conjunto da matéria com o PLC n· 50/95.
Em 25/0S/95, à CAE para exame das Emendas oferecidas pela Senadof2 Benedita da
Silva DO cumo suplementar.
Em 08111/95, aprovado o Parecer n· 366196 (ReI. Seno Jenas Pinheiro), pela aprovação
das Emendas de Plenário·n·s OI, 02, 03, 05. 06 e. 07 e da Emenda n· 04' com a
alteração que propõe.
Em 1<4111/95•• CAE para exame das Emendas n·s 01 a 07, de Plenário.
Em 09/OS/96, anunciada a matéria. é lido e aprovado o RQS n· «8196, subscrito pela
Senadora Benedita da Silva. de adiamento da votação do RQS n· 789195, para a Sessão
do dia 28 de maio do corrente.
Em 28105/96, anunciada a matéria. é lido e aprovado o RQS n· 529/96. subscrito pelo
Seno Waldeck Omelas. de retirada em cariter definitivo do RQS n· 789195. À CAE
para exame das emendas oferecidas em Plenário. no turno suplementar. ,
Em 25106196, a CAE aprova o Parecer n· 367195 (ReI. Seno 'NeY' Suassuna), pelo
acolhimento das Emendas n·s OI, 02, 03. OS, 06, e 07, n. sua totalidade, acolh",do
parcialmente a Emenda n· 04.
Em 26106196, leitura dos Pareceres n·s 366 e 367/96. das Comissões CAS e eAE,
respectivamente; sobre as emendas apresentadas em turno snplementar ao subs.fitutivo
do Senado ao ptójeto. .
Em 06108196. aprOV2do o substitutivo e a subemenda a Emenda n· 04, ficando
ptejudicada a emenda e aprovadas as Emendas n·s OI a 03, 05 a 07, de parecer
favorável. À CDlR para redação fin.aI. Leirura do Parecer n· 431196 • CDlR (ReI.
&n. Ney SuassWla), oferecendo a redação final da matéria. Aprovada, nos lermos di>
~QS n· 744196; de dispensa de publicação. '.
A Cãmara dos Deputados com o Oficio SFIN"... J) 66, d ~ 01 - O~ - qf,

SINOPSE

Projeto de Lei da Câmara n' 4 I, de 1991
(PL n' 1.626. de 1989, na origem)

Disciplina . ~. regime de trabalho da
categoria dos rrabalhadores domésticos. e
di QuITas providencias,

Apresentado pela Deputada Benedita da Silva
Lido no expediente da Sessão de 17/06191, c publicado 110 DCN (Seção li) de
28/06/91. Despachado à Comissão de ASSWllOS Sociais - CASo
Em 28/08/91. leirwa do RQS n' 494/91, subscnro pelo Seno Divaldo Suruagy,
solicitando a tramitação conjWlta da matéria com o Projeto de Lei do Senado n' 47/91.
Em 03/09/91, aprovado o RQS 494/91, lido em sessão anterior a matéria passarà a
tramitar em conjWlto com o PLS n' 47/91.
Em 04/09/91, à CAS para exame da maléria e do PLS n' 47/91, que tramitam em
conjWlto. .
Em 12112191. lido e posteriormente aprovado o RQS n' 959/91, subscrito pelo
Seno Marco Maciel e outros Senadores de urgência para a matéria. nos termos do
ano 336. alinea "c" do Regimento Interno.
Em 17112191, anWlciada a maléria é lido e aprovado o RQS n' 1.011/91, subscrito pelo
Seno Ozíel Carneiro, solicitando que seja ouvida a CAE. rramitando em conjWlto com
o PLS n' 47/91.
Em 17/02/92, à CAS para exame do projeto e do PLS n' 47/91, que rramitarn em
conjWlto. após o que deverão ser apreciados pela Comissão de ASSWltOS
Econômicos· CAE (RQS n' 1.01l/9l).
Em 03/05/94, a CAS aprova o Parecer n' 109/95 (ReI. Seno Jonas Pinheiro), favoràvel
à aprovação do projeto nos termos da Emenda n' OI·CAS (substimtivo) que apresenta
e pela prejudicialidade do PLS n° 47/91.
Em 06/05/94, à CAE para exame da matéria e dO' PLS n' 47/91, que tramitam em
conjWlto (RQS n° 1.01l/91).
Em 28/03/95, a CAE aprova o Parecer n' 110/95 ( ReI. Seno Ney SuassWla), favoràvel
nos termoS da Emenda n° 2-CAE (substitutivo) que apresenta contrário ao substitutivo
da CAS e ainda pela prejudicialidade do PLS n° 47/95.
Em 31/03/95, leirwa dos Pareceres nOs 109/95-CAS e llO/95-CAE, devendo ficar
sobre a Mesa durante cinco sessões Oldinárias para recebimento de emendas, noS
teunos do art. 235; n, "a", do Regimento Interno.
Em 10/04/95, a Presidência comwúca ao Plenário o término do prazo, sem que ao
projeto tenha sido oferecido emendas.
Em 18/04/95, discussão encerrada. sem debates. Leirura do RQS n' 572195, subscrito
pelo Sen, Bernardo .Cabral, de preferência para votação do substimtivo da CASo
AprovadO"o substitutivo da CAS..ficando prejudicado o projeto e o substitutivo d.
CAE. À CDlR para redigir o vencido para o turno suplementar.
Em 24/04195, leirnra do Parecer n· 245195 ·CDIR (ReI. Seno Teotônio Vilela Filho).
oferecendo a redação do vencido, para O turno suplementar da maléria.
Em 03/05195, leirnra das emendas de números O1 a 07 - PLEN, da Senadora Benedit.
da Silva, tendo usado da palavrá o Seno Carlos Bezerra. Discussão encerrada. À CAS e
aCAE.
Em 04/05195, à CAS para exame das Emendas oferecidas pela Senadota Benedit. q.
Silva. devendo. a seguir, ir ao eX3llle da CAE.

OfiCIO n') j(k (SF)

Senhor Primeíro-Secretário.

Comurnco a Vossa Exceléncia que o Senado Federal apro'·ou.

em re\ísl0. nos termos do substitutivo em anexo, o Projeto de Lei d. Câmara n' 41. de 1991

(PL n· 1.626, de 1989. na Casa de origem), que "dispõe sobre a proteção do rr.b.lho

doméstico. e dá ourras pro\ídências", que ora encaminho, par. apreciaçio dessa C....

Em anexo, ll'stituo um dos autógrafos' do projeto originário.

Senado Federal, em Ot de agosto de 1996

A Sua E'tcC!enC1:l o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Pomeiro·Secretário d. Câmara dos Depurados

Deputo&'J''lUtCXtíN/

COMISSÃO DE TRABALHO. DE ADMINISTRACÃO E SERVICO rúBuco

I-RELATÓmO

O Projeto de Lei n' 1.626, de 1989, de autona da entlo Deputada

Benedita da Silva, foi aprovado nesta Casa e encaminhado ao Senado Federal que aprovou

a Proposição nos teimas do Substitutivo apresentado.

Conforme disposição constitucional e regimental, emendado o

projeto na Casa revisora, a matéria volta à Casa iniciadora para análise das alterações

propostas.

É o relatório.
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II - VOTO DO RELATOR

Nesta Comisslo de Trabalho. Administraçio e Serviço Público,
cabe-nos analisar o mérito trabT,hisla do Substitutivo apresentado pelo Senade Federal ao

Projeto de Lei n° 1.626, de I~

Na verdade, n10 !li, na proposiçio em análise, uma profunda
modificaçlo na vigente lellÍslaçlo sobre domésticos. Inova, essencialmente em dois
pontos, quais sejam: estende a esses trabalhadores o direito ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e ao Seguro-Desemprego.

Faremos, ent1o, breves comentários sobre os dispositivos
constantes deste Substitutivo.

Na atual Iegislaçlo, é considerado doméstico o traJ.Ihador que
presta serviços de natureza tllIltInua e de finalidade nlo IlICIlItiva á pessoa ou á faml\ia, /lO

âmbilo residenCIal desla. O an. I° altera esta concepçlo, e o traço marcante já nIo é o
local da prestaçlo mas a sua nalure:a. Mesmo exercido fora do âmbito residencial, o
serviço serà doméstico se auxiliar a adminístrlÇlo do lar.

Foi mantida, também, em lUl definiçIo, a ditvidllJUIIIlO ao que

leja "__ cottfillU&", preva1eceDdo, por' exemplo, O quesIi_ sobre a
caracIerizaçIo da diarista como emprepda doméstica ou como trat.!Mdor auIMomo.

A pt'OpOIiçIo deIcaracteriza como doméstico OI traba1bIdores que
cuidam de enfermos e os motoriSll5, desde que traJ.Ihem excIuaivamente neisas 1Imç6cs.

o an. r, basicamente, nIo acres<:etIIl nada de novo, já que Iais

regras já se aplicavam aos domésticos. Devemos, emretlllto, aleIIW' para a proibiçlo de

trabalho feita, no art. 2°, aos filhos menores de quatorze lIIOI que vivam com o pai ou mie

110 domicilio do empregador doméstico. caso eles exrm;am, efetiVllllCllle, qualquer
trabalho que se enquadre no conceito de doméstico, os mesmos estaria prÓlejidos pela
nornta legal, vez que a Constituiçlo Federal, embora proibindo o traJ.Ibo do menor de 14
lIIO!, oferece a ele a JlCoteçlo legal por força do principio que veda O enriquecimento sem

causa.

O capul do an. 3° apenas discrimina na norma inftaconstitu\:ional
o disposto no parágrafo único do art. 7" da Carta Magna de 1991.

Trocou-se, também, a exig!ncia dcj al,slado de boa cond/lla pelas
reftréncias sobre a vida profissional do trabalhador (an.,.AI.

O art. SO permite ao empregador doméstico efetuar descontos·
relativos á moradia (6"~) e á a1imentaçlo (3%), quando efetivamente fomecidu.

Os arts. 6° e 7" estabelecem os casos .de justa causa para dispensa
por parte do olmpregador e do pedido de rescido indireta por parte do empregado.

O an. B" estende ao traJ.Ihador doméstico o direilo ao FUIIIIo de

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ao Seguro-Detempregoe ao VaIe-Transporte.

Primeiramente devemos comentar que, equivocadamente, o
projeto estende ao doméstico o que este jt tem: direito ao Vaie-Transporte.

Quanto á apIicaçIo do FGTS e do Seguro-Desemprego ao
doméstico, em que pese a sua justiça, podemos vislumbrar que, na prática, este é llIII dos
casos em que a norma pode se voltar coatra os trat.!Mdores a quem ela preIeIIde

beneficiar. Pode'acomecer de os níveis salariais vi8etl1eS 110 men:ado se n:duziMm, de tal
modo, que o beneficio virtuaJmente se anule.

Se, por um lado, incomoda-nos a situaÇlo do emprepdo
doméstico, por outro, preocupa-1I05 a posiçlo do emprepdor doméstico qlie Vem sendo
equiparado a um "empresário sem lucro".

Hoje vivenciamos, de fato, uma relaçlo doméstica extmIWIIeItIe

preocupmrte. Os jornais, em seu dia-a-dia, nos tIIo conta de urna realidade que nos mostra

uma economia desinflacionada, mas que pode serar momentineo empobrecimento de

a1J111lS seJlllClllos da sociedade, em especial da claslC ml!dia, que é o grandé empregador
dos trabalhadores domésticos. Neste contexto, devemos questionar se o aumento do custo
da mIo-de-obra para o empregador n10 iria deteriom, ainda mais, o relacionamento
patIIo/empregado doméstico, fazendo com que essa massa de trabalhadores venha a
enconuar o caminho do desemprego.

Nlo devemos ter dúvidas. Ao estendermos o FGTS e o
Seguro-Desemprego aos domésticos. ficarlo ainda mais onerados 05 custos da
mIo-de-obra doméstica, pois tanto o FGTS quanto o Seguro-Desemprego do custeados,
em parte, por contribuições dos empregadores. Para o FGTS, o empregador recolhe 8% da
remuneraçlo pega 011 devida no mês anterior e, para o custeio do Seguro-Desemprego,1\'
empregador recolhe para o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT (via contribu~

devidas ao PIS-PASEP) O,6S'I'0 da receita operacional bruta ou 1'1'0, se a empresa nio tem
fins IlICIlItivos. sobre o total da folha de JlIIgamento de remuneraçlo dos seus empregados.

E, infelizmente, Dio há como estender tais beneficios ao
empregado sem obrigar a contribuiçlo por parte do empregador, pois ambos os institutos
dependem de fontes de custeio e n10 podem simplesmente alargar o universo de pessoas
aIendidas por eles sem correrem o risco de perderem a Iiquidez.

Entendemos também que o art. 80, excetuando o caso do
Vale-Transporte, n10 poded ser automaticamente aplicado, tendo em vista a necessidade
de adequaçlo das legislações especificas sobre FGTS e Seguro-Desemprego á relaçlo' de
trIbIIbo doméstico estabelecida nesta proposiçlo.

AISim, apesar de nos posicionarmoa comririos ao an. B" do
Subltillllivo,lIIo potMmos, em virtude de disposiçlo re~entaI, suprimi-lo sem modificar
o~ da JlIllIlOSiçIo aproVIIda na casa Revisora (an. 137 da Resoluçlo do Conaresso

."~ DO I, de 1970 - Rqimento Comum). ..

Dessa forma, por enteDdennos estar o texto em análise, de

.-ira1iobII, mais adequado á nosu. realidade do que o Projeto original ajJrovado nesta
e-. _ pela apl'OYaçio do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei nO \'626-8,

de 1919.

111· PARECER DA COMISSÃO

A Comisdo de Trilbalho. de AdministraçAo e Serviço Público, em
reooilo ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela APROVAÇAo do
Substitulivo do Senado ao Projeto de Lei nO 1.626-BI89, nos termos do parecer do
Re\lllor, Deputado Luciano Castro.

estiveram presentes os senhores Deputados Pedro Henry, Presidente;
Javalr Arantes e Jaime Martins, Vice-Presidentes; Mendonça Filho, Noel de
Oliveirll, Domingos Leonelli, Osvaldo Biolchi, Luciano Castro, Carlos Santana,
Paulo Rocha, José Pimentel, Maria Laura. José Carlos Aleluia, Mlrcus Vicente,
Milton Mendes, Expedito Júnior, Chico Vigilante, Sandro Mabel, Arnaldo Faria de
8j, Benedito Domingos, AQnelo Queiroz, Benêdito Guimarlies e José Cartos
Vleil'll.

Sala da Comisalio, em 29 de abril de 1998.
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EXPOSIÇAo DO DEPUTADO MIGUEL ROSSETTO

A regulamenlaçlio do trabalho doméstico, proposta no Projeto sob análise ainda
em 1989, pela entio Deputada e boje Senadora Benedita da Silva (PTIRJ), deve ser aprovada
imediatamente, sob pena do texto perder a sua atualidade. Isto porque tram de necessidade
pretneme da atividade., tanto em relação ao. intere••es do empregado quanto ao. intere.... do
empregador.

Vemo., atualmente, uma queda sem controles dos indices de emprego, e em
panlelo uma crescente presença do setor informal no mercado de trabalho. Neste ambiente, o
trabalho doméstico localiza-se em uma incômoda fronteira entre a formalidade e a
informalidade. Isto porque a ji preciria fiscalização do Ministério do Trabalho.não atua na irea
por dificuldades previsiveis, igualmente pode-se falar sobre a fragilidade do papel sindical. O
registro profi.sional e o respeito as legi.lações trabalhista e previdenciária ficam, ponanto, na
dependéncia das circunstincias do próprio mercado, ou da boa vontade do empregador.

O Projeto de Lei n° 1.626-C/89. através do Substitutivo do Senado, não resolve
a questão em definitivo, mas contribui para uma equiparação básica entre os direitos do
trabalhador doméstico aos trabalhadores em geral, baseados na Consolidação da'! Leis do
Trabalho e em leis esparsas.

Neste contexto de precarização do trabalho, desvalorização de quem vive
diretamente do trabalho e aumento da ji perversa má distribuição de renda no pais, uma medida
siguificativa, que contraria esta tendência que sufoca a classe trabalhadora, é a introdução desta
regulamentação no Direito do Trabalho pátrio.

Por estes motivos, sugerimos aos nossos pares asua aprovação, acompanhando
o posicionamento do nobre Relator, Deptado Luciano Castro.

Sala das Sessões, 28 de abril de 1998. .)

~(:r.,·\ / "."n\V·
~I ,'~ÊTTO

Deputado Federal (PTIRS).

Com efeito. a par de competir a qualquer membro ou Comissio

da Câmara dos Deputados. do Senado Federal ou do Congresso Nacional a iniciativa

legislativa sobre a matéria da proposição em queslio (ex VI ano 61, caput, da C.F.) essa

visa a corrigir eVIdente deSIgualdade entre o regime trabalhista do empregado doméstico e

o do trabalhador comum.

A55im, inexistindo conflito entre a maléria sobre a qua1 displlc C

quaisquer principias llu di.posições da Comtituiçlo da República e, mais, CIIIndo em
perfeita adequação ao ordenamento infraconstitueional vigente, demonstradas CSIIo a

, co1J5titucionalidade e a legalidade da proposição, espeeIi)mente da vmIo ado1Ida pelo

;Ubstltutivo aprovado pelo Senado Federal, que se revela melbor sistematizado que o
projeto angina!.

Entretanto, quanto á boa técnica legislatIva e red8Cional, puece·rne

que o substitutivo poderia ser ainda maIs aperfeiçoado, adaplando-se ao regr&IllellIO

eogente da Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que "disp& .obre a

elaboração. u redaçiio. u ulteraçiio I! tJ consoilduçiio das leiS. conjorme' cJtlt!rmlRa ti

parágrafO úmco do c.J/'l. 59 du ('onslllwçüo Federal. l! c!.wabe/l!cl! normas para u

l.'tJllsnilduç'u(J do,\ UIO.\ l1ormall\·(J.\ que mencuma".

Ponanto. delIbereI apresentar emenda de redação ao an.' 8" do

Substitutivo do Senado' ao Projeto de Lei n° 1.626-C. de 1989. em observância â5 alíneas
"b" e "c" do InCISO 1II do artigo 11 da Lei Complementar referenciada, evitando, dessa

maneIra. reumr assuntos diversos no "r..upur" de um só artigo.

Face ao acima exposto, voto pela eomtitueionalidade,

Juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n° 1.626-C/89, na forma do

Substitutivo do Senado Federal. com a emenda de redação em anexo.

Sala da Comissão. emNde (.. p de 1998.

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I· RELATÓRIO

De

O Projeto de Lei nO 1.626-C, de 1.989, dispondo sobre a proteção

do trabalbo doméstico e dando aoutras providências, de autona da então Th,putada, hoje

Senadara, Benedita da Silva, foi aprovado por esta Casa Legislativa.

Submetido li revisão do Senado Federal dele recebeu substitutivo,

sendo. em decorrência. remetido li esta Câmara dos Deputados para decisão final sobre as

alterações promovidas em seu texto. consoante o estatuldo pelo § úmco do ano 65 da CF.

regulamentado pelo ano 1:!3 do RICD

Nesta Casa de LeIS fo! dlstnbUldo. para análIse de mérito, a

Comissão de Trabalho. de AdmInlstraçào e de Semço PúblIco que aprovou o Substitutivo

do Senado Federal ao Proleto de LeI n° 1 626 89

Ao fim. em atendimento ao estatutdo pela alínea 'la" do inciso lU

do anlgo 32 do RegImento Interno. fOI submetido a esta C C.J.R para o indispensavel

exame da sua constitUCIOnalidade. jundicidade e técmea legIslativa e redaeional, juizo

que. nos tennos do ano 5-1- do mesmo regulamento. possue carater tennmattvo,

Eorelatório

fi" VOTO DO RELATOR

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N" 1.626-C, DE 1989.

"Disciplina o regIme de trabalbo da categoria
dos trabalhadores domestiCO!. e cü 0IIllU
providências," ~

SUBEMENDA DE REDAÇÃO
OFERECIDA PELO RELATOR

Dê-se ao an.o 8° do Projeto de Lei nO 1.626-C de 1989 a seguinle

redação. mantendo-se os demaiS dispos1t1voS na ;ntegra:

"An. 8° E estendido ao trabalhador domestico o direitll ao:
I" Fundo de Garantia do Tempo de Scervlço'(FGTS1, instituído pela

Lei n° 8.036. de 11 de maio de 1990:

11 - Seguro- Desemprego. enado pela Lei n° 7.998, de I I de janeIro

de 1990:

III - Vale-Transpone;"

Sala da Comissão. emNde 1/ G de 1998.

Quanto ás prelimInares de admIssibilidade. merece registro que o

projeto de lei em exame observa as exigênCIas constitucionaIS para o seu regular

processamento, juizo que incumbe privalIva e terminativamenre a esta C.c.J.R., conforme

o determinado pelos anlgos'139, li, c, e 202, ambos do Regimento Interno.

Deputado
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11I - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade,

juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subemenda, do

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n° 1.626-C/89, nos tennos do parecer

do Relator, Deputado Aloysio Nunes Ferreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, José Roberto Batocmo e

inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder Reis, Ciro Nogueira,

Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha,

Cezar Schinner, Freire Júnior, Iédio Rosa, Maria Lúcia, Mendes Ribeiro Filho,

Osmar Serraglio. Renato Vianna. Aloysio Nunes Ferreira, Jutahy Junior, Léo

Alcântara, Vicente Arruda. Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra.' Antônio Carlos

Biscaia, Geraldo Magela, José Dirceu, Marcelo Déda, Marcos Ro.lim, Waldir

Pires, Edmar Moreira, Gerson Peres, Luiz Antônio Fleury, Mussa Demes,

Fernando Coruja, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar, Corauci

Sobrinho, José Ronaldo, Salvador Zimbaldi, Bonifácio de Andrada. Nelson

Marchezan e Jair Bolsonaro.

Sala da Comissão 27 de abril de 1999

-;Lú
OSÉ CARLOS ALELUIA

Presidente

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL N° I.626-C. DE 1989

SUBEMENDA ADOTADA - CCIR

Dê-se ao art. 8° do substitutivo a seguinte redação,

mantendo-se os demais dispositivos na integra:

"An. 8° É estendido ao trabalhador doméstico o

direito ao:

I - Fundo de Garantia dt~Tempo de Serviço (FGTS),

instituído pela Lei n° 8.036, de )) de maio de 1990:

U - Seguro-Desemprego, criado pela Lei n' 7.998, de

11 de janeiro de 1990;

m-Vale-Transporte.

Sala da Comissão, em 27 de abril de )999

~
çw,

Depu OSÉ CARLOS ALELUIA

Presidente

;/

PROJETO DE LEI N21,72Ó-C, DE 1996
( Do Senado Federal)

PLS N~ 261195

Autoriza o Poder Executivo a alterar o valor da PenSão Especial a que se refere a Lei n°
8.077, de 4 de setembro de 1990; tendo pareceres: de Comissão de Seguridade Social
e Familla pela aprovaçllo; da Comissão de Finanças e Tribulação pela .adequação
firianceira e orçamentária; e da ComiBsio de Constituiçllo e Justiça e de Redação pela
incona\i\ucl\llllllidade. .

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11- Na Comissão de Seguridade Social e Família:
- Termo de recebimento de emenc\as
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

I1I- Na Comissão de Finanças e Tributação:
- Tenno de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

IV- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Termo de recebimento de emendas
- Termo de recebimento de emendas - 1999 (nova legislatura)
- Parecer do Relator
- Parecer reformulado
- Parecer da Comissão

oCOIIg.aso Nada.al dc:rcut:

"
Art. l' É o Poder Exccutivo'llUIárizMo a a11aar para RS 2.000.00 (dois mil

reais) o VI10r da Pensio Especial a que. se rem alei 0° •.077. de 4 de selelnbto de 1990.
~da a Maria RcgínaJda Vieira" Radâan.''prosàIiIln do ",,-Presidente do Imatuto
Nacional de Colonizaçjo e Reforma Apiria ·INOtA;úlecido em clcconÕDl:ia de acidente.
110 desempenho de $\lU 1ilnç6es.' .

Art. r Esta Lei entra em vijor ... data de sua publicação.
Art. 3' Revopm·se u i1isjlosiç6es em contrário.

Senado Fedttal. em .}. f .ele~ ele [9']6

'j .1. I'.;.,J; ,-'- ~
"'ADtonioCltlos valldlt?s

Supletlle de Se<:<eWio do SelllÍdo Federal. .
no exercicio da Pri:sidência .

'tEGISlAl;ÃO CITIlDA ANEAAOot. PELA
COORDE~ DE ES11JOOS LEGISl.ATIIIOS.c.DI'

CONSTITUiÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRAm.

1988

. TtruLolI

CAPlT\l.On
Dos DlRElIOS SocIAIs

ArL .,. SAo diJeiIos dos mbaIhadotcs wluas c rurais, além ele ouuos que
Wcm à DIC1hcria ele sua condiçao social:

········-iV::.;,;j;.;;;:·_~ki:~,;.;:,;;,:d~:·.dc
ateIIller às SIIU necessidades viIais tlisicU c às de sua família CCltll moradia:,
aliJDeDtaçIO, cducaçIo. uúcIe, lazer. \'eSlIIirio, bip-.-tntISJXltIt'.e~n
da social. com rea.i- peri6dicos que lhe ptaCM:DI O poder1QUiSIUVO. sen
do -soda sua vin<:ulaç:lo plU1l quaJquer 11m;
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TtnlLOlV

DA OllGANlZAÇÀo DOS PODDtES

CA!'lTULoI

Do POIlER LEGISLAtIVO

StlBSEÇAom

AI1. 65. o projclo de lei aprovado por uma Casa selá n:vislo pela ouua. em
um lá _ de diJCII5Sio ewcaçIo. e enviado i sançio 011 promulp;io. se a
Casa revisora o aprovar, ou uquivado. se o rejeitar.

ParágrtIfD úico. SeIIdo o projeto emendado, volWá. Casa inic:iadola

LEI N! 8.077. DE 4 DE SETEMBRO DE 1990

Autoriza o Poder Executiyo • conceder
pmdo eSpecial. Senhor.. Maria .ReeúJalth
Vieira R.dUb.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA. faço saber que o Con
El'CSSO Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. I! E o Poder Executivo autorizado a conceder penslo
especial. no valor correspondente a Cr$35.183.00 (trinta e cinco
mil. cento e oitenta e três cruzeirosl. no més de junho de 1990. ã
Senhora Maria Reginalda Vieil'a Raduan. propnitora do ex
Presidente do Instituto Nacionai de Coloniaaçlo e Reforma
Agrária IIncral. falecido em conseq6éncia de acidente,-IIO de
sempenho de suas funç6es.

Parágrafo único. A penslo de que ~rata este artigo ê vi·
talícia e reversivel. conforme o disposto na Lei n! 3.373. de 12
de março de 1958, e será reajustada segundo os indices adotados
Pllra as demais pensões paga. pelo Governo Federal.

Art. 2! E vedada a acumulação de.te beneficio com quais·
quer outros recebidos dos cofres públicos. resguardado o direito
de opção.

Art. 3! A despesa decorrente desta lei correrá. ã conta de
Encargos Previdenciarios da Uniio - Recurso. sob supervisão
do Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento.

Art. o4! Esta lei entra em vigor na data de .ua publícaçio.
Art. 5~ Revogam..se as disposições em contrário. .

Bralilia. 4 de setembro de 1990: 159! da Independência e
102! da Repúblie,a.

FERNANDO COLLOR
ZéIíIl M. Cardoso de Mello

LEI N! 7.789. DE 3 DE JULHO DE 1989

DisP6e sob,.. D ••lario minimo.
O Presidente do Senado' Fêileral promulga. nos termos do

art. 66. § 7!. da Constituiçlo Federal. a seguinte Lei. resultante
de Projeto vetado pelo Presidente da República e mantido pelo
ConEl'Cuo Nacional:

Art. I! O valor do salàrio minimo de que trata o inciso IV
do art. 7! da Constituiçio Federal fica estipulado em NCz$
120.00 lcento e vinte cruzados novos). em todo o território nacio·
nal. a partir do dia I! de junho de 1989.

Art. 2! O valor do salário minimo estipulado no artigo an
terior será corrigido. mensalmente. pelo Índice de Preços ao
Consumidor - IPC do mês anterior.

§ I! O salário minimo do mis de outubro de 1989 será o de
setembro- de 1989. corrigido" na forma do caput deste artigo e
acrescido de 12.55%.

§ 2! A partir de novembro de 1989. inclu.ive. e a cada bi
mestre•.o saiârio mínimo será calculado com base no disposto
no caput deste artigo e acrescido de 6.09%.

Art. 3~ Fica vedada a vinculaçil.o do salário minimo para
qualquer fim. ressalvados os bene"ficios de prestação continuadn
pela Previdência Social.

Art. 4~ O salário mínimo horário é igual ao quociente do
valor do salário minimo de que trata esta Lei por 220 (duzentos
e vinte) e o salário minimo diário. por 30 (trinta).

Parágrafo único. Para os trabalhadores que tenham por
disposiçil.o legal o máximo de jornada diária de trabalho em me·
nos de 8 (oitot horas, o salário mínimo set"á ígual aquele defini
do no caput desw ãrtigo. multiplicado por 8 (oito) e dividido por
aquele máximo legal.

Art. 5! A parti~" da publicação desta Lei. deixa de existir
o salário mínimo de referência e o piso nacional de salàrios. vi
gorando :apenas o salário mínimo.

Art. 6~ Na hipótese de esta Lei ter vigência após a data de
l~ de junho de 1989. o valor estabelecido em seu art. I? sera cor·
rigido na forma prevista no art. 2!.

Art.~! Esta Lei "entra em vigO' na data de sua publico·
çio.

Art. B~ Revogam-se as disposições em contrário.
, Senado Federal. 3 de julho de 198~; 168~ da Independência e
101~ da República. NELSON CARNEIRO

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989
Aprol'a o Reg/memo Imemo da Câmara dos Depll/ados

.' ••••••_ 0_0- •• 0.:.' -o __ o_ ••••••••• ~~ •••••

Título III
DAS SESSÕES DA CÂMARA

Capitulo 11
DAS SESSÕES PÚBLICAS

Seção VI
Da Comissão'Geral

Art. 9T. A sessão plenária da Cámara será transformada em
Comissão Geral. sob a direção de seu Presidente. para

I - debate de matéria relevante. por proposta conjunta dos
Lideres. ou a requerimento de um terço da totalidade dos membros da
Câmara; ... ,

J[ - discussão de projeto de lei dç iniciativa popular. desde
que presentt: o orador que irá defendê-lo;

Irl- comparecimento de Ministro de Estado.
§ 1° No caso do inciso r. falirão. l'rimeiramente. o autor do

requerimentEl. os Lideres da Maioria e da Minoria. cada um por trinta
minutos. seguindo-se os demais Lideres. pelo prazo de sessenta minu
tos, divididos proporcionalmente entre os que o desejarem. e depois,
durante cento e vinte minutos. os oradores que tenham requerido
inscrição junto á Mesa. sendo destinados dez minutos para cada um.

§ 2° !'la hipótese do inciso 11. poderá usar da palavra qual
quer signatário do projeto ou Deputado. indicado pelo respectivo

Autor, por trinta minutos. sem apanes. observando-se para o debate
as disposições contidas nos §§ 1° e 4° do ano 220. e nos §§ 2° e 3" do
an.222.

§ 3° Alcançada a finalidade da Comissiío Geral, a ses~iio

plenária terá andan:e!,~~~...p.~rtit. .da. fase .eID- que" ordinariamentê -se"
ent:<ltltrallamõs ti-ãbalhos... '.' ~ ~~ ~ ~ .
.. ~ ~ ~ .

SINOPSE

Projeto de Lei do Sen.do n' 261, de 1995

Autonza o Poder Exccunvo a alterar o
V>!or da Pcmão 8~w ~ que se
refere 2 Lei n' 8"077, de 4 de selembro
de 1990.

ApresenQdo pelo Senador Emmdc:s Amorim

Lido no expedieole da Sessão de 19/9195. e publicado no DCN (Scçfu> 1l) de 20/9/95.
Despachado i Comíssio de Assuotos Sóciais • decisão ten:mnaom, onde p<>derá
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Em 19/3/96, leilUra do Parecer n· 115196-CAS, relatado pela Senadora Marluce Pinto,
favorável ao projeto, com a Emenda n· I-CAS. A PresidCncia comunica ao Plenário
o recebime~ro do Oficio n· SI96-CAS, comunicaodo a aprovação do projeto por aquela
comissão. E aberto o pruo de 5 dias úteis p= intetpOsição de re::IlISO, l'Cl! um déc;'..."
da composIção da C.... para que o projeto seja aprecwlo pelo Plenório.
Em 2813196, ténmno do prazo previsto no art. 91, § 3·, do Regimento Interno, sem que
tellha sido interposto recllISO, na apreciação pelo Plenário da matéria. O projeto foi
aprovado. .

ÀCimara dos Deputados com o SFIN·... i( I& <lA J5(O?JtY 6,

'ft~~b::~t

fu 27/'M95:v
~tnru:i3.

'rb. l'ublic.ado "distriblÚdo em avulsos. pelo prazo de 5dias úteis.
" [riS" regilll1:lltal, sendo que ao projeto nio foram apresentadas

11 • VOTO DO RELATOR

Hoje, o valor fixado pela Lei nO 8.077190, está bastante
defasado; não IW8I'dando correlaçílo com n Projeto de Lei do Senado nO 17, de
1988, do então'Senador Fernando Henrique Cardoso, que originou a citada Lei e
que estipulava a Pensão Especial ern vinte salários mínimos, conforme muito
bem dissecou a nobre Senadora Marluce Pinto quando do seu parecer na
Comissllo de Assuntos Sociais do Senado Federal.

Dessa forma não há razão para mudança de posição, quanto
ao mérito da presente proposição, daquela exarada pela Comissão que a analisou
no S'CIlado Federal.

Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei
'1°1.726, de 1996.

Ofício n° ~ (6 (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fmi de ser submetido i revido
da CÔ!!o2fa do; Ikpuwos, nos termos do 3rt 65 da Constituição Federal, o Projeto de
Lei do Sen.tdo n· 261, de 1995, constante dos aulógrafos em anexo. que "autoriza o Poder
Executivo a altetar o valor da Pensão Especial a que se refere a Lei n· 8.077. de 4 de
setembro de I99{)".

A Sua E."'l:cclênci'1 o S~nhO[

Deputado Wtlson Campos
DD. Primeíro-Secrtt:irio da Cãmam do< Députados

COMISSÃ.O DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PRO.JETO DE LEI N" 1.7 26/96

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Cámara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura
- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 13.05.96 xxxxxxxxxxxxxxxx, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da ComISsão, em de junho de 1996.

/?/'yD
~NFJ.WAT
Deputado Fedenl

III PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, o Projeto de Lei nO
1.726/96, nos termos do parecer do relator, Deputado Jofran Frejat.

Estiveram pre§entes os Senhores Deputados:

Eduardo Mascarenhas, Presidente; Amaldo Faria de Sã,
Vice-Presidente; Ayres da Cunha, Ceci Cunha, Fernando Gonçalves,
Iberê Ferreira, Jair'Soares, Jonival Lucas, Ursicino Queiroz, Costa
Ferreira, Laura Carneiro, Zila Bezerra, Armando Abílio, Darcísio Perondi,
Lídia Quinan, Saraiva Felipe, Adelson Salvador, Chicão Brígida, Pedro
Yves, Alcione Athayde, Jofran Frejat, José Unhares, Luiz Buaiz, Nilton
Baiano, Márcio Reinaldo Moreira, Wilson Leite, Cipriano Correia, Márcia
Marinho, Elias Murad, Jovair Arantes, Sérgio Arouca, Humberto Costa,
José Augusto, Marta Suplicy, Tuga Angerami, Cidinha Campos, Serllfim
Venzon e Jandira Feghali.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 1996.

y:t(.{/U!t Ü(!l~((//(li( {fi:'1
Deputado EDUARDO MASCARENHAS

Presidente

Sala da Comissão, em 21 de maio de 1996.

Miriam Maria MragâlrÇ~'sãniàs
Secretária

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

I - RELATÓRIO:

Trata-se cteProjeto de Lei n° 1.726/96, do Senado Fedeml,
qUI: objetiva colJ'Ígir para R$ 2.000,00 (dois. pill l'ClÚS) o valor da Pensão

Especial concedida a Maria Reginalda Vleua Raduan, progenitora do
Ex-Presidente do.•Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária 
INeRA, falecido em decorrência de acidente aéreo, quando se encontrava no
deslmlpenhO de suas funções.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 1.7~6.A196

Nos termos cio art. 119, I, do Regimento lmemo da Câmara dos
~, o Sr. Presidente determinou a abertura e diwlgação na Ordem cio Día das
Comlssoes de prazo para apresentação de emendas, a partir de 13109196, por cinco
1MSÕeS. EsgolacIo o prazo, nio foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comiaslio, em 27 de setembro de 1996.
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I·RELATóRIo

.ÇO~IISSÃO DE FL'IlANÇAS E TRIBliTAÇÃO COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE IU;CEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO Dl!: LEI N" 1.726-BI96··

o P"'~to de lei elll eume. de .••torill do Seudo Federal,
pretende .Iterar pára RS 1,000,00 ( dois .i1 reais) o ~.Ior da Pe.sio Eapeeíal • qlle se
refere. Lei ..«S.077, de 4 de setemllro de Im, coD<edida • M.ri. Rtci••Id. Vieira
Radu.n, proaMitora do ex·Presi"etlte do lastitu!n N••ioII.1 de Colonizaçlo e Refo.....
Agniria- INCItA., ralecido e. d«orrêlleia de acid.ule, ... det.......... de Sual
funções.

N. Co.issio de Sepridade Social • FamOia, tlIl reuailo
realizada .m 14 de agoslo d. 1!l96, o projeto foi .pno~ado pôr un.nimid.de.

A ".Iéri. foi ..c••inhad. a esta COllliJsio para que uja
manifcstação qu.nto a lua comp.tibilidade .....dequ.çao fla.....ir. e orçamenUri.,
nOlI....os do .rt. 54,11, do Rqimeato Interno desta casa.

Aberto • prazo recilllentaL aio foram .preseatadu CIIIelld.1 i

t orelatório.

fi. VOTO DO RELATOR

Analisando a matéria em pauta sob a ó1iCa do Plano Plurianual (Lei
nO 9.276, de 9 de maio de 1996), nada há que obste a propositura em exame. O
Plano contém ações prioritárias da atuação do setor publico a médio prazo, nIo
excluindo, de modo algum, açOes outras inerentes ao setor pOblico, ou, como no
caso em questAc, destinada 8 corrigir o valor da Pendo Especial a que S8 refere
a Lei nO 8.0nI90.

Quanto à iei de diretrizes orçamentárias para o exerclcio de 1997
(Lei nO 9.293, de 15 de julho de 1996), tamb6m nlo existe qualquer vedaçao.

No que se refere ao orçamento em vigor (Lei n° 9.438, de 26 de
fevereiro de 1997), este possui programação para suportar o acréscimo iI
despesa que adviria da aprovação do projeto. Ademais, eventuais insuficiências
de recursos poderAo ser atendidas através de Cfédaos suplementares, reforçando
a programação existente.

Em face do exposto. VOTO PELA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA DO PROJETO DE LEI NO 1.726, DE 1996.

Nos t.rmos do al1. 119, capu~, I do Regimcoto Interno d.

Càmara dos DeputadDs, .Iterado pelo.rI. 1· , I, da ReJolul;lio n' 10191, o Senbor Presi

denre d.tcnainou a ab.rtura •• divulgação na Ordem do Dia dO! CombJii.. - de pru<>

para ap.....ntação d••mendas a p.rtir d. 04/11197, por cinco sessõ... Esgotado o prazo,

alo foram ree.bidas .m.nd.as .0 projelo.

Sala da Comissão, 'm 12 de no~.mbrode 1997

5.tf4'-~~"
SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Secretário

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
. REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.726-8/96

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1° , I, da Reso-

lução nO 10/91, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divul-

gação na Ordem do Dia das Comissões • de prazo para apresenta-

Sala da Comissão, em I j de ".1"" G

Deputado~,.(~ES
Relator

111- PARECER DA COMISSÃO

de 1997. Ção de emendas a partir de 09/03199, por cinco sessões. Esgotado o

prazo, nlio foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 15 de março de 1999

. D4~<~
SERGIO SAMPAIO ~~EIRAS DE ALMEIDA

Secretârio

AComissão de Finanças e Tributação. em reunião ordinána realizada hoje,

conclUIU. unammemente, pela adequação financeIra e orçamentária do Projeto de Lei

n° 1.726196, nos termos do parecer do relator, Deputado Ari Magalhães

Estiveram presentes os Senhores Deputados Luiz Carlos Hauly, Presidente;

Adelson Salvador e Augusto Viveiros. Vice·Presidentes. Júlio César. LuIZ Braga,

Manoel Castro, Osório Adriano. Saulo Queiroz. Edinho 8ez, Germano Rigolto,

Gonzaga Mota, Luis Roberto Ponte, Pedro Novais, Arnaldo Madeira, Firmo de Castro,

Roberto Brant, Fernando Ribas Carli. Maria da Conceição Tavares, Vania dos Santos.

Delfim Netto, Júlio Redecker. Paulo Mourão. SilVIO Torres, Eujàclo Simões, José Carlos

Vieria. OdaCir Klein e Max Rosenmann.

Sala da Comlssào, em 03 de setembro de 1997

Ú/()!#~
Deputado LUlt CARLOS HAOLY

Presidente

I - RUATÓRIO

oprojeto de lei nO 1.726, de 1996, do Senado Federal, tem
por objetivo conigir o valor da Pensão Especial concedida a Maria Reginalda Vieria
Raduan, progenitora do ex-Presidente do Instituto Nscional da Colonização e
Reforma Agrária - !NCRA, falecido em conseqüência de acidente aéreo, no
~ de suas funções.

o valor da pensão, estipulado na época da sanção da Lei nO
8.077, de 4 de setembro de 1990, foi fixado em vinte salários mínimos de
referência, unidade que foi extinta pela Lei n° 7.789, de 3 de julho de 1989, em seu
UI. 5·. Há que se considerar, que de 1990 até esta data, houve grande defasagem do
valor da pensão, estsndo hoje em RS 89,72 (oitenta e nove reais e setenta e dois
centavos), ou seja, menor que o atual salário mínimo nacionaL insuficiente portanto
para que a beneficiária possa ter uma vida condigna. Assim, nada mais justo e
coerente, do que conigir a mencionada pensão, de acordo com o disposto na Lei nO
8.077, de 4 de setembro de 1990, para RS 2.000,00 (dois mil reais), o
correspondente a aproximadamente vinte" salários minimos, correção que mereceu a
aprovação das duas Comissões de Mérito, Seguridade Social e Familia e de
Finanças e Tributação.



Maicde 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 1 18559

D· VOTO DO RELATOR

Diante do exposto, o nosso voto é pela aprovação do
Projeto de Lei na 1.726, de 1996, pela sua consti ionalidade, juridicidade e boa
thcui ca legislativa. É o voto.

PARECER REFORMULADO

Em nosso relatório e voto, concluimos pela

conllltucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da presente proposição,

mas, no decorrer da discussão nesta -Ccmissão, afloraram pronunciamentos de

importincia da parte dos ilustres parlamentares que muito honram este Colegiado

com o seu saber e erudição.

Destarte, acolho as manifestações no sentido da

inconstItUcionalidade do Projeto de Lei na 1.726-8, de 1996 (PLS na 261195), em

fKe do art. 61, § 10 , 11, "c", da Constituição, e da Súmula da Jurisprudência na 01,

d81ta Comisslio.

Com efeilo, o mencionado projeto de lei dispõe sobre

matéria atinente ao regime jurldico dos servidores públicos federais, ao pretender

corrigir o valor da Pensão Especial concedida à progenitora do ex-presidente do

INeRA, autarquia federal, falecido em virtude de acIdente, no exercícío de suas

,funções.

Sucede que, neste caso, a iniciativa legislativa é privativa

do Presidente, a teor do art. 61, § 10
, li, "c', da Carta Magna.

Além disso, a citada proposição contraria o entendimento

da Súmula da Jurisprudência na 01, vazada nos seguinles lermos:

'Projeto de Lei, de autoria de Deputado ou Senador,
que autoriza o Poder Executivo a tomar determinada
providência que é de sua competência exclusiva, é
inconstitucional.•

Em face do exposto. reformulamos nosso primitivo parecer

no sentido 'da inconstitucionalidade do Projeto de Lei na 1726-8, de 1996 (PL8 nO
261195), ficando prejudicada a análise dos demais aspectos pertinentes a esta

Cemissão.

,)
SaladaComissão,em ""8' ,do 04~e19~_

,..---

..../ 11.1/' '.l~
Deputado GÉRSON PERES }

Relator

III - PARECER DA COMJSSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela inconstitucionalidade

do Projeto Lei na 1.726-B/96, nos termos do parecer reformulado do Relator,

Deputado Gerson Peres.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia -. Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto Batocmo e Inaldo Leitão - 'vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis, Ciro Nogueira, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira

Ferreira, Ney Lopes, Ricardo Fiúza, Cezar Schirmer, rédio Rosa, Maria Lúcia,

Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar Serraglio, Renato Vianna,

André Benassi, Jutahy Junior, Léo Alcântara, Morcoi Torgan, Vicente Arruda,

Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela, José

Dirceu, Marcelo Déda, Marcos Rolim, Waldir Pires, Augusto Farias, Edmar

Moreira, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Caio Riela, Luiz Antôaio Fleury,

Mussa Demes, Fernando Coruja, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo

Rodrigues, Átila Lins, Cláudio Cajado, Cleonâncio Fonseca, Nelson Marchezan,

Salvador Zimbaldi e Bispo WandervaJ.

Sala da Comis - em 28 de abril de 1999
!jf ,-\

SÉ CARlOS ALELUIA
Presidente

PROJETO DE LEI N2 2.447-B, DE 1996
( Do Poder Eucutivo )

PLS NE 987/96

Denomina "Ponte Ivan Alcides Dias" a obra-de-arte, especial, localizada no Municipio
de Camaqull. Estado do Rio Grande do Sul; tendo pareceres: da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto pela aprovação, contra os votos dos Deputados Mauricio
Requião, Flávio Ams e Ricardo Gomyde; e da Comissão de Constiluição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

SUMÁRIO

r - Projeto iniêiàl

lI- Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- Termo de recebimento de emendas
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

TT'. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Termo de recebimento de emeodas
- Termo de recebimento de emen,llas - 1999 (nova legislatura)
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta0

. An lI:! Flca tie.nommada "PONTE IV}'}; ALCIDES DIAS" a obra,.ôe-ane esoeciai
locallzaaa no Km 398.7 da RodOVIa BR-116iSul. Municipio de Camaquã. Estado do RJo Grande do·Sul.

Art.:::':! Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia.



18560 Sábado 1 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

"LEGiSLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE esruoos LEGISL:.TlVOS.ceDI ..

CÇ~JSTiTUIÇÃO
RErtmL!e'- FmDATI'1A DO BalI..sIL

1988................................................................................
TtruLoIV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODDlES

CAPInlI.o I
Do PODER LEGlSLAIJVO

SEÇÃo VIII

Do PROCESSO LEalSUTll'O

SUBSEÇÃO III

DAS LEIs
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinãrias cabe a qualquer
membro ou cOllUssão da Ciim.ar.l dos Deputados. do Senado FedeI:Ú ou do
Congresso Nacional. ao Presidente da República. ao Supremo Tribunal Fede·
ralo aos Tribunais Superiores, ao Procurador·Geral da República e aos cida·
dãos. na forma e nos casos Pre\'iSlOS nesta Constituiç;lo.

§ )0 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annad.as;

II - disponham sobre:

a) criação de =gos, funções ou empregos públicos na admilÚstração
direta e autárquica ou aumento de sua remuncmção:

b) organização administrativa e judiciária. matéria tributária e orça·
mentária, serviços públicos e pessoal da admilÚstração dos Territórios;

c) servidores públicos da UlÚllo e Tetrit6rios. seu regimejuridicó. pro
vimento de cargos. estabilidade e aposentadoria de ci\'is, reforma e uansferen·
cia de rIÚlit.ares para a inatividade;

d) orgalÚzação do MiIÚSlério Públicoeda Defensoria Pública da UIÚ!O.
bem como normas gerais para a OrgalÚzaçllo do MilÚstério Público e da De·
fensoria Pública dos Estados, do Distrito Fedcrai e dos Territórios;

e) criação, cstrulUnlção e atribuiçõesdos MilÚstérios e órgfos <taadmi· .
IÚstração pública.

§2° A ilÚciativa popular pode ser exercida pelaaprescntaç!o à Câmara
dos Deputados de projeto de lei 5IIbscrito por, no minimo. um por ccnto do
eleitorado nacional, distnõuido pelo menos porcinco Estados com Dia mCllOS
de tres décimos por cento dos eleitores de cada Ulll deles. '
..........................: .
.............................................................................

LEI N! UU, DE 117 DE AGOSTO DE 1t'11.

Dj,p6e .abre a d'JJominaç.o de vi••••,taÇ6e' terminais do PJ.no H.cioa.1 d. VJ.~'o, •
tU Dutr•• providlrzcl•••

O Prllidlnte da Repllblic::a. Faço ••ber que o CCJDcr".O Nacional decnta I lU ••n.
eiono a H~intl wi:

A~ l! AI eltaç6.. terminai., obr....da·.rte ou trechos d. vi. elo .ils.ama ..cioDaJ
de tranlporte terio a denominaçlo da. localidad•• tm qUI H 11lC0DINID. CI'\lHIB O\l ia...
liau.m. con.o.nte • nom.nclatur. u ..beloelà. pelo Pluo NaciolW da VIac&o.

Puqr.fo único N. uacuclo do diopo.", •••11 anico NR oIWlcIo.....vl....IIta...
eada cuo. o óralO adminiltrativo competlllte.

Art. r. Iof.di..... I.i ••poeia!. • ObNrvada ..." .....be*ld. ao II'Ilco ularior.
nm.....ciO IIrmin.I, obr.·d...rte ou trecho d. vi. podar. CIr, luplatlVIlltell.... dule
_lO d. um f.to hl.tórico ou d. no.... d. pu••• falecida que h'l. pnltedO r.I."....
urYlc. à N..lo ou à HumaDidad•.

Art. 3! 810 lI1...tld.... d.l1OII1ln.e6e. d. 111&;601 _111111. obrao·d........ cri·
cho. de via aprovada. por lei.

MenAgemn' 987, DE 16 DE OUTUBRO llE 1996, DO POll!R I!X!CUTIVO.

Senhores Membros do ConJrelSo Na:ianal.

Nos lermos do .nigo 61 di Consmulçio Fede,,1. ""bl1lClo i elevada delibttaçlo de
-os Excelenoi....comp.nhado de Exposição de MOIivos do Senhor Mitlistro de Estado elos

Transpones. o texto do projeto de lei que -Denomlnl "Ponte Ivan Alcides Dias" a obrl.-<fe-ane.
apecial.JocaIJUdo no MunicipJÓ de Camoqui. Eslado do Rio GrJIlde do Sujo

Brasília. 16 de outubro de 1996

I \l'l''';jt''\\, I'!' 'lf":'l\'l\'" ~(.' 1),11{/\lr. Ill: In m: St:'n:'tl'll('l 111· 1ft!'t'. Iln Sl:l\j1nr.

m ~ 15T110 1»; E5TAPn 1105 TII.~~51'()RTr,S.

Excelentisslmo Sennar Presloente da Repúchca ,

Por meio 00 OfiCIO GAN/n· 573. oe 06 oe maio oe 1996. o Deoulado
Augusto Naroes enoossa olelto oe lideranças do MUnlCIOIO de Camaouã - RS. no sentido
oe oenomlOar..se "Ponte Ivan AlCides Dias a oora-oewane espeCial locallzaoa no km
398.7 da rodOVia BR-1161Sul. naquele mUnicípiO.

2. Tal oenomlnação pretende homenagear o Prolessor Ivan Alcides Dias.
n.tural oe CamaquãlRS. faleCido em 04 de novembro de 1994. homem de grande
expressio que preslou a comunidade. a reglâo e ao Estado do RIO Granae do Sul
relevantes seNlços na área oe eoucação.

3 No locante aJustificaçãO. o homenageaoo foi fundador e diretor. duranre
quatOlZe anos. 00 ColégiO Estaoual 'Cónego LUIZ Walter Haquet" titular das DelegaCias
de Educação aos Mumciolos oe Guaiba e Camacuã. vereador e memoro da Coml.ssáo
deEd~o e Cullura oa Câmara de Camaquã. preSidente e professor da FUNDASUL e
responsável pela Imolantação. no municípiO. oos cursos oe Pedagogia. Estudos Socmis e
H,stória Faleceu aos 59 anos ele Idade. sendo conslderaoo na região como um
'veroaoelro pai da eoucação· O pedido de denomInação da ponte rooovláM lederal é
suoscrlto oor 288 memoros oa comunIdade. oe varias calegonas SOCiaIS

4 Da pane oeste Mlnlsteno, manifesto minha Irrestnta aorovação ã
relvlnolcação. uma vez oue o trecho rodoviarlo escolhido para nomenageã·lo nâo contém
aenomrnação amenor. alem ce não eXIstirem dúvlaas ouanro aos reqUJSI!OS de relevames
ServiÇOS oubhcos orestaoos a Nação conforme crevlSto na Lei n' 6.682. oe 27 oe agosto
oe 1979 Que 01SDÕl! socre a oenomlnação oe vias e estações terminaIS 00 Plano
NaCional de VIação - PNV

5 Eoconuno acuzlr Que a denominação OretenOlca oevera ser precedida ae
lei eSOlClaL com tramlUlção no Congresso NaetonaL para o oue solicito o envIO do
InclUSO anteprOft!to de le. espeCial

Atenciosamente.

I~j(,/· >
.t<21I'â€'~~<~

ALCIOJ:S-lOSÉ-SALDANHA (
MmiSfrõde Esr..oo oos Transoortes

/ I

ae outunm de 1996

Serthc\r Pomeiro Secretlno.

Enczmjnho li e5S1 Secrervia Mensagem do ExceJenus51mo Senhor Presidente da

Repüblica rClltlVI a projeto de lei que "Denomina "Ponte Ivan :\lcidcs f)13l-" ;1 ohra.dc.ane.

especill. io.ahZllda no MUnlc.pio de Com.quã. Estado do RIo Grande do sur

Aumciosamenle.

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
l\.linistro de Estado Chefe da Cu. Civil

da Presidência da Rep1ibfica

ASua Exceleneia o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
PrilllOl~o Secretirio da Cimlra dos Deputldos
BRASILIA-pf
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.447, DE 1996

Nos tennos do art. 119, "caput", I, do Regimento

Intemo da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a

abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões • de prazo

para apresentação de emendas ao projeto, a partir de 02 de dezembro

de 1996, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas

emendas ao projeto.

Sala da comissão~IOde dezembro de 1996

ca;'~liVcim

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO

I - RELATÓRIO

o projeto de lei n° 2.447196, de autoria do Poder
Executivo. visa denominar a ponte, obra-de-arte especial, localizada no
municipio de Camaquã, Estado do Rio Grande do Sul de ·Ponte Ivan Alcides
Dias".

Foi encaminhado a esta Casa através da Mensagem
Presidencial n° 987, de 16/10/96, e distribuido às Comissões de Educação,
Cultura e Desporto e de Constituição e Justiça e de Redação.

Nos termos do mt 119, "caput", I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da CECD determinou a abenura 
e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas ao Projeto. a partir de 02 de dezembro de 1996, por cinco sessões.
Esgotado o prazo regimental, não foram recebidas emendas â proposição.

Cumpre-nos, agora, por designação da Presidência desta
Comissão a elabQl;aÇão do respectivo parecer.

É o Relatório.

n -VOTO DO RELATOR

o projeto de lei em epigrafe tem duplo mérito. Além de
prestar uma justa e oponuna homenagem a um dos filhos ilustres da terra
gaúcha, possibilita a preservação de importante bem cultural para o Estado do
Rio Grande do Sul. Essa proposição foi iniciativa do povo de Camaquã (RS)
que sabe que a História se ertriquece com os feitos de homens abnegados que
dedicam seus esforços à melhoria das condições de vida de suas c·~munidades.

Nesse sentido, o Prof. Ivan Alcides Dias conquistou seu lugar r:'l memória
coletiva dos habitantes da região pelos relevantes serviços na área educacional.

o homenageado foi fundador e diretor do Colégio
Estadual "Cônego Luiz Walter Haquet", titular das Delegacias de Educação de
Camaquã e de Guaiba, vereador e membro da Comissão de Educação e
Cultura da Câmara de Camaquã, presidente e professor da FUNDASUL e
responsável pela implantação, naquele Município, dos cursos de Pedagogia,
Estudos Sociais e História. Faleceu em 1994, sendo considerado na região
como "um verdadeiro pai da educação".

o pedido de denominaçãQ da ponte rodoviària federal é
subscrito por 288 membros da comunidade, de vàrias categorias sociais, o que
demonstra o prestigio que Prof. Ivan angariou.em sua trajetória profissional.

Vale .ressaltar que a relevância da homenagem
configura-se também na escolha do bem a ser denominado - uma pOn~ que é
uma verdadeirÍi obra·de-arte, patrimônio histórico-cultural do Rio Grande do
Sul.

Considerando que esta denominação faz justiça ao nome
do homenageado e prestigia tealizações na área educacional. além de estar em
consonância com o que estabelece a Lei n° 6.682n9, que "dispõe sQbre a
denominação de vias e estações t~rminais do Plano Nacional de Viação",
somos favoráveis à aprovação do PL n° 2.447196.

Sala da Comis?ão, em: de abril de I 7.

m· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou, contra os votos dos Deputados Mauricio
Requião, Flávio Aros e Ricardo Gomyde, o Projeto de Lei n" 2.447/96, nos tennos
d~ parecer do relator, Deputado Augusto Nardes. A Deputada Esther Grossi
absteve-se de votar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Severiano Alves,
Presidente; Ricardo Gomyde, Esther Grossi e Mauricio Requião,
Vice-Presidentes; Itamar Serpa, Pedro Yves, José Linhares, Claudio Chaves,
Ademir Lucas, Djalma de Almeida Cesar, Ademir Cunha, Padre Roque, Flávio
Ams, Augusto Nardes, Alexandre Santos, Corauci Sobrinho, João Thomé
Mestrinho, Maria Elvira, Wagner Rossi, Paulo Lima, Dolores Nunes, Costa
Ferreira, Pedro WilsOn, Lindberg Farias, Wagner Nascimento, Eurico Miranda e
Oswaldo Soler.

Sala da Comissão, em 09 de abril de 1997

Depu"~
/~Vt~

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSnçA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N' 2.447-AI96

No. tenno. do art. 119, caput, I do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, alterado pelo art. I" , I, da Reiolução n" 10/91, o ~enbor Presi

dente determinou a abertura - e divulgação Da Ordem do Dia das Comissões - de prazo

para apresentaçio de emendas a partir de 21108197, por cinco ....ões. E.gotado o prazo.

não foram recebidas emendas ao projeto..

Sala da ComílSão, em 02 de .etembro de 1997

6~u5~~'
SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Secretário
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSnçA E DE
. REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.447-Al96

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1° ;1, da Reso·

luçio n° 10191, o senhor Presidente determinou a abertura· e divul

gação na Ordem do Dia das Comissões· de prazo para apresenta

çlio de emendas a partir de 09/03199, por cinco sessões. Esgotado o

prazo, nlio foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 15 de março de 1999

~ú~rJ
SÉRGIO SAMPAIO éONTREIRAS DE ALMEIDA

Secretário

·-·€OMISSÃO DE a:lNSTl11JIGÃO E·JUSnçAE D&REDA,ÇÃO

I . RELATóRIo

o Poder Executivo eutaminbou a esta Casa ° Projeto de Lei 0°
2.447196, &tendendo o pleito de lídcrIDçu do Muniápio de CamaquI·RS, endossado pelo
DeputIdo AIJIuIlo NanIea, no lIIIlido de denominar« "Ponte IVIII Alcides Dias" a obra
de-arte etplCialloI:aIizada no Km 398,7 darodoviaBR.llliISuI, naquele 1IIIIIIicipio.

O Senhor Ministro de EItIdo dos Transportes nü!o bem justificou a
iDiclItiYa du Iidermçu do Munidpio de Camaqui, eaaIlccendo o traba1ho edul:acional do
'-'apado, COIlIiderado na J:IlIÍIO como o "verdadeiro pai da educaçio", liIocido &OI S9
lIIOI, lindo sido fundador e diretoo', durante quatorze IOOS, do Colégio Esl.IduaI "C6neBo
Luiz Wa1ltr Haqutt", tiIuIar de DeIep:iu de EducaçIo, vereador e membro da ComiuIo
de~ da CimIra de CIllIIqIII e tIIIlU outru fimções lipdu a educaçio, fazeodo
por merecer a !lomenIsem.

n· VOTO DO RELATOR

Face &O ""!JOIIO, COIlIidà'IDdo o que difplIe a Lei nO 6.682, de 27 de
1801to de 1979 e o 1ft. 61 da Constituiçlo FedonI, 10lIIOI de parecer favorivol a aprovaçIo
do Projeto de Lei 0° 2M7, de 1996, pela lUa ClOIIIlitucionajuridicidade e boa léc:IIica
legislativa. .

IlI- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalil:lade,

juridicidade e técnica legislativa do Projeto Lei nO 2.447-Al96, nos termos do

parecer do Relator, Deputado Gerson Peres.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente, Geovan Freitas, José

Roberto .Batochio e Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder

Reis, Ciro Nogueira, Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Moreira

Ferreira, Ney Lopes, Ricardo Fiúza, Cezar Schirrner, lédio Rosa, Maria Lúcia,

Mendes Ribeiro Filho, Nair Xavier Lobo, Osmar Serraglio, Renato Vianna,

André Benassi, Jutahy Junior, Léo Alcântara, Moroni Torgan, Vicente Arruda,

Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Antônio Carlos Biscaia, Geraldo Magela, José

Dirceu, Marcelo Déda, Marcos Rolirn, W~ldir Pires, Augusto Farias, Edmar

Moreira, Gerson Peres, Ibrabim Abi-AckeJ, Caio RieJa, Lniz Antônio FIeury,

Mussa Deines, Fernando Coruja, José Antônio, Sérgio Miranda, Bispo

Rodrigues, Átila Lins, Cláudio Cajado, Cleonâncio Fonseca, Nelson Marchezan,

Salvador Zirnbaldi e Bispo Wanderval.

e abril de 1999
/I -

PROJETO DE LEI N2 3.098-B, DE 1997
( Do Senado Federal)

PLS N' 115/96

Restringe o uso de capuz em operações policiais; tendo pareceres: da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, pela aprovação, com emendas; e da
Comisaio de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade.
jUlidicidade, técnica legislativa e, no mérito, peja aprovação deste, com substitutivo e
das emendas da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

SUMÁRIO

I . Projeto inicial

TI- Na Comissão de Relaçôes Exteriores e de Defesa Nacional:
• Tenno de recebimento de emendas
• Parecer do Relator
- Emendas oferecidas pelo Relator (2)
- Parecer da Comissão
• Emendas adotadas pela Comissão (2)

m- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Tenno de recebimento de'emendas
• Tenno de recebimento de emendas - 1999 (nova legislatura)
- Parecer do Relator
• Substitutivo oferecido pelo Relator
- Termo de recebimento de emendas ao Substitutivo
- Termo de rebimerito de emendas ao Substitutivo - 1999 (nova legislatma)
- Parecer da Comissão
• Substitutivo adotado pela Comissão

o Congresso Nadonal decreta:

Art~ -1- A utilização de capuz por policiais ciVIS ou militares somente e
pennitidn em operações especiais previamente autorizadas. '

Parágrafo único. Na mesma proibição se incluem as máscaras. pinturas e
outros meios capazes de impedir a identificação dos policiais.
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Art. r A autoridade. ao pemutlr a utilização de capuz em operações
especiais. considerará os riscos a que se sujeitam os policiais na hipótese de. serem
identificados.

Arl. 3· Não existindo razão especial para a utilização de capuz pelos
policiais. a autoridade que a pennitir responderá civil e criminalmente pela
autorização. .

Art. 4· Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. S- Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal. em 09 de maio de 1997

~' ~~;::. /J')'"'".....~ -----r?'<f7/ 14"",,;1:- I
Senado~ A tania CarlosM~ .ã6 ,

PresIdente do Senad~dc;pi(

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOSLEGISLATlVOS-CeDl"

~ONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃOVIll
Do PJ'('cesso Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 65 - O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto

pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção

ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o

rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa

iniciadora.

SINOPSE

IDEmmCAçÃo
NUMERO NA ORIGEM: PLS 00115 1<J<l6 PROJETO DE LEI (SFl
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 30 os 1996
CONGRESSO: PLS OOIIS 1996

AUTOR SENADOR: ODACIR SOARES PPL RO
EMENTA RESlRINGE o uso DE CAPUZ EM OPERAÇÓES POLICIAIS.
OBSERVAÇÓES

(A UTILIZAÇÃO DE CAPUZ POR POLICIAL CIVIL OU MIUTAR SOMENTE É
PERMmDA EM OPERAÇÕES ESPECIAIS PREVIAMENTE AtrroRIZADAS1.

DESPACHO INICIAL
tSFl COM. CONST1TU1ÇÃO E JUSTIÇA (CC))

ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
os OS IW7 (SFl MESA DlPETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF09115PAG

ENCAMINHADO A' (SFl SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SFHSSEXPl EM <1S0S 1<J<17
TRAMITAÇÃO

lO 05 )')9(, (SFl PLENARIO (PLENl
LEITURA.

lO os 19'16 (SFl MESA DIRETORA
DESPACHO A CCI. (DECISÃO TERMINATIVAl. ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS. APOS PUBLICADO E DlSl1UBUlDO EM 'VULSOS,
PELO.PRAZO DE os (CINCO) DIAS UTElS.
DSF 31115 PAG 9162.

2407 1996 (SFl COM. CONSTJTJJIÇÃO E JUSTIÇA (CC))
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS,

240719% (SFl COM. CONmrulÇÃO E JUSTIÇA (CC]) ,
RELATOR SEN ROMEU TUMA. '

09 lo 19% (SFl COM. CONmrulÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÓES
DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

2204 1997 (SFl SERVlCO Df: APOIO COMiSSÕES PERMANENTES

ANEXADA FOtilA DE VOTAÇÃO NOMINAL (F!. ,~,)
ANEXADOOF. OI')I97<CI. (FL. 07).

2604 19?7 (SI') SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SI') (SSCLSl
ANEXEI. AS PLS. S. COPIA DA LEGISIACÃO CITADA NO
PARECER DA CCI.

2804 19?7 (SFl PLENARJO (I'LEN)
LEITURA PARECER 1711-CCI.
DSF2904 PAG 1723.

28 04 1997 (SFl PLENARI0 'PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA RECEBIMENTO DO OF 1119. DO
PRESIDENTE DA CCI. COMUNICANDO A APROVACÃO DO PROJETO.
SENDO ABERTO;) PRAZO DE 05 (CINCO) DlAS trrelS PARA
n-rrERPOSIÇÃO DE RECtlRSO. POR UM DECIMO DA COMPOS!,ÃO DA
CASA. PAlIA QUE A MATERIA SEJA APRECIADA PELO PLENARIO
D5F ~l} o-t PAG 8713.

'''051')97 (SFlSUBSEC, CDORO LEGISLATIVA (SFl<SSCLSl
\NEXEI. AS PLS. 10. TEXTO FINAL DA MATERIA. REVISADO
:?SLASGM

os 05 1')<)7 (SI') PLENARIO (PLENl
COMUNICAÇÃO PRESIOENCIA TERMINO PRAZO SEM TNTERPOSICi\o DE
RECURSO. PREVISTO NO ART. 91. PARAGRAfOTERCEIRO. DO

08 ns 1,~G=~R~NgÉPtrrADOS COM O OFISF N" ,50:-': J"i 1

Oficio n·.~'V5 (SF)

Senhor Primeiro·Secretário.

Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Depotados. nos termos do ano 65 da Conslituição Federal. °Projeto de Lei
do Senado n· 115. de 1996. const.nte dos autógrafos em anexo. qoe "restringe o uso de
capuz em operações policiais"'.

Senado Federal. em I) ~ de maio de 1997

7 .7
~.~

Senador Ronaldo Cu~ha Lima
Prineire-Secret~rio

A Sua Ex.celência o Senhor
Deputado Ubiralan Aguiar
PrimeinrSecretário da Câmara dos Depurados

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 3.098197

Nos termos do ar!. 119, capuL I, do' Regimento Interno da Cãmara dos
Deputados. allerado pelo art. 1°, da Resolução nO 10191. o Sr. Presidente determinou
a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresen\ação de emendas. a partir de 13/6197, por cinco sessões. Esgotado ° prazo,
não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão. em 23 de junho de 1997

~~
Walbia Lóra
Secretária
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COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

I - RELATÓRIO

o proj~to em epigrafe, do ilustre Senador Odacir Soares,

pretende restringir o uso de capuz, máscaras, pinturas e outros meios capazes de

impedir a identificação pessoal, por policiais, a operações especiais previamente

autorizadas, nas quais. haja riscos para os policiais caso estes venham a ser

identificados. Comina responsabilidade civil e criminal à autoridade que pennitir

aos policiais a utilização de capuz sem um motivo justificável.

Apreciado na Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania, do Senado Federal, recebeu do Senador Romeu Tuma parecer

favoràvel, sendo aprovado na Comissão.

Por força de dispositivo constitucional - art. 65 da

ConsituiçãÓ Federal - foi o projeto encaminhado à Câmara dos Deputados para

revisão, tendo sido distribuído a esta Comissão de Relações Exteriores e de

Defesa Nacional para apreciação de mérito, nos termos do inciso XI do art. 32 do

Regimento Interno da Câmra dos Deputados.

No prazo regimental a proposição não recebeu emendas.

É o relatório.

n-VOTO DO RELATOR'

A matéria objeto do projeto é de extrema relevância para

um pais que se pretende democràtico e que quer ser reconhecido no cenário

mundial como defensor dos direitos humanos.

A imposição de obrigatoriedade de identificação do policial

que realiza uma operação junto à comunidade se insere entre as medidas de

defesa dos direitos individuais, em l'llZão de assegurar ao cidadão a possibilidadtl

de identificação do policial que, traindo os mais altos principios da instituição a

que pertence, desvia sua conduta para o arbítrio e a violência.

Por outro lado, de forma equilibrada, o projeto assegura ao

policial a possibilidade de atuar protegido, seja por capuz, seja por outra forma de

ocultamento da sua identidade, em operações onde houver risco à sua segurança

pessoal, no caso de ser o mesmo identificado.

A título de cooperação para o aperfeiçoamento da

Df(- :stamos apresentando duas emendas.

A primeim, aditiva, acrescenta, no artigo segundo, a

expressão "màscaras, pinturas e outros meios capazes de impedir a identificação

dos policiais", após a expressão "de capuz".

A segunda emenda, por sua vez, diz respeito à

responsabilidade civil e criminal da autoridade. Ao definir essa responsabilidade,

a proposição a condicionou apenas à utilização de capuz pelos policiais em

situação não especial. Deixou, no entanto, de relacionar as outras formas de

ocultamento de identidade e de definir os ilícitos ensejadores da responsabilidade
civil e criminal. Por isso, estamos sugerindo para o artigo terceiro a redação que

se segue a tiuaJ supre tal omissão e acrescenta, ainda, a possibilidade de

pcnalizaç!o, administrativa ou judicial, dessa autoridade, em l'llZão do

descumprimento de norma legal:

" Ar!. 3° Não existindo razão especial para a utilização de
capuzes, máscaras, pinturas e outros meios capazes de
impedir a identificação dos policiais, a autoridade que
permitir tal pràtica respondcrà civil e criminalmente pelos
danos patrimoniais ou lesões pessoais causadas por esses
policiais, sem prejuízo de outras penas, administrativas ou
judiciais, que lhe sejam cominadas em razão de
descumprimento de norma Itga\.".

Em face do exposto, voto pela aprovação deste projeto de
lei nO 3.098, de 1997, com a introdução das duas emendas anexas.

SaladaComissão,em 01 de ~ de 1997.

~~#?~~
Deputado Claudio Cajado

Relator

EMENDAS OFERECIDAS PELO RELATOR

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao art. 2° do Projeto de Lei n° 3.098, de

1997, a expressão "máscaras, pinturas e outros meios capazes de impedir a

identificação dos policiais", logo após a expressão "de capuz", passando o artigo a

ter a seguinte redação:
" Art. 2° A autoridade, ao permitir a utilização de capuzes,

máscaras, pinturas e outros meios capaus de imptdir
a ideutificação dos policiais, em operações especiais,
considerará os riscos a que se sujeitam os policiais na
hipótese de serem identificados."

.Sala da Comissão, em t1 de~ de 1997.

~4t~
Deputado Claudio Cajado

Relator

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 3° do Projeto de Lei n° 3.098, de 1997, a

seguinte redação:

Art. 3° Não existindo razão especial para a utilização de
capuzes, máscaras, pinturas e outros meios capazes de
impedir a identificação dos policiais, a autoridade que
permitir tal prática respondcrà civil e criminalmente pelos
danos patrimoniais ou lesões pessoais causadas por esses
policiais, sem prcjUÍ70 de outras penas, administrativas ou
judiciais, que lhe sejam cominadas em razão de
descumprimento de nonna legal.".

Sala da Comissão, em P'~ de ~o de 1997.

Deputado Claudio Cajado
Relator
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IIJ • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, em
reunião realizada hoje, aprovou unanimemente Projeto de Lei nO 3.098/97, de.autoria
do Senado Federal, acatando o parecer, com emendas, do relator, Deputado Cláudio

Cajado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Benito Gama •
Presidente, Werner Wanderer, José Thomaz Nonõ - Vice-Presidentes, Aldir Cabral,
Antonio Ueno, Arace/y de Paula, Aroldo Cedraz, Átila Uns, Abelardo Lupion, Luciano
Pizzatto, Cláudio Cajado, De Velasco, Genésio Bernardino, José Lourenço, Jurandyr
Paixão, Nair Xavier Lobo, Arthur Virgílio, Feu Rosa, Franco Montoro, Itamar Serpa,
Adroaldo Streck, Paulo Mourão, Pimentel Gomes, Roberto Brant, Hélio Bicudo, Renan
Kurtz, Sandra Stariing, Sérgio Carneiro, João Pizzolalli, Ushitaro Kamia, Etevalda
Grassi de Menezes e Pedro Valadares.

Sala da Comissão, em 13 de agosto de 1997.

J-,~Deputado 8 N~
Presi ente

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO
NO 1-CREDN

Restringe o USO de capuz em operações policiais.

Acrescente-se ao ar!. 'Z' do Projeto de Lei no 3.098, de 1997, a
expressão "máscaras, pinturas e outros meios capazes de impedir a identificação
dos policiais", logo após a pxoressio "de capuz", passando o artigo a ter a seguinte
redaçllo:

"Ar!. 'Z' A autoridade, !lO pennnir a utilização de capuzes,
máSl;aras, pinturas e outros meios capazes de impedir a idenlilicação dos policiais,
em operações especiais, considerará os riscos a que se sujeitam os policiais na
hipótese de serem identificados."

Sala da Comissão, em 13 de agosto de 1997.

DAL~
President'eu I.:>MJVlJ"\ \

NO 2- CREDN

Restringe o uso de capuz em operações policiais.

Dê-se ao art. 3° do Projeto de Lei no 3.09B, de 1997, a seguinte
redaçllo:

"Ar!. 3" Não existindo razão especial para a utilizaçllo de
capuzes, máscaras, pinturas e outros meios capazes de impedir a identificaçilo dos
policiais, a autoridade que pennitir tal prática responderá civil e criminalmente pelos
danos patrimoniais ou lesões pessoais causadas por esses policiais; sem prejuízo
de outras penas, administrativas ou judiciais, que lhe sejam cominadas em razão de
descumprimento de norma legal.

Sala da Comissão, em 13 de agosto de 1997.

COMISSÃO DE CONSTITIJIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N' 3.098-AI97

No. tenoos do art. 119, capu!, I do Regimento Interno da

Cimara dOI Deputados, alterado pelo art, l' , I, da Resoluçio n' 10/91, o Senhor Presi

dCllle detenoi.ou a abertura - e divulgaçio ua Ordem do Dia d... Comissões - de prazo

para apresentaçio de emendas a partir d; 28108197, por cinco sesSões. Esgotado o prazo,

uio foram ncebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 08 de setembro de 1997

. 5ktv·5+·
SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Secretário

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.098-A/97

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1° , I, da Reso-

lução na 10/91, O Senhor Presidente determinou a abertura - e divul-

gação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresenta

ção de emendas a partir de 10/03/99, por cinco sessões. Esgotado o

prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 16 de março de 1999

54Dc+
SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Secretário

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JusnçA E DE REDAÇÃO

RELATÓRIO:

o projeto de lei ora analisado, do Senador Odacir Soares, que "restringe o uso de
capuz em operações policiais", ao nosso ver é oportuno, pois regulamenta, limita e
controla o uso de capuz e outros meios impeditivos de identificação do policial em
operações especiais, prática já existente em nosso país, sem qualquer meio legal de
controle por parte do judiciário.

Com efeito, a própria Constituição Federal em seu art. 37, caput estabelece que"
A administração pública direta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União. dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municiplos obede'cerá aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e, ...", como garantia do cidadão perante o
Estado. Entretanto, há que se considerar que o policial em selViço, monnente em
operações especiais precisa ter as mesmas garantias que a Constituição lhe assegura,
em circunstãncias em que a sua segurança e de sua família pode ser colocada em risco
durante a ação policial. Nem por isso, a possibilidade e a necessidade de manter ocu~a
a identidade do policial, não pode ser iniciativa arbitrária do próprio policial e sim, da
autoridade legal, que analisará cada situação, para definir e pennttir a fonna de
ocultamento da identidade do policial em operações espeCiais. Por outro lado. o policial
que adotar tal ocultamento de sua identidade sem a devida autorização legal,
responderá civil e criminalmente pelo ato praticado.
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O VOTO

o projeto de Lei n° 3.098, de 1997, bem como as emendas apresentadas pela
Comissio de Retações Exteriores e de Defe.a Nacional estão dentro da
conltilucionalídade, juridicidade e possuem boa técnica legislativa, Quanto ao mérito,
lOI1lllI fa~veis a sua aprovação, na forma do SUBSTITUTlVO,que ora apresentamos.----Sala da Comissão, em 28~

..t~~-t '7 .:~
Deputado GERSON PERES

Relator

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

"Restringe o uso de capuz
em operações policiais".

Relator: Dep. Gerson Peres

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1" A utilização de capuz. ou de qualquer outro meio

impeditivo de identificação, uso exclusivo de policiais civis e militares. é permitida

somente em operaçães especiais.

Art. 2" A autoridade que determinar o uso de capuz ou de

qualquer outro meio impeditivo de identificação fundamentará, por escrito, sua

decido, devendo considerar o grau de risco quanto á segurança a que se

sujeitam os policiais, bem como seus familiares, na hipótese de serem

identificados.

Art. 3" Responderá civil e criminalmente o policial que usar

capuz, ou qualquer outro meio impeditivo de identificação, sem a devida

autorização legal.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaç1io.

Art. 5° Revogam-se as disposições em codfrário.

II .'
Sala de Comissão, em 28 de outubro de~

.::...------
~•. /~.~

Deputado GERSON PERES

Relator

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMt..l'tlJAS

PROJETO DE LEI N" 3.098-AI97

Nos termos do art. 119, caput, 11 do Regimento lutemo da Câmara

dOi Deputados, alterado pelo arl. I" , I, da Resolução n" 10191, o Senhor Presidente de

lenIiooa • abertunI - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões • d'e prazo panl

apresentação de emendas a partir de 26111/197, 'por dnco sessões. Esgotado o prazo, não

....ram recebidas emendas ao substitutivo ôrereddo pelo relator.

Sala da Comissão, em 02 de dezembro de 1997

~~
SÉRGIO SAMPAIOCON~S DE ALMEIDA

Secretário

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.098-A/97

Nos termos do art. 119, caput, 11 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1°, I, da Reso-

luçâo n° 10191, o Senhor Presidente determinou a abertura - e divul-

gação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresenta.

ção de emendas a partir de 24103199, por cinco sessões. Esgotado o

prazo, não foram recebidas emendas ao substitutivo oferecido pelo

relator.

Sala da Comissão, em 30 de março de 1999

/ A
iJl-'''«/ éL!~

SÉRGIO SAMPAIO CÓNTREIRAS DE ALMEIDA
Secretário

m- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça c de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade,

juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo,

do Projeto de Lei n" 3.098-N97 e das Emendas da Comissão de Relações

Exteriores e de Defesa Nacional, nos termos do parecer do Relator. Deputado

Gerson Peres.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia - Presidente. José Roberto Batochio e

Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder Reis, Ciro Nogueira,

Darci Coelho, Eduardo Paes, Jaime Martins, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha,

Cezar Schinner, Freire Júnior. tédio Rosa. Maria Lúcia. Mendes Ribeiro Filho,

Osmar Serraglio, Renato Vianna. Aloysio Nunes Ferreira. Jutahy Junior. Léo

Alcâptara, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Antônio Carlos

Biscaia, Geraldo Magela, José Dirceu, Marcelo Déda, Marcos Rolim. Waldir

Pires, Edmar Moreira, Gerson Peres, Luiz Antônio Fleury, Mussa Demes,

Fernando Coruja, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar, Corauci

Sobrinho, José Ronaldo, Salvador Zimbaldi, Bonifácio de Andrada, Nelson

Marchezan e Jair BoIsonaro.

Sala da Comissão, e J7 de abril de J999

,;il' (
Deputado CARLOS ALELUIA

/ Presidente

j/
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SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR LEGISLA!;AO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE COMISSOES PERMANENTES

Restringe o uso de capuz em operações
policiais.

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I° A utilização de capuz. ou de qualquer outro meio impeditivo
de identificação. uso exclusivo de policiais civis e militares. é permitida somente
em operações especiais.

Art. 10 w Os V,ln-lrUlsnrle ."ttr1oru ~.....
lU' v.u ..... IIIrc:errttlos 3D (t.. truj diu ... MU ""dlllOtt ti

"li; ..". -

Art. 2° A autoridade que determinar o uso de capuz ou de qualquer
outro meio impeditivo de identificação fundamentará, por escrito. sua decisão,
devendo considerar o grau de risco quanto à segurança a que se sujeitam os
policiais, bem como seus familiares, na hipótese de serem identificados.

Art. 3° Responderá civil e criminahnente o policial qu.e usar capuz.,
ou qualquer outro meio ill)peditivo de identificação. sem a devida autorização
legal.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Sala da Comissão, em 27 de abril de 1999

Projeto de Lei do Sen.do n° 140, de 1993

Altera di'<posilil'D.r da Lei 7.418.
de 16 de dc::embro de 1985. qlle
institui o Vale-Tran.'iporte.

.'.c'.senllIdo pelo Senador Affonso CamUJlO

Lido no expediente di Sesslo de 281ICJ193, e publicado no DCN (Scçlo ll) de 29/10/93.
DeIpKhIldo • Comisslo de ASSU1ltos Sociais (dccislo terminativa), onde podetá TCceber
--.. após publicado e diSlribuldo em aWIIOs. pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 1215194, lIpRl\'lIdo Pa=er da Comisdo concluindo favoravelmente ao Projeto (FIs 7 e
9) e (FI. 10· Folha de VOlaÇIo nominal). assina sem voto o Senador Affonso CarnAlllo,
_ dO Projeto.

EIn 11105/904, Leitura do Parecer n" 145194.CAS. A PrcsllUncia comunica ao Plenário o
recebimento d!J Oficio n" 03194, do Presidente do CAS, comunicando a aprova.çio da
matI!ria na rcunilo de 12.05.94. A SSCLS.para abenura de prazo de 3 dias para
Í1ItCI'JIOSiyiO de recursos, por um décimo da composiçio da Casa, para que o Projeto seja
apreciado pelo Plenário.
Em 01106194, A Prcsidenci. comunica o ténnino do prazo para interposiçlo de recurso no
_tido de inc1uslo em Ordem do Dia d. matéria, aprtci~ conclusivamente pela COl1)isdo
de Assuntos Sociais. ,./ .
À Cimata dos Deputados com o SMlNa..J t 1f/ 'Í' 't d.. O -j IY ~ '1

Em (f de junho de 1994

f.;""o. i{~
SE~RA JONIA MARISE

primeiro-secretário, em exercí.cio

SMIN" 3f ~

Senhor I'rimeiro-Secretário

Encaminho a VosslÍ -Excelência, a fim de ser submetido à revisão da
Câmara dos Dcputildos. nos tcnnos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei do
SCnado n" 140, de 1993, constante dos autógrafos em anexo, que "altera dispositivos da Lei
n" 7.418, de 16 de dezemhro de 1985, que instituiu o Vale-Transporte".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa E:.celência protestos de
estima e considctuçio. . '.

PRIMEIRA SECRET

EOl03/0'1
......lúfo-GOf]" J!a,"W

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
DD. Primciro-Sccretário da Cimara dos DcPUllIdos
dbbI.

COIIlUÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMb DE RECeBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N~ 4.620-B, DE 1994
(Do Senado Federal)

PLS N~ 140/93

1I- Na Comissão de Viação e Transportes:
- Termo de recebimento de emendas
- Parecer vencedor
- Parecer da Comissão
- Votos em separado dos Deputados Alberto Goldman. Marcelo Teixeira e

Mário Negromonte

III- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

I - Projeto inicial

SUMÁRIO

Mera disposijivos da Lei nO 7.418, de 16 de dez~mbro de 1985. que inslliuiu o Vale
Transporte; tendo pareceres: da Comissão de Viação e Transportes. pela rejeiçio.
contra os votos dos Deputados Paulo Gouvêa, Leonel Pavan, Edson Ezequiel, Benedito
Guimarlies, Antônio Jorge, João Cóser, Affonso ClImargo e, em separado. do Deputado
Alberto Goldffilln; os Deputados Marcelo Teixeira e Mário Negromonte apresentaram
votos em separado; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em face de Recurso provido pelo
Plenário.

o CONGRESSO NACIONAL de=ta:

ArL J. O ort. 10 do Lei n· 7.418, de 16 de dezeJnbro de J9I5 )lIII& a
vigorar com • seguinte redaçlo: ~

"Art. 10 Os Va'es-Trnspone nio perdem SUl validade em decorrâIcia de
reajuste tarifário. OI

Art. 1· Esta Lei mini <TIl \'Ígor na dali de SUl )lIIbIicaçlo.
Art. 3· Revog.,m-.e a. di$JlO$içõe. <TIl contrário.

SENADO FEDERAL, EM O'i DE JUNHO DE 1994

PROJETO DE LEI NO 4.620/94

Nos wrmos dos arts. 24, fi 1", e 119, caput, I,

combinados com o aft. 166 do Regimento Interno da CAmara dos

DeputadOs. o Sr. P....idente detenninou a abertura· e divulgação na

Ordem do Dia das Comin6ft ". de prazo para apresentac;Ao de

emendas, a partir de 13/03/95 , por cinco sess6es. Esgotado o prazo,

nilo.foram apresentadas emendas ao projeto.

Sola da ColllÚlio. em :1 de !'laTeO de 1995.

\: --- .-.........
Ruy Ornar Prudência da Silva

Secretário
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COMISSÃO PE-VIAÇÃO E TRANSPORTES

PARECER YE:o\CEDOR

I - Relatório

o Projeto de Lei em epigrafe, de origem do Senado Federal (PLS n"
140/93), pretende alterar o Púligo lO da Lei n° 7..H8185,.q\le versa sobre o prazo
de validade dos vales-trauspone após o reajuste tarifário'.

A justificativa apresentada pelo autor está embasada na complementação,
a ser paga pelo trabalhador, da diferença entre o valor do vale-transpune
anteriormente adquirido e o da tarifa em vigor após o prazo de 30 (trinta) dias,
expresso no anig.o do diploma supracitado.

Continuando a sua fundamentaçào, o Autor defende a tese que a compra
antecipada dos vales-rranspone realizada pelos empregadores proibe 0<

operadores de rranspone publico a exigir a complementação posterior <in
vale-rranspone na ocasião da prestação do sel':iço.

Dentro da linha exposta, o ilustre relator concorda com a proposta om
analisada. contudo, apresenta um sbustitutivo alterando a técnica redacionaL

É o relatório.'

11- VOTO DO RELATOR

Considerando que a legislação do vale-transpone completara 10 anos e
que durante este longo tempo demonstrou com sucesso a sua credibilidade e
eficâcia no atendimento ao transpone diário do trabalhador de sua residência ao
local de trabalho e vice-versa, consituindo-se'em uma das maiores conquistas já
implantadas no Brasil desde a promulgação da CLT, devemos B118lisar e apreciar
todos os fatores que envolvem a questão, sob pena de estarmos prejudicando o
seu beneficiário principal.

A justificati~'B apresenrada pelo Autor, que o trabalhador em muitas
ocaisões complementa o valor da tarifa por consequência do reajuste. não
corresponde á realidade detectada no cotidiano, onde podemos observar que o
trabalhador não chega a ter encargos com a ocorrência de tal reajuste, pois existe
um prazo entre as cidades brasileiras, em média 45 (quarenta e cinco) dias, para
utilização do vale-transpone após o reajuste tarifário.

Atualmente, os reajustes das tarifas dos serviços de trauspones coletivos
estão ocorrendo em penodos que variam de \O a :t2 meses. face a estabilidade
econômica que reina em nosso pais. desde da implantação do Plano Real, o que
nos permne concluir da desnecessidade da proposta apresentada.

Por outro lado, não podemos ignorar que a maioria das empresas
brasileiras adquirem vales-lrBltSpone em numeros limitados para serem
distribuídos aos seus trabalhadores. sendo que tais aquisições podem ~'Briar em
quantidades mensais, quinzenais e até semanais, a fim de diluir a concentração
da despesa no seu ~sto operacional.

Em uma sim~es análise, podemos concluir que conceder prazo
indeterminado ao vale-lTanspone é permitir a ação de especulação financeira por
terceiros, é criar condições favôraveis para falsificações e outros delitos,
principalmente, possibilitar a utilizaçilo inde~ida do beneficio transfonnando-o
em uma "moeda paralela" .

A operacionalização do vale-transpone possui fatores técnicos os quais
devem ser observados atentamente, como a comercialIzação do vale-transprote
por um detrminado valor e com validade estabelecida que estão ligados
diretamente ao nivel e ao custo do sel'\iço de trBl15pone a ser ofenado em Um
periodo preestabelecido, o que nos permite concluir que a cOlDpra do sel'\iço de
transpone tem que estar vinculada a um determinado prazo_ para o consulllo.
objetivando o equihbrio da ofena em niveis regulares.

Tal entendimento, obedece ao princípio da manutenção do equilíbrio
econômico e financeiro do sistema, principio este largamente difundido em nOSSa
economia nacional que age como uma mola mestra, permitindo que os objetivos
na operacionalizaçãó do vale-transpnne delineados na sua regulamentação
possam ser atingidos.

Acreditamos que uma proposta de alteração da legislação do
wle-transpone que sempre ateudeu tão bem o interesse de toda uma coletÍ\idade
composta por trabalhadores espalhados por todo o território nacional deva trazer
argumentos incontestáveis e dados técnicos comprobatónos de máXima
imponãncia, e nào como noticiado nas justificativas do Autor e no relatório do
ilustre relator,

Assim, somos pela rejeição na integra do Projeto de Lei n' 4.ú20S4. be;:;
como da emenda apresentada pelo relator.

É o nosso voto.

S~la daco~i7 21 dejunlto de 1995.

I ... ;.t .( r. t ,.t:/
Deputado Dtlíl:lo PISANESCHI

Relator do vencedor

.lll - PARECER DA COMISSÃO

, A Comissão de Viação· e Transportes, em reunião
ordinárle realizada hoje. rejeItou o Projeto de Lei nO 4.620/94. contra os votos dos
Deputados Paulo Gouvêa, Leonel Pavan, Edson Ezequiel, Benedito GUimarães.
Antônio Jorge, João Cóser, Affonso Camargo e. em Sfparado. do Deputado Alberto
Goldman, primItivo relator, nos termos do parecer dO Deputado Duilio PlsaneSChI.
deSignado relator do veneedor. Os Deputados Marcelo Telxelta e MáriO
Negromonte apresentaram votos em separado.

Estiveram presentes os segUIntes Deputados'

Moreira Franco - Presidente: Jovair Arantes. Philemon
Rodrigues e SImão Sesslm - Vice-PreSidentes. Chico da Princesa, Duilio
P'saneschi. Jalto Azi. Lael Varella, Mauro Lopes, Melquíades Neto, Alberto
Goldman. AntônIO Brasil, Barbosa Neto. Carlos Nelson. Darcislo Perondi. Newton
Cardoso. Ayrton Xerez.. Jorge Anders, Leónidas CII"tlno. Marinha Raupp, Mário
Negromonte, Antó",o Jorge. BenedIto Gutrnariles. Telmo KirSt. Carlos Santana.
Hugo Lagranha. João Cósar. Teima de Souza. Dolores Nunes. FranCISCO Silva.
João Mala, Antônio JoaqUim, Edson EzeqUiel. Leonel Pavall, José Carlos Lacerda e
Paulo Gouvêa - titulares, e Marcelo Telxelta, Ushitaro Kilmia. João Leão, Zé
Gerardo. Affonso Camargo. Eurico Mltanda e Augustlnho Freitas - suplentes.

Sala da Comissão. em 21 de junho de 1995

VOTO EM SEPARADO DO SR ALBERTO GOLDMAN

1- RELATÓRIO

oProjeto de Lei em eplgraie. onundo do Senado Federal CPLS no)

140. de 1993). pretende alterar di.positivo da Lei n' 7 418. de 16 de de>embro de 1985. O

disposlIlVo a ser alterado e a an.l0. que fixa o prazo de 'validade dos "'ales-transporte apos
a ocorrencia de reajuste tafirmo

Por ocasião da legislatura pusada. iara designado relator Ih
matOria nem. Comissão o nobre Deputado MUNHOZ DA ROCHA, cujo parecer, todavia.

nlo chtgou a ser apreciado. Concordando com Il$ posiÇÕO$ então defendidu pelo ilume
relator que me antecedeu. incotporo-u. nesta oponunidJde. ao novo parecer.

Ê oponuno lembrar que lambem se encontram em tramítaç10 nesta
Comi5Sâo emendas oferecidas em Plenario ao Substitutivo Ih então chamada Comi5Sâo de
Viaçio e Transpone•• Desenvolvimento Urbano e Interior ao ProjetO de Lei n' 3.132·A, de

1989. Da mesma forma que o projeto de lei de que trata eSle parecer. as referidll$ emendas
têm por objetiVO dar nova redação ao an 10 da Lei n' 7 418185

De acordo com o disposto no anigo em questão. 05

"vales-uanspone anteriores perdem sua validade decorrióos 30 (trinta) diu da dita de

reajuste tarilirio". Propõe o Senado FOlleraL nos termos do presente projeto. oxtll\!Uir

qualquer relaçio entre rea.iu5tes de tarifa e a validade óos vales-transpone adquiridos na

\igéncu da tarifa antenar Dessa forma. os vales-transpone nào mais perdenam a validade

em dec:orr~ncla de reajuste tarifario

Em sua. Justificação. o Autor do projeto origmal (PL5 nO 140. de
1993). Senador Affonso Camargo. aponta dificuldades operaCionaIS geradas pela legíslaçio

em vIgor. Entre essas. destaca a necessídade. de complementaçio da díferençl entre o valor
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do vale~transpone anlenOrmente adquirido eo da tarifa vigente. findo o prazo de ....lidade

previsto no an lD da Lei ntl
" 418/85

Entende o AUlor da proposição que a perda de valiàzde

determmada pela ocorrência d~ Tea:iuste tarifàrio onera indevidamente o ITaballw:lor. 1510

porque. il rigor. a compra anteCipada dos vales~transpone pelo empregador rCUrana do
operador de transporte o direito a exigir do beneficiario qualquer complementação

postenor. por ocasião da prestação do seI'VIçO

Éo retatono

li· VOTO

A medida. proposta e indJscUlh-eJmenre oporruna porque. em

especial. vem corrigir grave distorção de cararer operacional que compromete o

desempenho do Vale-Tran:õpone e rC:itnnge o alcance SCC\1.\ de btnenc\o

A obngaronedl1de d~ complementar o valor do vale-transpone
desatualizado. alem de injusta para. com o trabalhador. é de todo· indevida. Ao contrario.

seria mais correto supor que. uma. vez aaqulndo. o vale-transpone assegurasse ao ponador

o direito a utiftza-Io no sistema de tran'.:ÍpllnCS a qualquer tempo. ocorrendo ou não reajuste

tarifário entre a data da aquisiçào e 3 da :-ua dí:UY<l utilizaçào pelo beneticiírio

A favor da iirTJl:ação àe validade prevista na legislaçio vigente.

duas Jinhas de argumemação são comumeoce utilizadas,

.. a primetra fiJndamenu-se em pteocupaçô~s CC:T. 3 ~~;'-.:~::•..:.;. :.

sistema. admitindo-.se que. na hípotese da vaÍlCi40:: !J:"- :-,:.:.:.

indeterminado. o controle tOmar..se-11; mais dificil óe exe:u:it:'.

- a segunda. é de ardem financetra e acena com supostas quedas no

nivel de arreoadação tarifária. que ocasionariam o desequilibrio
filWlCeiro do SIstema de rranspones Tal desoquilibrio teria
oti$em no fato de os. v,aJes de ....aJor ja 5tJperado conti~m

sendo aceítos no sistema pelo valor Integra! da nova tarifa em
vigor.

Nenhum dos dOIs argumentos mOStra-se. toda....la. c.paz de

sustentar a f'ese da necessidade e da conveniencia da limitaçãO de validade dos

vales~transpone Ao pnmelro deles ~ facl! contrapor inumeros recursos de comprovada

eficacla na prevençào e no combate as fraudes. sem que 05 \'ales tenham que
necessanamenre perder a validade. :ier subsurUldo~ ou reur,oos de CIrculação

periodlc:..mente E. <1uanto ao segundo. que ~xpiora O aspectO financeiro da. questio.

tampouco 3 argumentação se mantem '.\1esmo no reglm=..-i.nfiacionario em que o Pais vivia
ate pouco tempo. a:; a.Iegaàas defasagens uveram suas compensaçõ~s, Com efeito. a venda

~ntecipada de vaJes-transpone em grande escala vmha propic:ia'~do aos agentes

comerclalízadores aUÍerir ganhos significau....os com aplicações realizadas no mercado

financeiro # tão significativos que senam mais do que sutki~ntes para cobrir evanUJÍs
defasagem. Se, com os SlnlllS de tsta.bilização óa econorma.' óiminulU a atrati'l1da,dc das

J.pííea.çàe:i nnanceiras. mmtnulram cambem. por outra lado. a frequéncla e a mU::Dsuiade dos

reajustes de tarifa. Com ISSO. tornou-se praticamente nula a possibílidade de que o valor de

aquiSição dos vales seja rapidamente superado por ~ucesslVOS aumentos de tarifa. como
vinha OCOrrenDO na 5lwação antenor

Nesse ponto é'forçoso concluir que. em quaisquer circunstâncias·

int1ação ou e.conomla eOSI&VeJ ~. e poliSlVei assegurar J estabilidade do beneficio

mdependentemente do ntmo com que se sucedam os re3JusteS de tarifa A elevada função

soel.!1 que o \"aJe-Transpone se t:r::sllna a cumprir e mcompauvel com as limitaçõcs de

prazo de validade que redundem em cobrança de complementações ao beneficíirio. mesmc

na hípotese de defasagem entre o valor hlstoTlco de aqulsiçio do ...·ale e: o àa tarifa em vigor

no momento de sua utilizaçz.o no sistema àe transpones

Nada Obstanle. cumpre reconhecer que a questto da valillJde lem
sido. desde a insliluiçio do Vale·Transpone. maIoria conlrovenida e alvo das mais variadas

imerpreraçiles. Ao sabor do enrendimento de cada um. oscilam os fins com que o tenno
va/ldOlk i; utilizado e as situações a que se aplica Assim. 1><lo perder a va/Idatk pode
significar para alguns que o vale comercialiudo na vigencia de tarifa anterior pode ter

preservado lio someme o vllor histónco pelo qual foi adquirido'. p.... outros. que o vale
nwlteri integra a suá equívalêncit com I tlrifa em vigor. mesmo depois de um reajuJlt. No

primeiro caso. lL condição de validade possibilita apenas que o vale antigo continue $tndo

aceito como pane do pagamento da tarifa majorada. sempre combinado com o pagaItICIIlo
da diferença em dinheiro; no segundo. implica que Ovale antigo continuari sendo aceito
pelo valor integral da novalarifa. dispensada a necessidade de efetuar complementação,

Entendendo. como o Autor. que e justo e COrreto zelar pela

maxímo proveito do beneficio para o trabalhador. e pretendendo evitar interpretações

divergentes. julgamos conveniente delimitar com precisão o alcance dos termos utilizados

Tal pRIOCllIlaÇIo lIIOlivou • ft>':nuJaç.\o da emeada que estamos ofctecendo com o objetivo

da explicitar o exalO oipiIicado e OS efeitos dec:orrmtes da JlIfdida prOflOSlJ, com • quaJ.
em aoiDcia':'CllIlCOl"IWnos plawnenle.

Dessa fonna, RWlifestllllO-tlOS~e à apr<MÇIo do
ProjeIo de Loi n' 4.620, de 1994, com. emenda-.

Sala da Comissio. em :4de~e 1995.

(./:

~a~o~1:T~\ :ra;aior
/

EMENDA

De..se ao an 11: do projeto a segulme redação

"Ar! I' O aTt.lO da Lei n' 7418. de 16 de dezembro de 1985.
passa lo "'igam com a seguinte redaçio

'.-\n.tO A. ocorrencla de reajuste na. tarifa
dos serviços de transpone nào .e:\'tÍngue a validade dos

vales~transpone comercializados na vigencia da tarifa anterior. nem

obriga o beneficiário a complementar-lhes o valor em dinheiro

quando àa sua utilização no sistema de transpones ...

Sala da Comissão. em ·de .... de 1995

Deputado ALBERTO GOLDMA,'l '.
Relator

VOTO EM SEPARADO DO SR MARCELO TEIXEIRA
,Na oponunidade em que eSla Comissão de Viaçio e Tr.anspones

procede lo aprtciJ.çio do ProJetQ de Lei nO 4 620. de 19<14. oriundo do Senado Federal. que

pretende i1ltefJ,r o ano 10 da Lei nU 741%. de ló de dezembro de 19S5. que in~tituiu o

\'a\~-Tr:;msponc: venho manifes.tar. nos termos d.o art ~7, mci~ XIV. do Regimento

Interno da Càrnara dos Deputados. meu ,'oto pela rrjei(iio da proposição em eplgrafe
Apos Vistas da matena. julgo que a proposra de estender por prazo

mdetermmado il ...·alidade dos vales·uanspone adquiridos na vigênCia de uma determinada

tatifJ. .. mdependentemente dos reajustes tarifarios que se sucedam a panir dill .. em nada

COntribui para o aperfeiÇOamento desse InstitutO que tanJOS- bene1icics vem trazendo para o

1rabalhador ufbano de baixa renda.

Note.-sc. a prOPOS1tO. que o Vale·Trat\Sl)One estara. em breve

completando C) declmo ano do aplicação bem sucedida. sem que a legislaçjo que o ins/Í/uiu
_e que desde emào vem disciplinJ.ndo o seu funcionamento - lenha merecido reparos Ou
sofrido qualQuer outra alteração. alem daquela que. em Ic)87. tomou obflgatona a SU;!

conc.essio. Imcialmente prevtstJ. em cilrater fàcuhzU'vo

Os argumentos uliliZôldos na Justificação do projelo aprovado no

Senado Federal. de aUlooa do S.:nJ.dor Affonso Camargo. demonslram uma "''1$10

dislorcida e equlvOI::ada- da prautJI: corrente na! c1dade! onde o Vale-Transporte esta

dllpom"et Em ~u,voco semelhante incorre a parecer do relator deS1~nldo nesta.
Comissão. o nobre deputado Albeno Goldman Confirmando a argumemaçio do Auwr. o

Relator conclUI pela aprovação da matena.. modificada por emenda. que oferece.. CUJO erêjro
apenas tonalece e nuitica. a Intençâo da proposu;.io anginal - tornar permanente a ...-ahdad~

dos vJ.les~lrlnspone adquiridos pelo empregador

-\ pnmetra falha de a....a.hação ldenttticada dtz respeito ao

pressuposto de que llualauer hmuação de prazo tmpo~ra do l.'alidide d05 ules ern

Circulação penaliza mdevldamente o bencriclano do \'D,lê-Transpone De acordo com n

I!ntenOlmemo c'(presso na lustlficação do proleto. ao ponador ae \ale comerclahlado 11;\
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\.lgencl3 de tanta la :auperaaa e transfendo () ônus da complementaçào de valor em reiação

no da nova tanfa em vigor

Ocorre que õl realidade não oterece sustentaçào ao cnada

pressupmao Ao contrano. observam-se no conJunto das cidades prazos de validllde qu~.

em medul. chegam a ilunglT q~l1renla e CinCO dias contados do pnmelro reajuste autorindo
apos a aqulslçào do vale-transpone. sendo que. na ,btTande matoria dos casos. os prazos mo

ticam nquem de trinta dias· Combme-se a essa informação a rollna propna dl>5

empregadores Em função de suas convenicncI3s administrativas e disponibilidade

rinancelra. as empresas costumam tb.zer aquIsições programadas de vales"lransponc. lh

quais são entào dlstribUldos aos empregados dentro de uma determinada penodlcidad~

geralmente: comcldente: com a do pagamento dos salanos Resulta dai que os vales :..10

adquindos em quantidade apenas suficiente para atender necessidôldes cenas. num penoou

detimdo. que sera. no rTl3Xlmo. mensal. podendo ser qUinzenaL semanal ou ate diirio ';h,
raro. empregadores preocupados em precaver·se contra eventuais prejulzos .. na hlpotC"~

de resCISões comratuals não programadas ... ou mesmo em controiar a utilização Inde\ IOJ

do beneticlO pelos empregados. sào le....ados a conceder o vale..tnnspone em peque",'"

lotes. destinados a cobrir penedos amda mais cunes que o de referencia do salano b,l''l

mdlca que o acumulo e a fomu.çào de estoques de vales..transpone. seja em poder Ull

~mpregador • que os adquire -. seja em poder do empregado· que os utiliza no SISteml til.:

transpones ... toma-se. na verdade. uma hipo[es-e pouco provavel 19ualmeme Impro\'a\cl.

nessas clrcunstãncia~. tornar..se"la a necessidade de o trabalhador ver..se obrigado a efetuar.

por conta propna. as complementações e.'tigidas em razão da desatualização monetarla dos

vales em seu poder

Mostra..se. assim. Irrelevante e lmprocedente. lanto do ponto de

vista dos empregados quanto dos empregadores. a preocupação do legislador em estender

a vahdade dos vales-transporte por prazo indete"mnado Esbarra. por outrO lado. em

Inconvementes que ameaçam a segurança. do sistema do Vale·Transpone. podendo

mclusIVe comprometer o alcance social da medida e provocar desvios indese;aveis em

relação aos fins para os quais foi concebida

Com efeito•• validade pet1I1IDCIlo dos vala comorciaIizados num
detonninado mo1llOl1l0. pelo valor d. tarifa vipnl.. viria. em apociaI. insIitucioaolizar o
especulaçlo li;""";,. por terceiros em 'omo do Valo-Transporto. COIII o medida. OUIO
indevido do bonefi 'ornar...·i. prlucomonto inconlrolavol o cada voz mais ÍIIIMSI e
provovel o circulaç>o dos vales como verdadeira moeda paralela. Isso coIocana o

Vole.Tronsponc o um passo do SUl completo d.......C1cnzaçio. além do sujeitar o SISlema
• ocorrencio de fraud.. de loda cspccio. incluindo falsiflClÇÕ<$ o 0UlI0S delitos

Finalmente. sobre um ultimo ponto. que lambem leria motNado I

presente iniciativa de projeto de lei. devo manifestar minha discordincia. 11'1II,,51: do

pressuposto. sem duvida inconsistente. de que. uma vez adquirido. o YÜe-transpone
deveria assegurar ao ponador. a qualquer tempo. o direito" utilização do sistema de

transpone. Nessa hipotese. o vale-transpone teriá sempre garantida a sua aceitaÇão como

pagamento tntegral da passagem. disl)Cnsada :1 necessidade de etaua~ qualquer

complementação de valor. independememente de detaugem porventura existente entre o

valor hlstonco pelo qual foi adquirido e o da tarifa em vigor no momento de $UJ. utilização

Ora. o transpone tem uma dinimíca própria e car&ctet'ist"=as tão

pecuhares que o distinguem fundamentalmente de outros produtos. a exemplo dos

mdustnahzados A mIJaria destes presta..se. sem ttWOfes problemas. a um processo
produtivo continuo. com fonnaçio de estoques. ate que encoritrem o destino fmal jumo ao

consumidor Não e exigência vital. nesses setores. que o ponto de equiUbrio entre oferta e
demanda seja alcançado de imediato. a cada instante em que o bem ê produzido Já na
produçio de transpone. o requisito do equilíbrio instanlâneo assume dimensões muito

mais cnticas Nio sendo p1551vel de estocagem. o serviço de transpone~ ê consumido no
exato momento em que e oferecido. ou seria debitados à conta de prejuizo todos os cultos

Incorridos na sua prestaçio

Tais considerações 5eJ'\.ocm para demonstrar o quanto a hipole5e da

validade permanente dos \'ales-transpone passa I ser inaceitavcl nesse conteXto Quando

um dererrmnado serviço de transpone é posto em operação. dois fatores !ia essenciais: de

um lado. a demanda a ser atendida num de[ermmado penado. e. de oulta. as caractensticas

da otcrtól. Incluindo qualidade e OIvel de sen..iço pretendido. Dai resulwl equação que vai

definir o equilíbrio tinancciro do sistema de transpones. em funçio do que sio tixados e

reajustados os valores da tarifa cobrada dos usuários Isso equivale a dizer que todo

serviço oferecido tem um custo e uma e:'<pectativa de receita assocíadL e que a condição

de equílíbrio e alcançada quando ambos convergem para um mesmo valor.

Assim. quando nos posicionamos contrariamente a ~p

fazemo·1o em defesa do equilibrio do sistema de lranspones S.... sentido. o .xistinc.. do
prazo de validade de vales atrelado a ocorrência de reajuste nas llrifas e salular porque
comribui para que a arread.açio do sistema de tr:lnsponcs possa. t:lnto quinto possn.-el.

acompanhar O ovoluçio dos custos O garanlir O SUl cobertura. viabilizando. dessa fontll. a
manu.ençio da qualidade do SCl\'lÇO oferecido

Pelas razões O:tpostaS. o quo divOlJlmos das conclus60s do parecer

do ilustro.R<lalor. manifoslando-nos pela njlitio do PL U2019~. oriundo do Sol\Ido

Fodonl

Sala do Comissão. "",,", de ,!,,,'oQdo 1Cl9~

/~.

.~'

o;;PUlodo MARCELO TEIXEIRA

VOTO EM SEPARADO DO 5R MÀRI~NEGROMONTE

I - Relatório

o Projeto de Lei em tela e em tramitação na presente Comissão de Viaçio e
Transportes propõe alteração na Lei n° 7.418185. mais precisamente. no seu
Anigo 10, que trata do prazo de validade do vale-transpone após o IC1J1IIle
dawifa.

A citada proposta VCTSa sobre a retirada do prazo de validade do vale
transporte tornando-o passivel de utilização a qualquer tempo. mesmo que a
tarifa tenha sido reajustada.

Para embasar o aludido projeto de lei. o Autor justificou considerando a
hipotese do traba1hador complementar, em dinheiro, a diferença CXÍS1ente
entre o vale-transpone adquirido na vigência da tarifa anterior e o da tarifa
atual.

o Autor. complementando a sua justificativa. arguiu. ainda, que a empresa
ao adquirir o vale·mmspone estaria comprando o direito a um serviço
público a ser prestado a qualquer tempo.

No tIimite do projeto na presente comissão, o ilustre relator apresentou seu
parecer manifestando-se favoravelmente il aludida proposta através de lIIIl
Substitutivo li redação ori~.

Ê o relatório.

11- Voto

Ê de conhecimento geral que o vale-mmspone eum beneficio concedido a
todos os traba1hadores, que possuem um \incuJo empregatício. protegidos
devidamente pela nossa legislação trabalJus.a. Para esse grupo. o vaIe
transpone representa um @l'8llde avanço e um marco histórico nas relações
trabalhistas, uma vez que os empregadores arcam com o custo do beneficio,
descontando apenas 6 % dos salmos dos seus empregados ou. em muitos
casos, assumindo o ônus total do custeio na aquisição do vale.transporte.

Observa-se ainda, que a atual lei limita a utiIizaçio dos vaJes.ttanspone em
ale 30 (triDIa) dias da daIa do reajuste. Após esse pcriotIo. os VIIes cam
validade'Yencida poderio ser trocados pelos cotteIJlllIIded i DDYa tIrifa.
o que DOS permite coacIuir. que a CllIIIPlemetJlaçio é pap pelo CIlijHepdur

e Dio pelo lllIbaIhador. conforme ariUÍdo na justificltiva do Aulor.

Entretanto. existe uma parce1a síMJlificativa de trabalhadores DO BruiI,
estima-se em tomo de 50 % da populaçio CCOIIOlIIÍCaIDae ativa, que atã
longe das prantias da Icgislaçio trabalhista e nio dispOc do bcDclicio do
vaic-transpOIte. teIIdo qUe arcar. totalmeute. com o custo do transporte DOS
seus dcslocamctltos diirios.

Com a possibilidade da transfOlD1açào do aludido projeto em lei.
cllllCedcDdo o prazo indctcnninado para o vale-transpotte. seríamos
testemunhas do s\lliÍll1CDto de mna alasse de cspcculadores financeiros.
aJhcios ao sistema operacional do beneficio, que utilizariam o beneficio
social contrariamente ao interesse do trabalhador. transfonnando-o em latIl\

nova moeda. a qual seria comercializada na clandestinidade.

Atos delilUOSOs dessa natureza. associados a oufros que porventura podetio
ocOlTer como falsificações. cenamente afetarão o sIStema do vale·
mmspone. OIIerando-o desnecessariamente. o que restiltarà na queda da sua
receita operacional.
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Sif parnrmos da premissa que os custos do traII'Sporte são cobertos pela
receita gerada no proprio sistema. alI"avés da cobrança da tarifa dos
usuários. e considerarmos. que ao calcular o valor da tarifa leva-se em conta
a receita operaclonal arrecadada pelo própno sistema de uanspone, e se a
receita cair. em decorrência de movimentos especulativos de alguns,
cert3ll1ente. para que os custos sejam cobertos e o equilíbrio econômico e
financeiro seja reestabelecido. haverá a necessidade de elevar-se o valor da
tarifa. penalizando. assim. aqúeles que não estão elencados entre os
beneficiarias do vale-ttanspone.

Dentro do entendimento exposto. observa-se que a demanda e a oferta são
imprescindiveis quando se especifica tun serviço de transporte para lUD

delenninado periodo. principa1=nle, para estabelecer o nível de serviço e o
seu custo que resultará especificamente na tarifa.

Tais aspectos não foram suscitados nas justificativas apresentadas pelo
Autor. porêm foram criticadas contrariamente pelo ilustre Telaror, que em
seu parecer não apresentou fatos Cllt{\probatórios a respeito.

Face ao entendimento exposto. manífestamos pela rejeição do Projeto de Lei
nC 4.620/95 e consequentemente pelo Projeto Substitutivo do relaror.

É o nOSSO voto.

Sala da Comissão. em -'•... de junho de 1.995

COMISSÃO DE CONS1TfUICÃO E JUSI1CA E DE REDACÃO

l- RELATÓRIO

°projeto de lei em apreço, originário do Senado Federal. tem por
propósito alterar o art. lO da Lei nO 7418, de 16 de dezembro de 1985, impedindo a
possibilidade, ali contemplada, de perda de validade dos vales-transporte em face da

ocorrência de reajuste tarifario.

A matéria foi analisada, quanto ao mérito. pela Comissão de
Viação e Transportes, que se pronunciou conclllJÍvamente no sentido da rejeição do
projeto. Dentro do prazo regimental, entretanto, foi interposto e provido recurso ao
Plenário contra o respectivo parecer, vindo o assunto, agoIll, ao exame desta Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação, Jl'lllI pronunciamento quanto aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e redação.

É o relatório.

D· VOTO DO RELATOR

o projeto de lei em pauta atende aos requisitos constitucionais
'ormais relativos á competência legislativa da União, às atnbuições do Congresso

iacional e à legitimidade da iniciativa legislativa., estando conforme os termos dos arts.

. inciso XI, 48 e 61, lodos da Constituição Federal.

Não se verificam, de outra parte, conflitos de ordem malerial entre
Jposto no projeto e as disposições constitucionais e jurídicaHigentes.

A técnica legislativa utilizada parece adequada, não havendo

)s a serem feitos á redação.

Tndo isto poslll. e nada mais havendo qoe possa obstar sua

trnmitação, nosso voto é no sentido da constitucionalidade. juridicidade, boa técnica

legislativa e redação do Projeto de Lei n· 4620, de 1994.

Sala da Comissão, em~e "'~ de 1996.

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade,

juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nC 4.62D-AJ94, nos termos do

parecer do Relator, Deputado Ary Kara.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Carlos Aleluia .. Presidente, José Roberto Batochio e

Inaldo Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder Reis, Ciro Nogueira,

Darci Coelho, Eduardo Paes. Jaime Martins, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha,

Cezar Schirmer, Freire Júnior, Iédio Rosa, Maria Lúcia, Mendes Ribeiro Filho,

Osmar Serraglio, Renato Vianna, Aloysio Nunes Ferreira, Jutahy Junior, Léo

Alcântara, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Antônio Carlos

Biscaia, Geraldo Magela, José Dirceu, Marcelo Déda, Marcos Rolim, Waldir

Pires, Edmar Moreira, Gerson Peres, Luiz .'. _.c... ' ...us,~ . ,::

Fernando Corujâ, Sérgio Miranda, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar. Corauci

Sobrinho, José Ronaldo, Salvador Zimbaldi, Bonifácio de Andrada, Nelson

Marchezan e Jair Bolsonaro.

7 de abril de 1999

,l .
DeputadoJ~ CARLOS ALELUIAV. esidente

PROJETO DE LEI N2 4.695-A, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Mensagem nO 953/98

Altera os arts. 789 e 790 da' CLT, sobre custas e emolumentos da Justiça do
Trabalho.

(ÀS COMISSÕES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
PÚBLICO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) 
ART. 24, li)

SUMÁRIO

.. Projeto inicial

li .. Na Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço Público:
termo de recebimento de emendas -1998
termo de recebimento de emendas .. 1999 (nova legislatura)
parecer do Relator
parecer da Comissão
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o CONGRESSO NAClO:-iAL decreta:

Art. ID Os arts. 789 e 790 d.:l CLT passam il vigorar com a seguinte redação:

"Seção JII
Das Custas c Emolumentos

Art.789 Sos dlsslàio:. :nol\'làU<:1I5 t! nOs disSlàios ~oletl\'('ls do trabalho. nas ;:leÕes t!

;>Tocedtmemos dt: compCténCIJ da JUSUCil JIJ Trabalho. bem ~omll nas demandas propostJ5
perante :J. Justiça Estadual. no exercIdo da JUrIsdição trabalhIstil. as custas relativas ao processo
de conhecimento incidirão a base de dois por cento. observado o mmimo de dez eFIRs e serão
calculadas~

I w quando houver :Icorao ou condenação. sobre o respectivo valor:

11 - quando houver extinção do processo. sem julgamento do mérito. ou Julgado
totalmente improcedente o pedido. sobre o valor da causa:

lU w no caso de procedênclíl do pedido fonnulado 'em ação declaratória e em ação
constitutiva. sobre o valor da causa:

IV ~ quando o valor for mdetenninado. sobre o que ojuiz-presidente ou o juiz fixar.

§ 12 As custas serào pagas pelo 'vencido. após o trânsito em julgado da decisão; No caso
de recurso. as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal.

§:!f! Não sendo liqUida a condenação. o juizo arbítr:JI-lhe·.i o valor e fixarã o montame
das custas processuais

§ 3!: Sempre aut hou\'er acorao. S~ de outra lonna não ior convenclOnaào. li oal!amentC"
das custas cabera em panes Iguais aos Iíugames. . -

§ 41 Nos dissídios coletivos. as partes vencidas responderão solidariamente pelo
pagamento das custas. calculadas sobre o valor arbitrado na decisão. ou pelo Presidente do
Tribunal.

"Art. 789~A. No processo de execução são devidas custas. sempre de responsabilidade do
executado e pag3!i ao final. de confonnidade com a seguinte tabela:

I ~ autos de arremataçào. de adjudícação e de remição cinco por cento sobre o respectivo
valor. até o máximo de um mil e oitocentas UFIR:

11 ~ atos dos oficiais de justiça: por diligêncía cenificada:

a) em zona urbana - dez virgula quarenw. UFIR:
b) em zona rural- \'mte \.'lrgula oitenta UFIR:

III • agravo de mstrumento - quarenta e uma vírgula sessenta e uma UFIR;

IV - agravo de p~~ição - quarenta e uma virgula sessenta e uma UFIR:

V ~ embargos à execução. embargos de terceiro e embargos à arrematação - quarenta e
uma vlrgula sessenta e uma l:FIR:

VI • recurSO de revlsm- cmqüenta e duas virgula zero ouap UFIR:

VII • impugnação ti sentença de liquidação - cmqUent:l e duas virgula zero duas UFIR:

\·m ~ '.Ol".r _, _ de armazenagem em depôsito judicial- por dia - zero virgula um por
cento do v..t:':'P da avaliação:

IX • cmculas de liquidação realizados pelo contador do juizo - sobre o valor liquidado
meio por cento até o limite de seiscentos UFIR.

Art. 789-B. Os emolumentos serão suponados pelo Requerente. nos valores fixados na
seguinte tabela:

I ~ autenticação de traslado de peças mediante cópia reprográfica apresentada pelas panes
por folha. zero vírgula cinqüenta e dois de UFIR:

11 - fotocópia de peças - por folha. zero vírgula vinte e seis de UFIR:

III ~ autenticação de peças - por folha. zero vírgula cinqüenta e dois de UFIR;

IV ~ canas de sentença. de adjudicação. de remição e de arrematação - por folha. zero
virgula cinqüenta e dois de UFIR:

V ~ certidões - por folha. CinCO vírgula vinte de UFIR.

.-\11,790. Nas Juntas de Conciliação e Julgamento. nos Juizos de Direito. nosJribunais e
no Tribunal Superior do Trabalho. a fonna de pagamemo das custaS e emolumentos obedecerá às
Instrucões que serão expedidas peio Tribunal Superior do Trabalho.

§ Ir! Tratando-se de empregado que não tenha obtido o beneficio da justiça gratuita. ou
isenção de custas. o sindicato que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo
pagamento das custas devidas.

§ 22 No caso de não-pagamento das custas. far~se-á execução da respectiva importância.
segundo o procedimento estabelecido no Capítulo V deste Título.

§ 311 É facultado aos juízes. órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de

qualquer instância conceder. a requerimento ou de oficio. o beneficio da justiça gratuita.
inclusi"e quanto a traslados e instrumentos. àquelas que perceberem salãrio igualou inferior ao
dobro do mínimo leg;:).l. ou declararem. sob as penas da lei. que não estão em condíções de pagar
as custas do processo sem prejuízo do sustemo proprio ou de sua família.

Art.790-A. São Isentos do pagamento de custas. além dos beneliciãrios de justiça
gratUIU;

I ~ a União. os Estados. o Distnto Fedeml. os Municlpias e respectivas autarquias e
fundações públicas feder::tis. estadu<l1s ou municipais que não explorem ati~'id:1de econômica:

11· o Ministerio Público do Trabalho.

Paraluatb unico. A isenção Dre\'lSl<l neste ::mig.o não alcança as entid:1des tiscalizadonlS
do exerclciõ protissionai. nem exime :lS pessoas Jundicas reierid:lS no mCISO 1da obngação de
reemoolsar as despesas judiCiaiS realizadas peia parte vcncedoro.

An. 790-8. A responsabilidade pelo p:1gamento dos hanararios penciais e da pane
sucumbente na pretensão objeto da perícia. salvo se benetici:iri3 de .Justlça gratuita'·.

.-\!t.2!! Esta Lei entrara em vigor no prazo de trinta dias da data da S1I3 publicação.

Brasilill.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

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

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

..................................................................................................................
SUBSEÇÃO III

Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe
a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados. do
Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais Superiores. ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ 10 São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
TI - disponham sobre:

a) criação de cargos. funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração:

b) organização administrativa e judiciária. matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da llnião e Territórios. seu regime
jurídico. provimento de cargos. estabilidade e aposentadoria de civis.
reforma e transferência de militares para a inatividade:

dl organização do 'vlinistêrio Público e da Defensoria Pública
da União. bem como normas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados. do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação. estruturação e atribuições dos \1inistérios e órgãos
da administração pública.

§ 20
- A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação

à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por. no mínimo.
um por cento do eleitorado nacional. distribuído pelo menos por cinco
Estados. com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.
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................................................................................................................

MENSAGEM N° 953, DE 6 DE AGOSTO DE 1998, DO PODER EXECUTIVO.

de 1998de aQostoBrasllia.

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

LEI N° 7.701, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1988

DISPÕE SOBRE A. ESPECIALIZAÇAo PE
TURMAS DOS TRIBUNAIS DO
TRABALHO EM PROCESSOS COLETIVOS.
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - O Tribunal Superior do Trabalho. nos processos de sua
competência. será dividido em turmas e seções especializadas para a
conciliação e julgamento de dissídios coletivos de natureza econômica
ou jurídica e de dissídios individuais. respeitada a paridade da
representação classista.

Parágrafo único. O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre
a constituição e o funcionamento de cada uma das seções
especializadas do Tribunal Superior do Trabalho, bem como sobre o
número, composição e funcionamento das respectivas Turmas do
Tribunal. Caberá ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
presidir os atos de julgamento das seções especializadas. del~s

participando o Vice-Presidente e o Corregedor-Geral. este quando nao
estiver ausente em função corregedora.

An. 2° - Compete à seção especializada em dissidios coletivos. ou
seção normativa:

I - originariamente:
a) conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedam a

jurisdição dos Tribunais Regionais do Trabalho e estender ou rever
suas próprias sentenças normativas, nos casos previstos em lei;

b) homologar as conciliações celebradas nos dissídios coletivos
de que trata a alínea anterior;

c) julgar as ações rescisórias propostas contra suas sentenças
normativas;

•§ 6 - Sempre que houver acordo. se de outra forma não for
convencionado. o pagamento das custas caberá em partes iguais aos
litigantes.

*§ 6 U c,om redaf.{iiodada pelo f)ecrclO-lel n" 229. de 28 021967.

§ 7° - Tratando-se de empregado síndicalizado que não tenha
obtido o benefício da justiça gratuita, ou isenção de custas. o sincjicato
que houver intervindo no processo responderá solidariamente~ pelo
pagamento das cl!stas devidas.

*§ 7U com redação dada pejo J)ecreto~lell1('2::'>. drJ 28 02 J96-.

§ 8° - No caso de não-pagamento das custas, far-se-á a execução
da respectiva importância. segundo o processo estabeleéido no
Capítulo V deste Título.

*§ Wcom redaçãu dada pelo Decreto-tUI 11' 22\1. clt. :·...'0= 19(i-..

§ 9° - É facultado aos p;esidentes dos Tribunais do Trabalho
conceder. de ofício, o benefício da justiça gratuita. inclusive quanto a
traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igualou I

inferior ao dobro do mínimo legal. ou provarem o seu estado de
miserabilidade.

*§ 9° cum redaçãu dada pelo Decreto-/ftl nO ::9. de 28 02 1967.

Art. 790 - Nos casos de dissídios coletivos, as partes vencidas
responderão solidariamente pelo pagamento das custas, calculadas
sobre o valor arbitrado pelo presidente do Tribunal.

*Art. 790 com redação dada pelo DecrelO-lelnv 229. de 28 02 1967.

Senhores :vfemoros do Congresso 'aCionaI.

\'os termos ao amgo !:- ~ .:a c.:únstltulcJ.o Feoeral. suometo J elevaàa aehberaçâo ae

Vossas ExcelênCIas. acompanhado de ExpOSição de ~1otlvos dos Senhores ~1inistros de Estado 03

Justiça e do Trabalho. o texto do proJeto de lei que ".\ltera os ans 789 e 7QO da CLT. soore custas

e emolumentos da Justiça do Trabalho"

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

§ 1° - Nas Juntas. nos Tribunais Regionais e no Tribunal Superior
do Trabalho, o pagamento das custas será feito na forma das
instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Nos Juízos

de Direito a importância das custas será dividida proporcionalmente
entre os funcionários que tiverem funcionado no feito. excetuados os
distribuidores, cujas custas serão pagas no ato de acordo com o
regimento local.

'" § I'com redação doda pelo Decrelo·le, n° 229. de 28 02 196~.

§ 2° - A divisão a que se refere o § I, as custas de execução e os
emolumentos de traslados e ínstrumentos serão determinados em
tabelas expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.

*§ 2D com redaç{jodada pelo DeCTelO~/et nU 229. dt! 28 02 196~.

§-3~'- As custas serão calculadas:
*J 3D com rcd",ção dada pelo Dl!crl!to-/eln" 219. de 2~ 01 /96-.

a) quando houver acordo ou condenação. sobre o respectivo
valor:

b) quando houver desistência ou arquivamento. sobre o valor do
pedido:

c) quando o valor for indeterminado, sobre o que o juiz presidente
ou o juiz fixar;

d) no caso de inquérito. sobre 6 (seis) vezes o salário mensal do
reclamado ou dos reclamados.

§ 4° - As custas serão pagas pelo vencido. depois de transitada em
julgado a decisão ou, no caso de recurso, dentro de 5 (cinco) dias da
data de sua interposição, sob pena de deserção. salvo quando se tratar
de inquérito, caso em que o pagamento das custas competirá à
empresa, antes de seu julgamento pela Junta ou Juízo de Direito.

• § -lU com rcdaç'iio dada pelo J)ctcrclO-lt11 nU 229. dlJ ~8 02 /96-,

§ 5° - Os emolumentos de traslados e instrumentos serão pagos
dentro de 48 (quarenta e oito) horas após a sua extração, feito.
contudo, no ato do requerimento. o depósito prévio do valor estimado
pelo funcionário encarregado. sujeito à complementação. com ciência
àa parte. sob pena de deserção.

CONSOLIDAÇAo DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943

Art. 789 - Nos dissídios individuais ou coletivos do trabalho. até o
julgamento, as custas serão calculadas progressivamente. de acordo
com a seguinte tabela:

* Ar/. 789 com redaçuo dada paio Decre/{}-/cl n" 22Y, da 28 02 196':.

I - até 1 (um) valor-de-referência, 10% (dez por cento);
II - acima do Iimíte do item I até 2 (duas) vezes o valor-de

referêncía, 8% (oito por cento);
III - acima de 2 (duas) e até 5 (cinco) vezes o valor-de referência,

6% (seis por cento);
IV - acima de 5 (cinco) e até 10 (dezj vezes o valor-de referência,

4% (quatro por cento);
V - acima de 10 (dez) vezes o valor-de-referência. 2% (dois por

cento).

SEÇÃO III
Das Custas

. CAPÍTULO 11
Do Processo em Geral

TÍTULü'X
Do Processo Judiciário do Trabalho
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EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 510, DE 28 DE JULHO DE 1998,
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA JUSTiÇA E DO TRABALHO

Excelentissimo Senhor Presídente da Repúblic~.

. Os ons. 789 e 790 da CLT. que [ralam das CUStos na Justiça do Tmbalho.
previam sua. cobrança segundo uma tabela calcada no \'alor·9~·referência rcaiaDal. indeX::ldor
que deixou de ser utilizado e atualizado a pmir de nbrj] de Jqg J. Assim. o ~oncel:unemo das

custas trabalhistas decorrente dessa alteração levou à operacão da JustIça Lab~ral de fanna
praticamente grotuita. uma vez que o Lei 7.701/88. ao atribuir ao TST competênCIa para aprovar
tabelas de custas e emolumentos. foi declarada ínconstÚucíonal pelo STF. quando da expedição.
por aquele sodalicio. de nova tabela de custàs.

COMISSÃO QE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.695198

Nos termos do art. 24, § 1°, combinado com o ar!. 166, e do art. 119,

caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente

determinou a reabertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo

para apresentação de emendas, a partir de 31103199, por cinco sessões. Esgotado

o prazo, não foram recebidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, em 12 de abril de 1999.

d_ _ .o'f,~ -,f C ~., r.
~êI1ãRibeirocorreia~

Secretária

Assim. faz-se necessária a atualização dos dispositivos celetários sobre
custas. não a~enas quanto aos valores. mas também em relação aos fatos gerad9res de despes'as
que merecenam ressarcimento para o Estado. através da cobrança de tax.;;1. pois do contrário

teremos o peso. d~s gastos do Judiciário TrabalhisUlS a serem pagos indiscriminadamente por
todo~ os contnbumtes. com déficit para o Estado. ao invés de serem cobenos. ainda que
parcialmente. por aqueles que efetivamente se utilizam dos sen·jços forenses.

Respeitosamente.

"J,~
Ministro \le Estado da Justiça

\

",,-~. ''<v
EDWARO AMADEO

Ministro de Estado do Trabalho

COMISSÃO DE TRABALHO, DE APMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

1- RELATÓRIO

Á Iniciativa em epigrafe tem por escopo estabelecer os
valores das custas processuais para os dissídios individuais e os coletivos do
trabalho, bem com nas demandas perante a Justiça Estadual, no exercicio da
jurisdição trabalhista.

Não foram recebidl!s emendas ao projeto.

É o relatooo.

11- VOTO DO RELATOR

Aviso n~l.072 - SUPARlC. Civil

Senhor Primeiro Secretãrio.

Em 6 de agosto de 1998

Da inicio, é de boa indicação ressaltar que uma primeira
leitura do projeto em questão deixa a impressão. dado o seu caráter
extremamente detalhista, de se estar diante de uma portaria.

Entendemos que essa é uma das matérias que multo
malhor se situaria em âmbito'do poder regulamentador do Poder Executivo, ou,
até mesmo, do Tribunal Superior db Trabalho.

Encaminho a essa Secretaria \1ensagem do Excelenussimo Senhor PreSidente da

Republico relativa a proJeto de lei que .. ~Itera os om "89 o 790 da CLT. sobre custas <

emolumentos da Justiça do Trabalho"
Atenciosamente.

~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGúlAR
Primei~o Secretãrio da Càmara dos Denutados
BRASUJA-DF .

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
5(1' LEGISLATURA - 4" SESSÃO LEGISLATIVA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.695198

Nos termos do art. 119. caput, I, do Regimento Interno da Cãmara dos

Deputados, o Sr. Presidente ckiterminou a abertura - e divulgação na Ordem do

Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de

21/10198, por cinco seSSÕes. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao

Projeto.

Sala da Comissão, em 30 de outubro de 1998.

(JL~
~~da de Almeida

• Secretária

Todavia, é o p(ÓprÍo teto constitucional que estabelece a
via legislativa, em seu art. 24. inciso IV, in verbis:

'Ar\. 24. Compete à União, aos Estados e ao Dlslrilo
Fe<lerallegislar sobre:

IV - custas dos serviços federais;'

Na exposição ministerial, enviada por intermédio da
Mensagem no 95319B1 os Senhores Ministros de Estado da Justiça e do
Trabalho justíficam a necessidade de alteração dos arts. 789 e 790 da CLT já
que os meslllO$ fOOlm as custas em valor-de-referência regional, indexador que
deixou de ser utilizado e atualizado a partir de abril de 1991, tomando os
valores irrisórios.

Ademais, ainda aduzem, o STF julgou inconstitucional a Lei
nO 7.701/88, que atribuiu ao TST compelência para aprovar tabeias de custas e
emolumentos.

Hoje, então, propõem fixação dos valores das custas e
emolumentos em UFIR - Unidade Fiscal de Referência, instituida pela lei nO
8.383, de 30 de dezembro de 1991.

Resta-se uma indagação muito simples a fazer: o que
faremos se eliminarmos a UFIR, como indice de atualização ?

A resposta parece óbvia: mais uma vez o processo
legislativo ordinário será acionado e nós reprisaremos a mesma discussão de
hoje e sabe se lá quantas vezes!

Apesar dessas ponderações, optamos por acolher o projeto
sob comento, para não deixar sem atualização os valores das custas e
emolumentos, no àmbito da Justiça do Trabalho.

Assim, somos pela aprovação do Projeto de Lei n" 4.695,
de 1998.

Sala da Comissão, em t5 de abril de 1999.

~k~Q
Relator I
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111- PARECER DA COMISSÃO FIZClJda e das Relações Exteriores, o texto do projeto de lei que "Altera a redação do art. 3' da Lei

li' 9.311, de 24 de outubro de 1996",

Excelen't.issimo Senhor presidente áa República.,

14 de janeiro de 1999

A CominA0 de Trabalho, de Administraç!o e serviço Público, em
l'lIUI'1iIo llIdinária realizada hoje, APROVOU, unanimemente, o Projeto de Lei rf'
".fl95Ill8, nos termos do parecer do Relator, Daputado José Pimentel.

Estiveram presentes os senhores Deputados:
José Múcio Monteiro .. Presidente, Laire Rosado, Jair Meneguelli e

Men:us Vicente· Vice-Presidentes, Avenzoar Arruda, Eduardo Campos, Herculano
AnghineIti, Luciano Castro, Medeiros, Paulo Paim, Paulo Rocha, Pedro Corrêa,
Pedro E1Jgtnio. Pedro Henry, Roberto Argenta, Valdomiro. Meger, VanesSB
Grw.zkltin, Vivaldo Barbosa, Wilson Braga, Joêo Ribeiro, Joêo Tota e José Milillo.

Sala da Comisslio, em 28 de'abril de 1999.

EM !lI 335 /MF-llRE

Brasília, 02 de junho de 1998.

PROJETO DE LEI N.2. 4.899-A, DE 1999

Altera aredação do art. 3D da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996.

(ÀS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL; DE FINANÇAS E TRiBUTAÇÃO (ART. 54); E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) .. ART.24. 11).

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11.. Na Comissão de RelaçOes Exteriores e de Defesa Nacional:
.. tenno de recebimento de emendas;
.. parecer do Relator:
• plIl'ecer de ComissAo;

Apraz-rne submeter à aprec~ação de Vossa Excelênc~a. a

anexa minuta de Projeto de Lei que altera a Lei c· 9.3~1, de 24 de
outubro de 1996, para estender a alíquota zero fixada pelo art. 8·
da referida Lei, na :'ncidéncia da Cont:::-ibuiçào Provisória sobre

Moviment:aç!o ou '!'ransrn::..ssão de valores e de Crédi't.os e Direi't.os de

Natureza Financeira (CPMF), quando, no pelo pass~vo, se

encontrarem Missões :líplomáticas, Repartições Consulares de

carreira e Representações de Orga~i5mos Internacionais no Brasil e
seus funcionários es':.rangei:-os que não 'L.enham :-esidénc.:..a

permanen-ee no Pais, e membros das :::ami:ias desses =uncionârios,

que com eles vivem.

2. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, a Lei nU

9.311/96, que institt:.iu a CPMF, bem como a Lei n"9.539, de 12 de

dezembro de 1997, que prorrogou o periodo de arrecadação dessa

contribuiçAo, não previram entre as hipóteses sujeitas a aplicação

da a11quot2l zero, àe que trata o art. Bt àa Lei de 1996, os

lançamentos a débito das contas àe depósitos cujos titulares sejam
beneficiArias de privilégios imunidades diplomáticos e

consulares.

Respeitosamente,

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

3. Ocorre que oor~gações assumidas pelo Governo Brasileiro,

em acordos ~nternac~onais, ~~c~us~ve ~a Convenção de Viena,

promulgada pelo Decre'to ::;" 61.D78, àe :::!6 de julho d.e :'967, no

sentido de não exigi::-, com base ::a =ec;,.proc~daáe de ':.ratament.o,

tribu~o5 dos detentores dos referidos privilégios e imunidades,

impõem sejam ado't.adas medidas para corrigir essa omissão legal.

Com esse propósito, portan'to, é que apresentamos a Vossa

Excel~ncia a anexa minuta de Proj e'to de Lei.

PEDRO SAMPAIO MALAN
Minis'tro de Estado da Fazenda

1.4' O disposto no inciso VI nOO se aplica aos Consulados e Cônsules honoririO$.

§ s· Os Mini.."" de Eitodo du Fazenda e das Relações Exleri""'. poderio expedir. em
conjlmto. instruções pua o cumprimento do dispos~o no inciso VL e 00lõ §§ 21! e 3'," (NR)

Ano 211 !:sIa Lei entr.l em vigor na d:ua de lua publiClÇio.

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

BrosIlin.

VI. nos lançamentos a débito nas con~·correntes de depósito cujos titulares seJml:

ó\} missões diplomOluciIS:

b) repmições conliul:ues de C:lITeiIõ1:

c:) represenUlçõcs de orgmtiSmos intcm:aclonaís e n:gl(m:li~ de cariter permanente. de que o
Brasil sejta membro:

d) funcionário estM,eiro de misdo diplonúltic:a ou represcnmçdo consular;

e) funciomirio es~rlnreiro de orpnitmo internacional que pc de privilqios ou iJenÇOes
tributárias em virtUde de Olcordo firmado com o Brasil.

§ IIJ O Banco Centr.ll do Brasil. no exercício de sua compe~ência. poder.i expedir normas
para. ;me.pm o c.umpnmento do di'POS'tO neste miJO. cbjeuvundo. inclusive por meio de:
clocumentaç30 específic:l.. :I. iden~ificaç30 dos l:mçamenlos objeto d:I nAo-incidénci~

12· O dispoJ~o 113 aUncas "d" e Me" do inciso VI nio ~ aplic:a aos funcionârios
IstI":II1JtÍ1Ol que ~enham residência permanente: no Brasil.

131 Os membros das f:lmilias dos funcionários mencioMdos nas Alíneas "d" c "c" do
inciso vt~ desde que com eles mantenham relaç:lo de dependência econômica e nlo tenlwn
resid&K:il permanente no Brasil. gozamo do trDtmlCnto estabelecido neste :lnilo.

o CONGRESSO NACIONAL decn:lJ:

Art. " o Ilt. 3' da I.<i n" 9.311. de 24 de outubro de 1996. paso:l u vigorar com u
.....1....aItmç6os:

-Art.3' ..

Moasapm n" 107

Senhores MembroS do Congresso Nacional. TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

Nos tennDS do artigo 61 da Constituiçio Federal. submeto i devida deliberaçio de

V_ ExceIincias, acomplllhldo de Exposiçio de Motivos dos SeIlhom Minislros de ESlIdo da

CAPÍn;LOI
Do Poder Legislativo
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SEçAOVIll
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
. Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição.

§ l° São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
TI - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e

orçamentária, serviç.os públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos fia União e Territórios, seu regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

*Alínea "c" com redação dada pela Emenda ConstlluclDnal nO 18. de 05 02 .

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública
da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios; .

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos
da administração pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico,
provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração,
reforma e transferência para a reserva.

*Alínea ':r' acrescrdapela Emenda ConstitucIOnal nO 18, de 05 021998.

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação
à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínímo,
um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por

cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.
...................................................................................................................
................................................................................................................

LEI N° 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

INSTITUI A CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA
SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMlSSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA - CPMF, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 3° - A contribuição não incide:
I - no lançamento nas contas da União, dos Estados, do

Distrito Federal, dos Municípios. de suas autarquias e fundações;
TI - no lançamento errado e seu respectivo estorno. desde que

não caracterizem a anulação de operação efetivamente contratada,
bem como no lançamento de cheque e documento compensável, e
seu respectivo estorno, devolvidos em conformidade com as normas
do Banco Central do Brasil;

III - no lançamento para pagamento da própria contribuição;
IV - nos saques efetuados diretamente nas contas vinculadas

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e do Fundo de
Participação PISIPASEP e no saque do valor do beneficio do

seguro-desemprego, pago de acordo com os critérios previstos no
art. 5° da Lei nO 7.998, de 11 de janeiro de 1990; . _

V - solire a movimentação financeira ou transmIssao de
valores e de créditos e direitos de natureza financeira das entidades
beneficentes de assistência social, nos termos do § 7° do art.195 da
Constituição Federal.
.......................................................................................................... 60 ••••••

Art. 8° - A alíquota fica reduzida a zero:
I - nos lançamentos a débito em contas de depósito de

poupança, de depósito judicial e de depósito em consi~ação de
pagariíênto de que tratam os parágrafos do art. 890 da LeI n° 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, introduzidos pelo art. l° da Lei n° 8.951,
de 13 de dezembro de 1994, para crédito em conta corrente de
depósito ou conta de poupança, dos mesmos titulares;

TI - nos lançamentos relativos a movimentação de valores de
conta corrente de depósito, para conta de idêntica natureza, dos
mesmos titulares, exceto nos casos de lançamentos a crédito na
hipótese de que trata o inciso II do art. 20

;

m - nos lançamentos em contas correntes de depósito das
sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, das
sociedades distribuidoras de titulos e valores mobiliários, das
sociedades de investimento e fundos de investimento constituidos
nos termos dos artigos 49 e 50 da Lei na 4.728, de 14 de julho de
1965, das sociedades corretoras de mercadorias e dos serviços de
liquidação, compensação e custódia vinculados às bolsas de valores,
de mercadorias e de futuros, e das instituições financeiras não
referidas no inciso IV do art. ~o. bem como das cooperativas de
crédito, desde que os respectivos valores sejam movimentados em
contas correntes de depósito especialmente abertas e exclusivamente
utilizadas para as operações a que se refere o § 30 deste artigo;

IV - nos lançamentos efetuados pelos bancos comerciais,
bancos múltiplos com carteira comercial e caixas econômicas,
relativos as operações a que se refere o § 3° deste artigo;

V - nos pagamentos de cheques. efetuados por instituição
financeira, cujos valores não tenham sido creditados em nome do
beneficiário nas contas referidas no inciso I do art. 2°;

VI - nos lançamentos relativos aos ajustes diários exigidos em
mercados organizados de liquidação futura e específico das
operações a que se refere o inciso V do art. ~o.

§ 10 O Banco Central do Brasil, no exercício de sua
competência, expedirá normas para assegurar o cumprimento do

disposto nos incisos I, TI e VI deste artigo, objetivando, inclusive por
meio de documentação específica, a identificação dos lançamentos
previstos nos referidos incisos. . ' .

f20 A aplicação da alíquota zero pre~sta nos mCISOS 1, Il e VI
deste artigo fica condicionada ao cumpnmento das normas que

.vierem a ser estabelecidas pelo Ministro de Estado ~a Fazen.da.
§ 3° O disposto nos incisos me. IY deste artIgo restrInge-se a

operações relacionadas em a~o do ~mIstro de ~stado ~a Fazenda,
dentre as que constituam o objeto SOCIal das refe~das e~t1dades..

§ 40 O disposto nos incisos 1 e II deste, artigo ~ao.se aplIca a
contas conjuntas de pessoas físicas. c~m .~aIs de dOIS tItulares, e a
quaisquer contas conjuntas de pessoas JundIcas.

§ 5° O Ministro de Estado da Fazenda ~ode:á estab~lecer limite
de valor do lançamento, para efeito de aplIcaçao da ahquota zero,
independentemente do fato gerador a que ,se re~ra. ,

§ 6° O disposto no inciso V dest~ artigo nao s~ aplIca ~ ~heques

que emitidos por instituição fmanceIra tenham SIdo adqumdos em
dinheiro.
......... 60 •••••• ••• • .. •• .. • .. •••••••• ..••••• .. • .

.....60 • .. ••• ..•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LEI N° 9.539, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1997
DISPÕE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 1 18577

ou TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FI1'<ANCEIRA - CPMF.

Art. 1° - Observadc:s as disposições da Lei nO 9.311, de 24 de
outubro de 1996. a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza

Financeira • CPMF incidirá sobre os fatos geradores ocorridos no
'prazo de vinte e'quatro meses, contado a partir de 23 de janeiro de
1997.

Art. 2° - Ficam incluídos entre as entidades relacionadas no
inciso m do art.8 da Lei nO 9.311, de 24 de outubro de 1996, os
fundos de investimentos instituídos pela Lei nO 9.477, de 24 de julho
de 1997.

Art. 3° • Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO N° 61.078, DE 26 DE JULHO DE 1967

PROMULGA A CONVENÇÃO DE VIENA
SOBRE RELAÇÕES CONSULARES.

Art. l°
1. Para os fins da presente Convenção, as expressões abaixo

devem ser entendidas como a seguir se explica:
a) por "repartição consular", todo consulado geral, consulado

vice-consulado ou agência consular; ,
b) por " jurisdição consular" o território atribuído a uma

repartição consular para o exercício das funções consulares;
,c) por "chefe de repartição consular", a pessoa encarregada de

agir nessa qualidade;
d) por "funcionário consular", toda pessoa, inclusive o chefe da

repartição consular, encarregada nesta qualidade do exercício de
funções consulares;

e) por "empregado consular", toda pessoa empregada nos
serviços administrativos ou técnicos de uma repartição consular;

f) por "membro do pessoal de serviço", toda pessoa empregada
, no serviço doméstico de uma repartição consular;

g) por "membro da repartição consular", os funcionários
consulares, empregados consulares e membros do pessoal de

serviço;
h) por "membros do pessoal consular", os funcionários

consulares, com exceção do chefe da repartição c.onsular, os
empregados consulares e os membros do pessoal de sel"VIço;

i) por "membro do pessoal privado", a pessoa empre~ada
exclusivamente no serviço particular de um membro da repartição

consular;
j) por "locais consulares", os edifícios, ou parte dos edifícios, e

terrenos anexos, que, qualquer que seja seu proprietário, sejam
utilizados exclusivamente para as finalidades da repartição consular;

k) por "arquivos consulares", todos os papéis, documentos,
correspondência, livros. filmes, fitas magnéticas e registros da
repartição consular, bem como as cifras e os códigos, os fichários e
os móveis destinados a protegê-los e conservá-los.

2. Existem duas categorias de funcionários consulares: os
funcionários consulares de carreira e os funcionários consulares
honorários. As disposições do capítulo fi da presente Convenção
aplicam-se às repartições consulares dirigidas por funcionários
consulares de carreira; as disposições do capítulo li aplicam-se às
repartições consulares dirigidas por funcionários consulares
honorários.

3. A situação peculiar dos membros das repartições consulares
que são nacionais ou residentes permanentes do Estado receptor
rege-se pelo art. 71 da presente Convenção.

Art. 20

1. O Estabelecimento de relações consulares entre Estados far
se-á por consentimento mútuo.

2. O consentimento dado para o estabelecimento de relações
diplomáticas entre dois Estados implicará, salvo indicação em
contrário, no consentimento para o estabelecimento de relações
consulares.

3. A ruptura das relações diplomáticas não acarretará "ipso
facto" a ruptura das relações consulares.
................................................................................................................
..n ..••••••••••••..• ..•••••..••••••••••• n n .

Aviso n' 100 - C. Civil.

Em 14 de janeiro de 1999.

Senhor Primeiro Secretmo.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

República relativa a projelo de lei que 'Altera a redação do art. 3' da Lei n'9.3n, de 24 deoUlUbro

de 1996'.

Atenciosamente,

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei~o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 4.899/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno
4a Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura • e
divulgação na Ordem do Dia das Comissões· de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 9/3/99, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram
recebidas emendas ao Projeto.

Sala dá Comissão. em 16 de março de 1999

~~~~~~~,
Secretária

COMISSÃO DE RELACÕF.S EXTERIORES E DE DEFESA NAÇJONAL

1-RELATÓRIO:

o Excelentissimo Senhor Presidente da República encaminha ao

Congresso Nacional, por meio da Mensagem n' 107, de 1999, acompanhada de

exposição de motivos assinada pelos Senhores Ministros de Estado da Fazenda e das

Relações Exteriores, projeto de lei de alteração à Lei n' 9.311, de 24 de outubro de

1996, no sentido de estender a aliquola zero. fixada pelo artigo g' da referida Lei, na
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incidêncIa da Contribwção Provisória sobre MovimentaÇão Financeira (CPMF) quando,

no polo passivo. se encontrarem missões diplomáticas, replnições consulares de

cmeua e representações de organismos internacionais no Bmil e seus ftmcionários

estIangeíros que não tenham residência permanente no PIls, e membros das famIIias

desses funcionários, qúe com eles vivam.

11 - VOTO DO RELATOR:

O projeto de lei sob exame vem simplesmente a adequar a Iegislaçio

tributária á norma consuetudinária intemllciona! amplamente reconhecida pelas nações,

segundo a qual um Estado soberano - e seus representantes, ao agirem em nome desse

Estado - não se sujeita às imposições fiscais editadas por outro Estado.

Com efeito, os agentes diplomáticos e consulares gozam, desde a

antigüidade, de privilégios e imunidades para o desempenho de suas funções. Tais

privilégios e imunidades - dentre os qnais figura a isenção fiscal, ainda que parcial _

fornrn contemporaneamente consagrados pela comunidade internacional em dois

importantes instrumentos internacionais: a "Convençio de Viena sobre ReJaç6es

Diplomáticas", assinada em 18 de abril de 1961 (aprovada pelo Decreto Legislativo n0

103, de 1964. e promulgada pelo Decreto nO 56.435. de 8 de junho de 1965), e a

"Convençio de Viena sobre Relações Consulares", assinada em 24 de abril de 1963

(aprovada pelo Decreto Legislativo nO 6, de 1967, e promuigada pelo Decreto n061.078,

de 26 de junho de 1967), ambas firmadas e ratificadas pelo Brasil, e que se enconlmn

em pleno vigor atualmente no País.

Em virtude desse costume intel1lllCional, fonte de direito no plano

internacional, e das normas constantes das convenções supra mencionadas, os agentes

diplomáticos e cônsules esmmgeiros gozam do direito de deter algumas imunidades e

privilégios, dentre os quais incluem-se cenas isenções fiscais, nos termos da disciplina

contida em tais atos. Tais imunidades e privilégios encontram seu fundamento no

mteresse dos paises no desempenho das funções próprias desses agentes estatais. na

qualidade de funcionários públicos. Nesse sentido. a Convenção de Viena sobre

Relações Diplomaucas. de 1961, contém em seu preãmbulo a seguinte disposição:

.. (. ..) Reconhect<ndo que a finalidade de rais

przVlléglOs e Imumdades nào é beneficlt;'r mdivíduos, mas, SIm, de

garantir o efica: desempenho das jimções das Missões DiplOlll(Íllcos

em seu carárer de representames dos Esradas"

A seguir, na sua parte dispositiva, a Convençio de Viena sobre

Relações Diplomáticas, regulamenta, nos artigos 34, 36 e 37, o tema das isenções fiscais

que gozarão os agentes diplomáticos e seus familiares, e as respectivas exceções ao

prinCiplO geral. Analogamente, dispõe a Convenção de Viena sobre Relações

Consulares, em seus artigos 32, 49 e 50, sobre as isenções fiscais a que têm direito as

reparnções consulares e os funcionarios e empregados consulares.

Isto posto, o projeto de lei que ora consideramos, ao isentar os entes e

pessoas elencadas em seu artigo 1° da cobrança da Contribuição Provisória sobre

Movimentação Financeira (CPMF), harmoniza a legislação sobre esse tributo com os

referidos atos internacionais, os quais fornrn formalmente intemalizados pejos dectetos

supra citados e mtegram. portanto, o ordenamento juridico brasileiro. O mesmo se pode

afirmar quanto ao arngo 3° do projeto, o qual se encontra em conformidade com o

artigo 37 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomàticas e com o artigo 49 da

Convenção de Viena sobre Relações Consulares.

Ante o exposto, votamos pela aprovação, nos termos de sua redaçio,

do Projeto de Lei nO 4.899, de 1999, de autoria do Poder Executivo. visando à alteração

da Lei n'9.311, de 24 de outubro de 1996.

Sala da Comissão, em';) de

Relator

11I • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
em t8IJtlilio ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei
"'4.ftaIll9, do Poder Executivo, nos termos do parecer do relator, Deputado
Amon Bezerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Antonio
Carlos Pannunzio - Presidente, Amon Bezerra, Synval Guazzelli, Paulo Delgado
- Vice-Presidentes, Átila Lins, Cláudio Cajado. Francisco Rodrigues, Hildebrando
Pascoal, Joaquim Francisco, Werner Wanderer. Coronel Garcia, Franco
Montoro, José Teles, Alberto Fraga, Damião Feliciano, Edison Andrino, Elcione
Barbalho, João Herrmann Neto, Waldormro Fioravante Jair Bolsonaro, Wagner
Salustiano, Fernando Gonçalves. José Carlos Elias, José Thomaz Nonõ, Neiva
Moreira, Haroldo Lima, Pedro Valadares, De Velasco, Atacely de Paula, Manoel
Castro, Luciano Castro, Moroni Torgan, Zulaiê Cobra e Pastor Jorge.

Sala da Comissão, em 28 de abril de 1999

/ .~\
Deputad6""~~~~~

{,/' PresiéEÍ~II"'U

PROJETO DE LEI N~ 338, DE 1999
(Do Sr. Antonio Cambraia)

Altera o art. 243 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990
Estatuto da Criança e do Adolescente.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 243 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 199D,

Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art.243. Vender, fornecer ainda que gratuitamente,
ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou
adolescente, sem justa causa, bebidas alcoólicas ou outros
produtos cujos componentes possam causar dependência
física ou psiquica, ainda que por utilização indevida:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa,
se o fato não constnui crime mais grave.(NR) "

Art. 2° Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias a
partir da data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O inciso 11 do art. 81 da Lei nO 8069, de 13 de julho de 1990,

prolbe a venda de bebidas alcoólicas à criança ou ao adolescente. não

estipulando nenhuma sanção nesse dispositivo.

Entretanto, o art. 243. do Estatuto da Criança e do

Adolescente, tipifica como crime várias condutas relacionadas a produtos cujos

componentes possam causar dependência física ou psiquica.
Não se refere expressamente a bebidas alcoólicas.

deixando margem á interpretação do texto.
Essa alteração do art. 243 do ECA toma-se necessária para

punir pessoas sem escrúpulo que vendem . fornecem. ministram ou entregam

bebidas alcoólicas a criança ou ddolescente, sem se importar com a sua

condição de pessoa em desenvolvimento, tanto mental quanto fisicamente.

São notórios os efeitos daninhos do álcool no organismo
humano.

Apesar disso, tem-se tomado prática corriqueira o consumo

de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes nos bailes, festas, shows e

especialmente durante o carnaval, em todo o Brasil, onde adquirem com a maior
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facilidade essas bebidas, de origem duvidosa, em qualquer estabelecimento e até

em camelôs.
o consumo é ostensivo, acintoso, em ambientes fechados

oU mesmo na rua.
Isto tem ocasi'onado aumento da violência, ocorrendo

crimes praticados por crianças e adolescentes.

Em conseqOéncia, resulta a degradação da juventude,

deixando-nos antever um futuro sombrio para o nosso Pais.

O presente Projeto de Lei visa impedir que tais fatos

aconteçam e possibilita ação efetiva da Policia e do Ministério Público,

merecendo o apoio dos nobres pares.

Art. 243 • Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar 011

entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa,
produtos cujos componentes possam causar dependência fIsica ou psíquica,
ainda que por utilização indevida:

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se o fato não
constitui crime mais grave.
............................................................................................................ ····t·~·········
. .

PROJETO DÉ LEI N2. 383, DE 1999
(Do Sr. Pompeo de Maltos)

LIVRO I

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS..

i ,
I, 1/

OJ...).l.th)-v./<//~:_"--
Deputado ANTÔNIO CAMBRAIA

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Institui a Loteria Municipal de prognósticos sobre o resultado
de sorteio de números, ~9anizada nos moldes da loteria
denominada jogo do bicho e revoga dispositivos legais referentes
a sua prática e determina. outras providênciaa.

E DE

An. 1° Fica criada, na fonoa prevista pela presente lei, a Loteria MUlÜcipal do

logo do Bicho, concurso de prognósticos sobre o resultado de saneio de n~Pleros. organizada

na forma do Jogo do Bicho.

An. 2° As extrações da Loteria MUlÜcipal Jogo do Bicho serão ulÜficadas em

cada Estado e realizadas pelas Loterias Estaduais, diariamente, exceto aos domingos, através

do sistema de esferas. em lugar acessível ao público.

O Congresso Nacional decreta:

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (M2RITO!;
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, 11)

de 1999.Sala das SessOes, em

PARTE GERAL

TITULOm
Da Prevenção

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

An. 3° A exploração da Loteria MUlÜcipal do Jogo do Bicho serã feita pela

própria administração municipal ou mediante concessão. por pessoa fisica ou jurídica. desde

que devidamente habilitada e em locais previamente estabelecidos pelas autoridades

competentes.

CAPÍTULou
Da Prevenção Especial

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

SEÇÃOU
Dos Produtos e Serviços

Art. 81 - É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:
I - anuas, munições e explosivos;
U- bebidas alcoólicas;
III - produtos cujos componentes possam causar dependência fIsica ou

psíquica ainda que por utilização indevida;
IV - fogos de estampido e de artifIcio, exceto aqueles que pelo seu

reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano flSico em caso
de utilização indevida;

V - revistas e publicações a que alude o art. 78:
VI - 1?ilhetes lotéricos e equivalentes.

Art. 4° O concurso de prognósticos de que trata esta lei sera rcgul~
pelo Poder Executivo Estadual, que baixará os atos normativos necessarios ao funcio~

da loteria. no âmbito de sua jurisdição.

Art. 5D Da renda liquida auferida em cada realização do concurso de

prognosticas da Loteria Municipal Jogo do Bicho. no minimo lO~,o (dez por cento) serão

obrigatoriamente aplicados em programas de educação e saúde

§ JD A aplicação dos recursos de que trata o caput sera acompanhada e

fiscalizada por Conselho Comunitário paritario. a ser criado. composto por

um representante da saúdç. da educação. de "banqueiro" e por representante

do Poder Executivo Municipal. eleitos por maioria absoluta de votos em

suas resepectivas categorias

............................................................................................................................
LIVROU

§ 2° O Conselho Comunitário fara ampla divulgação das contas da Loteria

MUlÜcipal do Jogo do Bicho, sua arrecadaçi!J bruta, suas deduções e as

entidades beneficiadas com os respectivos montantes,

PARTE ESPECIAL

TITULO VII
Dos Crimes e das Infrações Administrativas

§ 3° A ampla divulgação a que se refere o paragrafo anterior deverá ser feita

pelos meios locais de comunicação, e na falta destes, por relatõrios afixados

na sede da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e outros locais dê

grande convergência da comunidade

CAPÍTULO I
Dos Crimes

SEÇÃOU
Dos Crimes em Espécie

§ 4° Entende-se por renda liquida de que trata o c"Put. a renda bruta

deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios..de impostos.

com as despesas de custeio. administração. organização e a remuneração

d,os concessionários
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Art 6° O cap~t do art 58 dO P~cmo-J~i n° 3.688. d~ 3 de ouruP[O d~ ]94l.

pas~ a vigor~r com a ~çguinte r~dação'

"Art. 58. Explotar ou realizar a loteria municipal denominada jogo dob~

ou praticar qualquer ato relativo a sua realização ou exploração s~ '\

devida concessão. ti ' .......

Art. 7" Ficam revogados o paragrafo imico do anigos 58 do Decreto-lei nO

3 688. de 3 de outubro de 1941; e. paragrafos e ahneas do an 58 do Decreto-Iei nO 6,259. de

10 de fevereiro de 1944

An 8° ~o prazo de 90 ('noventa) dias a partlr de sua publicação. o Poçler

Executivo Estadual regulamentara esta leL fixando. inclusive. o valor dos prêmios a serem

pagos e as exigências minimas para que os interessados se habilitem aconcessão.

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

Art. 10 Revogarnhse as disposições em contrário,

JUSTIFICATIVA

o Jogo do Bicho foi concebido pelo Barão de Drummond com o objetivo de

obter recursos para a manutençào do Jardim Zoológico que criara na cidade do Rio de

Janeiro. tornou-se. com o passar dos tempos, um costume popular brasileiro. hoje difundido

por todo o Pais. malgrado sua qualificação como contravenção penal

Na idoneidade da concepção e na nobreza do ato de seu criador esta a origem

da confiabilidade de que Se reveste o "Jogo do Bicho" ate hoje. apesar de praticado de fonna

clandestina.
Estamos convictos de que o jogo do bicho deve ser legalizado e controlado

pelos governos mUniciPal,,'s. facultando a estes. contudo. deixar que seja explorado. S~b

fonna de concessão. por particulares. Além do mais. o próprio Governo Federal atua ~

banq~eiro de jogos com base no prognóS\iÇQ "Obre o reS\l!tado de ,0l1eio de mime. "

explorando. entre outros. a Loteria Espol1iva. Loto. Sena. Ra.padinha e Super-Sena.

Não bastasse sua participação bancando esses jogos. pennitc que empresas

privadas "de capitalização" explorem loterias televisivas. como P e TELESENA e

PAPA-TUDO. bem como da proliferação das Casas de Bingo. e com pompa e esplendor.

corridas de cavalos Ademais. é nOloriamente sabido que a exploração de jogos de azar.

entre os quais de Cassino, multiplicam~se por todos os cantões do BrasíL sob o beneplácido da

clandestinidade consentida. Dessa fonna. a grande soma de recursos que hoje são manipulados

e amealhados por uns poucos em proveito próprio, passarão ~ ser utilizados em beneficio da

coletividade. já que prevemos que as somas arrecadadas se destinarão a programas de

interesse social Outrossim.. sua legalização evitará que. na clandestinidade. pessoas

inescrupulosas. sob o manto da oficialidade e autoridade do cargo ou função. incumbidas de

reprimir tal contravenção penaI.. sirvam-se da situação para auferir propinas e locupletarem-se,

induzindo assim a sistemática evolução da espiral da corrupção.

Num pais onde o Poder Público é o primeiro a tutelar o jogo, não vemos por

que não permitir a legalização da Loteria Municipal do Jogo do Bicho, oportUnizando• aos

municipios desasistidos. progresso. desenvolvimento regional e ampliação de empregos. e

reconhecendo a milhares de pessoas. a margem da sociedade, seus direitos previdenciários e

trabalhistas.

A pennanência da atual situação continuarã. a a importar em substânciais lesões

ao Erário. considerando-se, principalmente. a elevada evasão dos tributos que adviriam da

legalização de tais atividades lucrati~as. visto que. uma vez legalizado. criará nova fonte de

receita a ser recolhida aos cofres públicos e capaz de suprir as atuais carências no campo da

educação e saúde admitidas pelo Governo Federal. e Indispensáveis para a manutenção e

implementação de programas sociais.

Ora. se as leis refletem 05 anseios da sociedade, a Jegalizaç1lo do Jogo do Bicho

e medida que se impõe. não 50 por uma questão de tradição - há. quase um século que lele

existe - como pelo nUmero de brasileir~s aficcionados dessa modafidade de jogo.

Nesse sentido. com base na redação proposta aos ans. 61: e 7~ deste projeto.

modificamos o disposto no coput do aI! 58 do Decreto-lei n' 3 688. de 3 de outubro de 1941

(Lei das Conrravençôes,PenClls). por total incompatibilidade com a propositura. preservando.

contudó. a ilegalidade para a exploração ou realização do jogo sem a de\ida concei5ào e

pennissão, e revogamos o art. 58. seus parágrafos e .a1ineai. do Decreto-lei n° 6.259. de 10 de

fevereiro de 1944 (DIspõe sobre o servIço de loterras). que. em última análise. versam sobre o

jogo do bicho.

Ademais. para finalizar a presente justificativa, sustentamos que a propositura

encontra amparo na premissa de que ° Estado deve prover a salvaguarda da integridade da

vida social. bem como de que a exploração de loteria. mesmo sendo uma exceção as nonuas

de direito penal. é admitida quando previamente detenninar a redistribuição dos seus lucros

com finalidade social

Julgamos ser este o momento oportuno para a apresentação do presente

projeto de lei, pois que este Parlamento está analisando Propostas de Emendas

Constitucionais que objetivam. entre outras, bu~car alternativas víàveis e emergenciais para os

problerIUlS sociais., em especial educação e sáude

Esperamos, da parte dos nobres colegas desta Casa. encontrar gume- para
nossa proposição a fim de logrannos, o mais rápido possivel. transfonnar o presente projeto

em lei.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDtn

DECRETO-LEI N° 3.688, DE 03 OUTUBRO DE 1941

LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENNS

Parte Especial

CAPÍTULO VII
Das Contravenções Relativas à Policia de Costumes

- Jogo do bicho
Art. 58 - Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho. ou praticar

qualquer ato relativo á sua realização ou exploração:
Pena - prisão simples. de 4 (quatro) meses a I (um I ano. e multa
Parágrafo único. Incorre na pena de multa aquele que participa da loteria.

visando a obtenção de prêmio, para si ou para terceiro.
...........................................................................................................................
.........~~ ~.~ ~ ~ ~~ ..

DECRETO-LEI N° 6.259, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1944

DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE LOTERIAS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ar!. 58 - Realizar o denominado "jogo do bicho", em que um dos participantes,
considerado comprador ou ponto. entrega certa quantia com a indicação de
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combinações de algarismos ou nome de ·animais. a que correspondem números. ao outro
participante, considerado o vendedor ou banqueiro. que se obriga mediante qualquer
sorteio ao pagamento de prêmios em dinbeiro. Penas: de 6 (seis) meses a I (um) ano de
prisão simples e milita de dez mil cruzeiros (Cr$ 10.000.00). a cinqüenta mil cruzeiros
(Cr$ 50.000,00). ao vendedor ou banqueiro. e de 40 (quarenta! a 30 (uinta) dias de
prisão celular ou multa de duzentos cruzeiros (Cr$ 200,001 a quinhentos cruzeiros (Cr$
500.00) ao compmdor ou ponto.

§ l' Incorrerão nas penas estabelecidas para vendedores ou banqueiros:
a) os que servirem de mterrnediários na eferuação do Jogo:
b) os que transportarem. conduzirem. possmrem. nverem sob sua guarda ou

noder. fabricarem. derem. cederem. trocarem. guardarem em aualquer pane. listas com
Ínrncações do jogo ou matenal propno para a contravenção. bem como de qualquer
torroa contribmrem para a sua confecção. mihzação. curso ou emprego. seJa qual for a
sua especie ou quantidade: .

C\ os que procederem a apuração de hstaS ou a orgamzação de mapas relauvo,
ao movimento do jogo:

d) os que por qualquer modo promoverem ou facilitarem a realização do jogo
§ 2' Consideram-se idôneos para a prova do ato contravenclOnal quaisquer lista,

com indicações claras ou disfarçadas. uma vez que a perícia revele se destInarem à
perpetração do jogo do bicho.

§ 3' (Revogado pela Lei n' 1.508. de 19112/1951).
...........................................................................................................................
............................................................................................................................

PROJETO DE LEI N2 399, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Acresce parágrafo un~co ao artigo 243 da Lei 8.069, de
13/07/1990, e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Inclui parágrafo único ao artigo 243 da
Lei 8.069 de 13/07/1990:

LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA.
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

LIVROU

PARTE ESPECIAL

TÍTIJLO VII
Dos Crimes e das Infrações Administrativas

CAPITIJLOI
Dos Crimes

sEçAon
Dos Crimes em Especíe

Art. 243 - Vender. iornecer ainda que gramitamente. ministrar ou entregar. de
qualquer forma. a cnança ou adolescente. sem Justa causa. produt(l; cu.1(1;
componentes possam causar dependénc13 fisica ou pSlquica. ainda qu< por
mihzação indevida.

Pena - detenção de 6 Iseis) meses a 2 (dois) anos. e multa. se o fato não
consumi cnme mais grave.

PROJETO DE LEI1\"2 412. DE 1999
IDa ~ra. Angela Guadagninl

IAS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCrAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, 11)

Art. 243 .

Parágrafo único: a pena será aplicada em dobro quando
ficar comprovado que a criança ou adolescente tenha utilizado o
produto.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

Altera o art. 86 da Lel n Ç 8.213 , de 24
modificado pela Lei nQ 9.528 , de 10 de
permitir a acumulação do benefic~c de
aposentadoria e pensào.

de julho de 1991,
dezembro 1997 , para
auxilio-ac~dente com

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua.
publicação.

JUSTIFICATIVA

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê
como crime a venda ou. fornecimento de produtos cujos
componentes possam causar dependência fisica ou química,
prevendo a pena de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Este projeto de lei aumenta em dobro a pena
quando o produto for efetivamente utilizado.

Sala das sessões, 1 199.

~-
( ~q§?~ =---

Deputado ENIO BACCl
PDTIRS

o Congresso Nacional decreta:

Art. l' O art. 86 da Lei n° 8.213. de 24 de julho de 1991.

modificado pela Lei n' 9.528. de 10 de dezembro de 1997. passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art. 86. O auxílio-acldente mensal será concedido como

indenização ao segurado quando. após consolidação das lesões decorrentes

de acidente de qualquer natureza. resultar seqüelas que impliquem redução

da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1° O auxnio-acidenle mensal corresponderá a cinqüenta

por cento do saláno-de-beneficio.

§ 2' O aUXilio-acidente será deVido a partir do dia seguinte

ao da cessação do auxilio-doença. Independentemente ae oualoue'

remuneração ou rendimento auferido pelo aCidentado

§ 3' O recebimento de salário OU concessão de outro
beneficio não prejudicará a continuidade do recebimento do auxilio-acidente.

§ 4' A perda da audição. em qualquer grau. proporcionará a
concessão do auxilio-acidente. quando. além do reconheCimento de

causalidade entre o trabalho e a doença. for o segurado Impedido de trabalhar

com exposição a ruído. devendo ser utilizadas como parâmetro técnrco. para

aferição da perda auditiva. as normas estabelecidas pela legislação
trabalhista. - (NR)
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Art. 2° Esta Le. entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposição tem por objetivo assegurar que o
beneficio de auxílio-acidente seja pago cumulativamente com o de aposentadoria

ou pensão. como antenormente ocorria conforme previsto na Lei nO 8.213, de 24
de julho de 1991.

Com o advento da Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de
1997. o auxilio-acidente perdeu seu caráter vitalício. passando a ser devido

somente até "a véspera do inicio de qualquer aposentadoria ou até a data do

obtto do segurado". conforme nova redação dada ao art. 86, § 1°, da Lei nO

8.213/91. No entanto. a Lei nO 9.528/97 não deu tratamento coerente á matéria,

pOIS não realizou a necessária modificação no art. 124 da Lei nO 8.213/91. o qual

continua permitindo a acumulação dos mencionados beneficios. Assim, prevê o
refendo dispositivo:

~Art. 124. Sa/IlO no caso de d/fero adquirido, não é pennffldo o

rece-bimenta ecnlunto dos segumtes beneficios da PrevidênCia Social.

1- aposentadana e auxiJiO<Joença;

1/ - maIs de uma aposentadoria:

lIf - Bposentadona e abono de permsf!ênaa em serwço;

IV - safano·matemldade e BuxÍ/lo-doença.

'oi - mais ae um aUxlilo-aCldente

VI - m8J5 de uma oensão aelxaaa Dor cónJlJge ou compannelfQ

ressaJVaao o OlreJto de> opçáo peja mais vantajosa

Parágrafo ÚntCO lÊ vedado o recebimento conJUnto do seguro

desemprego com qualquer beneficIo de prestação conbnuada" da Previdência SOCIal. exceto

pensão por morte ou auxilio·aCldente ~

A redação proposta ao art. 86 da Lei nO 8.213/91, nos

1ermos do projeto de lei que ora apresentamos, além de dirimir as dividas e

incoeréncias introduzidas pela Lei nO 9.528197. restabelece o caráter vitalicio do

benefício. proporcionando seu recebimento conjunto com aposentadoria ou

pensão.

AdemaiS, a proposição aperfeiçoa a redação do § 4° do

dispositivo em tela. a fim de especificar que a aferição das perdas auditivas, para

efeito do reconheCimento da causalidade entre o trabalho e a doença. deve tomar

como base parâmetros tecnicos previstos na legislação trabalhista.

Ante o exposto e considerando a Importância dessa nossa

proposição. esperamos contar com o apoio dos ilustres membros desta Casa

pam garantir a sua aprovação.

Sala das Sessões. em.21 de ,1\tC'--C-0 de 1999
t

~ ~':::-" .~:loJ~l... ',1, "í\\I\.\.'\

Deputada ÁNbELA GUADAGNIN

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAm'os -CeDI

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE BENEFíCIOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCLó,.S.

TiTULam
Do Regime Geral de Previdência Social

CAPiTULO 11
Das Prestações em Geral

SEÇÃO Y
Dos Beneficios

........................................................, ,

SUBSEÇAoXI
Do Auxilio-Acidente

An. 8() - li auxilIO-acidente sera concedido. como indenizacão. ao se!!UTado
quando. apos consohdacão das lesões decorrentes de acidente de q~aiquer naTurezo.
resultar seqüelas que Imphquem redução da capacidade para o trabalho que
habnualmente exercia

* .-trtl~O. "Wpllf". {.~Wll rt'daç-Jo dada nda Ler 1: 11.5':.\ dt' /O r: 199-,

§ 1" O amillio-acldente mensal correspondera a cinqüenta por cento do salari(l
de-beneficio e sera devido. observado o disposto no § 5°. ate a vespera do Inicio de
qualquer aposentadoria ou ate a data do óbito do seQUTado.

* .\' lO com redação dada pela Ler nO 9.528. dt' la 12199-.

§ 2° O auxilio-acidente sera devido a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxilio-doença independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido
pelo acidentado. vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

*J ~"cnm redação dada pela Lt!1 n6 9.52/S. de lO 12 199-.

§ 3° O recebimento de salário ou concessão de ourro beneficio. exceto de
aposentadoria observado o disposto no § 5"_ não prejudicaríl a continuidade do
recebimento do auxilio-acidente.

*§ 3" com redaçiJ.o dada pela Lei n° 9.528. de 10 J2 J99:.

§ 4° A perda da audição, em qualquer grau.. somente proporcionaríl a concessão
do auxilio-acidente, quando. alem do reconhecimento de causalidade enrre o rrabalho e
a doença, resultar. comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o
rrabalho que habimalmente exercia.

* § ·r'com redar,:ão dada pela Lei nO 9.528. de 10 12 199-.
§ 5° (VETADO)
* Ji 5"vetadQ pela Lei n'"'9.528. de la 12 199-.

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

SEÇÃO VIll
Das DISpOSições Diversa.; Relativas as Prestações

Art. 124 - Salvo no caso de direito adquirido_ não e pennitido o recebimento
conjunto dos seguintes beneficios da Previdência Social:

1 - aposentadoria e auxilio-doença:
11 - mais de uma aposentadoria:
* inCISO II com redação dada pela Lei nl' 9.03:. de 2~ 0-1 1995.
III - aposentadoria e abono de permanência em serviço:
IV - salário-matemidade e amdlio-doença:
* IncISO n'acreSCido pela Lei nO 9.032. de 280-1 1995.

V - mais de um auxilio-acidente:
* Incl.'iO ,. acreSCido pela LlJJ 11<' 9.03::. dtO ::r.; (I~ 19lJ5

VI - mais de uma pensão deixada por cônJuge ou companheiro. ressalvado o
direito de opção pela mais vantajosa

* InCISO r7 acre.~cltio pela l.tJlll'·Y.03:. dt:;::' fi'; jfJ';I5

Paragrafo único. E vedado o recebimento conJunto do seguro-desemprego com
qualquer beneficio de prestação continuada da Prc\'idéncia Social. exceto pensão por
mone ou amdlio-acidente

* ParágrO;loacrescldope!u L"n n"9.03':. de :.\ (J,.J 11)95

PROJETO DE LEI N2. 413, DE 1999
(Da Sra_ Angela Guadagnin)

Acrescenta inciso ao art. 129 da Lei n2 8.213, de 24 de julho de
1991.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO;
DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART_ 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1° O art. 129 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991,
iica acrescido do seguinte inciso li-A:

"II-A - A apuração das seqúelas e a determinação da
redução da capacidade laboral, decorrente de acidentes do trabalho alou

doenças do trabalho elou profissional. na via judicial, deverá ser procedida por
médico especializado em medicina ocupacional, com a realização obrigatória
de vistoria técnica no ambiente de trabalho:

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO

A atual redação do art. 129 da Lei nO 8.213, de 24 de julho

de 1991, não exige expressamente especialização médica para fins de pericia

judiciai das seqüelas decorrentes de acidentes no trabalho ou de doenças

profissionais, fato que se contrapõe às normas previstas na legislação trabalhista,

especialmente quanto à caracterização de insalubridade e periculosidade das

atividades profissionais.

A proposição em tela tem, portanto, o mérito de procurar
garantir que a especialização médica seja obrigatória. além de exigir vistoria

técnica no ambiente do trabalho para comprovação da exposição às condições

agressivas à saúde ou à integridade física do trabalhador.

Em face da inegável importáncia dessa nossa proposição,

esperamos contar com o apoio dos ilustres Pares para que seja assegurada a

sua aprovação.

I - cobertura do valor de cada cheque emitido pelos ciientes em

favor de terceiros (pessoas físicas ou jurldÍC8S), em caso de falta

de provisAo de fundos até o villÔr de 40.000 (quarenta mil) UFIR

e ressarcimento desse valor a quem recebeu o cheque no prazo

de 30 dias, a partir da verificaçio da falta de fundos pelos

bancos;

§ 1° O silllema bancário 88 associará a seguradoras privadas a

fim de poder prover os fundos necessários para o cumprimento

da obrigatoriedade contida no Inciso I e tomará as providências

legais junto aos clientes em débito.

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

Sala dasse~março de 1999.
, '

MARCELO BARBIERI
Deputado Federal- PMDB/SP

TÍTULO IV
Das Disposições Finais eTransitórias

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE BENEFicIOS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 129 - Os litígios emedidas cautelares relativos a acídentes do trabalho serão
apreciados:

I - na esfera adminIstrativa. pelos órgãos da Previdência Socia1, segundo as
regras eprazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na vía judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito
sumarissimo, inclusive durante as ferias forenses, mediante petição instruída pela
prova de efetiva notificação do evento à Previdência Socia1, através da Comunicação
de Acidente do Trabalho - CAT.

Parágrafo, único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é
isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência

Art. 130 - Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o
prazo a que se refere o art.730 do Código de Processo Civil é de trinta dias.

* Artigo com redação dada pela Lei n·9.528. de 10/12/1997.

Sala das Sessões, em '1 de O~

~<{\'f' ~ ~i, f~
'. ~~;,., J C ,\,10fV\N\

Deputada ÂNGE:LA GUADh:GNIN\\ \}

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESfUDOS LEGISLATIVOS-CeDI

de 199.

JUSTIFICATIVA

Constata-se que todas as vezes que um cheque é emitido sem provisão de

fundos, quem fica com o prejuízo é quem recebe o cheque, quer seja pessoa

física ou jurídica. Apesar de muitos se precaverem, consultando as instituições

que cadastram indivíduos pelo CPF, como O SERASA ( e que fornecem as

suas listas aos bancos), antes de aceitarem um cheque, nem sempre

conseguem evitar o recebimento de cheques sem fundos. Por outro lado, os

bancos que cadastram os clientes, e portanto dispõem de multas ínformações

atualizadas sobre eles, e que lhes fomecem os talões de cheque após

aPi'9vação dos seus cadastros, náo sofrem qualquer prejuízo ou sanção. Este

é o principal motivo pelo qual os bancos náo são suficientemente exigentes e

seletivos quanto aos seus clientes e quanto à concessão a eles de talões de

cheque, não lhes cabendo legalmente, nenhuma parcela de responsabilidade

financeira, em caso do uso inadequado dos cheques. Pelo contrário, os

bancos cobram taxas e impostos como o IOF dos clientes e devolvem os

cheques sem qualquer õnus para as instituições bancárias. Além disso, como

estas cobram por quaisquer serviços aos clientes, somente a manutenção das

contas jã lhes fornece renda mensal por cliente, mínima que seja. Hoje, o

cheque, apesar de uso frequente no Brasil, é uma moeda sem legitimídade e

desmoralizado, na medida em que a coletividade está exposta a prejuízos

quando cheques sem fundos lhes é passado, sem a contrapartida do sistema

bancário, o que contraria os objetivos contidos no "caput' do artigo 192 da

Constituição Federal que recepcionou a Lei N° 4.595 de 31 de dezembro de

1964, que 'dispõe sobre a Política e as Instituições monetárias, bancárias e

creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências'

PROJETO DE LEI N~ 422, DE 1999
(Do Sr. Marcelo Barbieri)

Dispõe sobre a assocíaçao do Setor Bancário a seguradoras
privadas para dar cobertura a cheques emitidos por clientes.

(AS COMISSõES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MeRITO); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

o Cong",!,so Nacional decreta:

Art. 1° Ficam as instituições bancárias oficiais e privadas

responsáveis pelos cheques emitidos pelos seus respectivos

clientes no que diz respeito à:

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C.D~·

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e'Financeira

CAPÍTULO IV
Do Sistema Financeiro Nacional

Art. 192 - O sistema fmanceiro nacional, estruturado de fonna a promover o
desenvolvimento equilibrado do Pais e a ser"ír aos interesses da coletividade. será
regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre:

I - a autorização para o ftntcionamento das instituições fmimceiras, assegurado às
instituições bancárias oficiais e privadas acesso a todos os instrumentos do mercado
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financeiro bancário, sendo vedada a essas instituições a participação em atividades não
previstas na autorização de que trata este inciso;

11 - autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro. resseguro,
previdência e capitalização. bem como do órgão oficial fiscalizador;

1II - as condições para a participação do capital estrangeiro nas instituições a que
se referem os incisos anteriores, tendo em vista, especialmente:

a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais;
IV - a organização, o funcionamento e as atribuições do Banco Central e demais

instituições fmanceiras públicas e privadas; .
V - os requisitos para a designação de membros da diretoria do banco central e

demais instituições fmanceiras, bem como seus impedimentos apâs o exercicio do
cargo~ .

VI - a criação de fundo ou seguro, com o objetivo de proteger a economia
popular, garantindo créditos, aplicações e depósitos até determinado valor, vedada a
participação de recursos da União;

VII - os critérios restritivos da transferência de poupança de regiões com renda
inferior á média nacional para outras de maior desenvolvimento;

VIII - o funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos para que
possam ter condições de operacionalidade e estruturação próprias das instituições
fmanceiras.

§ 10 A autorização a que se referem os incisos 1 e II será inegociãveI e
intransferiveL perntitida a transmissão do controle da pessoa juridica titular, e
concedida sem ônus. na forma da lei do sistema fmJlllceiro nacional, a pessoa juridica
cujos diretores tenham capacidade técnica e reputação ilibada e que .coJ1lprove
capacidade econômica compativel com o empreendimento.

§ 2' Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter regional,
de responsabilidade da União. serão depositados em suas instituições regionais de
crédito e por elas aplicados.

§ 3' As taxas de juros reais. nelas incluídas comissões e quaisquer outras
remunerações direta ou indiretamente referidas á concessão de crédito. não poderão ser
superiores a doze por cento ao ano: a cobrança acUDa deste limite será conceItuada
como crime de usura punido. em todas as suas modalidades. nos terinos que a lei
determinar.

LEI N° 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

DISPÕE SOBRE A pOLíTICA E AS INSTITUIÇÕES
MONETÁRIAS, BANCÁRJAS E CREDITíCIAS, CRIA O
CONSELHO MONETÁRlO NACIONAL E DÁ OUIRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPíTULO I
Do Sistema Financeiro Naciônal

Art. 10 - O Sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente
Lei, será constituído:

I - do Conselho Monetário Nacional;
II - do Banco Central do Brasil;
m - do Banco do Brasil S.A.;
N - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;
V - das demais instituições financeiras públicas e privadas.

PROJETO DE LEI ~l: 426. DE 1999
mo ~r. Rubens Bueno I

PerrnJ. te a ãeàuçáo OI::: aespesez co:;. ó..Luguel nc cáJ.c;;,:"':- a:: :l.mpos':.-:.'
ãe renda.

(AS COMISSõES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (M~RITO); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 - Fica dedutivel. na determinação da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa fisica, a despesa do contribuinte com o aluguel de sua
moradia.

Art. 2 o - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei
em 60 (sessenta) dias. contados a partir de sua publicação.

Art. 3 Q - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art, 4 Q - Revogam~se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÂO

A filosofia que respalda o imposto de renda. tomando-o. como
dizem, á unanimidade. os que se debruçaram sobre o assunto. o imposto justo por
exceléncia. é que' cabe tributar (progressivamente. aliás) apenas os rendimentos liquidas
de valores necessários a que se tenha uma vida digna de viver. dum lado. e igualmente
hquidos dos valores necessários a que se tenha condições de trabalho produtivo. doutro

'Neste caso. por exemplo. se encontram os momantes gastoS com
educação. pois que não se pode trabalhar sem que se saiba como

~aQueie. por exemplC'. se encontra o pagamento da prestaçãr.
com a aqUlslçào cz moradia orODna. DOIS que nào se considera digne' "\'\ver ôeo31xo da
pome"

Ora. se a mencIOnada orestação e dedutJ"e:. "a romon" oe\'en2.
sê~lo o aiuRUe: .4..rin.a;. não na nenhuma diferença entre um e outro ouanao se trata dt
propIciar c~nôicõe5 melhores para obtenção oum teto para morar .

Esta flagrame in.iustiça se da duplamente. Quem não tem
condições financeiras para comprar imoveI. nem mesmo para habitá-lo e. de regra. mais
necessitado de quem a tem. São exatamente aqueles que não contam com o benelicio da
dedução. Estes. ao conrrmo. em princípio mais ricos. compram casa l' subsidiadamente"
Indiretamente lUe mesmo com o produto do imposto a maior pago pelos desafortUnados
inquilinos

Enfim. como a casa propna. pode.se dizer. e o sonho da
praticamente totalidade dos brasileiros que não a tem, desnecessário se toma dizer que a
diminuição do valor do aluguel no bolso do cidadão é aumento automático de poupança
para aquisição da moradia. Isto redunda em incremento da atividade econômica. com
decorrente geração de empregos de que tanto se carece.

Ante esses fatos irretorquíveis, contamos com o apoio
inestimável de nossos Pares neste Congresso Nacional, para a aprovação da presente
proposta.

Este projeto está sendo reapresentado em homenagem ao
Deputado Welson Gasparini, autor da idéia.

Sala das Sessões. em.2'ti de março de 1999.

I~~""----
RUDens Buene

Deomaào Feaera

PROJETO DE LEI N2455. DE 1999
(Do Sr. Euio Bacei)

Proíbe divulgaçao na 2rnprensa dos nomes de devedores
~~~ei~~~~=:~' antes de sentença judícial e dá outras

(AS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS'
~I~E CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24;

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

. Art. 1° - Acresce parágrafo segundo ao artigo 42 da
LeI 8.078 de 11/09/1990, que passa a ser o seguinte:

Art. 42 - Na cobrança (1e débitos o consumidor
inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

§ ]0 .

§ 2° - é vedada a divulgação do nome do
consumidor inadimplente em órgão de imprensa. exceto após
decisão judicial

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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JUSTIFICATIVA

Este projeto de lei pretende proteger o consumidor
de eventual exposição pública pela imprensa de sua inadimplência,
que possa ainda ser questionada em juízo.

Muitas vezes, a divulgação do IlOme do devedor em
órgãos de imprensa serve como forma de ameaça e
constrangimento, conforme expressa no caput do artigo 42 desta lei.

Sal~ das sessões;li/7/99.

......,,-~..;
___ ç. ~ ·0

~,,:~~-:F.,.ç:.~

Deputado ENIO BACCI
PDTIRS

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C.DI"

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO
CONSUMIDOR E DÁ OLtRAS
PROVIDÉ~CIAS

TiTULO!
Dos Úlrellos do Consumidor

CAPiTULO V
Das Práticas Comerciais

..........................................................................................................................
SEÇÃO v

Da Cobrança de Dívídas

Art. 42 • Na cobrança de débitos o consumidor inadimplente não será exposto a
ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, lCreS4:ido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
............................................................................................................................
..........................................................................................................................

PROJETO DE LEI N~ 491. DE 1999
(Do Sr. Enio Baccil

Fixa em 10 (dez) dias o prazo para impugnação d~ assiattncia e
dá outras providências.

(A COHISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
II) .

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Altera o artigo 51 da Lei 5.869 de
11/01/1973, que passa a ter a seguinte redação:

Art 51 - NÃO nA VENDO IMpuGNAdo
DENTRO DE 10 (DEZ) DIAS. o PEDIDO DO ASSISTENTE
SERÁ DEFERIDO. se qualquer das partts alegar, no DIIiIIrtD,
que falece ao assistente interesse jllridico para imervir a bmI •
assistido, o jui4:,

I .

11 .

III .

Art 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

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

JUSTIFICATIVA

Este projeto pretende dobrar o prazo de 5
(cinco, dias para 10 (deZl dias. par!! eventual impugnação de
pedido de habilitação de assistência.

Muitas .vezes, a solicitação de .aSsistência.
necessita de estudo e análise aprofundada das partes. para decidir
eventual impugnação.

Lamentavelmente. os prazos para os advogados
são fatais, mas prazos para magistrados são constantemente
desrespeitados, muitos sob ajustificativa de acúmulo de trabalho.

Ampliar o prazo para advogados é facilitar o
trabalho destes profissionais. também em função do excesso de
trabalho.

Sala das sessões,u/Oj/ 99.

-Deputado ENIO BACC/
PDTIRS

MLEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA '
COOIlDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAtIVos - CeDI"

LEI N" 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

INSTITUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

!..!VRO:
Do f'rocesso de Conneclmenw

..........................................................................................................................
TITL"LOli

Das Panes e dos Procuradores
. .

CAPiTULO V
Do Litisconsórcio e da Assistência

..........................................................................................................................
SEÇÃO 11

Da Assistência
..........................................................................................................................

Art. SI - NIo havendo impugnação dentro de 5 (cinco) dias o pedido 'do
_~stente .será def~do: Se qu~quer. das panes alegar, no entanto, 'que falece ao
asslSlente lIl!eresseJuridico para Dttervtr a bem do assistido, o jui2:

. I - determinará, sem suspensão do processo, o desentranhamento da petição e
da ímpUgItlIçIo, a fun de serem autuadas em apenso;

11 - autorizará a produção de provas:
lI1 • decidirá, denlro de S (cinco) dias, o incidente.

• I •••••••••

..........................................................................................................................
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PROJETO DE LEI Nl: 492. DE 1999
(Do SI'. Enio Baccil

Determina citaç30 do autor, quando abandonada causa, sob pena de
extinção do processo e dá outras providéncias.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Altera inciso mdo artigo 267 da Lei
;.869 de 11/01/1973, que pas~a a ter a seguinte redação:

Art. 267 - Extingue-se o processo sem
julgamento do mérito.

I ..

11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

111 - quando, por nlIo promover os atos e
diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais
de 30 (trinta) dias. desde que, devidamente citado parafazê~lo.

Art. ,:lo - Revogam-se as disposições em contrário.

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

JUSTIFICATIVA

o artigo 267. inciso mdiz que, cabe a extinção do
processo quando o autor deixar de efetuar diligências por mais de
30 (trintal dias.

Este projeto determina a necessidade de citação do
autor, marcando-se prazo para diligenciar sob pena de extinção do
processo.

Sala das sessões,~./.f lJ}199.

Deputado ENIO BACCI
PDTIRS

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"'

LEI N° 5.869. DE 11 DE JANEIRO DE 1973

INSTITIlI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

L1VROl
Do Processo de Conheclmenw

..........................................................................................................................
TITIlLOVI

Da Fonnaçào. da Suspensão e da Extinção do Processl'
...........................................................................................................................

CAPiTULO III
Da Extinção do Processo

An.267 - Extingue-se o processo. sem julgamento do mémo;
I - quando o juiz indeferir a petiÇão inicial:

11 - quando ficar parado durante mais de I (um) ano por negligéncia das panes:
III - quando, por não promover os atos e diligéncias que lhe competir, o autor

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias:

PROJETO DE LEI N~ 493. DE 1999
(Do SI'. Enio Baccil

Alterá 1nciso I T
- de ar~1gc 50é de :.P.:. E dá outras

providências.

(A COMISSAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Altera inciso mdo artigo 506 da Lei
5.869 de 1110111973, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 506 - O prazo para interposição do recurso.
aplicável em todos os casos o disposto do artigo 184 e seus
parágrafos, contar-se-á da data:

I , .
n .
III - do 56 (quinto) dia após publicação da

súmula do acórdão no órgão oficiaL

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

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

JUSTIFICATIVA

Este projeto objetiva ampliar prazo recursal.
quando ocorrer a intimação por órgão de imprensa. considerando-se
que muitos advogados. principalmente de comarcas distantes. em
pequenos municípios. têm dificuldade de acesso ao órgão de
imprensa.

Sala das sessões.3.J: IC',I 99.

;::,:- ~- =
~"""?..:5::""?.~_~

"----DejJUtado ENIO BA CCI
PDTIRS

. "LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDESAÇÃO DE ESTFDOS LEGISLATIVOS - CeDI"'

LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

INSTITUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

LIVRO J
Du Processo de ( onheclment<>

....................................................................................................................
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LIVRO IV
Dos Procedimentos Especiais
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CAPITULO I
Das Disposh;õef> Gerais

..........................................................................................................................:..
An. 506 - O prazo para a interpOSIção do recurso. aplicavel em todos os casos

o disposto no an.l 84 e seus paragrafos. contar-se-a da data~

I - da leItura da sentença em audiência:
II _da inumação as pane,. quando a sentença não for proferida em audlêncl~.

111 • da publIcação da sumUla do acordão UI' orgã(' oJiclal.
Parãm'afo unico. ~o prazll para a mlcrposlÇão dCl recurso. 1.1 peucà(,1 sen:.

nrorocolada-em canurio ou sc'gunüt, 'o n0nna àe tlrgamzacào mdtclaflu. ressai\ aào II

JISpOSIO no an.524.
* P(}rãgr~10 Únll.';11 com rtl.JI.l ...'w (k/l.l~ r'l'i<.1 ;".,-'J 1: "',9.~(J. dI} 13 1: /9(1';,

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

...........................................................................................................................
PROJETO DE LEI N,? 496. DE 1999

IDo Sr. Enio Baccil

Altera o inciso 1 do ar~. 1.039 õa Lei n2 5:869 1 de 19;3.

(À COMISsAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Altera inciso I do artigo 1.039 da Lei
5.869 de 11/0111973, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 1.039 - Cessa a eficácia das medidas

cautelares previstas nas várias seções deste capítulo:

1 - se a ação principal mio for proposta em 60
(sessenta) dias, contados da data em que da. decisdo foi intima~o
o impugnante (art. 1.000. parágrafo único), o herdeiro exclurao
(art. 1001) ou o credor não admitido (art. 1018).

11 .

Art 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

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

JUSTIFICA TIV1-

Este projeto de lei define em 60 (sessenta)
dias o período para ingressar com ação principal do inventário.
quando houver sido deferida a medida cautelar. sob pena de cessar a

eficácia da cautelar.

Sala das sessões.'" ~i?;li 99.

TiTULO I
Do> Proc~dlmenH1> Especiais de Jurisdição Contenciosa

........................................................................................................................
CAPÍTULO IX

Do Inventário e da Panilha

SEÇÃ01V
Das Citações e das Impugnações

Art. 1.000 • Concluídas as cItações. abnr-se-a \'ISla as panes. em canono c
pelo prazo comum de lO Idez Idias. para dtzerem sobre as primeIras declarações. Cabe
a pane:

Paragrato umcl..' Juiganàü flrl,,1Ceíl~ntt: a llupugnac,;u,,\ r~ten(la 11\..' numen' ;. \'
!UIZ mandará retificar as pnm~lra, d~c1araçõ~,. :'le acolher (' pediU,'. ú~ qu~ traIJ "
numero 11. nomeara outro mlel1lanante. ohservada a preierênc13 legal YerIlicando que
a disputa sobre a qualIdade de herdeIro. a que alude o numero lIl. conslllUl maIena dc
alta indagação. remetera a pane para 0.5 meIO;:; orómanos ~ sohresrara. ale o lulgamenw
da ação. na entrega do qUinhão que na panilha couher ao herdeIro admirídl1' -

An.l.OO I - Aquel~ que s~ Juigar prelerido podem demandar a wa admIssão nl'

inventário. requerendo-o antes da panilha. Ouvidas as panes no prazo de lO (dez) .lIa'>.
o juiz decidirá. Se não acolher o pedido. remeterá o requerente para os melOS
ordinários. mandando reservar. em poder do invemariame. o quinhão do herdeiro
e\clUIdo até que se d~clda o hUglo

SEÇÀOVII
Do Pagamento das Dividas

An. 1.018 - Não havendo concordância de todas as partes sobr~ o pedido de
pagamento feito pelo credor. será ele remetido para os meios ordinários.

Parágrafo tinico. O juiz mandará. porém. reservar em poder do inventariame
bens suJicientes para pagar o credor. quando a divida constar de documento que
comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

SEÇÃO X
Das Disposições Comoos às Seções Precedentes

Art. 1.039· Cessa a eficacia das medidas cautelares previstas nas várias seções
deste Capitulo:

. • I - ~e aação nãofor proposta em 30 (trinta) dias. contados da data em que da
dectsao fOI mtunado o unpugnante {an.l 000. paragrafo tintco I. o herdeiro excluido
(an.I.OOll ou o credor não admitido lan.1.018):

11 • se o juiz declarar extinto o processo de inventario com ou sem jull!arncmo
do mertlo. -

PROJETO DE LEI !\'!! 523. DE 1999
IDo Sr. Padre Roquel

Depllt~do ENIO BACCl
PDTIRS

~ ••'= -:-ç..... -- ..
Altera o art1.go 5Ç àa Le:. 9.7C':', àe 18 de novemoro õe 1996.

(ÀS COMíSSOES DE AGRICULTURA E POLITICA RURAL; DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇ/iO E SEllVIÇO PUBLICO; E DE CONSTITUIÇAU' E JUSTIÇ~ E
DE HEDAÇll.O (ART. 54) - ART. 24, II)

"LEGISLACÃO CITADA A!'iEXADA I'ELA
COORDE:\AC.;'O DE ESTt'DOS LEGISLI,TIYOS - CeDI"

I
LEI N° 5.869. DE 11 DE JANEIRO DE 1973

INSTITUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

............ , , .

o CONGRESSO 1"ACION."J. decreta:

. Art. l° - O artigo 5° da Lei 9.701, de 18 de novembro de 1998. que
alterou o ano 1° do Decreto-Lei nO 1.166, de 15 de abril de 1971, passa a
vigorar com a seguinte redaçio:
"Art. 5° • Para efeito da cobrança da contribuição sindical rural prevista no art
149 da Constituição Federal e arts 578 a 591 da Consolidação das Leis do
Trabalho, considera-se:

I -trabalhador rural:
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a) pessoa Rsica que presta serviço a empregador rural mediante
lCII1IIIlmIÇlo de qualquer espél:ie;

b) quem, proprietário ou nfto, trabalhe em imóvel de átca não superior a
quMro módulos rurais da respectiva região, individualmente ou em regime de
-ma fltlliliar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma
flltÚlia, iDdispcnslivel à própria subsistancia e exercido em condições de
lt1Úl1Ia ~ia e colaboração. ainda que com a ajuda eventual de
terceiros.

11- empresário ou empregador rural:
aI a pessoa fisica ou juridica que, tendo empregado. empreende, a

qualquer titulo, atividade econômica rural;
bl quem. proprietário ou não, e mesmo sem empregado. em regime de

economia familiar. explore imóvel rural que lhe absorva toda a força de
1nbaIho e lhe 1!3fIIIlta a subsistência e proj!1"esso social e econômico em àrea
superior a quatro módulos rurais da respectiva região:

cI os proprietários de mais de um imóvel rural. desde que a soma de
suas àreas seja superior a quatro módulos rurais da respectiva região."

An. ~' - Esta LeI entra em vigor na dala de sua publicacãc

Art. ~' - Re"ogam-se as dIsposições em contr:ino

JUSTIFICATIVA:

o enquadramento do trabalhador e empregador rural foi defmido pelo
Decreto-Lei n° 1.166. de 1971. O trabalhador rural também é conhecido como
agricultor familiar ou pequeno produtor.

Ocorre que. nos últimos anos. ao defutir os critérios de enquadramento
dê quem é trabalhador rural. o governo. através de Resoluções do Banco
Centllll e Portarias do Minis!ério da Agricultura, tem defmido como
agricultores familiares os produtores que explorem imóveis com àrea não
superior a quatro módulos rurais da respectiva região.

A Resolução n° 2.191, de 24 de agosto de 1995, do Banco Central. é um
exemplo disso. Ao estabelecer as normas para o crédito rural, instituindo o
Programa NllCional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), o
governo classificou como trabalhador rural o agricultor que explore imóvel
rural de área não superior a quatro módulos da respectiva região.

Assim, os dispositivos legais utilizados para fms de execução da politica
agriro1a pelo governo federal deixam claro que trabalhadores rurais são os
produtores que vivem de seu próprio trabalho familiar, separando-os daqueles
que COIItratam empregados para tal ou que explorem àrea superiores a quatro
módulos. que são enquadrados como empregadores.

Porém, para fms de enquadramento sindical e de cobrança da
COIMribuiçio sindical rural persistem dispositivos que conllitarn com os
adotados na política agrícola No fmal de 1998, o governo federal incluiu wn
artigo na Medida Provisória 1.674. transformada em lei na 9.701198. alternado
O ano 10 do Decreto Lei n° 1.166'71. aumentando de um para dois módulos o
critério de enquadramento do trabalhador rural. Como se vê. o problema não
foi resolvido e a incompatibilidade legislativa continua.

Com o intuito de dirimir esta dicotomia apresento o presente pr~ieto de
leI que pretende compatibilizar "' legislação do enquaàramemo smdical rural
com as normas adotadas na execucão da política agrícola.

.' .48'1,';
?ala das ~essões. em !1Jíde-illill!;a de 1999

.,..""---' .
..,>. ,
-z-~.

DeputadoPAD~QLTE

LEGISLAC.:\O CITADA ANEXADA PELA
COORDE:-;AC.:\O DE I:Sn.-DOS LI:GISLATIVOS· CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPiTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEçAoI
Dos Princípios Gerais

..........................................................................................#< ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 149 - Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no dominio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
económicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas àreas, observado o
disposto nos artigos 146.111. e 150.1 e Ill. e sem prejuizo do previsto no art. 195. § 60

•

relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
Parágrafo uruco. Os Estados. o Distrito Federal e os Municipios poderão instituir

contribuição. cobrada de seus servidores. para o custeio. em beneficio destes. de
sistemas de previdência e assislêncla social.

CONSOLIDAÇ.~O DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO-LEI "\·5.452. DE OI DE :\lAIO DE 1943

APRO\' A A CONSOLIDAÇAo DAS LEIS DO TRABALHCl

TÍTULO V
Da OrganIzação Sindical

CAPiTULO 1TI
Da Contribuição Sindical

SEÇÃO 1
Da Fixação e do Recolhimento da Contribuição Sindical

Art. 578 - As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas
referidas entidades serão, sob a denominação de ·contribuição sindical", pagas.
recolhidas e aplicadas na fonna estabelecida neste Capitulo.

Art. 579 - A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de
urna de!erminada ca!egoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em
favor do Sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou. inexistindo
este. na confonnidade do disposto no art.591.

* Art. 5-9 com redação dada pejo Decrelll-Iel nV :2ti. de ':.1\ 02 196-,

Art. 580 - A conuibuição sindical será recolhida. de urna só vez. anualmente. e
consistirá:

* Art. 580. mClSO I com redação dada pela LeI n" 6.386. de 09 12 1976.
I - na imponância correspondente a remuneração de I lwn I dia de trabalho. para

os empregados, qualquer que seja a fonna da referida remuneração:
* InCISO I com rl1daçào daáa pl?ia LeI nC 6.3~6. de 09 J; 19"(.
II - para OS agentes ou trabalhadores autônomos e para os profiSSIOnais liberais

numa importância correspondente a 30', luinta por centol do maior ,alor-de.
referência fixado pelo Poder Executi\'o. vIgente a epoca em que e denda "
~ontribuição sindical: arredondadJ par:1 (';5 ~J)l" 'hum cruzem..)! 3. rraci'H,' l"l'n.:ntur_
eXIstente,

1:, - í':J.:';J. t':- t:mpn:~..tlhlr... tlUii ... 1:11;t1.':l..:.n ..::... rr,)~\\r(h\n,l: ~.l ~a"n..:. ~""::..l: ...i ••

',::: ... ",...·:-:l;,r;,:.~.: r~::L~~r~i~:. :;.~ '.<"~'''::'\.:' .:,j!1~~ '. ',ln; ...~ ..;iJ ti ..• ·;~.h·

;:~!ul\al~mt:;'>. mt:dmntt: t.1 arh..:a~':hl ~~. ailYUll[:J.:. t:\m;;.lmlt: .. S.:gUInll,.' lat'ld.:

Pr\'!J.r~$$I\':

CLASSES DE CAPITAl.. ALlQUOTA (00)

I - Alé 15(1 vezes o maiof\alor-de-referéncia 0.8
2- Acima de ISO, atê 1.500 vezes o maior \'alor-de-referência 0,2
3 - Acima de 1.500. até 150.000 vezes o maior \'alor-de- 0.1
referência
4 - Acima de 150.000, até 800.000 vezes o maior valor-de- 0,02

I referência
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An. 589 - Da imponãncia da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os
seguintes créditos pela Caixo Econômica Federal. no forma das instruções que forem
expedIdas pelo \linislro do Trabalho

'" An. 5R9 com redacão da";.; páa l.c""; n' (,.3.\(;. J~' (ri t: J9-(~.

I - 5~o (cinco por cenh.ll para a Confederaçào correspondente'
11 - 15% (quinze por cento I para o Federação:
III - 60~0lsessenta por cento I paT3 o Sindicato respeclt\'o.
An. 590 - Inexistindo L·onfederacãtl. l' vercentual prevIsto 0(1 Item i do anlgt1

antenor caberã aFedera..:àl' rt=r'it:5c:matT\ a á(l gruP(l

~ 1~ :'\a faila à~ reüern.:.:...l 11 percentual 3 dn de::.ttn~h:ill CUOt::T3 ~ \'·l'ntr:lJ~ra.;ih

corres.pondeme a mesma cat":~l)n:.l t:t:~\nómtca ou ÇlrottsstOnUt

Art. 58; - O recotrumento da comribuição síndlcal dos empregadores ctetuar-5r:-;.:
no mês de janeiro de cada ano. ou. para 05 que venham a estabelecer-se apos aquele
més. na ocasião em que requeiram às repartições o registro ou a hcença para o
~xercicio da respectiva atividade,

'" ...In :;6- com rt:du~Jo J;,J,i.tpda L~'l" '(.3~6. ,/,.' O') i= 19-6.

An. 588 - A Caixa Econômica Federal manterá conta correme intitulada
"Depósitos da Arrecadação do Contribuição Sindical", em nome de cada uma das
entidades sindicais beneficiadas. cabendo ao Ministério do Trabalho cientificã-la das
ocorréncias peninentes á vida administrati\'a dessas entidades.

., Art. 58Ji com redaçiin dada pela i.er nD 6.386. de: 09 12 19-6.

§ JO Os saques na coma corrente referida no "caput" deste anigo tàr-se-ão
mediante ordem bancrna ou cheque com as assinaturas conjumas do Presidente e do
Tesoureiro da entidade sindical

*§ /"com redação dadapt!la LeI n t 6.38(,. de 09 I: 19-ó,

§ :0 A Caixa Econômica Federal remeterá. mensalmente. a cada entidade
sindi~a1. um e..... trato di:). re$n~cti\ a conta CL'rrem~. e. quando solicitado. a(l~ orgàos d.·
\hntsteno do Trabalh, .

... -: r~uanJp-, -' ..:~ r:mPT~~J.I.HI: :.lg~nh .... ('L: trahal'nador;;::- aUWm'mlj~

rrlllíhlonal~ ili"l~W.b ' r,:,:,\jnt~l~~W 5;,r~ -eú~IUadll pelt\:' pWJ.'n(I~. cilrelam~nt;; ..i"

t::;;tai'dt:Ctmenlll arrecaJad•. I:'

Inl~~ar:1, ~ ':" ... .:.. a~;:':;JJ~.h.1l1r~: ...:' '- Jl\:!;: CCllnI..1mICU;", t:51;l,JU:.l:·. T; ..

Ill':JiIIlJl1t::- ono:.: lnt:\btam ll;-- r:::ta['el;;:.;mlentllS rr~\ IStll$ o., . capu;:" dest;: amgl

organizada pelos respectivos Sindicatos, e na faita destes, pelas federações ou
confederações coordenadoras da cate2oria.

• Art. 584 Cóm reúação dada psla lei-n° 6.386. de 09 1119';'6.

An. 585 - Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição
sindical unicamente ã entidade sindical representativa da respecliva profissão. desde
que a exerça, efetiv·amente. na firma ou empresa e como tal sejam nelas registrados.

'" Ar!. 5'$} com r..'âa';iJu dada nt!i", Lê: n" (,.386. d~' (!!J !:: I(r(..
Parãgrafo unico. )';a hIpÓtese referida neste anigo. ã vista da manifestação do

comnbumte e da eXIbição da prov'a de qUllação da comnbUlção. dada por Sind,cato de

profissionais liberais. o empregador deixara de efetuar. no salário do contribuinte. o
descomo a que se ref-er-e o ano 58~,

.. !'ari1f;raú, limei) com rt:.'.i.J.:Jo aaJa pt:!i..: tL~~ n' 63\(,. de ()f) I:: 19-(.

Art, 5~t' - :\ conmoUlçào sinálcal s~ra recolhida nos meses fixados no present...
Capilulo. a Caixa EconômIca Federal. ao Banco do Brasil S:A. ou ao;
estnbelecimemo5 bnnC3rl(l5 nacionais Inte2TanteS do SIstema de Arrecadação d(\~

Tríbuto$ FederaIS. 4.'-- qual:;. de acorào c~m Instruções expedídas pelo Conselh(l
~lonetam.' ~aC'lonai. n:p35Saràt' J (ai\.3. Económlc;,: Federa! as lmI'OnanCI:::.·
:mec3à3à~

~ ·:":.5'··~n":"~';":'" .;~....:f'... ,..: .. :·:· ...... ,:."/;:_ .:,- .

§ 3° A contribuição sindical devida pelos empregados e trabalhadores avulso;
será recolhida pelo empregador e pelo Sindicato. respeclivamente.

* f }"cnnt redaciifl d.:,1a rod..: !.(-'! J:' 6,3\{·. Jt' OfJ ;= 19-(.,

:.: ~. >':a falra de enudaJ.;.';-t smdh:ub dr: f:.'7UU :mpt:T1l..lr. (l n.:rcc:=muai quo.; :.lquela.
(a[l~na sera desunadll a "l OOi;,;. c~peclJ.1 Emprego c:= Saiartl\'

* .t' ~. com re':.l.:iio Jú,:.1 (l~'j": .....': J:' ( .3 ~(,. JI.. o'' :~ {l)-'

~ ]." ~ãl"l ha\enJ~, ·Smjl~atl'. n~m entidade SmdlC:.ll d~ grau supenor. '-I

contribuiçào sindIcal serã creditado. Inteeralmeme. á "C~nta Especial Emprego e
Salário". -

An. 581 - Para os tins do item 111 do amgo anterior. as empresas atribuirãu pane
do respectivo capital :is suas sucursaIS. filiais ou agéncias. desde que localizadas fora
da base territorial da emidade sindical representati\'a da atividade econômica do
estabelecimento principal. na proporção das correspondentes operações econômicas.
fazendo a devida comunicação :is Delegacias Regionais do Trabalho. conforme a
localidade da sede da empresa. sucursais. filiais ou agências.

'" Art.581 com redação dadapda ler n"6.386. de 091219';'6.

§ 1° Quando a empresa realizar diversas atividades economtcas. sem que
nenhU/lJa delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada ã
respectiva categoria econômica sendo a contribuição sindical devida á entidade
sindical representativa da mesma categoria. procedendo-se. em relação :is
correspondentes sucursaís. agéncias ou filiais. na forma do presente anigo.

* § r' com rl!dação dada pt!la Lt't II~' (,.3,....·(,. dI.' f)9 1: ]9-(,

: : ..:"5 ~naj3J;,;.:' \,1;". m~tI1ulL1":::- I,L:: nj~\ ~:'lO:l.!.Ii, {.lr'lílgiJ..l.;· 'HI r(.'~l~i.!l' (1;; ~arli.,,"

~\\~l.... \:on:51a~n.m'k (tlm. I.:;J.Dn~: P:I:'.l 'êl~lÍ1' ti, ':J.t~UI' \.1'.: ÜU... trat~ ... Tab~L~

rrllcrt.'j~l\ ... Ct'nst:.lI1i:: J. ll:,:n; ." ~t::'!~. a:tu:, "\;.H,I' rl::~ultar;:: üJ unlicaçáp c·

r~rcentual dt' -lllú ,. j QuarenW r' I:' cemll' :'t)iJr~: 1\ ml.\\ Im:..'nw et:onômlcn r~~lstradl\ n.

eXerCICIO imedtatamentt: amenOí. do que darão conhecimento a respectiva entidadt
sindical ou ã DelegaCia Regional do Trabalho. observados os limites estabelecidos nr
~ ~. deste anigl"l

* ~c 5"com rêdaç'ào aaai.l peia 1.<.', ,.' (..3,.... (,.• d~' 09 1] 19-(..

~ 2° Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de
pruduto. operação ou ohjeti\l) final. para cuja obtenção todas as demais. atividades
"'~lmV1Dam. exclusivamente. em re?lme de conexão timclOnai

An. 582 - Os empregadores são obrigados a descomar. da folha de pagamento de
seus empregados relativa ao més de março de cada ano. a comribuição sindical por
esles devida aos respectiVOS Sindicatos

'" Arr. 582 com redação dada 17chr L€111~ 6.38('. dt' (lti J: 19""";'.
I; ]0 Considera-se I (U~ I dia de trabalho. para efeito de determinação da

Imponãncla a que alude o ilem 1 do ano 580. o eqUIvalem"
... $ I"comreâuçüoa'atia pr1la i.c'l,f (.,3':'6. dt.'M I:: I(rt..
ai a I (Uma, ,Jornada ~onnal de trabalho. ~r.:' ('I pagamenltl 0{1 emnre!?adL' iN fi::1t,'

t'~r unidade de tempo.
"131 3t1lUm trima 3\(I;:,llliJ quanu:.l oen:dHda n~' m~:, antt:rh':'. ~ ..' a ~t:munerat:à'

i(\r naca por tarefa. emoreaatia l'll c(lml~:,àl"

~- ~~; lJuand(l l' salano t(lr oa~(l em utiltdad=::;. (\U n',I,": caso~ em qUI: t.' ~mpregadl.'
r~.::.:r.i.\. habuua\m-entt. f!\'n-etas.' a ~(\mnt'U\cl.'1\' sindica' .;:(\..-re'F!'Ionder~:.l t 31.ll um trmw
3\ \.':' I da Imponância q~t: Il\er st:T\ IJO ti:.: blliit:. nL' rni:s o:: .I~elro. para a cuntriouiçat'
dl' emprt:gado a Pre\'idén~la Socll.li

•. : /.·"mr..·..:..:~.1IJ..i(.1.111rl.-·i.:1.·.I.·:,: I._~'~. d..:/lt:'::;' i-r

~ 6Co Excluem-se d::l regra ào S5': as entidades ou instituições que comprovarem.
arra\'';s de requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho. que não exercem
atividade econômica com tins lucnlti\(ls

,. :' (,. com r ..·dar;ii,) d.ziJa p.:i.J ,,..'; n" (-.3~I. • .i~. Ó<) 12 I'rc-.

independemememe do capital social da firma ou empresa. ficando. do mesmo modo.
estabelecido o capital equivalente a 800.001.1 (oitocentas mil I \'eze; o maior valor-de
referéncla. para efeito do cálculo de contribuição má.xlma. respenada a Tabela
progreSSIva constante do Item 11 J

.... _~ L-lJmrr:J.:J,;,üIJu.Ju..:nr1iI.1Lt.'lIl'·-.fJ--. de-{I/ /: f')':'

§ -r (13- agente:- (l~ trabalhaáor~~ autónOO1('i:, ~ \.\:- protlSSlOnals hberal5,
oJfi!amz.ado"6 em firma (lu empresa. com capita\ soeml reg.\suado. recolherão
...(-.ntrihUl~:1o ~injl.:al ti,: :.I~l'rJll ('l.'m a Tar;:;a pfl'gr~S~I\:i;j Ut.:;:;,,: T~~o:rt" 1..'1 Item n:

§ 1° A contribuição sindical prevista na Tabela constante do ilem 111 deste artigo
corresponderá á soma da aplicação das aliquotas sobre a porção do capital distribuido
em cada classe, observados os respectivos limites.

... § I" CDm redação dada pela L~t n" 6.386. de 09 I:! /9í6.
§ 2' Para efeito do cálculo de que trata a Tabela progressiva insena no nem 111

deste artieo. considerar-se-á o valor-de referéncia fixado pelo Poder Executivo,
vi2.eme à dala de competência da conrribuição. arredondando-se para CrS 1.00 (um
c';;zeiro) a fração porventura existeme

... f:' ..'0111 rt!,jJ...·dlJ dl1,j1.J fI<;:/": :.L": 11(!6••~"! d<.: fJ'~ :: 11.0-(

~ '3: E tixado em tít''''(o ISe$Sema P0T cenWI dl' maJOr \alt\f-dc r~t~rêncla. :; que
i.lIude· (\ narag:rafl\ antenoL ;,;, ,ontrÚ:miçà\\ mm1ffia de\'1da oek'$ empregadore..:

. ......................••••...•.......•.•..~L ...•.•.•.•.•......•........•••.•••.....•..•......••....•....•...•••..••.....•.•.........•...

An. 591 - Inexistindo ~indic~to. o percentual previsto no ilem 111 do ano 589 sera
creditado á Federação correspondente á mesma calegoria econômica ou profissional.

* Art. 591 com redaçitodddapela Lei n"6.386. de 09121976. ..

Parágrafo único. Na ~lpólese prevista neste hnigo, caberão à Confederação 05

percentuais previstos nos itens I e II do an.589.
'" Parágrafo umcrJ com repaçã() dadapeia f.er n° 6.386. de 09 12 197 6.

LEI N° 9.701, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1998

DA
DE

DE CÁLCULO
PROGRAMA

A BASE
PARA O

DISPÕE SOBRE
CONTRIBUIÇÃO

An. 583 - O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e
trabalhadores amlsos será efetuado no mês de abril de cada ano. e o relativo aos
agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-ã no més de
fevereiro.

'" An5S.5 com r<:dação dada p.:ia Lei n' 6,3';-6. dtO 09 1:: lire

§ 1° O recolhimento obedecerá ao sistema de guias. de acordo com as instruções
expedidas pelo MiniStro do Trabalho.

!/< .$1·cnmreâ.lçii()dudapclaL~ln':-6.366. dcu9 1219-(...

§ 2" O comprovante de depósito de contribuição sindical será remetido ao
respectivo Sindicalo: na faita deste, a correspondente entidade sindical de grau
superior. e. se for o caso. ao Ministério do Trabalho.

* § 2"com redação daJape1a Lei nO 6.386, de 0911 }9~6.

Art. 584 - Servirá de base para o pagamento da contribuição sindical, pelos
agemes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais. a lista de contribuintes
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Th.1EGRAÇAo SOCIAL - PIS DEVIDA PELAS PESSOAS
JURlDICAS A QUE SE REFERE O § 1° DO ART. 22 DA
LEI ~o 8.212. DE 2-1 DE .fi..ILHO DE 1991. E D.i. Ol'TRAS
PRn\'IDÉ1>:CIAS

realizada em ~],,08.95, rc:-ndo em \l.St3 3:; dtSpOSlções do art. -l", Inciso \'1 da ~ltadiJ
LeI. e dos ans. ~,. e I~ da LeI n -1.829. d" (1;.11 65.

RESOL VEI
.-'ln. 5"· () an l' do Decreto-lei n' 1.166. de 15 de ahril de 1971. passa a vIgorar

com a seguinte redação

"An. I . Para efellO da cobrança da contribUIção sindtcal rural prevista
nl'S am 1-19 da Con;lllUlção Federal e 5')S a 591 da Consolidação das
LeIS do Trabalho. considera-se:
I . trahalhador rural
UI a p~:;.~oa lislca qu~ presta s~r. H.:n a ~mnr~~3ri(lr rural medlantt.'
Tt..·mun;:r~ ..·:ul d~ qualquer eSpeCll:.
"I Jw:n. rmtlrretarhl (lU nã(l, lraoalhe mJf\ ldu.:unlt!'Ol:: 0;1 t:m r,"·~lm ..
Ji.' ;':~\lnl\ml.: lamlitaL ;ls~ml ~m.::ndh.h· 1\ lrahalh,· (]l'~ m-:m[\fl.'"- U..:.
11lt:..;m~. ianuha. tndtspro:nsu\d ,J prüpn.: "un$15ten~1U .: -:'{~rclctll ên
Úll1liJCt\;,.· .. J.: mutua denenàencJíi ~ COla[hlnlcâll UlI1da UU~ com mud:;
r....\ êlllua: J.: terc~lro..-:.

:~ • ~mr; .....;aTto OU empregador rura:
aI ~l P6$O:.l. fh;ica ou juridic3 qut:. t~ndo empn~gad",-. ~mprecndt:. a
qualquer Ululo. atividade econômIca rum!:
h) quem. proprietário ou não. e mesmo sem empregado. em regime de
economia familiar. explore Imóvel rural que lhe absorva toda força de
trabalho e lhe garanta asubsistência e progresso social e econámico em
are::! supenor a dois módulos rurais da respeclI\'J regJàl':
c I os propnetários de mais de um imóvel rural. desde que a soma de
suas arem seja superior a dois módulos-rurais da respectiva região."

An. 6'· FIcam convalidados os atos praticados ~om base na Medida Prnvisória n'
I 67-1·56. de c5 de setembro de 1998.

An. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
An. 8°· Ficam revo2ados o an.5'da Lei n° 7.691. de 15 de dezembro de 1998. e

os ans, I'. c'. e 3' da Lei ;;0 8.398. de 7 de janeiro de 1992.

DECRETO-LEI N° 1.166. DE 15 DE ABRIL DE 1971

DISPÕE SOBRE ENQUADRAMENTO E
CONTRlBUIÇAo SINDICAL RURAL.

An I' - Para efeno da cobrança da contribuição sindIcal rural prevista nos ans
pu da ConstílUlcão Federal e 57~ a 5<)1 da Consolidação das l.c" do Tra~alho.

c(m5Jdr.::ra-$~

I . trabalhador rural.
a'l a pessoa fisica que presta seTVIço a empregador rural mediante remuneração de

qualquer especle: .
ol quem. propnetano ou não. trabalhe mdlvlõualmente ou em reg~~le ?l:

~~onomia fanllliar. assIm emendláll t.'\ trabalhll do:' rnemhro.:: da mesma 'l~lm~I1U,
indispensavel apropria subsístênel3 e exercido em condições de mutoa dependencla e
colaboração. ainda qu..: com aJuda eventual de tercelTo:::

'* ;nc/\'lI.r ~ .mr ..<'ddi,::ill ./,1':<: ~~'•...: i. : ,:' .), -{lI. d.. : - .'.~ !'J'J.'

fi ~ empr~san(l (lU ~mrr~g3d(lrrural ,
:11 u pessoa ti::aca (lU lundll.:a QU-: tendo ~mnre~aÜt' ~mnr~cmk, a l1uaiout:r muito

atl\'ldadt" ecOnÓmlC<I rur:...:.
/11 quem. propnClaTl1I oU JlJ•.'.... m~snltt :o:em t:mrn:l!:lU~-. ~n~ r~?lme llt: t('{lnonll ..

!aml\Jar t:xpll\r.: 11l1{l\t."' :-ural UU~ lnt: uf\~rlnJ toda 1(lr~3 1.1~ tr:Jfla!lw t: Ih.: ~3ranw •

',~UP~15téncia i: flrogrt:;::'ll ~OClal ~ eCll!lÚmlCO em arca ;;unennr J dlõ!"; l1lodul(\, rural~ a:.:

r~specn\ a reglà(':, '
c I os propnetano'5 de maiS de um Imovel rural. desde que a 50ma de sua'> area...

sep supenor a dOIS modulos rurais da respectiv3 região
'" lm:t$n li ~Y.m r.:da.:;Jf)d..1JJ ('t'la lt:l fl.) 9, 701, Jt 1- 1I /'J().\,

MEDIDA PROVISÓRIA \.674-57 DE 26 DE OUTUBRO DE 1998
DISPÕE SOBRE A BASE DE CALCl'lO DA
CO'-:TRlBUIÇAO PARA () PROGRA\.lA DE
I~TEGRAÇÀO SOCIAL - PIS DEVIDA PELAS PESSOAS
Jt'RIDICAS A QUE SE REFERE O *1· DO ART. 2c O.:..
LEI V 8 212. DE 2-1 DE JULHO DE 1991. E DA m'TRAS
PROVIDENCIAS.

. An ]':', InstitUIr no àmhitfl do credito rural. o Pro2rarna NaCIOnal d::
rOrWkCfnlt?nft.1 da A?I,unura Familiar IPRtl,\,...\í" d611na(hl i..Ill-ari.lH' tinancr.::lrt\ .:~
atl\ Idad~s ~g:ropecuan.a..;. ~\[lIOral.lo.' meOl3ntt.' t:mpre1?-tl dlrc-to 03 Itirt:J U~ rrabalnl.l th'
:'ftloutur c: 1.1:;,: sua lamlll ...

.\;: 2
..'\lnJh,:út::

~ n~n~ticJarw· rr\\Jut~'r nm.1i l.!u..: mc:-ndt:r :;InlullW'lr.::anlr.::nk al'~ ...;.:~U1m;,.>
,Ju~~llP .• , .compr('l\ nd\\ :".;.'JlJ.nt.: Jt.'('j;JrJLiJ, t.:~' arllJã,) ltmk·..·,d.1 11('[ aat'r:t:

t.:r~ae-nClaat.\ pel"" ~hmst~:-l\) da ,-\gncu!tur..t. J(t ,·\h35t~t:mlt.'nwe lia Retf\l111a '\';r'''I'
,\I.-'I-'lRA' . . ~~"

11 I explore parcda Je terra na condlçàll de propnt.'lano. pos:;elw. arrendatano ou
parceiro.

h I não ,mantenha empregado permanente. sendo adrmudo o recurso evenTUal a
a,iuda de tercelTos. quando a natureza sazonal da auvldade a2ncola o exi2ir:

c 1_ não detenha. a "1ua1quer utul(1. área superior ~a qur:um m~duios fiscats
quanufJcado$ na leglslaçà\\ em vigor:

di, n9 minirno. 80f.\('1 (oitenta por CCntO) de sua renda bruta anual $~Ja
provemente da e.xploração agropecuárra ou extrativa:

e I resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural prox;mo,.
1I ~ encargos financeIros
al custei~: ta,,<a efelÍ\'a dejuro.5 de 16% a 3, (dezesseis por cento ao ano).
hl m.'.'es~lmento: la'\3 detha de juros de 16% a, a. {dezesseis por cento ao ano I

para os pnmelros 12 (doze I mese,. Para os periodos subsequentes. a taxa de juros sera
repactuada anualmente. mantendo-se a mesma proporcionalidade veriticada entr" a
~axa de Juros de Longo Prazo (TJLP) vigente na data de contratação" a taxa de iuros
fixada para (\ pnmeiro an(': '

c) o mutuário. fará. j~ a um rebate correspondente a 25~'o (vinte e cinco por
centoI do valor dos Juros oeV'ldos, por ocasião de seu efeti'o pagamento:

III - allquo!a de adICIonaI do PROAGRO: 2% (dois por cento):
IV - limites de credito para investimento:
a} RS 10.000.00 (dez mil reais\. por beneficiário:
hl RS?O 000.00 Icmqüenta rnH reai:.!. quando ~~ tratar dL' aedUll coieti\(l.

o\:ledccld(t l" limite I11dl\luUJI por o~neiicl3rlll.

\ .. eoul\ alencJiJ. em :'WdUI0

ai ~ ohn23tóna a tnsercào de clausula asseswrand0 3
sl5tematl~a d~ t:quivaléncia nos créditos de CUS(t."J(l, obsen adas as dlsposlçõe:,

da Resolução n 2.1(1(1. d" ~-1.0R Q~. no que couber:
h I no caso de cr~dlto destinado a cu.~tetO pecuano ou
dt produhl nàn amparado pela Polmca de úaranua ~:k Pr~t,:th \·hmnw~ ~ P(jP\i.

iJ clausula d~ equl\aJéncJa de\ e ser tormahzada com na':;l' ~m produh) amparnd().
h\Tememe alustado ~ntre tinanciado e financlador

An. :,. \"0 mmmw ~On I) I\·Im~ p(lr cento 1do:' r::.:ur~(\·

ohn23wrw:, l\tCR r,_: I dt:\cm ser anilcad()~ l'n~ tmanClamc:nttl'o :..tIl i.1n1naftl th'

PR/t,.-\r·
j1ara!:!ral,' tlnh.' \;.' :."" ·\mtr..' ('\lIr t:t:nHII \hh j;,: .. IIf:-'>' .t·, du.-lra:.: ::.~:.: aru~,·

l'tll.l::m ~;;r ap.:.:aUt':, ;,.'Jli at:~nl\:- •.k 11l\ ':.·ttm;;llll'

\n·~ '\plh.:am-:-:.' ~t'h .:rcdtltl:' all amparo LI" ;'í{( I'... -\ i .l' l111mi..!'" ~C:fi.lh til'
\latlU31 de.: ... :' ...llh- I'ur.:, I '-.;', 'I, , qu:.: mil' Lont1nm::m ,".\n~ .1" JhPP:.h.'lir..':' '...':-(a('\t:I:.'':ltlJ:
nesta K-cs()luçJ\'

.-\rt ficam J.~ :'o,x:rcrana... Jt:..' Pohuc\1 -\gnC(l!a, do \lml:-:tcfW da
-\LTfI~Ultur.J. .,;.' ,\bJ:;t':":llll::ntn t: da R.c1ornl:.l .-\~r.lr1.1 (. J: \L:llmDarlham~nh\

Ecnnónllco. dl- Mmlsterlll dJ fazenda.. aUlonzadas a' adotar as nlt:'dldas ~'il promO\er
05 ~lustes mdls-pcnS;:.i\eb 3 Implementação da;; JI;:pn:,1Çôec; d~:,lJ R~::>oluçàtl. qUI::
serão dl\ uigado.; pelo Banco Central do BrasiL

Gustavo Jorec LabOlSSlcn.:: l.O\ofa
Presldt!ntc '

PROJETO DE LEI ~~ 524. DE 1999
IDo ~r. MarcaI Filhol

Altera o § 3g do art, 101 da Lel n~ 9,50~, Õ~ :~ de seternbrc. de
1997, e dá outras prov~dências,

o Congresso NaCIonal decreta:

Art. l' O § 3' do art. 101 da Lei n' 9.503. de 1997. passa a

vigorar com a seguinte redação:

RESOLUÇÃO N. 002191

CRÉDITO RURAL INSTITUI O PROGRAMA
'-:ACIONAL DE FORTALECllvlENTO DA
-'lGRICFLTURA FAMILIAR iPRONAFI.

(AS COMISSOES DE V!AÇAO E TRANSPORTES; E DE
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - AR,. 24, 11)

CONSTITU!ÇAO E

" BN..:cn CE':TR.-\1. [lO flR -\SIL na forma do an W da lei ·1.5')5. d"
,; :2 h.\. tOm" puhhcl.' ou." Ci'\SELHi' \10,\;ETARIO '-"CI(l'A~. em ;"""('

"Art. 101 .
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§ 3' as máquinas agricolas, rodoviárias, de pavimentação,

equipamentos operacionais e guindastes autopropelidos ou sobre caminhões
poderá ser concedida, pela autóridade com circunscrição sobre a via,
autorização especial de trânsito, com prazo de seis meses, atendidas as
medidas de segurança consideradas necessárias na forma estabelecida paio

CONTRAN."

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

JUSTIFICAÇÃO

Durante o perioclo de seis anos de estudos para a
elaboração do novo Código de Trânsito Brasileiro - CTB. sancionaelo paio

Presidente da República na forma da Lei n' 9.503. de 23 de setembro de 1999.

as diversas entidades representativas do Pais. tais como associações

particulares. órgãos de natureza pública e Congresso Nacional permitiram que

uma parte considerável do que existia no extinto Regulamento do Código

Nacional de TránSitO ouoesse ser estudada oeio Departamento NaCional oe
Trânsito - DENATRAt\.

CAPÍTULüIX
Dos Veiculos

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 101 - Ao veiculo ou combinação de veiculas utilizado no transporte' de carga
indivisível, que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo
COl\'TRAN. poderá ser concedída pela autoridade com circunscri~ão sobre a ~'Ia

aUlOrização especial de trânsilO. com prazo certo. válida para cada viagem. atendidas
as medidas de segurança consiáeradas necessanas

§ 1° A autorização será concedida mediante requerimento que especifi!:ará as
características do veículo ou combinação de veiculos e de carga, o percurso, a data e o
horário do deslocamento inicia!.

§ 2° A autorização não exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais
danos que o veiculo ou a combinação de veiculos causar á via ou a terceiros.

§ 3° Aos guindasles autopropelidos ou sobre caminhões poderá se concedida pelá
autoridade com circunscríção sobre a via. autOrização especial de trânsito. c'?tn prazo
de seis meses. atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias.

RESOLl"( .\0 CO'\TR·\ '\ '\" 11. DF. 06 DF. FE\'EREIRO DF. 1"%

INSTITUl O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASll.EIRO.

LEI N° 9.503. DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

CÓDIGO DE TRÂNSITO BAASILEIRO

~'II\lf·~."" ,~

puj. \ i-o
'.i",:' •. ::_; lI..... :'.::'~: .... >:- PF:-'f'

I'\k.·\ \::h..l,Ll'''' t~'L: TI{.-\'SJ[I::..\~

IFRRESTRE~

An 1 - :... úlllh.'n"t1t;" ~llIh\ni:au.J~ par.l \1.'ICUI{h. l:um <lU :,~11l ~~lr;:.l. ".It' .:'
segulOtes.

I -Iareura OlIl'XJn1J: ~.Nlm.

11 • altura máXIma: ~AOm
m~ compnm~nh> hll~.L

ai velculos SImples: I..Ull.',
hIvelculos umculaoll.'; l~. 15m.
e) veiculos com rebo~uL:: }tJ.8um.
§ 1" Os limttes para o compnmenlO do balanço traseIro de veiculos de transpont:

de passageiros e de cargas sào os seguintes:
I - nos veículos SImples de transpone de carga. até 60% (sessenta por cemo) da

distância entre 05 dois eixos. não podendo exceder a 3.S0m (três metros e cinqüenta
centímetros):

Il - nos veiculos simples de transporte de passageiros:
a) com motor traseiro: ate 62~o lsessenta e dois por cento) da distância entr~

eixos:
b) com motor central: atê 66~o (seSSenta e seis por cento) da dislância entre CIS05.
c) com motor dianteiro. m~ 71° o {setenta e um por cento) da dlstâncta entre e~Sl\"$

§ 2° A distância entre eixos. prevista no paràgrafo anterior. será medida de centrfl
a centro da..i;.roda.; dos eix05 d05 e,rremos-do veículo.

§ 3° Não é permitido o registro e licenciamento de veiculos, cujas dimensões
excedam às fixadas neste anigo. salvo nova configuração regulamentada por est~

Conselho.

§ 4° Os veiculos em circulação. COm dimensões excedentes aos limites fixados
ne;ae anigo, registrados e licenciados até 13 de novembro de 1996, poderão circular
ate seu sucateamento. mediante autorização específica e segundo os critérios abaixo:

1 - para veiculos que lenham como dimensões má.ximas. até 20.00 metros de
comprimento. até 2.86 metros de lanwTa. e até 4.40 metros de altura será concedida
AUl~rização Especifica Deiimll\·a. t-;mecida pela aUloridade com cIrcunscrição so!>re
a vIa deVIdamente VISada pelo proprielàrio do veiculo ou seu represenlante
credenCIado. podendo clrcuiar durante a< vime e quatro horas do dIa. com \'ahdade ate
o seu sucateamento. e que contera os seguintes dados:

aI nome e endereço do propnemno do veiculo;
1.1\ copta do (~mncad(l de R~gl'Strl't: LH:enClamemo do \'elcuh.'· CRi \ >

C) desenho do ,clcul(\. sua." dimensões e e\:ce:isos
11 - para 0$ veiculo;,. cUia.:; dtm~nsõe;:. exceaam os hmllt::i pre\ 15to::- nv ml:l~l' .

5~ra concedida "\utonzaC,1l1 csp~t.:ltica AnuaL forneCida p~la autondad.: t:lm:
clrcunscnçâo sobr:: u \ 13 t' fo:on·qJernndí.l o~ ilmU6 de$sa \ 1::1., com \ illldad.: aI: um an,.
renovada ate \' ~Ucatt::.mlt:nh' U1' ,;Ol1lunw \clcular. ohedecendo tI> :'~!!U1m..."
paràmetros: .

3) volume de trate2u.
bI traçado da "a: -
C.I ~rojeto do ~onjunto \ t:lcuiar. indicando dimensão de largura comprimento ~

alrura. nUmero de eIxos. d15tãnc13 entre eles e pesos.
§ 5° De acordo com o ar! 10 J. do Código de TrânSito Brasileiro. as disposl,'le>

dos parágrafos anteriores. nà0 ~e aphcam aos \t:lculos especmlmeme pro.kt3dos para ,\
transpone de carga indivISlvcI

Art. 2' - Os limites máximos de peso bruto total e peso bruto transmitido por eix" .
de veIculo, nas superficles das vias públicas. são os seguintes:

I - peso bruto total por unidade ou combinações de veiculos: 45t:
li - peso bruto por eixo isolados: 101:

ele 1999.Sala elas Sessões. em 0" de fr'lfL<'{.

Assim. solicitamos apoio aos nobres Deputados para a
aprovação deste projeto de lei com o objetivo de efetivar um importante

aparfeiçoamento no Código de Trãnsito Brasileiro.

LEGISLAÇÃO crrADA ANEXADA PELA
COORDE:\A("..\O DE ESn'DOS LEGISLAT1"OS - CeDI

O próprio CTB, no § 3' do art. 1Dl, não fala sobre esse

outro tipo de equipamento. mas somente sobre os guindates autopropelidos. Até

agora não existe nenhuma resolução especifica do CONTRAN sobre largura

máxima de máquinas agrícolas, rodoviárias, de pavimento e equipamentos

operacionais. Elas não são consideradas como veículo terrestre conforme o art.

96 do alUal Código.

Para uma grande parte do Pais, é ex1remamente importante

incluir também esses citados equipamentos no § 3' do art. 101 do c:e'
juntamente com os guindastes autopropelidos. Mudanças como esSa podem Im
plicar uma resolução especifica d? CONTRAN para permitir .que esse5
eaUloamentos só possam transitar em vias rurais com motoristas habilitados para

aetermlnaaa categona e. se for o caso. bateaores a treme e atraso e orOlblr

transitar 11 noite.

Uma das principaiS deliberações por este Importante órgão
refere-se a Resolução CONTRAN n' 12. de 06 oe fevereiro de 1998. que

estabeleceu 05 limites de peso e dimensões para veiculos que transitem por vias

terrestre. Infelizmente. as máquinas agricolas, em especial as colheitadeiras.
foram impedidas de transitar nas vias rurais, principalmente ao longo de inúmeras

lavouras de grãos localizadas às margens de rodovias federais e estaduais.
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1II _peso bruto por conjunto de dois eixos em tandem. quando a dis~cia entre os
dois planos verticais, que contenham os centros das rodas. for supenor a 1.2001 e
inferior ou igual a 2.4Om: 17t; .• .

IV - peso bruto por conjunto de dois eixos não em tandem, quando a d,stanc,a
entre os dois planos verticais. que contenham os centros das rodas, for supenor a
I 20m e inferior ou igual a 2,40m: 1St;
• V - peso bruto por conjunto de ~s eixos em tandem. aplicável somente a semi

reboque. quando a distância entre os ~s planos verticais. que contenham os centrOS
das rodas, for superior a 1.20 m e inferior ou igual a 2.40 m: 25,5t;

VI • peso bruto por conjunto de dois eixos. senlIo um dotado de quatro
pneumáticos e oUlro de dois pneumáticos interligados por suspensão especIal. quando
a distância entre os dois planos verticais que contenham os centros das rodas for:

ai inferior oU'i20al ~ l.~lIm. 91. .
bl superior a t:Zum l;' ml~nL'r ou Igtlal a:.·HJm: 13.5t

§ 1° Considerar-se-ao eixos "em tandem" dois ou mais eixos que consliluam um
conjunto integral de suspensão, podendo qualquer deles ser ou não motriz.

§ 2° Quando. em um conjunto de dois eixos. a distância entre os dois planos
verticais paralelos. que contenham os centros das rodas. for supcnor a 2.40m. cada
eixo será considerado como se fosse isolado.

§ 3° Em qualquer par de eixos ou conjunto de três eixos "em tandem". com qual'"
pneumáticos em cada. com os respectivos limites legais de 171 e ~55t. a diferença de
peso bruto total entre os eixos mais próximos não deverá exceder a l.700kg.

§ 4° O registro e o licenciamenlo de veiculas com peso excedeme aos limne,
fixados neSle a;:ugo nào e pennnido. salvo nova configuração regulamemada por e,le
Conselho.

§ 5" A~ contiguradh:I' d~ ~1\;O~ duplo~ com dlStãnCI3 do~ d015 plano:, \cm~:.lI~

qu~ contenham O~ centro~ (la.:.: roda~ mfenor a 1.2t' m. serão reguiament3a3:, Pl\f e:::::~

L'onselho. especilicanLln 05. upos de planos e pesl' por elXl'. apo:ô OU\'IT n or~àl'

rodo\iano especít'íco do \lmlsteno dos: Transpone$.
§ (;t" 0$ únibu~ com pe50 por eixo supenor ao th:adl.\ neste amglt ~ ilcencmd"t..

antes d~ J3 de novem~H1 d~ 1990. poderão clTcular ale II ténnino de sua \'Ida Ulil
desde que respeilado II dlsposw no ano 100. do Código de Trânsl10 IlrasilelTl' e
observadas as condições do pavimento e das obras de arte rodoviárias.

Art. 3" • Os limites ma.ximos de peso blUlo por eixo e por conjunto de eixos.
estabelecidos no artigo anterior. só prevalecem:

I - se todos os eixos forem dotados de. no minimo. quatro pm:umáticos cada um.
11 • se lodos os pneumalicos. de um mesmo conjunto de eixos. forem da mesma

rodagem e calçarem rodas no mesmo diãmetro.
§ 1° Nos eixos isolados. dOlados de dois pneumáticos. o limite má.ximo de peso

brulo por eixo sera de seis loneladas. observada a capacidade e os limites de peso
indicados pelo fabricanle dos pneumáticos.

§ 2" No conjunto de dois eixos. dOlados de dois pneumaticos cada. desde que
direcionais. o limite má.ximo de peso será de doze toneladas.

Art. 4" - O não cumprimento do disposto nesla ResoluçAo implicará nas sanções
previstas no art. 23 I do Código de Trânsito Brasileiro, no que couber.

Art. 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PROJETO DE LEI N2 525, DE 1999
(Do Sr. Loo A1eintara)

Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de Apoic à
Microempresa, a ser administrado pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, alterando a Lei nU
9.491, de 9 de setembro de 1997.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMtRCIO/ DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇJl.O (M!:RITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇJl.O E JUSTIÇA E DI
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1· A L~i n.· 9.491, de 9 de setembro de 1997, fwa
acrescentada dos seguintes artigos:

"Art. 25 • A Fica o PodIr ExeClllivo QIIIor/:ado a
criar o FlUIdo de Apolo à MlcroIlflprllQ • FAME, A ler
administrado pelo Banco Nacional di DllllfWJlv/lflenlO Econ6IfIico
e Social - BNDES, com o objetivo di dar apolo .f/rta1tCI1ro e
crédltíclo às microempresas.

Art. 25 - B O FIIIIdo di Apolo à MIc1'OIIfIp"'1Q
será constltuúio por 1" (11M por CfIltO) da TlCfI/Q obllda~ a
"enda de ativos da UIIilJo, 110 dmblto do profI'tI1IfQ Nacloltal di
Desellatizaçao.

Art. 25 • C OI allnles operadores do BNDES
deverlJo obsef'IJQr as seguintes C01td~1 na contl'flllJÇllo de
operações de crédilO no âmbllo do FAME:

I - taxa de juros máxima de 12% (doze por
cento) ao ano;

. II - atua/i=ação dos saldos devedores pela
aplicação do Indice Geral de Preços do Mercado - IGPM. da
Fundação Getúlio Vargas;

III - potencial de crescimento e geração de
emprego da microempresa. "

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará o
disposto nesta lei no prazo de sessenta dias, a contar de sua
publicação.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

As pequenas e micro empresas representam 95%
do universo das empresas brasileiras e são responsáveis pela
maioria dos empregos gerados na economia brasileira. Apesar disto,
poucos são os incentivos concedidos a esse importante segmento
empresarial.

As elevadas taxas de juros tem impossibilitado o
acesso dos microempresários aos empréstimos bancários, já que
uma operação de crédito pode causar a falência do empreendimento
e a perda do patrimônio de toda uma vida de árduo trabalho.

Como fonna de garantir o acesso da
microempresa a linhas de crédito compativeis com sua capacidade
de pagamento. propomos a criação do Fundo de Apoio á
Microempresa. O FAME seria fonnado por I% da receita obtida
pelo Programa Nacional de Desestatização, de modo a não
pressionar o Orçamento da União com a criação de novas despesas.

Ademais, as operações do FAME teriam suas
taxas de juros limitadas a 12% ao ano, com os saldos devedores
atualizados pelo IGPM.

Proposição nesse sentido, foi apresentada pelo
Senador José Ignácio, tendo sido arquivada ,em decorrência do
término da legislatura passada

Pelos grandes impactos sociais e econômicos da
presente proposição. espero contar com o apoio dos nobres pares
para sua rípida aprovação.

Sala das Sessões. em o'...,,-r-<t,

·v
ÓCputado LEO ALCÁNTARA

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 9.491. DE 09 DE SETEMBRO DE 1997

ALTERA PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO
PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÀO.
REVOGA A LEI N° 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990.
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1°· O Programa Nacional de DesestatizaçAo - PND tem como objetivos
fundamentais:
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I ' reordenar a 'posição estratégica do Estado na economia, transferindo à
iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público;

11 - contribuir para a reestruturação econômica do setor público, especialmente
através da melhoria do perfil e da redução da divida pública liquida;

III - permitir a retomada de investimentos na empresa e atividades que vierem
a ser transferidas à iniciativa privada:

IV - contribuir para a reestruturação econômica do setor privado,
especialmente para a modernização da infra,estrutura e do parque industrial. do

País, ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos
diversos setores da econontia inclusive através da concessão de crédito:

V - permitir que a Administração Pública concentre seus esforços nas
atividades em que a presença do Estado seja fundamental para' a consecução das
prioridades nacionais:

VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais. através do
acréscimo da oferta de valores mobiliarios e da democrallZação da propriedade do
capital das empresas que integrarem o Programa.

Art. 25 ' O Gestor do Fundo mantera asslsténcia iundlca aos ex-membros da
Comissão DIretora do Programa ~acional de Desestanzacà,'. na hmotese de serem
demandados em razào, d~ pranca de aw; decorrente; ao exerclcw da< sua>
respectlvas funções no reierido OT?àc

Art. 35 - Revoga-se a Lei n" 8.031. de 12 de abril de 1990, e demais
àisposiçôes em contrário.

PROJETO DE LEI N2 526. DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Altera o parágrafo únlCO ão art:. 66 da LeJ. niõ. 6.815" de:
19/08/1980.

(AS COMISSõES DE: RE:LAÇõE:S E:XTE:RIORE:S E: DE: DE:FE:SA NAÇIONAL; E: DE:
CONSTITUIÇAO E: JUSTIÇA E DE: RE:DAÇAO - ART. 24, Ir)

o CONGRESSO NACIONAL decreta~

Art. 1° - Altera-se o parágrafo único do artigo 66 da Lei
6.815 de 19/08/1980, passando a ter a seguinte redação:

Art. 66 - Caberã, exclusivamente, ao Presidente
da República, resolver sobre a conveniência e a oportunidade
da expulsão ou de sua revogaçiio. .

Parágrafo umco a decisão deverá ser
encaminhada ao Senado Federal, que num prazo
máximo de 30 (trinta) dias, poderá referendar ou
rejeitar a proposta.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

Trata-se da hipótese de expulsão de
estrangeiro áo PaiS, que lenha praticado ato contra moralidade
pública. economia popular. que lenha atentado a segurança
nacional. ou ordem política e social, ou aináa que tenha tido
comportamento que o tome nocivo aos interesses nacionais,

Este projeto de lei retira a exclusividade da
decisão do Presidente da República, como é hoje, impondo a

manifestação do Senado Federal sobre o assunto em prazo máximo
de 30 (trinta) dias,

Sala das sessõe~p 16ft- 11999.

ENIOBACCI
Deputado Federal PDTIRS

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDEJlóAÇÃO DE ESTI'DOS LEGISLAm/os _ CeDI

LEI N° 6.815. DE 19 DE AGOSTO DE 1980

DEFIN'E A SITUAÇÃO JURIDICA DO ESTRANGEJRO
NO BR'\SIL. CRiA O CONSELHO NACIONAL DE
IMIGRA,çAO E DA Ol'TRAS PROVIDÉ1\C[A~

TITL" \'lI:
Da Expulsã,'

An. 66 - Cabera exclusivamente ao Presidente da República resol"er sobre a
convemenCla e ~ oporrumdade da expulsão ou de sua re\·ogaçãc'.

Paragrafo umco. A medida expulsória ou a sua revogação far-se-a por decreto.
..............., . ..........................................................., ..... , ....
.................................................................. .............................. , .

PROJETO DE LEI N2 528, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Dispõe sobre a inserção nas faturas de energia elétrica, água e
telefone, dispositivo que faculte ao usuário a doação de quantia
determinada em dinheiro, para clubes de futebol, hospitais

,- i: pt1blicos e privados e organizações não governamentais - DNGs I

sem fins lucrativos e dá outras providências.

(AS COMISSõES DE: EDUCAÇAO, CULTURA E: DESPORTO; E DE: CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Inclua-se onde couber:

Art 1" - Fica autorizada a inserção nas faturas de
energia elétrica, água e telefone, dispositivo quefacutte
ao usuprio a doação de quantia determinada em
dinheir9 para clubes de futebol, hospitais públicos e
privadQs, e organizações não governamentais - ONGs,
semfins lucrativos.

Art 2" - Os beneficiados pelo artigo anterior, farão
cadastro junto as companhias de energia elétrica, água
e telefone, ocasião em que receberão o seu código, que
servirá de referência para que o usuário possa destinar
co"etamente o valor doado•.
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Art. 3° - O vaIor da contribuição não poderd ser
inferior a 1% (um por cento) do saIdrio mínimo
vigente.

Art. 4° - Ao'lazer a doação, o usudrio determina no
espaço devido, a que entidade pretende fazer a sua
contribuiçilo.

Art. 5" - As empresas a"ecadadoras das doações, terlio
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrada
do crédito, para repassar as doaçiJes.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

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

JUSTIFICATIVA

o presente projeto de lei , visa instituir uma
campanha pennanente de doação e auxílio as entidades ora citadas.

O futebol é a paixão nacional, e os clubes do pais
inteiro passam por dificuldades financeiras e por esse motivo, estão
constantemente chamando seus torcedores para que auxiliem na
manutenção dos seus grandes craques. Hoje, um clube de futebol,
para arrecadar recursos financeiros, precisa do atravessador, que
prepara o bingo, a raspadinha e tantas outras fonnas de
contribuição. Nossa proposta visa estabelecer uma fonna mais
simples de arrecadação. Os próprios hospitais. sejam públicos ou
privados estão agonizando. acredito que o usuário do sistema
hospitalar de uma cidade não se negaria a anexar junto a sua conta
de luz, água ou telefone, por exemplo dois reais. para ajudar o
hospital. Sem falar nas DNGs. que prestam um serviço voluntário e
sem fins lucrativos, dando-se um exemplo das Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAEs do meu Estado, sempre estão a
espera de contribuições para manter o trabalho, que sem dúvida é
fantástico, porém muitas vezes, não reconhecido. Poderiamos ficar
aqui citando dezenas de entidades, que poderão ser beneficiadas por
estalei.

Sala das sessõesp6 ///'1' /1999.

-~
---~- ....--;; --=. c~C' ?(c.e.--Y>-' .~

ENIOBACCI
Deputado Federal PDTIRS

PROJETO DE LEI N~ 538. DE 1999
(Do Sr. Felb: Mendonça)

Modifica a redaçào dos arts 46, 49 e do item 11 àc art. 80 da
Lei nB 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos) e do inciso V e §
30 da Lei nQ 4.737/65 (Código Eleitoral).

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
II)

o CongressO NaCIonal decreta:

Art. 10 • A redação dos artigos. 48. 49 e do inciso 11 do art. 80, d:
Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com

seguinte redação:

"art 48 _ Os juizes farão correição nOS livros de registro c.onfor~e
as n~rmas de organização judiciária e fiscalizarão. a observanCla o

que dispõe o art. 49 desta lei

art. 49:- Os oficiais de registro civil remeterão. dentro dos
primeiros 15 (quinze) dias dos meses de JaneIro. abnl. Julho e
outubro de cada ano. conservada cópia em arquivo. mapas

I • à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistlca mapa
com a relação dos nascimentos casamentos e obnos ocOrrtdOS no

trimestre antenor:

11 - às Corregedorias dos Tribunais Regionais Eleitorais do Estado
onde oficiam. com relação nominal dos eleitores faleCIdos. Inscntos
em outras Zonas Eleitorais do mesmo Estado e em Zonas Eleitorais
de outras Unidades da Federação. da qual conste a informação
exigida pelo Inciso 11 do ar!. 80desta lei.

§ 1°'. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
bem como os tribunaiS Regionais Eleitorais fornecerão mapas para a
·execução do disposto neste artIgo. podendo requIsItar aos ofiCiaiS de
registro que façam as correções que forem necessánas'

§ 20 _ O Tribunal Supenor Eleitora! enViará até 60 dias aoos a
pubhcacão cesta le as Corregeaonas OOS TribunaiS ae Justiça d&
caoa Estaco o moaelo e as Instrucões Dara preenchlmenta ao mapE:
a oue se refere c caout"' oeste artIgo. que os repassarãc em ate 3:

trinta) dIas aos resoectlvos JUIzes. D8ra aue selam enVJaoos s
toOos os ofiCiaIS de registro CIVil de forma â a5seºura~ ::.
preenchimento e a remessa no prazo forma e sob as penas Oesta le!

§3° ~ Os ofiCIaiS que no prazo legal não remeterem os mapas a
Fundação Instituto BraSileiro de Geografia e Estatistlca às
Corregedorias dos Tribunais RegionaiS Eieitorals e aos JUIzes
eleitorais. incorrerão na multa de 100 ( cem) a 500 (qUinhentas)
UFIRS. sem prejuízo da ação penal que no caso couber

art. 80 :- O assento de óbito obngatoriamente conterá

11- O número do titulo eleitoral. Zona e Seção. ou na falta deste
dado a informação do Município ou Estado onde o falecido
exercia o direito de votó.

Art. 2· :. O inciso V e O § 3° do art. 71 da Lei 4 737 165 passam a
vigorar com a seguinte redação:

" inciso V - deixar de votar ou de justificar sua ausênCia em 3 ( três)
eleições consecutivas;" e -

§ 3° • " Os oficiais do registro civil, sob as penas do ar!. 293.
enviarão. até o dia 15 ( quinze) de cada mês. ao Juiz EleItoral da
Zona em que oficiarem. comunicação dos óbitos dos cidadãos
alistáveis. constando o número de seu título eleitoral. e dos
alistáveis. ocorridos no mês anterior para cancelamento das
inscrições que àeverâ conter

I - data de nascimento
" filiação
111 - número do titulo eleitoral. Zona e Seção:
IV - informação do Municipio ou Unidade da Federaçáo onde exercia
o voto. quando não dlsponiveis os dados do Inciso anterior.

art. 3° :- Esta lei entra em VIgor na data de sua publIcação.

Art4° - Revogam-se as diSpOSições em contrànc

JUSTIFICATIVA.

A devwgação rena pelO Tr,bunal Suoenor Ele/[ora aos

resultados apurados nas urnas das últimas eleições trouxe a luz um

dado que leva o legislador a pensar senamente que algo está errado

ou nossos tribunais eleitorais não estão consegUIndo tomar

conhecimento dos óbitos dos eleitores. para a cancelamento de seus
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Mato Grosso 1.516.451 439.490 28.98
Rio Grande do Norte 1.728.975 329.062 19.03
Piauí 1.781.150 434.247 24.38
Espírito Santo 1,916.884 417.707 21.79
Paraíba 2.223.259 547.550 24.63
Goiás 2.948.932 607.038 20.59
Maranhão 2.987.233 925.343 30,88
Pará 3.220.778 1.071.060 33.25

Santa Catarina 3.516.811 572.769 16.29
Ceará 4.301.930 1.000.619 23,26
Pemambuco 5.119.100 1.309.318 25.58
Paraná 6.384.210 1.348.340 21.12
IRio Grande do Sul I 6.846.077 1.022.7201 14.94

,

titulos eleitoraiS. ou o nosso sistema politlco e eleitoral está de tal

forma desacreditado que. o povo está se afastando das urnas e da

possibilidade de manifestar a sua vontade democrática. renunciando

a parte essencial de sua cidadania. /

Basta que analisemos o quadro demonstrativo da

abstenção nas últimas eleições, constante do anexo I • que

verificaremos. em 20 Estados, porcentagem de abstenção superior a

20% dos eleitores inscritos.• sendo que em dois deles - Bahia e Pará,

esse número foi superior a 30%.

Admitindo a primeira hipótese, apresentamos o

presente Projeto de Lei. que visa sanar possiveis falhas na legislação

que levem a omissões na comunicação e atualização de dados que

são ImpreSCindíveiS oara a comoleta análise dos fatos cue ocorrem e

suas conseaüencI8s

A estatistica correta. ou no mínimo o mais próxima

possível da realidade. é fundamental para o desenvolvimento e

implantação de trabalhos e principalmente para o aprimoramento da

Interpretação da vontade pooular na democracia.

IBahla
IRio oe Janeiro
IMinas Gerais
ISão Paulo

7.932.2281

9.971.830\
11.815.1831

23.321.0341

2.525.450;
2.017.0611

2.349.2261

3.850.4561

31.84
20.23

19.88
16.51

Com a Impiantação da informática nc processo

eleitoral. será possivel aos Triounals a manutencão de um registro

mais atuaJizaoo do numero ae eleitores aptos c aue dlTlcultarà em

murte as DOSSIVel.S frauaes e faInas atuarral!:

Se nos assemos ae Dbltos aos claa:Jáos al!S~BVe!S o~

seJE: maIores ae l~. anCE cassa· s constar ê: Zona eleitora .:.: secãt

e o numero ao titUlO ae eleitor e esses dados torem reoassaaos aos

Trrbunals e Juntas EleitoraiS sera passivel manie( uma estatísuca

mais ou menos atualizada quanto aos eleitores passíveiS de exercer

o seu direito de voto.

A modificação oe prazo constante do art 49 da LeiS dos

Registros Públicos vIsa garantIr a efetividade do cumpnmento dos

mencionados dispositivos. mormente em razão de os meses de

Janeiro e julho serem destinados ás férias forenses

SaJa das Sessões.

I !IIfL; \: .,--y~~
Deputaláo FELlX !hENDONÇA'

PTB·BA

ANEXO

LEI N° 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

INSTITIJI O CÓDIGO ELEITORAL

PARTE TERCEIRA
Do AlIstamento

TITI.."LO li
Do Cancelamento e da Exclusão

Art. 71 - São causas de cancelamento:

v - deIxar de votar em 3 (trés I elclções conseCUlJvas
* Redação dada naja LeI u'- -.6{i.~. J~':- {l5 ll)1..'4,

~ 3° Os oficiais de Registro Ci"tl. sob a, penas do art.293. eonarãu. ate O ül.

15 (quinze I de cada mês. ao JUIz eleitoral da zona em que oticlar"", comunKac;w d'.'.'
óbitos de cidadãos alistáveis. ocorridos no mês antenor. p"ra canceinmcr,\o:' da.'
inscrições.
..........................................................····························f························· .
..........................................~ .

LEI N° 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Estado
Número

de
Eleitores

abstenção %

"
DISPÕE SOBRE OS REGISTROS PUBLlCOS E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

IRoraima 170.620 36.897 21.63
IAmapá 213.289 28.941 13.57 i
Acre 318.695 79.695 24.85
Tocantins 624.344 124.956 20.01
Rondônia 836.179 250.550 29.96

Sergipe 1.081.138 233.815 21.63
Mato Grosso do Sul 1.256.907 259.712 20,66
Distrito Federal 1,267.925 196.417 15.49

IAmazonas 1.368.084 398.257 29.11 I
IAlagoas 1.383.600 390.4651 28.22 !

•••••••••••••••••• • H ••••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••
I

TÍ1JJLO Y
Do Registro Civil das Pessoas Naturais

CAPÍTULO II1
Das Penalidades

Art. 48 - Os juizes farão correição e fiscalização noi' Itvw:, de registfl'.
conforme as normas da organização iudiciària.
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An. 49 - Os oficiais do registro civil remeterão à Fundação lnstituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica, dentro dos primeiros 8 (oito) dias dos meses de janeiro.
abril. julho e outubro de cada ano. um mapa dos nascimentos. casamentos e óbitos
oconidos no trimestre anterior.

*Artlgo com redação detenmnadapela Lei ntJó,/.JO. de 28 de novembro de /9í.J.
§ 1° A Fundação lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica fornecerá mapas

para a execução do disposto neste artigo. podendo requisitar aos oficiais do regisrro
que façam as correções que fl!rem necessárias.

'" ~'r com redação determmada pela I.t!/ n"r,,/'+f.J. dt: 2t-. de nm'embro dI! 19-';,
§ i o Os oficiais que. no praz"o legaL não remeterem os mapas. mcorrerão na

multa de lluml a 5 1cinco I salanos mmimos da regIão. que sera cobrada como d1Vlda
ativa da União. sem prejulZo da ação penal que no caso couber

* ç ~aC(lm redação derermmadiJ [1e/a f.UI 11' (..1-111, dL' :!t:" de no\'emhro de 1'r-l

CAPITI'LOLX
Do Óbito

An. 80 - O assento de óbito deverá conter:

11) se era eleitor.

PROJETO DE LEI N~ 540, DE 1999
(Do Sr. Paulo José Gouvêa)

Acrescenta dispositivo à Lei nQ 8.242, de 12 de outubro de 1991,
destinando dois por cento da arrecadação das loterías ao Fundo
Nacional para a Criança e o Adolescente.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE SEGtrRIDADE
SOCIAL E FAMtLIA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1° O parágrafo único do ar!. 6° da Lei nO 8.242, de 12 de

outubro de 1991, que "Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do

Adolescente - CONANDA, e dá outras providências", fica acrescido' da
seguinte alínea g:

MArt. 6" : ..

Parágrafo I1nico : .

g) 2% (dois por cento) da arrecadação bruta das
loterias e concursos de prognósticos administrados
pela Caixa Econômica Federal"

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

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nO 8.242, de 12 de outubro de 1991, criou o

CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e

estabeleceu para esse ói:;jão. Que integra o conjunto de atribuições da

Presidência da República. competência, entre outras funções, para elaborar as

nomnas gerais da poiitica nacional de atendimento dos direitos da criança e do

adolescente. fiscalizar as ações de execução observadas as diretrizes

estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nO 8.069/90), e para

apoiar os Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do

Adolescente.

Trata-se de tarefa relevante a exigir fluxo certo e

pemnanente de recursos e que não pode. consequentemente. ficar à mercê

apenas das dotações que a lei hoje lhe destina como recursos consignados no

Orçamento da União, contribuições das pessoas físicas e jurldicas dedutlveis do

Imposto de Renda até o limite de 10% e 5% da renda bruta. respectivamente, e,

contribuições dos governos e organismos estrangeiros e internJ3ciOlUlis. Como se

sabe, o Orçamento da União vem sendo cada vez mais contlngenciado e forçado

a negligenciar as nossas carências sociais. e a grave questão da criança e do

adolescente tende a ser gerenciada apenas com os recursos incertos

provenientes.das mencionadas e expontãneas contribuições, o que é inaceitável.

Por outro lado, prosperam legalizados em nosso pais,

vários tipos de loterias e concursos de prognósticos administrados pela Caixa

Econômica Federal cuja arrecadação, em parte, pode e deve ser direcionada à
causa das crianças e aos adolescentes, o que garantiria o necessário e

pemnanente fíuxo de recursos à solução do problema.

Lembrando que pelo art. 227 de nossa Constituição Federal

"É dever da familla, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao

adolescente, com absoluta prioridade. o direito à vida, à saúde, ã alimentação, à
educação, ao lazer, ã profissionalização, ã cultura, à dignidade. ao respeito, ã
liberdade à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda

fomna de negligência, discriminação, exploração, violência. crueldade e

opressão", pedimos a nossos pares o apolo necessário que garanta a aprovação

deste nosso projeto de lei. ('0
Sala das Sessões. em t:/:l ~ de 1999.

Deputã'!~~~)I~~~Í1ê.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REP(:BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TI-LU) VI1i
[la ()rdem SOCial

l ..\PITCLU VII
D<J i-ijmlii.1. da (. nani.:J. dç· :\drdesccnlt' c d\l ld(l~\'

An. 22'7 - E dt:\cr da fanllhu. da SOCiedade e do Estado o.~scgllrar a cnança e ao
adolescente. com nbsolut3 pnondudc:. o dlft~llo a Vida. 3 saudc. ti. ulimentação. a
educação. ao lazer. â profisslOnallzação. â cullura. a dIgnIdade. ao rcspello. á liberdade
c li convi\ éncia familiar c comunitária. além de colocá-los a salvo de toda forma de
neghgênclU. dlscnmmaçào. exploração. \ lOh~ncla. crueldade c opressão

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE. E DÁ Ol'TRAS
PROVIDÊf\;CIAS.

LIVRO I

PARTE GERAL

TIlCLO I
()<.1:- r)1:>J1osil:ôes PrelJmmares

.-\n ~ - :·..;t;.;. • ,-'I dl..;ni\~ ..;orrt.: J prntc:câ(l Integral a cnanCJ r.: aü adolt.::'>Lt:nt ..
An. ~ -I..on"'h.k:rd-~ ..: ~nan~..l. para 0:'-' eleitos. de::lt.1 LeI, Li pt:s~o<J uh: ,_ IlhV,

anos de Idade Incomplcw:, r.: adolc::.t.:c:ntt: aquda entre 12 (doz~) to: IR ldc/tlltlll arH):- dI..:
Idade

Paràgrafo ÚniCO. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcIOnalmente este
Estatuto ás pessoas entre IR (dezOito) e ~I (vmte e um) anos de idade

Art. 3" - A criança c o adole~cente gozam de todos os dlrenos fundamentais
inerentes a pessoa humana. sem prejuizo da proteção mtegral de que trata esta LeI.
assegurando-se-Ihes. por lei ou por ourros meIOs. lodas as oportUnidades e lacílldade,.
a fim de lhes tacultar o desenvolvimento lisico. mentaL moraL esplrltual e SOCiaL em
condlçôes de liberdade e de dIgnidade.
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LEI/';" 8.242. DE 12 DE OUTUBRO DE 1991

CRIA O CONSELH(.1 ~ACIONAL DOS
DIREITOS D.A CRIA'\ÇA E DO
·\DOLESCE!':TE CO:'\ANDA. E DA
OUTRAS PROVIDÉl':CIAS.

Ar! 6" - Fica Instituído o f-undo Nacional para a cnança e o adolescente
Parágrafo único. O fundo de que trata este artigo tem como receita:
a) contribuições ao Fundo Nacional referidas no art.260 da Lei na 8.069. de 13

de Julho de 1990:
, bj recursos destinados ao Fundo Nacional consignados no Orçamento da

limão.
c) contribuições dos governos e organismos estrangeiros e internacionais:
d) () resultado de aplicações do governo e organismos estrangeiros e

Intemacionaís:
e) o resultado de aplicações no mercado financeiro. observada a legislação

pertinente:
f) outros recursos que lhe forem destinados.

PROJETO DE LEI N!!. 544. DE 1999
(Do Sr. Paulo José Gou\'êa)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens
educativas destinadas ã prevenção de doenças sexualmente
t~ansmissíveis/AIDS e ao uso de drogas, em livros e cadernos
escolares.

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; DE EDUCAÇAO,
CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Ficam as editoras, gráficas e demais empresas
dedicadas li impressão de material didático, obrigadas a veicUlar mensagens
educativas destinadas li prev~ção de doenças sexualmente
transmissiveis!AIDS e ao uso de drogas, na contracapa de livros e cadernos
escolares.

Art. ~o O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 90 (novental dias. a contar da data de sua publicação.

An. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

É fato inconteste que a escola além de lidar com o
conhecimento historicamente produzido pela sociedade, deve se tornar um
espaço privilegiado para o pleno exercicio da cidadania e o aprimoramento e
desenvolvimento intelll"al de nossos educandos, Isso se encontra respaldado
pela Carta Magna (~ 205) e pela amaI Lei de Diretnzes e Bases da
Educação Nacionall1.ei na 9.394/96. art. 20

).

A melhoria da qualidade de vida da população e a
formação de uma personalidade sadia e equilibrada dos Jovens passam.
necessariamente. pelo conhectrnento de como evitar o contagio de doenças
sexualmente transmlsslveis e a prevenção ao uso de drogas. E esse trabalho
deve começar na escola sem preconceitos e tabus. mas com o devido
esclarecimento por parte dos professores e orientadores educacionais.

Várias instimições escolares, seguindo a orientação dos
Panimetros Cornculares Nacionais (pCN), elaborados pela Secretmi:'l de
Educação Fundamental (Sm do Ministério da Educação e do Desporto

(MEC), já estão trabalhando com os temas transversais da Saúde e da
Orientação Sexual. que possibilitam um tratamento interdisciplinar a sua
abordagem.

O propno documento do MEC " ao expor os
fundamentos teórico-metodológicos dos temas transversais .a I serem
implantados no curriculo escolar do ensino fundamental, alerta para as
seguintes constaJ;ações de nossa realidade social:

* "._0 flllmento da AIDS na faixa
etária de 20 a 25 anos ap,oma para a urgência de
programas de prevenção efetivos destinados a jovens
(.•••) A infecção, dado o longo peri~do da il/cubação,

SECRET.túUA DE EDUCXC....O FUNDAMENT.'I:L. Parâmetros turncuiJues
Nacionais: terceiro e quano· cicios: apreseDtacâo dos temas transversais I
Brasilia:MEC'SEF. 1998, .

oco"e provavelmente, na mllÜJria dos casos, na
adolescência e início da vida adulta. A vulnerabiüdade

das camadas jovens da população à infecção pelo HIV
se explica pela maior exposição a silllações de risco,
como as relações sexuais desproregidas e o
compartilhar de seringas e agulhas contaminadas. ";

* ",4 gravidez na adolescênci(l I'em
crescendo basrame no Brasil e no mundo todo: em
1995. quase 25~o dos partos regisuados 110 sistema
público de saúde do país foram de mães com até 19
anos de idade... ".

* "O fato é que. no BrasiL as
drogas legais representam mais de 90% dos abusos
freqüentemente praticados pela população em geral Os
estudos disponiveis mostram, que, enrre os escolares,
destaca-se também o uso de drogas lícitas: em primeiro
lugar aparece o álcool, seguido pelo tabaco, por
inalantes e tranqüilizantes. "

* "A iniciação ao consumo de
drogas mostra-se um fator de risco, em determinadas
realidades, já entre alunos de primeira a quarta série. "

Os meios de comunicação de massa veiculam, em
propagandas e comerciais, mensagens educativas destinadas li prevenção de
doenças sexualmente transmissíveís e ao uso de drogas, o mesmo fazendo o
governo em campanhas esporádicas.

No entanto, acreditamos que essas mensagens educativas
devem estar mais próximas de nossas crianças. adolescentes e jovens. Nada
mais OpOrtuDo. portanto. que o material que eles lidam. cotidianamente.
contenha informações adequadas a sua fatxa etaria para o real esclareCimento
de como evitar e se prevenir de doenças sexualmente transmissiveis e do uso
de drogas, que lllDtos males tê.J!I trazido a nossa sociedade.

Neste sentido, estamos propondo, através deste projeto de
lei, a obrigaroriedade da veículação de mensagens educativas destinadas á
prevenção de doenças sexualmente transmissiveisiAIDS e ao uso de drogas,
na comraeapa de livros e cadernos escolares, como forma de contriburr para
que a escola se tome. também, uma instãocia social na luta contra esses
maleficios que atingem grande parre-da juventude brasileira

Sala das Sessões. em()0(~e Ot.fN.lde;999
; I /

DeputadoP~~""ÊA
J

I
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE~AÇ.:\ODE ESTrDOS LEGISLAm'os - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

destinado pelo menos quarenta por cento desses recursos ao financiamento de
programas de desenvolvimento económico, por intermédio do Banco Nacional de
Desenvolvimento Económico e Social - BNDES.

Nossa intenção é fazer com que sessenta por cento deste
total de recursos destinados ao BNDES fiquem vinculados ao financiamento de
operações de créárto para microempresas e empresas de pequeno porte.

............... u •• n .-•••••••• ..

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULo III
Da Educação. da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

Art. 205 - A educação. direito de todos e dever do Estado e da fanúlia. será
promovida e mcemivada com a colaboração da sociedade. visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercicio da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

Hoje é inegável o potencial desse segmento económico na
geração de empregos. já que elas respondem por algo em tomo de sessenta por
cento dos empregos formai~ existentes no País. Por outro lado, são muito
restritas as linhas de crédito coiocadas à disposição dessa clientela por parte do
Governo.

Sempre que se discutem alternativas ao crescimento dos
índices" de desemprego, uma das propostas trazidas à discussão pelos
especialistas é a adoção de politicas públicas voltadas para as microempresas e
empresas de pequeno porte. Na prática, contudo, obselVamos uma situação
quase de abandono ~esse segmento.

ci BNDES, por sua vez, tem um expressivo volume
financeiro disponivel para aplicação em 'programas de desenvolvimento
econômico', destinação que lhe foi assegurada pelo § 1° do artigo 239 da
Constituição Federal.

de 1999.

Deputado.e<"<IJ.jL(J-!IJ;:

Sala das Sessões, em

Verificada a compalibilidade da aplicação dos recursos com
o preceito constitucional, afinal de contas, investir em microempresas e
pequenas empresa é, certamente, aplicar em programas de desenvolvimento
económico, e diante do elevado alcance social que a medida trará; esperamos
contar com o apoio de nossos ilustres Pares na aprovação do presente projeto de
lei.

TÍTULOU
Dos Principios e Fins da Educação Nacíonal

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA
EDUCACt..O I\AClüNAL

LEI N° 9.394. DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Art. 2° - A educação. dever da fanúlia e do Estado. inspirada nos pnnciplos de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana tem por fmalidade o pleno
desenvolvimento do educando. seu preparo para o exercicio da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

..................................................................................................................~ .

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

PROJETO DE LEI N~ 547, DE 1999
(Do Sr. Paulo José Gouvêa)

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1.988

Dispõe sobre a aplicaç.ão de recursos oriundos das contribuições
para o Programa de Integração Social e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público por intermêdio do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social.

TiTULO iX
Das Disposições Conslltucionais Gerais

(AS COMISSOES DE ECOnOMIA, IlIDOSTRIA E CO~RCIO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (IttRITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1· Dos recursos decorrentes das contribuições para o
Programa de ln1egraçáo Social e para o Programa de Fonnaçlio do
Patrim6nio do Servidor Público dllStinados ao financiamento de programas de
daenvotvirnento ecanõmico, por intermédio do Banco N~ de
Desenvolvimento Econômico e Social, 60% (sessenta por cento) deverio ser
aplicado& excIuaivamente em operações de crédito que financiem as
microempresas e as empresas de pequeno porte.

M 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

JUSTIFICAÇÃO

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a
lIIl'llClIdação proveniente das contribuiçees para o Programa de Integração Social
e para o Programa de Formação do Património do SelVidor Público - programa
PIS-PASEP passou a financiar o seguro-desemprego e o abono salarial. sendo

Art. 239 - A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de
Integração SociaL criado pela Lei Complementar na 7, de 7 de setembro de 1970. e
para o Programa de Informação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela lei
Complementar n° 8, de 3 de dezembro de 1970, passa. a partir da promulgação desta
Constituição, a financiar, n03 termos que a lei dispuser, o programa do seguro
desemprego e o abono de que trata o § 3° deste artigo.

§ )0 Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo, peio menos quarenta
por cento serão destinados a tinanciar programas de desenvolvimento econôtTIlco.
através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de
remuneração que lhes preservem o valor.

§ 2' Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados,
mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis especificas, com
exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da
arrecadação de que trata o "caput" deste artigo, para depósito nas contas individuais
dos participantes.

§ 3° Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o
Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o
pagamento de um salário minimo anual, computado neste valor o rendimento das
contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até
a data da promulgação desta Constituição.
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§ 4° o financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição
adicional da empresa cujo indice de rotatividade da força de trabalho superar o indice
médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.

PROJETO DE LEI N~ 548, DE 1999
( Do Sr. Rodrigo Maia)

Acrescenta inciso ao art. 105 da Lei ~º 9.503, âe 23 de setembrc
de 1997, e dã outras providências.

(AS COMISSõES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE nEDAçAD (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - É acrescentado inciso VII ao Art. 105 da Lei n·
9.503, de 23 dE' setembro de 1997.. com a seguinte redação:

"Art. 105- .

1- .

lJ-

11I-

IV

V-

VI-

VII - Fica obrigatório a instalação de miero-cãmeras de
vídeo em cada um dos velculos de transporte coletivo - ãnipus - r~istrados em
todo o território nacional. sejam mter ou intN! municipais e interestaduais.'

Art. 2· - Caberá ao Poder Executivo regulamentar O

disposto nesta Lei, definindo as especificações' técnicas e a colocação do

equipamento de forma a não expô-Io.

Art. 4· - O Poder Executivo regulamentará esta Lei em até

90 (noventa) dias da data da sua publicação e as empresas responsáveis pelos

veiculos correspondentes tem prazo até 31 de dezembro de 1999 para proceder

a Instalação dos equipamentos.

Art. 5· - Esta lei entra em vigor ~ data de sua publicação

cancelando as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O crescente número de assattos a ônibus, muitas vezes

com troca de tiros dentro do próprio veículo, demanda o devido tratamento dessa

questão pelo Código de Trânsito Brasileiro. Esta Lei propicia com recursos de aita

tecnologia, facilidade na identificação dos assaltantes, bem como facilita a prisão

dos mesmos. A utilização do sistema de vigilãncia com micro-eãmeras em

bancos, hotéis e estabelecimentos comerciais vem possibilitando a identificação

de muitos assaltantes, sendo essencial para uma maior segurança aos milhões

de cidadãos •,suMos desse transporte coletivo.

Saladas. Sessôes..efIl6 de abril de 1999

Deputado Rodrigo Maia

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C.DI"

LEI N° 9.5<13, DE 23 DE AGOSTO DE 199'1

INSTl1Ul O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRA.SILEIRO.

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

CAPITul..O IX
Dos Velculos

. .

SEÇÃO li .
Da Segurança dos Veiculos

•••••••••••••• u •••• .

Ar!. 105 - São equipamentos obrigatórios dos veiculos. entre outros a serem
estabelecidos pelo CONTRAN:

I - cinto de segurança, conforme regulamentação especifica do CONTRAN.
com exceção dos veiculos destinados ao transpone de passageIrOS em percursos em
que seja permitido viajar em pé:

II . para os veiculos de transpone e de condução escoJar, os de transpone de
passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a
quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas. equipamento registrador instantfuIeo
inalterável de velocidade e tempo; .

m - encosto de cabeça, para todos os tipos de veiculos automotores. segundo
nonnas estabelecidas pelo CONTRAN:

IV -(VETADO)
V • dispositivo destÍllado ao controle de enússão de gases poluentes e de ruido,

segundo normas estabelecit\lls pelo CONTRAN.
VI - para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira traseira,

lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo.
§ 1° O CONTRAN disciplinará o uso dos equipamentos obrigatórios dos

veiculos e detenninará suas especificações técnicas.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

PROJETO DE LEI N~ 549, DE 1999
( Do Sr. Luiz RIbeiro)

Determina o cancelamento de outorga de concessão, perm~ssão ou
autorizaçAo para prestaç30 de serviços de radiodifusão, nos
casoa de condenação por crime doloso de sócio ou diretor da
e»presa outorgatária.

(AS COMISSõES DE TRAB~LHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO;
DE CI!NCIA E TECNO~OGIA, COMUNICAÇAO E INFORMATICA; E DE
CONSTI'l'UIÇJ.O E ,JUSTIÇA E DE REDAÇI.O (ART. 54) - ART. ?'4, ll)

O Congresso NacÍonal decreta:

Art. 1° Esta lei determina o cancelamento de outorga de
concessão, permissão ou autorização para prestação de serviços de
radiodifusão. nos casos de condenação, por crime doloso, de sócio ou diretor da
llII1Presa outorgatária.

Ar\.?!' O art. 64 da Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962,
passa a vigorar com a seguinte alínea:

"Art. 64 .

gl Condenação por crime doloso, em sentença transitada
em julgado, de sôcio ou diretor da concessionária ou permissionária."

Art. 3° A Le. nO 4 117. de 27 de agosto de 1962. passa a
vigorar com o seguinte artigo:

"Art. 64-A Ficam canceladas as outorgas de serviços

especlals de telecomunicações. em especial dos serviços de repetição e

retransmissão de televisão, quando da condenação por crime doloso. em
sentença transitada em julgado. de sócio ou diretor da outorgatária.

Art. 4° O art. 21 da Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de

1998. passa a vigonar aditado do seguinte parágrafo:
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"Art. 21 .

§ 2" Será cancelada a autorização para a execução de
serviço de radiodifusão comunitária no caso de condenação por crime doloso. em
sentença transitada em julgado. de sócio ou diretor da autorizatária."

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O outorgatário de serviços de radiodifusão tem. ao par do
privilégio de deter a outorga. a obrigação de prover serviços de informação. lazer
e utilidade pública. dentro de desejáveis critérios de probidade. ética e qualidade
técnica. Por tal razão, o poder concedente toma as desejáveis e necessárias
precauções ao determinar que as pessoas detentoras ou responsáveis pela
flIT:~"" _. .resentem atestados de idoneidade moral quando do

"OC".' ,C>, conforme prevê o art. 34, aI. "a". da Lei nO 4.117162.

o mesmo cuidado, porém. não é tomado após a entrada em
•~c"cão da emissora. Se um dos titulares cometer crime doloso. não existe, a
pnon. dispositivo que venha a alijá-lo do empreendimento. A legislação vigente
para a radiodifusáo. Lei nO 4.117162. não prevê. de fato. o cancelamento de
outorga por tal razão. Mas. ao cometer cnme doloso e ser condenado em última
InstãnCla. o SOCIO ou diretor romoe com reqUisito estabelecido para a outorga. E.
portanto. adequado. o cancelamento da outorga por tal motivo. obedecidos os
procedimentos previstos na ConstitUição.

Preocupados com essa relevante lacuna da lei vigente.
apresentamos este projeto de lei que determina o cancelamento da outorga de
radiodifusão. nos casos em que algum dos sócios da empresa de comunicaçlio
outorgatária ou permIssionária seja condenado por crime doioso. incluindo-se
nesse rol. implicitamente. os crimes hediondos. Estendemos igual determinação
às autorizações para prestação dos serviços de radiodifusão comunitária.

Em face da importânCIa da miciahva. pedimos aos nobres
Pares o apoio. indispensável â sua aprovação.

Sala das Sessões. em ,ooe ~ Ld!l1999.

*
.\/

Deputad IZ RIBEIRO
~~/

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:>iAÇÃO DE ESTrDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 4.117, DEl7 DE AGOSTO DE 1962

INSTITUI O CÓDIGO BRASILEIRO DE
TELECOMUNICAÇÕES.
* A Lei nO 9..Jí2. de J6/07 }99"7, revogou esta LeI.

exceto quanto a maMrta penal e aosprecâios reta/tI'os a
radiodifUSão.

CAPÍTULO V
Dos Serviços de Telecomunicações

Art. 34 • As novas concessões ou autorizações para o serviço de radiodifusão
serão precedidas de ednal. nubhcado com 60 (sessenta) dIa; de antecedênCia pele,

Conselho Nacional de Telecomunicações, convidando os interessados a apresentar
suas propostas em prazo determinado. acompanhadas de:

a) prova de idoneidade moral;
b) demonstração dos recursos técnicos e financeiros de que dispõem para o

empreendimento:
c) indicação dos responsáveis pela orientação intelectual e administrativa da

entidade e. se for o caso. do órgão a que compete a eventual substinllçào dos
responsáveis.

§ I" A outorga da concessão ou autorização é prerrogativa do Presidente da
República ressalvado o dispostO no ano 33. § 5". de~o~s de ?~vldo o Conselho
Nacional de Telecomunicações sobre as propostas c requIsItoS eXigIdos pelo ednal. e
de publicado o respectivo parecer .... ..

§ :!" Terão preferênCIa para a concessão as pessoas ,1unOlcas de drreno pubhc<'
mtemo inclusive Universidade,.

.§ 3" As dispOSIções do presente amgo regulam a' novas aUlonzaçõe, de
serviços de carater iocal no que lhes forem aphc3vet>
. .

CAPÍTL:LOVII
Das Infrações e Penalidades

..........................................................................................................................
Art. 64 - A pena de cassação poderá ser imposta nos seguintes casos: .

a) infringéncia do art. 53:
b) reincidência em infração anteriormente punida com suspensãO:
c) interrupção do funcionamento por mais de 30 (trinta) dias consecutivos,

exceto quando tenha, para isso, obtido autorização prévia do CONTEL:
,l) on"''''eniéncia da incapacidade legal, têcnica, financeira ou econômica para

e .7\·;'os da concessão ou pennissão;
e, não haver a concessionária ou pennissionária, no prazo estipuladO, corrigido

as irre!!Ularidades motivadoras da suspensão anteriormente imposta:
e l' _Oi... h~\'f'r a concessionária ou pennissionáría cumprido as exigências e

alé o licenciamento definitivo de sua estação.
._ . ..."m redaçãu dadapcln IJecreto-l.el nU 236, de 28 tJ2 1967 •

Art. 65 - O CONTEL promoverá as medidas cabíveis, punindo ou propondo a
punição. por iniciativa própria ou sempre que receber representação de qualquer
autoridade.

* ArlJl!f) com rcdaçao dadupelo /Jecreto-I.e' nU 236. de 28 02 196-:'.

. .- .

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

LEI N° 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

INSTITUI O SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Ar!. 21 - Constiruem infrações na operação das emissoras do Serviço de
Radiodifusão Comunitária:

I - usar equipamentos fora das especificações autorizadas pelo Poder
Concedente:

II - transferir a terceiros os direitos ou procedimentos de execução do serviço:
JIl - permanecer lora de operaçào por maIs de tnnta dias sem motivo

iustific3vel:
. IV . - infringir qualquer dispositivo desta L,,: "" >,Ia correspondente
regulamentação:

Parágrafo único. As penalidades aplicáveis em decorrência das infrações
cometidas são:

I - advertência;
II -multa: e
JIl - na reincidência revogação da autorização.

PROJETO DE LEI N~ 550. DE 1999
( Do Sr. Wilson Santos)

Estabelece alíquota mais gravosa, no âmbito do imposto de renda,
para a remuneração pela exploração de obras audiovisuais
estrangeiras.

(AS COMISSõES DE CItNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MeRITO E ART 54)' E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART: 24,'11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei tem por escopo o agravamento da alíquota
de incidência do imposto de renda, na fonte, sobre rendimentos da exploração
de obras audiovisuais estrangeiras.

Art.2° O art. 2' da Lei n' 8.685, de 20 de julho de 1993.
passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Ali. 2° o ali. 13 do Decreto-lei nO 1.089, de 02 de
março de 1970, alterado pelo ali. 1°, do Decreto-lei nO
1.741, de 27 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Ali. 13° As impoliâncias pagas, creditadas,
empregadas, remetidas os entregues aos produtores,
distribuidores ou intermediárias no exterior, como
rendimentos decorrentes da exploração de obres
audiovisuais estrangeiras em todo o território nacional. ou
por sua aquisição ou importação a preço fixo. ficam sujeitas
ao imposto de 40% (quarenta por cento) na fonte.'

Art. 3° Fica derrogado, no que conmtar com esta lei, o

disposto no art. 72 da Lei nO 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

JUSTIFICAÇÃO

É costume criticar-se os parlamentares por preferirem gerar

encargos para o Tesouro, por meio de isenções, incentivos, beneficios ou

renúncias fiscais. Ao contrário, pretendo propor um agravamento de tributo, de

sorte que esta proposta, desde logo, escapa ao juizo preliminar de

compatibilidaae ou adequação orçamentária e financeira, devendo submeter-se

diretamente a apreciação de mérito, tendo desde já o mérito de ampliar as

receitas públicas e de estimular a produção nacional.

Quero demarcar um tratamento tributáriO dlterenClaao as

remunerações das obras audiovisuais nacionais e estrangeiras, encarecendo

estas em favor daquelas e, com o mesmo golpe, aumentando potencialmente o

volume de recursos passíveis de serem destinados, como abatimento de setenta

por cento do imposto devido, ao investimento na co-produção de obras

audiovisuais cinematográficas brasileiras de produção independente, nos termos

do art. 3° da Lei nO 8.685, de 1993.

Atualmente, por força do que dispõe o- art. 72 da Lei nO

9.430, de 1996, de redação abstrusa, entende-se que a alíquota de 25%,

estabelecida no art. 2° da Lei nO 8.685, de 1993, teria sido reduzida para 15%,

alíquota uniforme e indiferenciada para um leque variado de espécies de

rendimentos.

Cito a entrevista concedida pelo cineasta Walter SaUes para

a revista Época, da Editora Globo, onde, respondendo à questão sobre qual seria

a saída para os problemas da produção cinematográfica brasileira, pontificou:

"Criar novos mecanismos. Um deles seria taxar a renda dos filmes estrangeiros

Ela é igual hoje para todos. Não se leva em conta a renda"

Como o talentoso cineasta tomou-se oscarizável,

considerado por alguns representantes da midia como uma espécie de novo

Airton Senna cultural brasileiro. sua entrevista fez furor entre pariamentares

sempre atentos aos movimentos da opinião pública. A imprensa comentou que,

surpreendehdo-se uns aos outros (e confesso que todos a mim mesmo), os

senadores Francelino Pereira, Lauro Campos e Luis Estêvão precif"itaram-se em

oferecer projetos legisiativos com base nessa mesma entrevista.

Quero fazer minha parte, tanto quanto possivel sem me

-deixar levar por palpites talvez irrefletidos, divulgados nas publicações---'

que não devem constituir inspiração suprema para a elaboração de polilicas
públícas.

É que a opinião de Walter SaUes. expressa sem fazer-se

acompanhar de um maior esforço de reflexão e de fundamentação, acaba

configurando uma idéia de fácil inteligibilidade. São as idéias simples, fáceis e

acessiveis ao entendimento do público amplo que, evidentemente, merecem

gozar de maior repercussão politica.

As discussões intermináveis que se desenvolvem no âmbito

do Ministério da Cultura, entre os especialistas, em linguagem abstrusa, com o

conhecido gosto dos intelectuais pelas dificuldades insolúveis, acabam perdendo

se em impasses que esterilizam a iniciativa das políticas públicas.

Argumentam eles que taxação diferenciada poderia ser

contestável e mesmo Inútil, porque as causas e variáveis da baixa circulaçã) da

produção nacional seriam outras, problemas de distribuição, de número de salas

e ocasiões de exibição, de promoção, de rejeição do público ao produto nacional

e conseqOente falta de demanda etc.

Prefiro ficar com a intuição e o sentimento de Walter SaUes

e, como consolo por não ter sido contemplado com o prêmio 'Oscar", quero

transformar em lei a opinião que expressou na entrevista citada e que, a meu ver,

ê mais que um palpite e está recheada de bom-senso, permitindo o aumento do

volume de recursos passíveis de aplicar-se na produção cinematográfica
brasileira.

Eis porque espero contar com o apoio dos nobres Pares.

SaIa das Sessões. em 6 de abril de 1999

ll/
Deputado WIL'lif3ANTOS

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:"iACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 8.685, DE 20 DE JULHO DE 1993

CRIA MECANISMOS DE FOMENTO À
ATIVIDADE AUDIOVISUAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 2" - O art.13 do Decreto-Lei n" 1.089. de 2 de março de 1970, alterado
pelo art. 1" do Decrelll-Lei n' 1.7-11. de 27 de dezembro de 1979. passa a vigorar com
a seguinte redação.

"Art. 13 - As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou
entregues aos produtores. distribuidores ou intennediários no exterior.
como rendimentos decorrentes da eX'j)10ração de obras audiovisuais
estrangeiras em todo o território nacional. ou por sua aquisiçãO ou
importação a preço fixo, ficam sujeitas ao imposto de 25% na fonte."

An. 3° - Os contribuintes do imposto de renda incidente nos tennos do art.13
do Decreto-Lei n° 1.089, de 1970, alterado pelo art. 2° desta Lei, poderão beneficiar-se
de abatimento de setenta por cento do imposto devido, des<!e que invistam na co
produção de obras audiovisuais cinematográficas brasileiras de produção
independente, em projetos previamente aprovados pelo Ministério da Cultura

LEI N° 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE A LEGISLAÇÃO
'IRIBUTÁRIA FEDERAL, AS
CONfRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL, O PROCESSO ADMINISTRATIVO
DE CONSULTA E DÁ OUlRAS
PROVIDÊNCIAS.

.u .

CAPiTULO V
Disposições Gerais

SEÇÃO VI
Casos Especiais de Tributação

Remuneração de Direitos
Art. 72 - Estão sujeitas à mcidência do imposto na fonte. à alíquota de quinze

por cento, as importâncias pagas. creditadas. entregues. empregadas ou remetidas para
o exterior pela aquisição ou pela remuneração. a qualquer mulo. de qualquer fonoa de
direito. inclusive á transmissão. por meio de rádIO ou televisão ou por qualquer outro
meio. de quaisquer filmes ou eventos. mesmo os de competições desponivas das quaIS
faça parte representação brasileira
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PROJETO DE LEI N2 553, DE 1999
( Do Sr. Agnelo Queiroz I

Dá nova redaçêo aos §§ 4~ e Si do ar~. 1; da Lei n~ 9.534. àe
10 de dezembro de 199:.

lÃ COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - AR~. 2_,
II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Dê-se aos § 4° e § 5° do art. 1° da Lei n.°
9.534, de 10 de dezembro de 1997, a seguinte redação:

"Art. 1° .
••••••••••••U.h•••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 4° O descwnprimento, pelos oficiais de Cartórios
de Registro Civil, do disposto no capllt e § 1° deste artigo
ensejará penalidade administrativa de multa, no valor de mil
(1.000) UFIR.

§ 5° Em caso de reincidência, esse valor poderá ser
dobrado."

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 9.534, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 30 DA LEI N°
6.015. DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973, QUE
DISPÕE SOBRE OS REGISTROS PÚBLICOS:
ACRESCENTA lNCISO AO ART. I DA LEI N"
9.265. DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996. QUE
TRATA DA GRATUIDADE DOS ATOS
NECESSARlOS AO EXERCiCIO DA CIDADAN1A:
E ALTERA OS ARTS. 30 E 45 DA LEI ~o 8.935. DE
18 DE NOVEMBRO DE 1994. QUE DISPÕE SOBRE
OS SERViÇOS NOTARlAIS E DE REGISTRO.

° Art. 1° - O art.30 da Lei nO 6.015. de 31 de dezembro de 1973. alterada pela Lei
n 7.844, de 18 de outubro de 1989. passa a vigorar com a seguinte redação:
..........................................................................................................................

§ 4° (VETADOl
§ 5° (VETADO)
§ 6° (VETADO)
§7"(VETADO)
§ 8° (VETADO)

Art. 2°
publicação.

Esta lei entra em vigor na data de sua

JUSTIFICAÇÃO

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

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

PROJETO DE LEI N2 579, DE 1999
( Do Sr. Ricardo Berzoini e outros)

A Lei 9.534/97, que assegurou a gratuidade dos
atos necessários ao exercicio da cidadania, ao não fixar
sanção para o descumprimento de seus mandamentos,' tem
se revelado, na prática, inócua: os oficiais de Canórios de
Registro Civil, ignorando olimpicamente a Lei, continuam, em
sua - iiiinoria, a cobrar emolumentos pelos registros de
nascimento e assentamentos de óbitos..

o presente Projeto tem como fito corrigir essa
situação. institUindo sanção garantidora do cumprimento da
Lei supracitada.

Essa é uma reivindicação sentida da população,
encabeçada por entidades como a Associação Brasileira de
Pediatria que representa profissionais cuja atividade, lidando
com a situação-limite do surgimento de novas vidas, com as
famílias mais carentes, os leva a se aperceberem da
necessidade de garantir os mais elementares direitos da
cidadania.

As leis são feitas para serem cumpridas. O sistema
de multas tem uma finalidade educativa, tanto quanto
punitiva, ao ensinar a necessidade de atender à lei,
neutralizando exatamente o móvel que poderia levar à sua
burla, o ganho, que a multa anula.

Sala das Sessões. em 6 de abril de 1999

j

Revoga dispositivo da Lei n2 4.595, de 31 de dezembro âe 1964,
que IIdispôe sobre a Política e as:- Instituições Monetárias,
Bancárias e Creditícias, cria o Conselho Monetârio Nacional, e
dá outras providências ff •

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MtRITO); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Revoga-se o inciso VIII, do art. 4° da Lei 4.595, de
31 de dezembro de 1964.

Art. 2 0 O atendimento ao público nos estabelecimentos
bancários será realizado em todo pais das 9:00 às 17:00.

Parágrafo primeiro. O atendimento a que se refere o
"caput" deverá se realizar entre às 2" e 6" feiras.

Parágrafo segundo. O atendimento será prestado por
bancários, trabalhando em dois turnos, sendo que o primeiro
turno iniciar-se-á ãs 8:00 h, encerrando-se às 14:00 h e o
segundo turno iniciar-se-á às 12:00 h, encerrando-se às
1'8:00h.

Parágrafo terceiro. Qualquer horário de trabalho diferente
dos previstos no parágrafo primeiro só poderá ser praticado
mediante acordo com a entidade sindical dos bancàrios da base
na qual se localizar a agência bancária.

Art.3° Todas as agências bancárias deverão dispor de
caixas específicos para atendimento prioritário de deficientes
fisicos, idosos e gestantes.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. SO Revogam-se as disposições em contràrio.
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JUSTIFICAÇÃO CAPÍTIJLO II
Do Conselho Monetário Nacional

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

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

.:::::::z:::: ;zQiN
Deputado RICAR'imi3~OI I

/~p
, ).

~
f:~~'1'.4

Deputa G DO M~GELA

/ /DF .-/ JUSTIFICAÇÃO

Art. 3°. O Poder Executivo regulamentará o disposto
nesta Lei no prazo de cento e oitenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de súa
regulamentação.

VIII - Regular a constitUIção. funcionamentG e fIScalização dos que exercerem
atividades subordinadas a esta' Lei. bem como a aplicação das penalidades
previstas.

Art. 1°. A aquisição de armas, munições e resIJ!:Ctivos
acessórios, em todo o território nacional, é privativa:

I - dos órgãos públicos da administração direta, nas
esferas federal, estadual e municipal;

TI - das empresas de segurança privada auto~ para
funcionar, nos tennos do disposto na Lei n°. 7.102, de 20/06/83, e respectivo
Regulamento;

m - das empresas industriais e comerciais autorizadas
para funcionar, nos telIDos do disposto no Decreto nO. 55.649, de 28/01165.

Parágrafo único. A aquisição a que se refere este artigo
cumprirá, no que couber, o disposto na Lei n°. 9.437, de 20/02197 e respectivo
Regulamento.

Art. 2°. O descumprimento do disposto nesta Lei é crime
sancionado com pena de reclusão de um a quatro anos e multa.

Parágrafo imíco. Aplica-se igual pena a quem procedeu a
venda e ao propnetário do estabelecimento onde o agente realizar a aquisição
proibida.

O Congresso Nacional decreta:

Está mais que demoustrada a relação existente entre os
indices crescentes de violência e criminalidade praticada contta a sociedade e
o aumento de armas de fogo na posse dos cidadãos. Por força de tal
constatação. alguns países de reconhecida ttadição democrática, entre eles os
Estados Uuidos da América, o Reino Uuido e o Japão, têm introduzido
recentemente em seus ordenamentos juridicos, legislações fortemente
restritivas ao direito do cidadão em possuir armas de fogo.

No Brasil, onde a questão da violência e da criminalidade
tem sido há décadas uma constante da agenda pública nacional, tentou-se
acompanhar aquela tendência por ocasião da tramitação da Lei nO. 9.437/97, o
que, reconhecemos, efetivamente significou um avanço em comparação com
as normas penuissivas que vigoravam anterionnente.

No entanto, decorridos já dois anos de vigência da nova
Lei, percebe-se que os seus resultados tardam em refletir-se nas tão esperadas
melhorias na segurança e tranqüilidade da população, pois são crescentes as
ocorrências relatadas de crimes praticados mediante o emprego de anna de
fogo em todo o território nacional.

Art. 4° - Compete ao Conselho Monetário Nacional. segundo diretrizes
estabelecidas pelo Prestdente da República:

PROJETO DE LEI N2 581, DE 1999
(D~Sr. Jorge Wilson)

Dispõe sobre restrições à comercialização de armas de fogo,
munições e acessórios. .

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

0&A..:.'~~~EL~f /' Pr~,d~E~r'
DePuta~JOAO G .'"

PT!- ~

. ~.
.--<.. ~

Deputado WELLINGTON DIAS
PT!PI

LEI N° 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA E AS INSTITUIÇÕES
MONETÁRIAS. BANCÁRIAS E CREDfIÍClAS. CRlA

O CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E DÁ
OU1RAS PROVIDÊNCIAS.

A normatização legal do horário de atendimento ao público
em estabelecimentos bancãrios, nas condições expostas no
presente Proj~to de Lei, é necessária para que os mesmos
possam melhor atender com seus serviços ao público usuário,
preservando por outro lado as condições de trabalho dos
empregados que prestam serviços nestes estabelecimentos.

O grau de modernização e complexidade alcançados pela
economia brasileira fez com que as atividades dos setores
secundários e terciários trabalhem com os mais variados
horários para atender às necessidades da economia.

O' sistema financeiro que presta serviços à população como
um todo tem que manter um horário compatível com as
necessidades de nossa população. O horário aqui proposto tem
esse escopo, ampliando a disponibilidade dos serviços ao
usuário e garantindo, ao mesmo tempo, a rapidez na prestação

.com a ausência de filas, criando dessa forma o maior
contingente de funcionários e proporcionando a criação de
caixas para idosos, portadores de deficiência fimca e gestantes.
Importa salientar, ainda, que essa medida acarretará um
beneficio ao sistema bancário como um todo, já que
possibilitará um melhor planejamento das atividades por partes
dos bancários. Essa norma ensejará maior facilidade no
gerenciamento e supervisão do sistema bancário, assim como
nas relações interbancárias. Na medida em Que os bancos
oferecem qualidade e maior disponibilidade em seus serviços,
estes tenderão a ser usados em beneficio da população, gerando
maior movimentação fmanceira para os bancos.
Os empregados que prestam serviços aos estabelecimentos
bancários, por outro lado, estão entre os trabalhadores que
sofrem a maior incidência de doenças nervosas. A aplicação do
horário de atendimento possibilitará um trabalho compatível
com a desejável manutenção da saúde do trabalhador deste
setor, com a diminuição da sobrecarga atual a que está exposto.
Deve-se ainda ressaltar que a providência colimada neste
projeto de lei poderá preservar os atuais postos de trabalho.
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LEI ","9.437. DE 20 Df H\TREmO fiE: ''''li

An 1° ~ Fie:! mslltuid(l (, Sis\cmJ ':::J.cwnal .j' \mu· . :·:,1:~.\!},1 fW
Mmistério da Ju:>t1ça. nn :ll11hlW da PoliclJ h:daaL ((1111 ('lr('!ln·"'~'f1\.:,"iJ\ (m 1;.]<. 1\

lCrrtlÓnCl naclOn:ll

INSTITUI <.) SIS1 EkL\ 1:,\1..'1' í"AL UI; ARI"·j;',:
SII\ARl\1. I,STABEU(T ':"":Dlo,:-'A:'; 1'/,['';
REGISTR() [ PAI\.-\ (l [,(')I'T1..:' rH: .,,\};'I\1/\ DE P'j(,(!.

DEFINE CRl\ltS E D·\ (" TI:.;\:': I'I."-':·II'(:I:':V,':··

CAPITULl.1 \
Do Sistemd HaclOn~ll de' Amu.'

., ..' • O funcionamento de qualquer estabdccLmenlo financ,;iro
\'alores ou movimentação di~ ITltlffif;-rá.rio. qtk' n~J.o pJ):::~)j.!;J.

._..l,.:ança com parecer favorável à SU;I ;:JpmVt1ç8o. ebbJ)flJd~) pdo
IvlU11.>••'lu wi Justiça, 'na forma desta Lei.

-*Art. jO com redação dada pela LeI nO 9.Ul7, tiL' 30 03 1~)9S

* A competência estabelecida ao Afmisrérro dl1 Jn'lUçl.l .':"'61 ,'\\'F';;"ld,:r p,-," , nc:r,Jrtr'ir;·;.,_~Jlfi'

de PolíCia Federal, conforme o art. 16 da LeI n .... 9.0/7. de 30 03 lr;95.

Parágrafo único..Os estabelecimentos fmanceiros wF,rid...., ne;;W
compreendem bancos oficiais ou privados. caixas écOnÓmIC<:Li. :',ocicda'ie-:,
crédito. associações de poupanças. suas agéncias. subagéncias " seçüc~.

FI\.-'íf'R 1= ~e/\S
r:>E

V'L\'h'~.' •. L

FUNCIONAMENTO DA";
PARTICl'LARES QUE f'XPLOI:AM
VIGILÂNCL\ E DE nV\NSPOf:TF DE
DÂ OUTRAS PROVIDF.l'iCU\S

-videncia-se qne boa parte de tais ocorrências aconteçam
wlJ1 ua introdução irregular de armas de fogo no território

. "'-'1::", um sinal das deficiências graves de que sofrem o controle
alfandegário e o policiamento de fronteiras em nosso País. Mas não há como
negar a contnbuição do comércio legal na proliferação de armas de fogo em
poder da sociedade, desviando-se este fluxo que, se de início se faz ao amparo
da lei, freqüentemente dela se desvia, seja por força das jã apontadas

deficiências em nossos órgãos de fiscalização, seja em decorrência do furto e
do roubo de armas de fogo.

Nossa iniciativa se propõe a suprimir definitivamente tal
contribuição. qUf: entendemos ser pemicil:~sa à segurança da sociedade

brasileira. Propomos a proibição da aquisição de armas de fogo em todo o
território nacional, bem como de suas respectivas munições e peças de

reposição, ressalvados os órgãos de segurança, públicos e privados, e as
empresas privadas regularmente constituídas para este comércio em particnIar.
Aos infratores, sejam compradores ou vendedores, a proposiÇão prevê a
aplicação da sanção penal equivalente à ora prevista no Código Penal para o
crime de receptação, pois entendemos qne o comércio ilegal de armas
acontece principalmente em decorrência da prática da receptação.

Convictos da conveniência e da oportnuidade de nossa
iniciativa para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico federal, esperamos

poder contar com o imprescindivel apoio dos nobres Pares em favor de sua
aprovação.

Sala das Sessões, em C~ de tr8U:? de 1999.

~N
V

An }(' p Fica apro\'uJa a no\a 18daç,jo u'.\ Re.:pJlJfil,_:m n .1prO'. ,\,jr' r,:I n 11;,:'..(.,;1'-'

n° 1.246. de 11 d~ dezembro de 1936 (RMln~i. que cnn, t'~;I(' b:.uq f1.lhIKad,l V'h\
Gencral-de-Exercno Anhur d<:i COStLl e Sih<1 tvlimSlW (k L-:::1,),j'1 '.: ·~ ...~gt)('l') i.lJ
Guerra.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

1..1.\ ··~(l\·.\ I~l::r.)\{>\!'

\PROVADU \,[U' f+':I·'I' I"
DEZEMBRO [)i:' IQ_,,,

I';'l,;" . ',:dl" ri)

.ir li! :' [,I·

Código Penal

PARTE GERAL

TÍTULO I
Da Aplicação da Lei Penal

- AmerlOndade da lei
Art. ]O - Não ha crime sem lei anterior que o defma. Não hà pena sem previa

cominação legal.

DECRETO l'\" 2.998. DE 23 DE MARÇO DE 1'1<)9.

DA NOVA REDAÇAo AO RECiULAMIYT'" P.,\K\;\
FISCALIZAÇÃO DE PRODl.ITO" C")';fr{e'L\f)'l":
(R·IOS).

Art. }O _ Fíca aprovada a nova redação do ReJi,iUlanv;nh' para:.1 FI:.::,c,~liz;},~,J.(; de
Produtos Controlados (R-105), na forma do Anexo a este [kGfcto

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua puhhcaçüu.
Art. 3°-Ficam revogados os decretos n'·'s. 55.649. de 28 de j3nclro de lCJt.~. e

64.710. de 18 de junho de 1969

{ÀS COMISSOES DE RELAçõES EXTERIORES E De ~EFESA~r~"\.Cl:;:~r"'LiT~ í)E
CONSTITUIÇllO E JUSITÇA E DE REDAÇAO (AnT. A 1 - "lU. -, -

- "Artigo com redação determmada pela Lei n' 7.209. de II d. Julho de 1984.

- Lei penal no tempo \. .
Art. 2° - Ninguém pode ser punido por fato que iei posterior deixa de

considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da
sentença condenatória

* Artigo com redação delermmada pela Lei n' 7.209. de 11 de julho de 198-1.
Parágrafo único. A lei posterior. que de qualquer modo favorecer o agente,

aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória
transitada em julgado.

* Parágrafo com redação determinada pela Lei nO 7.209. de I f de.TUlha de J98-1.

PROJETO DE LEI N~ 582. DE i 999
( Do Sr. A1dir Cahral I

Da nova redação ao art. ~. de Requ Lam<-m1:c p.J.t·c ,1::
!-:ili tares e Corpos de Bombe.1. ro~ Hl1i -:a.res úprOV'J.ji:' reL'.
n2 88.777, de 30 de setembro d<.:o 1963 fR-200 I.

'-dOC'el.'·'
[I(:CC(~'.')

LEI N° 7.102. DE 20 DE JUNHO DE 1983 o C01\GRESSO 1\ACIO:\AL DECRETA:

DISPÕE SOBRE SEGURANÇA PARA
ESTABELECIMENTOS FINANCElROS,
ESTABELECE NORMAS PARA CONSTITUIÇÃO E

Art. 1" - o Anl:':(1 15 do Re;i;'U\J...rn;;n.to par;} ~, l'olt':I:lS
Militares e Corpos de Bombclros Mihwes. Jprovade. pel(l D(~cr,~tü n~ 8S 777. ,1-: 30 .Jé ~o_~iT!bro

de 1983 (R·200) passa a vigorar com a segurnte rt:dação.
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Art. 15 . Para mgresso DOS quadros de Oficiais de
:"'drn1Ji!SU'rrçln ou de 01iclJI;, ESPC"CI3list::.:.;, concorrerào os Subtenentes e ]0 Sargentos, atendidos

I)". ;·;':::;,mme:; r~q11!$lt'J3 b~lCÜ '. •

1} PúS;U1r o ensino de ~t' Grau completo ou equivalente.

2} Po~sUlr (1 Cur:;o de Aperfeiçoamento de Sargentos

P3r:ígrafo i'nico - Para os tntegrnntes dos Quadros de
r)fklJJ ~ dI: Admmistraçào C' d~ Otic:::l.1s Especlahstas. :l matricula no Curso de Aperfeiçoamento
j; 1)fi.(.U~'S tí';J.!<1 c!JndlC'lOnJ.d'l a um mtersttclO de: 02 (dotSI anos no postO de Capitão. ficando

';~'11",lJú /J :~Cc-S:;O :.lU posto Je Tên<;m::;- ('of(lnd PM

-\rt. 2" - Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicaÇão

;\rt. 3·' - Revogam-se as dISposlçóes em contranD.

.\LDm CABRAL
()cput3do Federal

PFURJ

.JT'5TJFI( AC~n

.; ,:;r~"ent:: proposlç5.11 üm comglT o amaI quadro de dlscnmmação
• ':.l;ih.:nt:.:: '(l,l~, Pohc\;.ti., \Iürtare: ç 1;\('3 LOrptJ:\ d~ Bomberros MilItares, O Regulamento que se quer
l:101.Micar \t:tD (o i1C~;,;('~ de ;'OilClJ15 competentes aos postos mais elevados na hierarqUIa
'~\mç"-::'m(,;.t\t~ porquo.:: s:i.o onunJu:; do.'; quadres d~ Praças e de Sargentos, Ao mesmo tempo,
;,..qudc· F.l:'~I<,.!..rTl~nhJ ;:he espai;.'() .l0S que mgr'-:SS:lITI dnerarnente na carreira militar através de
'~:c·)tJ.:..~ ·1..:. pr,:,,:plf.ll;i(t d:; {\hCrl':,

N;;nhum~ escoia.. no caso. t: melhor do que a propna ....ivência no
ambll.'n:-; l±.t 110pl. TIa ~~stmJ1açâú dos preceItos de sua ruerarquia. do ambiente de dIsciplina. e de
".-::,ubord.lf':3.ção ,~""Slm. ';lOS solcb.dü'3. l)ue s~ preparam comugnamente para serem sargentos c..
roste~(l;-menw.Subt~nc!1!(:s.d.::\em ser abertas todas.as portas de acesso e. uma vez admitidos a '
um do-:; QmdrDSo ri,:: OtlclJ1S u,; i~.UnulUsrração ou Oficiais Especialistas. nada deve Impedi~los de
:;~Irc.r'~m TI':'\")$ PI:'3te's dt:::;J~ que sul"m~tldú~ tlO d~VIdo preparo, acadêmico em estabelecimento
nllhtlr f.ifdp!10. •

AtUJJmeme ú RGgulamento para as Policias Militares e Corpos de
8nmb::lro~ f'.h!It1It'$ (R·~OOI. élprtlvado pelo Decreto n/\ 88777. de 30 de setembro de 1983,
t.1lsC"nmma il tropa tjm rdação Ju a;;.~sso ao quadro d~ OfiCIaiS Supenores. No atual contexto
5O'';I(I·t:'C'onómIco. tal dlscnrnIOuç:io e. mcluslve. mconstrtuclOnal. e merece ser corrigida. É o que
prt:tend.: .) pn.:scnt~ PWJétu dt:' Jêl que. modificando o art 15 do mencIOnado Regulamento. dá
nOViJ fe6ç:Io ;w seu par.1[!Tafc' UJl1CO. d:mdo condições a que os OficiaJs dos Quadros de
/\dnm::stT3.f'jú tlU dI: E';t:'C"C'13J!;:;w:5. d3.S corporações que menCIona. tenham pleno acesso â
h:,.r:nYUl1, rn:,; t..:l.mdlç("'e·; prúpO:·U.5 no inCISO 0[,1 modificado

(\ pf(\lt':!'~' :: perfeito quanto <.I sua ConstItucIOnalidade. tem
ltLf"!..:,.:::dJ·j.;; Jn3[.jc:!\·el ,-' '.CTr. ':;('~:10 d;::1ITO Ja melhor tecmca leglslatlva E. consIderando o largo

a1(,J'['.':': ,cl,,::i:>f <1,--" J:1x.;-:;nlf) ( \' :;'~l! ,';i.:"n:.;~::o d~ absoluta jusnça. merece ser acolhido e aprovado por

E a Justificaçào

~"J!.l d-l: 'J,,::;i.'O',;. em é· d~ ahnl de' Iq<jQ

ALDIR CABR-\L
fleputado h"Üeral

PFL'R.J

"U:r.;I:;;L.\Ç.\O CITADA .\'óEXADA PELA
COORDL,,,c.iJ) Df: f.STl'DOS LEGISLATT\'OS - CeDI"

fl;S(·~·tETO"" 88.'7'7'7, DE 30 DE SETEMBRO DE 1983

APROVA li REGUl.A.MENTO PARA AS poLiCIAS
1\í1l1T ARES E CORPOS DE BOMBEIROS
MIUTilRES cR-200)

J,H:-ôXC, AO Ul'CRITC> t·:'· I',g.777. DE 30 DE SETEMBRO DE 1983

{<";l1bm""',, p:rr<l'", FulblS ~h1it:rres e Corpos de Bombeiros Militares (R-2001

CAPrn)LO IV
Do Pc,soal das Polícias Militares

Art. 15 - Para ingresso nos Quadros de Oficiais de Administração ou de
Oficiais Especialistas, concorrerão os Subtenentes e Primeiros Sargentos. atendidos
os seguintes requisitos básicos:

I - possuir o Ensino de 2° Grau completo ou equivalente:
2 - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos.
Parágrafo único. É vedada aos integrantes dos Quadros de Oficiais de

Administração e de Oficiais Especialistas. a matricula no Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais.

PROJETO DE LEI N~ 583. DE 1999
( Do Sr. A1dir Cabral I

Acrescenta inciso ao art. 69 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que dispõe sobre a proteçào ao consumidor e dá outras
providências •

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA

Art. l' - Ao 3rt. 6' da Lei n' 8.073. de 11 de
setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção ao consumídor, acrescente-se o mciso
XI, com a seguinte redação e, ainda, parágrafo Unico, com as seguintes redações:

"Art. 6' - .

XI - a garantia da inviolabilidade de seus haveres
depositados em estabelecimentos bancários oficiais
ou privados, vedado o acesso à conta corrente, à
conta de poupança ou às de aplicações diversas para
coblllllças ou deduções não expressamente
autorizadas, quer de serviços. quer de outros
encargos, inclusive o confisco."

Porágrafo Únieo - A não observãncia do disposto
no art. anterior submete os tltulares dos
estabelecunemos bancarias infratores e a sem
prepostos as penas do art 71 (setenlll. e um 1 desta
Lei."

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

Art..'3~ - Revogam-se as diSpOSIções em contrário.

/', / ti
Sala da!; Sessões. em [17 da (, ./_.<:;v de 1999,
~

<:......... "-:J_'_
.....ALDlR CABRAL

Deputado Federal
PFLIRJ

JUSTIFICAÇÃO

o acesso as contas COrrentes e de poupança, por parte dos

estabelecimentos bancários, tem se revelado abusivo, com cobrnnças exageradas por

serviços ou por. incidentes que nem sempre dependem da vontade ou da ação do

correntista titular. Os bancos estão ampliando demasiadamente seus lucros em razão do

acesso invasivo às contas correntes, das quais extraem valores através de procedimentos

internos nem sempre justificáveis e nunca previamente autorizados pelo correntista. Não

se pode, hoje, controlar O saldo bancário pelos canhotos do talonário porque a conta

bancária, além de ser movimentada pelo seu titular, O é, também, pelo banco, coostaodo

dos extratos a dednção de múltiplas taxas que, se não discutidas com a gerência, se

perdem em favor do estabelecimento e em prejuízo do cidadão.

Não se negue aos estabelecimentos bancários o direito de

cobrarem pelos serviços que prestam. Mas, que se obrigue a tais entidades serem

'lnmsparentes e honestas nos seus atos de alcance ás contas que lhes são confiadas pelo
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povo. Presentemente. esta transparência inexiste. resultando disto um abuso que fere o

direito básico dos consumidores ou usuários daqueles serviços. ou seja.. o de terem bem

preservada a inviolabilidade de seus haveres.

CAPÍTULorr
Da Politica Nacional de Relações de Consumo

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

A Lei nO 8.078. de 11 de setembro de 1990. dispondo sobre

a proteção do consumidor. vem mudando para melhor o idcário de cidadania do

brasileiro. que sob a proteção daquele diploma legal tem sabido defender-se contm os

abusos de fabricantes ou de vendedores de bens duráveis ou de consumo. bem como

contra os prestadores serviços. Mas a mesma Lei deixa a salvo das reclamações dos

consumidores edos usuários o segmento das casas bancárias. dentro de uma cultura

fixada no Brasil que sempre protege os banqueIros, livrando-os das malhas de mültiplas

leis que alcançam a empresários e a trabalhadores em geral. Já ê tempo de se mudar este

componamento da legislação e da administraÇão do pais, enquadrando os banqueIros nos

diplomas legms que pretendem defender o cidadão dos abusos que contra ele ~

praticam

An. :-" - Para a execução da Politica Nacional das Relacões de Consumo.
contam o Poder Público com 05 seguintes msaumemos. entre outros:

I . manutenção de assistência juridica.. integral e gratuita para o consumidor
carente;

11 - instimição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor. no ãmbito
do Ministério Público:

m • criação de delegacias de policia especializadas no atendimento de
consumidores vitimas de infrações penais de consumo:

IV - criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas
para a solução de litigios de consumo:

V - concessão de estimulos â criação e desenvolvimento das Associações de
Defesa do Consumidor.

§ 1° (Velado).
§:lo (Vetado).

Assim. ê inadmissivel que no elenco dos direitos básicos do

consumidor, de que trata o ano 6°, e seus incisos. da mencionada Lei n° 8.078/90. nada se

diga sobre o relacionamento de banqueiros e correntistas. como se este segmento da

economia já estivesse plenamente normatizado. Infelizmente isto não Ocorre ainda e.

deste modo. a proposta de lei que ora encaminbo ao exame de meus ilustres pares, abre

esta linha de aperfeiçoamemo do diploma mencionado. favorecendo o correntista e

aplicador. sem prejuízo dos bancos que. somente. terão que explicitar o que pretendem

cobrar por seus serviços de modo a que possa obter a devida autorização para faze-lo.

CAPITIJLO III
Dos DireItos Básicos do Consumidor

An. 6° - São direitos básicos do consumidor:

x -a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

TÍTULO 11
Das Infrações Penais

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

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

"LEGISLAÇÃO CITADA Al'i"EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

PROJETO DE LEI N~ 584, DE 1999
(Do Sr. Régis Ca\'afcante)

Dá nova redaç~o ao art. 43 da Lei nQ 8.078, de 11 de setembro de
1990.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI NO 1.825, DE 1991)

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1" O art. 43 da Lei n° 8.078. de 11 de setembro de 1990. passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 43
0

O consumidor. sem prejuízo do disposto no art. 86. terá a.cesso às
infonnações existentes em cadastros, fichas, dados pessoais e de consumo arquivados,
registrados em seu nome. bem como as respectivas fontes.

§ I' Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos. claros, em
linguagem de fácil compreemio. não podendo conter informações negativas referentes a
período superior a 5 (cinco) anos.

§ 2' A abertura, bem como toda e qualquer alteração, de cadastro, ficha, registro e
dados pessoais e de consumo será, obrigatoriamente. comunicada por escrito ao
consumidor, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

li 3° Os responsáveis por bancos de dados e cadastros relativós a consumidores, bem
como por serviços de proteção ao crédito e congêneres, ficam obrigados, mediante
solicitação do consumidor, a fornecer..lhe, gratuitamente, e no prazo de S (cinco) dias úteis.
qualquer tipo de certidio.

14° Os responsaveis por bancos de dados e cadastros relativos a consumidores. bem
como por serviços de proteção ao crêdíto e congêneres. ao prestarem informação sobre o

consumldor. dirão, obtigatoriamente, seu nome completo ou razão social. número. da
Carteira de Identidade e órgão emissor, número de inscrição no Cadastro de Pessoas FíSIcas
do Ministério da Fazenda ou número de inscriçio no Cadastro Geral de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, bem como filiaçlo.

§5" O consumidor. sempre que encontrar inexatidão nos seus d~05 e ~~s~
poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista.. no prazo de 5 (cmco) dtaS me15.
comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas

16- Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores. os serviços de
proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de carater público

An. 71 - Utilizar. na cobrança de dividas, de ameaça, coação, constrangimento
físico ou moral, afirmações falsas. incorretas ou enganosas ou de qualqu:r outro
procedimento que exponha o consumidor. injustificadamente. a ridículo ou mterfira
com seu trabalho. descanso ou lazer:

Pena· Detenção de 3 (três) meses a I (um) ano e multa..

de 1999

-::UDffi CÃBR-\.L
Deputado Federal

PFLlRJ

Sala das sessiks. em ;..: :l

É a justificação.

Na mesma proposta traio da questão do conftsco. proibindo

sua prática contm o titular de contas bancárias. assegurando em definitivo a real

inviolabilidade dos haveres postos á guarda de estabelecimentos bancários.

especialmente em razão de ondas de boatos provocadas por especuladores

inescrupulosos. Por igual. a medida proposta cria forte barreira à vontade do

administrador público em usar o instituto do conftsco para a solução de problemas

decorrentes de crises econõmicas no pais.

Tem, pois, esta proposta, a vontade de aperfeiçoar um texto

legal existente. protegendo melhor o consumidor e usuário dos serviços bancários. Resta

sua aprovação. considerando sua constitucionalidade. sua boa técnica legislau\'a e sua

juridicidade perfeita.

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E
DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS.
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§7" Consumada a prescrição relativa a cobrança de debitas do consumidor. não
serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito. quaisquer informações
que passam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores ,-

Art. 2° Esta Jeí entra em vigor na data de sua publicação

A proposta mudança na redação do paragrafo segundo do an 43 da lei nO 8078. de
11 de setembro de 199~. destina~se a suprir uma lacuna desse dispositivo, pois, ao
estabelecennos prazo de CinCO dias úteis para que a comunicação ali prevista seja prestada
ao consumidor. conferimos~lhe efetividade

Nossa disposição de acrescentar dois paràgrafos ao artigo 43 deve·se, em primeiro
lugar, ã. necessidade de ficar estabelecido em lei que o consumidor tem direito a receber
gratuitamente as cenidões que necessitar. haja vista que, arualmente. essas certidões são
cobradas do consumidor. muito embora as entidades que as fornecem sejam considerada de
caráter público.

Em segundo lugar, porque muitas informações sobre o consumidor têm sido
prestadas sem o devido cuidado e causado grandes transtornos a consumidores que têm
homônimos. Estamos convictos de que a fonoa ora proposta para prestação de informação
sobre consumidor evitará. os recorrentes problemas com homônimos.

A proposição original fora finnada pelo então Deputado Tuga Angerami,
parlamentar paulista que, durante oito anos, honrou esta Casa não apenas com sua presença.
jâ de si simbólica., mas com uma atuação parlamentar de mérito reconhecido por todos os
que tiveram a felicidade de com ela conviver.

Não reeleito, infelizmente, o projeto correria o risco de enéerrar sua tramitaçio num
desses arquivos, razão por que entendemos mais que justo retomar a. matéria, que trazemos
à consideração de nossos nustres Pares nesta Casa, de cujo apoio sentimo-nos certificados.,
dada a justeza de suas proposições. .

Sala das SessãesiZJí5 de abril de 1999.

Depurado Ré2is Cavalcante
PPS-; AL

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃODEESTUDOSLEGISLATIVOS-CeD~

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E
DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS.

TITUOl
Dos DIreitos do Consumidor

CAPíTULO\'
Das Práticas Comerciais

SEçÃovr
Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores

Art. 43 - O consumidor. sem prejuízo do disposto no art.86, terá acesso às
infonnações existentes em cadastros, fichas. registros e dados pessoais e de
consumq arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ r° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros,
verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter
infonnaçôes negativas referentes a periodo superior a 5 (cinco) anos.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo
deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e
cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das
infonnaçôes incorretas.

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de
proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor,
não serão fornecidas. pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito. quaisquer
infonnações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos
fornecedores.

TÍTULom
Da Defesa do Consumidor em Juízo

CAPÍTULo I
Disposições Gerais

Art. 86 - (Vetadol.
............................................................................, .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , > ••••• , •••• , ••••••••••••••••••• , •••• ,

PROJETO DE LEI N2 642. DE 1999
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2490/99

Acresce dispositivos à Lei n2 9.020, de 30 de março de 1995, que
dispõe sobre a implantação, em caráter emergencial e provisório,
da Defensoria P6blica da União.

{AS COMISSOES DE TRABALHO, DE AOMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO;
DE FINAIlÇAS E TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
E DE REDAÇAO - ART. 24, lI)

o COIiGRESSO NACIONAL decret.:

An.I!! A Lei n~ 9.020, de 30 de março de 1995, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"An.3· ... ,.....

Parágrafo único. Os serviços a que se refere este artigo compreendem o apoio técnico e
administrativo indispensavel ao funcionamento da Defensoria Pública da. União," (NR)

"An. S~·A. Fic.am criados. no Quadro Permanente de Pessoal da Defensoria. Publica da
Uniio. setenta cargos de Defensor Público da União de 25 Categoria. a serem prOVidos mediante
aprovlç1o prévia em concurso público de provas e titulos. realizado nos termos dos ans, 24 a 27
da Lei Complementar nll 80, de 12 de janeiro de 1994." (NR)

An :9: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Brasilia.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULO r\'
Da (Irgarnzação dos Poderes

CAPÍTULo I
Do Poder Legislativo

SEÇÀOVIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO DI
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
m~bro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso
NaCional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos
previstos nesta Constituição. '

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
1 - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Anuadas'
II - disponham sobre: '

. a).criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
autarqUlca ou aumento de sua remuneração;

.b) or~~ão administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária,
servIços pubhcos e pessoal da administração dos Territórios'

c) servi~~res públicos da União e Territôrios, seu re~e juridico, provimento de
cargos, establhdade e aposentadoria:

* Alinea ",," com redaçào dada pela Emenda Conslllucional nO 18. de 05 021998.

d) org~O do Ministér!0 Público e ~ Defensuria Pública da União, bem
co
d

mEo normas
d

get"ll;lS J.lara a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública
os sta os, do DIStrito Federal e dos Territórios;
. .e) criação, eslIUturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da adminis'traçã

pubhc~ o
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f) militares das Forças Armadas. seu regime jurídico. provimento de cargos.
promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva

* Alínea 'r'acresczda pela Emenda ConstJtuclonal n" 18. de 05 02 199b.
§ ~o A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos

Deputados de projeto de lei subscrito por. no minimo. um por cento do eleitorado
nacional, dislriblÚdo pelo menos por cmco Estados. com não menos de três dectnlos
por cento dos eleitores de cada um deles.

CAPIruLO IV
Das Funções Essenciais à Justiça

SEçÃom
Da Advocacia e da Defensoria Pública

Art. 134 - A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurísdicional do
Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos 05 graus, dos
necessitados, na forma do art. 5°, LXXIV.

Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e
do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverà normas gerais para sua organização
nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe iniciai, mediante concurso
público de provas e titulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade
e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.
....................................................................................•:"' .

LEI N° 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950

ESTABELECE NORMAS PARA A CONCESSÃO DA
ASSISTÉNCIA JUDICIÁRIA AOS NECESSITADOS.

Ar!. 2° - Gozarão dos beneficios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes
no País, que necessitarem recorrer àjustiça penal, civil, militar ou ~o trabalho. .

Paràgrafo único. Considera-se necessitado, para os fins leg8ls, todo aqu71~ cuJa
situação econômica não lhe pennita pagar as custas do processo e os honoranos de
advogado, sem prejlÚZo do sustento próprio ou da família.
...........................................................................................................................................
......................... , " .

LEI N° 9.020, DE 30 DE MARÇO DE 1995

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO. EM CARÁTER
EMERGENCIAL E PROVISÓRlO. DA DEFfNSORlA
PúBLICA DA m.1Ã0 E DÁ OUTR1\.S PROVIDENCIAS.

.............................................................................................., .

CAPÍ1ULOII
Da Carreira

SEÇÃO I
Do Ingresso na Carreira

Ar!. 24 - O ingresso na Carreira da Defensoria Póbhca da União far-se-à
mediante aprovação prévia em concurso púbhco. de âmbito nacIOnal. de provas e
titulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. no cargo inicial de
Defensor Público da União de ~' Categoria.

§ 1° Do regulamento do concurso constarão os programas das disciplinas sobre as
quais versarão as provas, bem como outras ÓIsposições pertinentes à sua organização e
realização.

§ 2° O edital de abertura de inscrições no concurso indicará obrigatoriamente, o
número de cargos vagos na categoria inicial da carreira.

Ar!. 25 - O concurso de ingresso realizar-se-à, obrigatoriamente. quando o
número de vagas exceder a um quinto dos cargos iniciais da carreira e.
facultativamente, quando o exigir o interesse da administração.

Ar!. 26 - O candidato, no momento da inscrição, deve possuir registro na Ordem
dos Advogados do Brasil, ressalvada a situação dos proibidos de obtê-Ia, e comprovar,
no minimo, dois anos de pràtica forense, devendo indicar sua opção por uma das
unidades da Federação onde houver vaga.

§ 1° Considera-se como pràtica forense o exercicio profissional de consultoria,
assessoria, o cumprimento de estàgio nas Defensorias Públicas e o desempenho de
cargo, emprego ou função, de nivel superior, de atividades eminentemente jurídicas.

§ 2° Os candidatos proibidos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
comprovarão o registro até a posse no cargo de Defensor Público.

Art. 27 - O concurso serà realizado perante bancas examinadoras constituídas
pelo Conselho Superior.

Mensagem nO 490

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos tennos do anígo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada deliberação de

Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da

Justiça e do Orçamento e Gestão. o texto do projeto de lei que "Acresce díspositívos à Lei n9. 9.020,
de 30 de março de 1995. que dispõe sobre a implantação. em caniter emergencial e provisório. da

Defensoria Pública da União".
Brasilia. ::; de abril de 1999.

,~
.~- ~,'"

Art. 3" - O Poder Póblico. por seus órgãos. entes e instituições. pod~rá. ?Ie~iante
termo, convênio ou qualquer outro tipo de ajuste, fornecer à Defensona. Pubhca da
União, gratuitamente, bens e serviços necessários à sua implantação e funCIonamento.
...........................................................................................................................................

Em 06 de abri: de 1999.

Art. 5° - A nomeação do Subdefensor Público-Geral da União. de que trata o art.
147 da Lei Complementar n° 80, de 1994, serà feita pelo Presidente da República, até a
instalação do Conselho Superior da Defensoria Pública da UniãO.. . .' °

Ar!. 6° - Ficam convalidados os atos praticados com base na Medula Provtsona n
884, de30 de janeiro de 1995.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR N° 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994

ORGANIZA A DEFENSORIA PúBLICA DA UNIÃo, DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRlOS E
PRESCREVE NORMAS GERAJS PARA SUA
ORGANIZAÇÃO NOS ESTADOS. E DÁ OUTRAS
PROVmÊNCIAS.

.......................................................................,., , , , .

TÍTULO II
Da Organização da Defensoria Póblica da União

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

Excelentissimo Senhor Presidente da República.

Submetemos à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de lei
que cria cargos de Defensor Público da União de 2! Categoria e acresce parágrafo único ao art.

32 da Lei n' 9.020. de 30 de março de 1995.

2. A Defensoria Pública da União. constitucionalmente concebida no art. 134
da Cana Política e organizada pela Lei Complementar nl:! 80. de 12 de janeiro de 1994. vem
prestando assistência jurídica, judicial e extrajudicial. integral e gratuita. aos necessitados. assim
considerados aqueles cuja situação econômica não lhes pennita pagar as custas do processo e os
hanoMos de advogado. sem prejuízo do sustento próprio e de sua família (an. :!!!. parágrafo
único. da Lei n~ 1.060. da 5 de fevereiro de 1950 I. ainda em caniter emergencial e provisório.
nos tennos da Lei nl.: Q.020. de 30 de m3{co de 1995.

3. Essa tarefu. vem sendo desempenhada por um número reduzido de
Defensores Publicas da União. que são auxiliados por servidores requisitados de outros órgãos.
entes ou instituições nos termos do ano 32 da citada Lei n' 9.020. de 1995.

4. O diploma legal acima referido pennite. tambem. que o Poder Público.
mediante tcnno. convênio ou qualquer OUtro tipo de ajuste forneça à Defensoria Pública da
Unioo. gnnuitammle. bens e serviços necessários à sua implantação e funcionamento. de (orma
genérica e. pOfWltO. ai incluídos os servíços de apoio técnico e administrativo .
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5. Na auséncia de menção expressa a esse tipo de serviço. e para que nào pmre
dúvida sobre sua pennissão. e que propomos o acréscimo de parágraio único ao ano 3!:: da Lei n~

9.020. de 1995. disciplinador da matéria.

6. Demonstra-se igualmente imponantc: a criação de setenta cargos iniciais da

Carrejl.ll.cJa Defensoria Pública da Unilo, que. ainda que em nUmero não suficiente para atender
ás iniuncras atividades a cargo da Instituição. constituem o possivel diante da reduzida receita
orçamentária capaz de atender ás despesas decorrentes do provimento dos cargos a serem

criados.

7. Estas. em sintese. as nonnas que integram a presente proposta e que ora
submetemos ao elevado desconino de Vossa Excelência.

PROJETO DE LEI N2 723, DE 1999
(Do Sr. Zenaldo Coutinho)

Define o crime de participaç!o em "trote" escolar e dá outras
providllncias.

(APENSS-SE AO'PROJETO DE LEI N2 1.023, DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:.

tf/~iàREN CALHEIRO
Ministr de Estado da Just ça

Aviso n' 489 - C. Civil.

Respeitosamente.

Pt2~
Ministro de Estado do Orçamento e Gestão

Em 13 de abril de 1999.

Art. I' - Constitui crime contra a liberdade individuál e contra a paz
pública, participar como executor, ou de qualquer outra forro!!. da prática
de "trote" em estabelecimeQios de ensino de qualquer natureza ou grau.

Pena .. reclusão de I a 3 anos.

§ 10 - Se resulta lesão cOIJloral de natureza grave:
Pena - reclusão de dois a 8 anos.

§ 20
• Se resulta a morte:

Pena - reclusão de seis a vinte anos.

Art. i -Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICAÇÃO

Senhor Primeiro Secretário

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentjssirno Senhor Presidente Óa.

República relativa a prqíeto de lei que "Acresce dispositivos à Lei n~ 9.020. de 30 de março de

1995. que dispõe sobre a implantação. em caràter emergencial e provisório. da Defensoria Pública.

daUniio".

Atenciosamente.

~~ ......,
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A barbárie que alingiu a deletéria e irracional pratica do
"trote" nos meios estudantis brasileiros depõe finnemente contra o pais
neste estágio de civilização.

Sem prejuizo de outras providências pertinentes que possam
ser adotadas pelas autoridades ligadas à educação, a representação do povo
não se pode omitir em momento tão crucial, em que se vê patente, a cada
semestre, a ameaça a bens jurídicos fundamentais de pessoas em plena
juventude. '

Impende, pois, que conduta tão reprovável seja erigida á
calegoria de tipo legal de crime, objetivando-se com isso evitar ações em
tal sentido.

o Projeto prevê, além da definição da figura penal as fonn....
qualificadas pelo resultado, em vista da ampla possibilidade de sua
concretização, como, infelizmente, vem acontecendo.

z2°fit:oDeput~ Federal

A Sus Exceléncill o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretirio da CâmAra dos Deputados
BRASlpA-DF.

Sala das Sessões, em de de 1999.
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Portanto, nada justifica a crueldade que se im-
Finda a leitura do expediente, passa-se ao põe ao trabalhador brasileiro, o que nenhuma nação

civilizada impõe aos seus filhos. A crueldade das
IV - PEQUENO EXPEDIENTE elites brasileiras impõe aos aposentados e à imensa

Tem a palavra o Sr. Deputado Vivaldo Barbosa. camada de trabalhadores brasileiros qualidade de
O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem vida inferior, porque quem recebe esses 6 reais a

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. mais, esse brinde do Presidente da República no dia
Deputados, com a felicidade de ser o primeiro orador de hoje, já come muito mal, sua nutrição é insufi-
desta sessão, quero ressaltar que um grupo de ciente. Não tem dinheiro nem para trocar uma rqupa,
Deputados, do qual faço parte, está em vigília cívica ou um sapato, ou para organizar sua casa com o
desde ontem à tarde neste plenário, onde passou a mínimo de decência e dignidade, não consegue
noite. Nele continuará durante todo o dia de hoje e a tomar um banho ao dia, como determinam as nos-
próxima noite. Amanhã, dia 12 de maio, aqui estará, sas condições climáticas.
para expressar sua solidariedade ao trabalhador. Os Deputados que representam o povo

Sr. Presidente, hoje, a Nação brasileira rece- brasileiro estão muito inconformados com a atitude
beu chocada a notícia de que o Presidente da da Mesa da Câmara dos Deputados, que não colocou.
República expediu medida provisória aumentando em pauta o projeto de novo salário mínimo do Depu-
em 6 reais o valor do salário mínimo, os ganhos do tado Paulo Paim. A urgência urgentíssima foi requerida
trabalhador brasileiro como recompensa de um ano há muito tempo. É até ridículo chamar o requerimento
sem reajuste salarial. Acho que todos a esta altura de urgência urgentíssima. A Mesa tinha o dever regi-
compreendem melhor a natureza e o objetivo do mental de colocar em votação o projeto e não o fez.
nosso protesto, da nossa vigília cívica. Então, Sr. Presidente, esta vigília cívica tem

Estamos aqui desde ontem, como bem sabe V. Ex', também o conteúdo de um protesto contra essa ati-
Sr. Presidente, numa vigília cívica, que tem sido na tude da Mesa, que não cumpriu o Regimento da
história dos povos civilizados instrumento de grande Casa e não colocou em votação um projeto com re-
repercussão, um dos mais elevados e respeitáveis, querimento de urgência urgentíssima para .qu: não
para protestar contra esse aumento, a meu ver,. u~a fosse votado o salário mínimo. Com a omlssao da
atitude agressiva contra o trabalhador brasileIro. Câmara dos Deputados, o Presidente da República
Este imenso e rico País tem condições de dar con- brindou os trabalhadores brasileiros com esses 6
forto às famílias brasileiras. No entanto, continua reais a mais. Quer dizer, os trabalhadores terão que
sendo o país onde se paga os piores salários do viver mais um ano com um salário mínimo irrisório.
mundo. Será mais um ano em que, certamente, grupos

Sr. Presidente, alegam que os gastos com a econômicos sacarão bilhões do Tesouro Nacional,
Previdência e com o pagamento dos salários de como vêm fazendo no últimos tempos, e
servidores das Prefeituras aumentariam muito, por sonegadores, com a mesma tranqüilidade de sem-
isso não poderia haver reajuste maior do que esse. pre, continuarão surrupiando grandes valores dos
Chegamos à conclusão, porém, de que a classe cofres públicos.
política é muito cruel com o povo brasileiro, se é ela Estamos aqui, Sr. Presidente, expressando a
que defende a manutenção de salários tão baixos. nossa indignação e ressentimento profundo contra

Sr. Presidente, diria que o nosso sistema de essa atitude da Mesa, e, ao mesmo tempo, com
previdência é muito cruel. Na teoria, ele deveria pro- essa vigília cívica, traduzindo um sentimento de
teger o trabalhador, dar-lhe amparo. Argumentar que amor à Pátria, de querer ver o seu povo saudável e
um reajuste maior do salário mínimo aumentaria o forte, usufruindo da imensa riqueza que a natureza
rombo da Previdência é muita crueldade, porque ela nos deu.
é o estuário da salvação e da proteção do trabal-

. d Era o que tinha dizer.
hador. A Previdência não pode ser responsabiliza a, O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB _ DF. Sem
mesmo porque bastaria cobrar os débitos dos seus rª S
devedores, muitos deles grupos empresariais li- revisão do orador.) - Sr. Presidente, S -s e rs.

d G e no e na-o haverl'a problemas de Deputados, ontem foi instalada nesta Casa a Frentega os ao ov r , . . _ .
caixa. Ou simplesmente criar contnburçao especIal . Parlamentar da Segurança Pública.
para diminuir o impacto que poderia haver, ~os A .intenção da criação dessa Frente, voltada
primeiros meses com o pagamento de benefiCIOS para as ações de segurança pública, é tão-somente
vinculados ao salário mínimo. fazer com que o atual Governo acorde e trace .real-
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mente uma política nacional de segurança pública.
Hoje, convivemos com uma onda crescente de crimi
nalidade, e não se faz nada de concreto a respeito
da segurança pública em nosso País.

Há dois dias, visitei o Ministro da Justiça e ex
ternei minha preocupação em relação à violência
nas cidades e no campo.

As Polícias, Sr. Presidente, atuam nos efeitos
da criminalidade; as causas, quem tem de combater
é o Governo. O desemprego, a fome, tudo isso re
sulta na criminalidade assustadora que hoje assola
nosso País.

Em virtude disso, vários Parlamentares com
prometidos com a segurança pública resolveram in
stalar essa Frente Parlamentar, para que os ver
dadeiros profissionais em segurança pública possam
apresentar ao Governo alternativas ou - quem
sabe? - a solução.

Alguns dizem que, se o militarismo na Polícia
acabar, o problema da criminalidade estará re
solvido; se a Justiça Militar acabar, a criminalidade
estará resolvida. Não é bem assim, Sr. Presidente.
Temos, sim, de participar dos altos investimentos
deste País, vender o nosso produto que é a segu
rança pública, e não ficar simplesmente recebendo
acusações e não fazer nada.

Saúde, educação e segurança são princípios
basilares de uma sociedade. Prefiro um filho
doente e burro a um filho morto. O que adianta ter
um filho sadio e culto, se ele corre o risco de mor
rer na porta da escola. Então, a segurança tem de
estar no mesmo patamar da saúde e da educação.
Não participamos dos altos investimentos, mas
queremos ser ouvidos. Por isso, acreditamos
nessa Frente Parlamentar.

Há nesta Casa Deputados e Senadores oriun
dos do setor de segurança pública: policiais mili
tares, delegados de polícia, advogados e criminalis
tas, que conhecem o problema. Mas o que vemos?
Burocratas que não entendem nada de segurança
pública opinar sobre o assunto. Volta e meia apare
cem com uma solução. Vêm a esta Casa, apresen
tam um projeto que irá travar ainda mais as ações
dos órgãos policiais do Estado.

Por isso, Sr. Presidente, quero parabenizar o
nobre Deputado Aldir Cabral pela iniciativa de criar
essa Frente Parlamentar com o propósito de encon
trarmos alternativas que indiquem ao Governo qual o
caminho a seguir. Se não investirmos em segurança,
não teremos realmente como fazer nada para pro
teger aqueles que pagam impostos e que cobram
soluções, a toda a hora, dos órgãos policiais.

Sr. Presidente, solicito a V. Ex!! que meu pro
.nunciamento seja divulgado no programa A Voz do
Brasil.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Alberto
Fraga o Sr. Severino Cavalcanti, 2!1 Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Saulo Pedrosa, § 2!1
do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Com a
palavra o Sr. Deputado Jorge Costa.

O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sy!ls e Srs.
Deputados, hoje o atual Governo sofre conseqüên
cias de uma política não desenvolvimentísta de gover
nos passados e também não se tem preocupado em
aplicar no País um projeto que satisfaça a maioria do
povo brasileiro quanto à preservação dos seus direi
tos sociais.

A questão do salário mínimo defasado é um
exemplo. Hoje constitui-se na maior dificuldade para
o Governo equacioná-lo. O salário mínimo que se
pretende anunciar, entre 135 e 138 reais, acredita
mos que não venha a satisfazer as necessidades
básicas do povo brasileiro, que dele depende em
sua grande maioria. Neste caso, a violação dos direi
tos humanos e sociais é patente, devido à má
gestão dos recursos públicos, injustos e desumanos
para com o seu povo.

Deixar que as relações de trabalho e emprego
se façam em livre negociação é de difícil aceitação
devido à falta de controle social do Governo, que
tem deixado muito a desejar em função da grande
quantidade de desempregaçlos, deficientes, analfa
betos e pessoas despreparadas para o mercado de
trabalho.

É dever, portanto, do Governo, nessas con
dições, fixar mínimos vitais e dignos para as
fam ílias e dar a essas pessoas condições de
saúde, educação, habitação e direitos humanos.
Deve ser uma luta constante a normalização dos
âireitos sociais, uma das causas maiores das vio
lações existentes.

O analfabetismo, a falta de emprego e'a auto
renda no campo afastam todas as condições de mo
bilização para se construir uma sociedade mais
justa, humana, igualitária e solidária.

Uma dás' , relações mais atingidas pela
revolução tecnológico-científica tem sido entre capi
tal e trabalho, pois o índice de desemprego tem-se
elevado em função da especialização e dos avanços
tecnológicos. Estamos, sim, enfrentando uma crise
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de trabalho específica e própria do capitalismo glo~ aquele que hoje tO.;1 uma carteira profissional assi-
balizado, e o auto-emprego, a auto-renda, a mi~ nada com um salário de 130 reais, e receberá agora
croempresa, as pequenas empresas e as cooperati~ mais vinte centavos por dia.
vas são o caminho de uma nova realidade para su~ Digo insatisfação com o Governo não porque
perar a crise de emprego após o Plano Real. sou de um partido que faz oposição a ele, mas por-

Sugerir, portanto, novas formas de organização que sou uma pessoa que tem visão, entre os Srs.
empresarial para enfrentar a política recessiva do Parlamentares desta Casa. Não se pode conceber,
Governo é conseguir reduzir significativamente o de- por exemplo, um Governo que deixou fechar os ban~

semprego causado pelo sistema neoliberal na sua cos oficiais, principalmente os bancos dos Estados;
forma mais cruel e capitalista, que sacrifica a digni- um Governo que desmobilizou seus próprios ban~

dade do ser humano e a integridade do meio ambi- cos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do
ente, em função das exigências cegas do mercado, Brasil, e fechou outros, como o Banco de Habitação;
critério este altamente desumano quando coloca a um Governo que enche de dinheiro os bancos par-
máquina administrativa e a economia acima dos in- ticulares, através do Proer ou de maneiras fraudulen-
teresses humanos. tas como as que estão sendo apuradas agora na CPI

Sr. Presidente, essa visão materialista não do Bancos.
condiz com os princípios cristãos de nosso povo, e Este é um Governo, Sr. Presidente, que nada
devemos rechaçá-Ia, incentivando nosso Governo, tem a ver com o social e há cinco anos vem massacrando
como Parlamentares que o apóiam, a cumprir sua o servidor público. Ora, servidor é aquele que serve,
política social com prioridades no que diz respeito a mas, para o Governo do Sr. FHC, ou de ACM, que
saúde, educação, habitação, segurança e salários manda mais do que o Presidente, ou de MM, o Sr.
dignos. Marco Maciel, servidor não serve de nada. Por isso

Para concluir, Sr. Presidente, não temos dúvi- viemos manifestar aqui a nossa in~atisfação com
das de que há necessidade de enfrentarmos essa si- esse "aumento" - entre aspas - de vinte centavos
tuação olhando não só para os problemas que acar- por dia durante um ano para o salário mínimo.
retarão um reajuste salarial na máquina administra- Cancelamos compromissos no nosso Estado.
tiva, mas, primordialmente, ouvindo o clamor do Vamos ficar aqui com os Srs. Parlamentares - já
povo, dando condições mínimas de subsistência comuniquei ao Líder Vivaldo Barbosa - durante o dia
digna, pois é para isso que estamos neste Parla- de hoje, esta noite e todo o dia de amanhã, até a
mento. meia-noite de sábado, até o fim dei dia 1º de maio.

Para isso, Sr. Presidente, sugerimos que seja Faremos isso em sinal de protesto, se bem que não
mantido o poder de compra do salário mínimo, de adianta protestar, não adianta xingar, porque, dos
forma que venha a garantir plenamente a aquisição 513 Deputados, o Governo tem o apoio de 400 e faz
da cesta básica, e que, periodicamente, aconteçam aqui o que quer: cria a reeleição, ferindo uma Consti-
reajustes desse valor, independentemente da in- tuição e uma lei que estabeleceu a eleição sem
fiação do período, para que o assalariado possa ter reeleição; acaba com o servidor, como eu já disse,
direito não só à sua subsistência, mas à busca de por meio de uma reforma administrativa; e faz uma
outros valores que lhe são de direito. reforma da Previdência para acabar com o qup é

Sabemos que será sacrifício para o Governo dos aposentados. Ele faz o que quer. Pejo menos
ajustar sua máquina administrativa, mas, sem dúvida temos o mandato para protestar contra esses
alguma, a compensação será maior em função do abusos, muitos deles apoiados pela maioria do Con-
próprio objetivo da democracia, que é fazer o povo gresso Nacional.
feliz. O outro registro, Sr. Presidente, é sobre o povo

Sem a felicidade do povo não há democracia nordestino, que está morrendo de sede e de fome.
neste País. Os poucos animais que ainda existiam morreram de

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - sede e de fome no agreste e nos sertões. Agora
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, divido essa situação atinge também a Zona da Mata, o li-
meu pronunciamento de hoje em duas partes. toral e as Capitais. Recife está recebendo água uma
Primeiro, não poderia deixar de externar ao povo vez por semana, e não vejo nenhuma providência do
brasileiro minha insatisfação com o Governo pelo Governo. Até as frentes produtivas, que não pro-
aumento de 6 reais no salário mínimo, que corre- duzem coisa nenhuma, já foram encerradas duas
sponde a vinte centavos por dia. E ainda é feliz vezes, em 31 de dezembro e em 31 de março. Os
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trabalhadores que tiveram o privilégio de trabalhar
nessas frentes, ganhando 80 reais, receberam em
janeiro e fevereiro apenas 65 reais; em março rece
beram 57 reais; e em abril não receberão nada,
segundo informações da Sudene.

O êxodo rural está aumentando. Petrolina é um
exemplo disso: de 80 mil passou para 300 mil habi
tantes, povo da zona rural, homens que trabal
havam, filhas e filhos que foram para lá prostituir-se,
marginalizar-se, aumentar as despesas da Previdên
cia Social!

Sr. Presidente, volto a falar da minha insatis
fação. Não se pode conviver com essa mentira, esse
engodo de um Governo que se diz honesto mas
deixa roubar o dinheiro do povo para encher os po
tes dos bancos privados, e dá a miséria de vinte
centavos por dia de aumento ao salário mínimo!

Temos de levantar a voz nesta Casa, temos de
chamar a atenção da sociedade e colocar o povo
nas ruas! Temos, sim, de fazer aquilo que eJes
chamam de baderna, quando vamos atrás de
comida e dignidade para o nosso povo.

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós,
que estamos neste plenário desde ontem acompan
hando um grupo de colegas que assumiu com
promisso com o povo brasileiro - os Deputados Vi
valdo Barbosa e Paulo Paim - ficamos a refletir e a
questionar durante toda a noite e toda a madrugada.
Foram milhares de contatos via telefone. Sr. Presi
dente, hoje não digo que estamos comemorando:
mas completando 61 anos do Decreto-Lei nº 3.99,
do dia 30 de abril de 1938. Amanhã é 1º de maio,
data internacional de comemoração do Dia do Tra
balho. Queríamos registrar desta tribuna, nesta
manhã, nossa indignação com a decisão do Gov
erno de dar esse aumento ridículo ao salário
mínimo, que vai sair de 130 reais para 136, 137,138
reais, sei lá quanto. Isto é um absurdo! É o equiva
lente a 50% do salário mínimo vigente no Paraguai.
Que absurdo! Que vergonha!

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o Par
tido Trabalhista Brasileiro repudia esse aumento,
não concorda e continuará nesta vigília cívica como
sinal de protesto, porque isso é uma afronta, um
ataque ao trabalhador, à família, ao povo brasileiro,
que está sendo saqueado, roubado.

E todo dia tem uma/notícia nova. Todo dia a
sociedade e a família são surpreendidas por reve
lações escandalosas.

Mas vamos resistir. O povo é forte. O povo
brasileiro tem lá no fundo da sua alma o sentimento,

a vontade de querer, ainda em vida, porque é nela
que a luta é travada, que aqueles que com ele têm
compromisso, dever, obrigação, honrem aquilo que
é o mínimo, isto é, fazer com que chegue na mesa
da família do trabalhador o que em 1938, dia 30 de
abril, foi colocado naquele regulamento: as necessi
dades mínimas, básicas, para a sobrevivência do ser
humano. Hoje temos 46 reais para passar todo o
mês. Com esse au~ento, vai passar para quanto: 48
reais? De 51 centavos por dia para se alimentar, vai
passar para 52 ou 53 centavos. É Ul"(l absurdo!

Portanto, Sr. Presidente, está aq'ui o sinal de
protesto do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB,
que daqui a duas semanas vai festejar seus 54 anos
de fundação pelo nosso saudoso Presidente Getúlio
Vargas. E ninguém superou."

Sr.' Presidente, estamos aqui aguardando, tor
cendo e tamb~m participando da frente parlamentar
em defesa do Brasil, em defesa da dignidade do
salário mínimo, como estáremos em todas as frentes
parlamentares qUE1'venham a· 'defender as necessi
dades da nossa sociedade, daqueles que realmente
fazem o crescimento deste País.

Portanto, Sr. Presidente, vamos continuar aqui
todo o dia, toda a noite. Estare,mos aqui amanhã
todo o dia também, representando o Partido Trabal
hista Brasileiro, porque temos um compromisso com
a sociedade, com o povo, com aqueles que nos
mandaram para cá e, mais do que isso, com a nossa
família. Tenho esposa e filhos, e u~ compromisso
sério na passagem desta vida.

Por isso, Sr. Presidente, ,peixo meu repúdio,
meu asco, meu nojo' e minha repugnância pela divul
gação desse aumen~o irrisório, que nos ridiculariza
mais ainda perante o Mercosul.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Caio Riela o
Sr. Saulo Pedrosa, § 2º do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Gon
zaga Patriota, 4º Suplente de Secretário.

O SR PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. lJ>eputados,
hoje é véspera do dia 1º de maio. Amanhã os trabal
hadores em todo o País vão-se mobilizar, partici
pando de passeatas, de atos públicos, não para
festejar o Dia do Trabalho. Eles estarão, com
certeza, protestando contra o desemprego, que
chega a 20%, contra a falência da saúde eda edu
cação, contra o arrocho salarial.
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.. Aqui, nesta Casa, os trabalhadores da área
pública estão praticamente há cinco anos sem um cen
tavo de reajuste e vão ter um redutor, a partir do dia 1º
de maio, de até 25%, como também os aposentados
da mesma área, um símbolo de como o Governo
brasileiro trata o assalariado. O servidor público
aposentado, que não tem perspectiva alguma de rea
juste, agora vai ter descontados seus proventos. Ainda
bem que já ganhamos algumas liminares na Justiça.

Essa vigília que um grupo de Deputados do
PSB, do PDT, do PTB, do PT, do PV, do PPS e do
PCdoB está fazendo tem uma intenção simbólica de
mostrar ao País que existem partidos comprometi
dos com o nosso. povo, com a nossa gente e não
aceitam esse estado de miséria absoluta.

O Governo anunciou o aumento hoje. Vai ser
de 6 reais. Tive a preocupação de pegar os índices
porque vi um economista dizer hoje na televisão o
seguinte: "Ora, o Fernando Henrique, pelo certo, de
veria dar só 4 reais, porque este seria o correspon
dente ao índice da inflação, usando o IPC ou o
INPC. Mas ele deu muito mais do que isso. Ele deu
6 reais".

Sr. Presidente, em vez de dar .4 reais de
aumento, o Governo deu 6 reais. Deu 2 reais a mais!
Ouvi isso desse economista, hoje pela manhã na
televisão, o que me surpreendeu, porque nunca o vi
defender esta posição. Em primeiro lugar, o índice
que o Governo vinha usando para o salário mínimo
era o IGP-DI, que está dando 8,33%. Não foi dado
nem o correspondente à inflação do período, porque,
nos últimos doze meses, foi usado o IGP-DI de maio
de 1998 a maio de 1999, o que corresponderia a
muito mais de 140 reais, e o Governo dá 136 reais, o
que significa 6 reais de aumento, e ainda tenho que
ouvir um economista dizer que deu mais do que a in
flação. Pelo amor de Deus! E fala na televisão para
todo o Brasil!

É mentira. Estão mentindo para o povo
brasileiro. Pelo menos enfrentem o debate e falem a
verdade. Digam o porquê. Ninguém consegue expli
car por que na América Latina - nem vou comparar
com os países da África nem pensar em países de
senvolvidos, porque então seria piada, brincadeira 
não há desemprego como no Brasil, não há inflação
à altura da do Brasil. Então por que me dizem que o
salário é inflacionário? E querem colocar toda a
culpa agora no idoso e no aposentado!

Deputado Gonzaga Patriota, que preside a
sessão neste momento, conheço sua história de luta
e por isso disse a V. Exª que viria aqui, de forma
muito educada e respeitosa com este Parlamento,

com um saquinho de leite na mão, porque, para
mim, o saquinho de leite já é um símbolo. O decreto
que regulamenta o salário mínimo estabelece que
35,5% são para a alimentação, mas, se dividirmos o
atual salário mínimo de 136 reais não por 4 - um
casal com 2 filhos -, mas por 3, veremos que não se
compra um saquinho de leite.

O trabalhador brasileiro que. ganha um salário
mínimo não tem direito de comprar um saquinho de
leite, Sr. Presidente, um só, para distribuir à sua
família durante todo o dia. Por isso tenho feito o de
safio aqui no plenário aos Parlamentares que o de
fendem. Não falo nem em partidos, porque sei que
dentro dos partidos, mesmo da base governista, há
diversos Parlamentares que estão indignados, como
eu estou, e que no momento em que esta matéria for
votada votarão com a sua consciência.

Peço àqueles Parlamentares que defendem o
salário mínimo congelado em 136 reais que venham
para o debate conosco. Vamos ver quem está
mentindo, quem está faltando com a verdade. Esta
mos dizendo que. a Previdência suporta o reajuste
de 50 reais. Eles dizem que não podem dar 1 real.
Quem sabe, eles ficariam conosco aqui um dia.
Vamos colocar aqui no plenário da Câmara, sob os
holofotes da TV Câmara, um Parlamentar da base
governista e qualquer Parlamentar que defenda um
salário mínimo maior e ver quantos dil;l.s eles re
sistem com um saquinho de leite.

Não resistem a um dia! Tombarão no primeiro
dia porque são fracos, porque não têm argumentos,
não têm consistência, não têm ideais Iibertários. Não
falo em ideais revolucionários, mas em ideais hu
manitários. Se tivessem ideais humanitários, não
concordariam com essa vergonha de um salário
mínimo congelado em 136 reais.

Gostaria de lembrar, Sr. Presidente, com
tristeza, que votei a favor do impeachment do 13X

Presidente Collor, e votaria de novo. Mas em maio
de 1991 o salário mínimo daquele Governo era
equivalente a 180 reais. Esse é o comparativo que
infelizmente tenho de fazer.

Por isso, concluo, dizendo que este saquinho
de leite é apenas um símbolo, assim como a re
sistência da vigília que aqui no plenário estão
fazendo os Srs. Deputados. Amanhã também ficare
mos aqui durante todo o dia ou até à noite, se for ne
cessário, para tentar sensibilizar esta Casa, respon
sável também por esse salário mínimo vergonhoso,
ao se omitir da discussão e votação do salário
mínimo há mais de cinco anos.

Era o que tinha a dizer.



O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srls e
Srs. Deputados, primeiro gostaria de parabenizar os
companheiros Deputados Paulo Paim, Caio Riela e
demais Deputados que estão fazendo essa vigília.
Declaro que a partir deste momento t~mbém vou in
tegrar-me a esta luta reivindicatória, justa, que deve
ser levada até as últimas conseqüências, pela im
portância do salário mínimo para o trabalhador
brasileiro. (Palmas.) .

Gostaria também de dizer que fui operário
metalúrgico e trabalhei com um salário mínimo por'
mês por muitos anos. Lembro-me êle que naquela
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O SR. ANTONIO. FEIJÃO (PSDB - AP. Sem nambuco, não resolveu o problema de água do seu
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srfts e Srs. Estado, ou acre'tlita muito em São Pedro ou não tem
Deputados, não é fáci~ser governista às vésperas do competência administrativa. Com um sol quase doze
dia 1º de maio. Discutir se o salário mínimo é baixo é meses por ano, um oceano em frente e lençóis
chover no molhado. Mas o dia 1º de maio não é uma freáticos para serem perfurados, não se resolve o
data só para discutir números. É uma páscoa de ci- problema de água se não quiser: mas o Governo
dadania; é o momento de discutir o que estamos Miguel Arraes não resolveu a questão da falta de
fazendo para desenvolver o nosso País. água em Pernambuco. Quase quatro séculos se

Em todos os lugares discute·se o que o Presi- passaram, beirando o quinto, e ainda temos a pro-
dente da República vai fazer sozinho pela Nação. cissão da lamúria, com o problema da água no Nor-
Vou dar alguns exemplos práticos. Não vejo na deste, problema que não é do Presidente da
mídia nenhum Governador, nenhum Prefeito de República, mas falta de cosmovisão de Gover-
Oposição aumentar salário. E não é necessária a nadores e Prefeitos. Se o discurso. da Oposição
participação da União para aumentar salário. O fosse contra os G()vernadores, já teríamos lá rios
grande momento do cidadão é quando ele ultra- metálicos cortando uns aos outros e irrigando aqueles
passa a fronteira do seu comodismo e passa a tra- Estados e aquelas cidades.
balhar para o Estado e não mais para as fronteiras Por isso, Sr. Presidente, o que se tem de
do seu bolso e da sua família. comemorar aqui é uma páscoa de cidadania. Temos

O País está precisando, meus amigos, de um de arrancar o sentimento de que o País se resolve
esforço coletivo. Não adianta fazermos veredas de pelas mãos de um Presidente. Não é fácil dizer isso
um calvário para uma pessoa só e colocá-Ia na cruz, nesta hora em que todo mundo é trabalhador.
no sacrifício. Não será só o Presidente da República Existem duas castas de trabalhadores que
que resolverá o problema do País. fazem de si mesmos o seu próprio país: os caboclos

Vou dar um exemplo prático: vou contratar uma da Amazônia,e os garimpeiros, homens que nunca
pessoa; vou comemorar o meu dia 1Q de maio con- tiveram sequer a defesa daqueles que defendem o
tratando, lá em Macapá, mais um funcionário para o trabalho. Esses caboclos estão lá, no seu próprio
meu escritório. Estou comemorando o Dia do Tra- país, construindo e ocupando a sua própria nação,
balho, aumentando o número de trabalhadores no que é o território nacional, e nunca sequer foram
meu Estado. considerados minoria nem lembrados, por uma data.

Vejo escrito numa folha de cartolina que o Existe data para toda minoria, para o meio ambiente,
salário mínimo, há sessenta e poucos anos, era de para a água, para tudo, mas não existe data para o
821 reais. Pode até existir nesta Casa - e desafio os caboclo que está na Amazônia trabalhando, ocu-
colegas, e louvo qualquer exceção - algum Parla- pando, defendendo-se e louvando a Deus; ele é o ci-
mentar que paga a um jardineiro, a uma doméstica, dadão construindo o Estado.
a uma babá, 821 reais. Não é preciso decreto de O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota)-
FHC para isso. Deputado Antonio Feijãp, V. Ex· acaba de chamar

Evidentemente, isso não invalida o que disse os nove Governadores do Nordeste de incompeten-
no início, a forma quase que pneumática como está teso Gostaria que V: Ex· governasse o Nordeste uma
ancorado o valor do salário mínimo. E gostaria de vez.
deixar claro: não vai ser o Presidente da República
ou o Congresso Nacional que resolverá o problema;
tem que começar de cada cidadão, do congresso
mais singular, que é a família, da Prefeitura, do Gov
erno do Estado. Quero ver uma manchete estam
pando que a Prefeitura de Belém do Pará deu
aumento aos seus trabalhadores, ou que o Governo
do Rio Grande do Sul estabeleceu que lá no Estado
ninguém ganha menos de 2 mil reais. Não existe
isso.

Vou utilizar uma observação do meu nobre
colega, neste momento presidindo a Mesa: se um
Governador, em quatro anos, com o FPE de Per·
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época, mais ou menos há trinta anos, o salário
mínimo que rElcebia o operário dava para sua sobre
vivência, porque lhe garantia no mínimo uma vida
digna.

Durante muitos anos trabalhava de dia e es
tudava à noite. Formei-me em Direito, especiali
zando-me na área trabalhista, para defesa dos tra
balhadores brasileiros. Posso dizer que, além do
salário mínimo vergonhoso que recebem os trabal
hadores deste País, a grande maioria dos em
presários nem sequer cumpre a legislação trabal
hista.

Hoje mais ou menos 15 milhões de brasileiros
ganham aproximadamente metade do salário
mínimo, 15 milhões percebem um salário mínimo
por mês e mais 15 milhões dependem do salário
do trabalhador. Toda a sociedade depende do
salário do trabalhador para sobreviver. Então, se o
trabalhador não tem recursos para comprar bens
de consumo e no final do mês não consegue se
quer comprar um par de tênis com seu salário, evi
dentemente o comércio também não vende, a
indústria não fabrica e com isso se agiganta cada
vez mais o d(~semprego e a crise que atravessamos
em nosso País.

Chamo 13. atenção para um dado extremamente
interessante: desde 1995 o Presidente Fernando
Henrique Cardoso vem fixando o salário mínimo
através de medida provisória, como se fosse dono
do Brasil. E o Congresso Nacional têm a função de
zelar pela dignidade do povo brasileiro, que não pre
cisa ficar submisso e dependente.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso tem
obrigação neBte momento de estipular um valor de
cente para o :salário mínimo. É importante informar à
sociedade que desde 1995 esta Casa não vota o
valor do salário mínimo, porque os partidos que dão
sustentação ao Governo neoliberal do Presidente
Fernando Henrique Cardoso empenharam-se em
salvar os bancos, em ajudar empreiteiras, mas mas
sacraram o trabalhador, a fim de que com os recur
sos excedentes pudessem pagar os juros da dívida
e atrair o capital especulativo.

O grande problema é que esta Casa não re
flete a realidade da sociedade brasileira. A maioria
dos 513 Deputados Federais foi eleita com o voto de
85% dos trabalhadores brasileiros. Entretanto,
quando tem de votar matérias como esta, que fixará
maior valor do salário mínimo para o povo brasileiro,
a grande ma!oria, cujas campanhas são financiadas
por empresários, banqueiros, latifundiários, evidente
mente não tem interesse em fazê-lo.

Na hora de pedir voto ao trabalhador brasileiro,
todos mantêm a posição política no sentido da de
fesa do salário mínimo. Mas, na hora de votar a lei
do salário do trabalhador, como o povo já observou
até agora, votam a favor de quem lhes financia a
campanha e não a favor deste trabalhador que lhes
deu o voto.

Portanto, Sr. Presidente, esse protesto a favor
do aumento do salário mínimo, como ponto central
da conjuntura política nacional, tem de repercutir
pelo País, a fim de melhorarmos a vida e a digni
dade do trabalhador brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Srs.

Parlamentares, ainda há três Srs. Deputados inscri
tos para o Pequeno Expediente, e para o Grande
Expediente estão todos confirmados. Como
gostaríamos que todos falassem, pediríamos que se
pronunciassem por três minutos.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Eliseu Moura.

S. Exª disporá de três minutos. Contamos com
sua compreensão.

O SR. ELlSEU MOURA (PPB - M/.\. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, vejo nesta Casa a cada ano, quando se
aproxima o dia 1Q de maio, a defesa contundente do
aumento nominal do salário mínimo.

Pergunto: é possível aumentar o poder real de
compra do salário mínimo sem o aumento da esco
laridade do trabalhador, sem a qualificação profis
sional do trabalhador?

Em 1996, lembro-me de que o Governo en
caminhou a esta Casa emenda constitucional para
manutenção do ensino fundamental e valorização do
magistério. Naquela época, mais de dez Estados
brasileiros investiam na educação apenas entre 80 e
150 reais por aluno/ano. O referido projeto permitia
que o Governo transferisse àqueles Estados recur
sos para que o investimento mínimo no ensino fun
damentai fosse de 315 reais por aluno/ano.

Fiquei pasmo ao ver exatamente nesta Casa
aqueles que defendiam o aumento do salário mínimo
votarem contra a emenda constitucional.

Pergunto: não há, portanto, uma contradição em
solicitar apenas o aumento nominal para o salário
mínimo enquanto se vota contra emendas que permi
tiriam maiores investimentos no ensino e, portanto, na
qualificação profissional do nosso trabalhador?

Seria injusto, Sr. Presidente, se deixasse de reg
istrar neste instante que, na vigência do Plano Real, o
salário mínimo teve um aumento real de 35.5%.
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E está praticamente comprovado que o cre- países mais inteligentes, mais avançados, como o
scimento, embora modesto, do valor real médio do Canadá, os Estados Unidos e alguns da Europa Oci-
salário mínimo, ao longo do Plano Real, corrobora o dental, sempre investiram nos modelos de carga
argumento de que a estabilidade econômica parece mais baratos, que são o ferroviário e o hidroviário.
surtir efeitos mais duradouros sobre o poder aquisi- Aqui, inverteu-se a situação. E fica uma sugestão
tivo do salário mínimo do que a política de indexação aos pesquisadores e historiadores para que se
automática. dediquem a esse tema. Por que se construiu um

Era esse o meu registro, Sr. Presidente. modelo de transporte de cargas neste País priori-
O SR. WILSON SANTOS (PMDB - MT. Sem zando o setor mais caro, aumentado o custo final do

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Gon- produto?
zaga Patriota, ocupo a tribuna para homenagear os Ao encerrar a abordagem desse tema tão im-
ferroviários pelo seu dia. Hoje se comemora o Dia do portante, Sr. Presidente, e que tem me trazido segui-
Ferroviário. das vezes à tribuna, desejo ressaltar que o setor fer-

Há cento e tantos anos, o então Regente Pe. roviário nacional merece ser tratado com mais re-
Antônio Feijó foi o primeiro homem a ser eleito pelo speito. Estarei aqui ao longo desses quatro anos
voto direto para exercer o Poder Executivo, apesar como defensor intransigente, duro, exigindo que este
de menos de 0,1% da população ter tido, e ter exer- País repense, rediscuta, replaneje o seu modelo de
cido, o direito de votar neste País. Foi justamente na transporte de cargas, porque Estados como
regência de Feijó que surgiu a primeira lei (no ano Rondônia, distantes dos grandes centros de con-
de 1835) sobre concessão de ferrovias no País. Mas sumo, não mais conseguem produzir, em face do
o impulso definitivo foi dado pela Lei nº 641, de 26 altíssimo valor do frete.
de julho de 1852, do Governo Imperial, que con- Ao encerrar, Sr. Presidente, Deputado Gon-
cedeu, por noventa anos e com garantia de juros de zaga Patriota, quero dizer que neste País a Fer-
5% sobre o capital empregado, às companhias que ronorte constrói para a minha região o maior investi-
se organizaram o direito de construir estradas de mento das últimas décadas. São quase 2 bilhões de
ferro interligando o Rio de Janeiro às províncias de reais aplicados na chamada Ferronorte, uma ferrovia
Minas Gerais, São Paulo e outras, mas reservando que rasga o rio Paraná, de Rubinéia, em São Paulo,
ao Estado o direito de fixar o modo e o prazo de gar- Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul, e
antia. vem vindo para os Chapadões dos Gaúchos, aden-

Em 30 de abril de 1854 (mais tarde Dia do Fer- trando em Mato Grosso, Alto Taquari, Alto Garças,
roviário), foi inaugurada pelo Imperador D. Pedro 11 a Rondonópolis, Cuiabá, para chegar até o encontro
primeira ferrovia brasileira, entre o Porto de Mauá e das águas do Tapajós com o Amazonas, na bela
a estação de Fragoso, com extensão de 14,5 Santarém. E ruma em direção ao noroeste para ligar
quilômetros -e em bitola larga de 1,60 metro, como também Porto Velho, Capital de Rondônia.
na Argentina. Esse investimento tem de ser tratado com mais. ,

A Estrada de Ferro Mauá sobreviveu mal até respeito. E por isso que, na semana que passou, o
1890, quando foi incorporada pela Leopoldina Rail- Presidente da Famato, Zeca D'Ávila, protestou vee-
way, então em plena expansão. mentemente contra projeto de um colega, Deputado

Outras ferrovias foram sendo construídas nas Federal de Goiás que quer excluir a região sul do
distantes e diferentes províncias brasileiras, de nosso Estado do acesso aos incentivos da Sudam.
maneira que até o final do Império havia 9.356 Nós não permitiremos isso. Goiás tem de desen-
quilômetros de linhas em tráfego. Getúlio Vargas volver-se. Goiás tem direito aos incentivos da
encerra a ferrovia privada brasileira, e começam en- Sudam, mas não diminuindo e retirando trechos de
tão as encampações. Até final de 1957, a extensão estradas de Mato Grosso.
da ferrovia incorporada à Rede Ferroviária era de Parabéns aos ferroviários pelo dia, parabéns à
22.264 quilômetros. Hoje, a situação não é muito dif- Ferronorte pela obra!
erente, pouco mais de 30 mil quilômetros de exten- O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - As-
são. socio-me ao pronunciamento do Deputado Wilson

Infelizmente, o Brasil não prioriza o transporte Santos, inclusive por ter, como sabe S. Exª, nascido
ferroviário nem o hidroviário. O modelo de transporte numa estação de trem e sido ferroviário por dez
de cargas foi imposto neste País. Priorizou-se o anos. E as ferrovias ainda moram dentro do meu co-
modelo mais caro, que é o rodoviário, enquanto os ração.
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o SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Confúcio
Moura.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, nem sei mais quantos discursos já
fiz desta tribuna sobre o mesmo assunto: as péssimas
condições da BR-364, trecho de Fazenda Nova Vida
à cidade de Itapoã do Oeste, no Estado de
Rondônia. Várias audiências no Ministério dos
Transportes, no DNER, expedientes escritos, tudo
isso foi feito, e até o momento nada foi resolvido.

Por questão de justiça, há dois dias, jun
tamente com Senadores de Rondônia, Deputados
Estaduais, Vereadores e Prefeitos, fomos recebidos
em audiência pelo Ministro Eliseu Padilha, que as
sumiu com a bancada federal do Estado o com
promisso de resolver esse grave impasse lon
gamente denunciado por este Parlamentar desta
tribuna.

No trecho acima citado, foram feitas duas parali
sações e o fechamento da BR pelos caminhoneiros e
proprietários de veículos utilitários. O DNER da Região
Norte esteve presente, negociou com as lideranças
dos movimentos, assumiu compromissos até escritos,
marcou data para o início das obras, citou o nome da
empresa ganhadora da licitação (a Necominas), mas,
na prática, nada aconteceu. Houve uma desobediência
por parte das empresas, que, depois de analisar o tre
cho, resolveram abrir mão do serviço.

A BR-364 faz parte da relação de obras do
Programa Brasil em Ação, por ser estratégica para o
desenvolvimento da região Norte, como também
pela bimodalidade de transporte, terrestre-fluvial,
pois se integra à navegação dos rios Madeira e
Amazonas e do Atlântico, como o grande escoador
da produção de grãos do Centro-Oeste e de
Rondônia para outros países do mundo.

O trecho citado acima está péssimo. Não existe
outro adjetivo mais brando e elegante para descrever a
situação da estrada. Os prejuízos materiais e humanos
já foram demonstrados. O número de borracharias
aumentou ao longo da buraqueira. Os postos de mola
e de alinhamento de direção também.

Com todos esses encargos e imprevistos, é
lógico que o preço do frete também aumenta.

Com todos estes encargos a mais e imprevis
tos, é lógico que o preço do frete também aumenta.
Semana passada, dois jovens morreram atropelados
no trecho próximo à cidade de Ariquemes, pelo
zigue-zague e pelas estripulias feitas pelos caminhões
para o desvio dos buracos da pista.

Sr. Presidente, fico perplexo com tanto des
caso, e, o que é mais interessante, não é por falta de
aviso. Tenho insistentemente e semanalmente pro
curado os órgãos responsáveis e solicitado providên
cias, em caráter de urgência. Nada até agora. Esta si
tuação calamitosa não começou hoje, não. Há dois
anos o DNER vem esticando esta ladainha, por di
ficuldade burocrática para cumprir exigências do
Banco Mundial e do Banco Interamericano, e neste
vaivém não consegue implementar a ordem de
serviço de uma licitação já feita, depois de uma via
sacra de dois anos.

Não consigo entender, por mais esforço que eu
faça, por que o DNER não utiliza o trabalho do 52
Batalhão de Engenharia - localizado em Porto
Velho, com toda estrutura de máquinas e de pes
soal, pronto para o trabalho imediato, além de ser
também uma instituição pública, que pode trabalhar
com simples descentralização dos recursos, além de
já estar com toda a sua base de operações no boca
da obra. Mas não, preferem entregar a obra a em
presas de outros Estados, que não têm, nem de
longe, nem a metade da estrutura do 5º BEC e que
para se mobilizarem, neste deslocamento distante,
demorarão pelo menos trinta dias. Estas empresas,
fracas, cujo objetivo principal é o lucro exorbitante,
têm procurado o Comando do Batalhão com o ob
jetivo de terceirizar o serviço. É lógico que o 5º BEC
não aceita. Se ele é que tem a estrutura de trabalho,
como é que poderá se subordinar à estes esquemas
antiéticos?

Francamente, toda a bancada federal de
Rondônia, Senadores e Deputados, de certa forma,
está humilhada com esta situação, que dá a enten
der para o povo do Estado, principalmente aqueles
que usam a BR-364, que em Rondônia não tem
políticos e, se tem, não são prestigiado~ pelo Governo
Federal, uma vez que todos já têm se manifestado e
até agora nenhuma atividade tem sido realizada no
sentido de se resolver este grave problema.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs.
Deputados, o jornal Folha de Pernambuco, edição
de 26 de abril, publica matéria do jornalista Fernando
ítalo sob o atraente título: "Sebrae: 500 milhões para
microcrédito" e, logo abaixo, "Nesta primeira operação
de financiamento direto, a instituição quer alavancar
R$5 bilhões".

Diz a matéria que os microempresários dis
porão, até o fim de junho, de mais uma fonte para
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suprir sua falta de capital de giro, que será o próprio juros - ainda não estão definidas. Isso ainda
Sebrae. Este, que sempre funcionou apenas como vai depender do fechamento do Plane-
avalista, agora atuará como financiador direto do jamento Estratégico do Sebrae, q~e está
segmento. sendo finalizado até maio.

À primeira leitura, Sr. Presidente, tive a sen-
sação de que, afinal, o Sebrae deixava a retórica e Resumo do importante anúncio: não se sabe o
partia para a ação. Relendo o texto, não consegui valor que será destinado a cada Esta,do, não estão
sustentar o entusiasmo inicial, tal o número de in- definidas as condições de pagamento, não se con-
certezas e indefinições que o cercam. hece o período de· carência e não estão fixados os

índices de juros.
A iniciativa, por causa dessas falhas, deve ser

rechaçada ou criticada? Evidentemente, não. Mas é Nós não podemos iludir o cidadão brasileiro,
bom que não nos deixemos embalar por anúncios oferecendo vantagens apenas genericamente de-
pomposos, que procuram alardear grandes Iineadas. .
mudanças quando os fatos objetos deles não autori- . Faço duas advertências sobre o que foi divul-
zam conclusões tão alvissareiras nem ilações tão'Oti- gatlo: a primeira, o número de pessoas necessitadas
mistas. de recursos par~: capital de giro que conseguirá

Examinemos o fulcro do anúncio do' Diretor- atender às exigências da Caixa Econômica Federal,
Técnico do Sebrae em Pernambuco, Sr. Osvaldo do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil é muito
Ramos. pequeno. Isso ·porque é enorme o número de

O Sebrae fará os mencionados financiamentos pequenos e microempresários que se encontram
através das conhecidas instituições financeiras na- inadimplentes em rel,ação à diversos tipos de obri-
cionais: Caixa Econômica Federal, Banco do Nor- gações e encargos.· Se prevale'éer o que tem ocor-
deste e Banco do Brasil. rido até hoje, grande percentual ficará de fora do fi-

Temo muito, nesse passo, que os tais financia- nanciamento do· Sebrae, por questões de ordem
mentos do Sebrae terminem por atender principal- cadastral.
mente os empresários que já têm acesso aos ban- A segunda, mesmo para aqueles que podem
cos oficiais. De qualquer forma, é importante que o apresentar as garantias exigidas e não se encontram
Sebrae decida colocar seu dinheiro a serviço dos in- em nenhuma lista de devedores, será quase im-
teressados. Não deixa de ser um reforço de capital possível aceitar o· capital oferecido pelo Sebrae se
para o setor, que está sob o cutelo dos juros altos. O as condições, ainda .não definidas, como carências,
entusiasmo do Diretor do Serviço Brasileiro de Apoio . prazo de pagamento e juros, não forem substancial-
à Micro e Pequena Empresa é tão grande que de- mente modificadas para favorecer os candidatos que
clarou: .iAcreditamos que a partir desse montante se inscreverão.
(500 milrões), poderemos alavancar um valor 10 FaçQ essas advertências com oespírito de co-
vezes m~ior, c~egando aos 5 bilhões de reais·. laboração. A pequena'e a microempresa têm sido te-

Entre as \razões do seu otimismo, cita o filão mas de minha permanente vigilância na Câmara dos
que as microe,mpresas representam como investi- Deputados, ao lado'de tantos outros valorosos com-
mento seguro' para um banco estatal, devido ao panheiros, como V. Exll

, Sr. Presidente, todos pre-
baixo nível de inadimplência. . ocupados com a sua sobrevivência e o seu for-

Agora, Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputados, o talecimento.
jornalista, dominado por um entusiasmo de autêntico Cabe ao Sebrae sensibilizar as autoridades
brasileiro, ingressa na parte mais esclarecedora da monetárias para que entendam a realidade
matéria, com estes termos: dramática do pequeno e do microempresário.

Ramos ressalta ainda que não está de- O crédito só pode ser bem-vindo. Mas só re-
finida a fatia que caberá ao Estado, pois isso solverá as dificuldades do setor se for concedido
vai depender da demanda, ou seja, do como nos parses mais adiantados, em condiçõe~
número de projetos apresentados por cada especiais.
um deles. Vamos aguardar o pronunciamento do Sebrae

e do comando da política econômico-financeira para
verificarmos se o fato é para ser comemorado.

Se o for, aqui estaremos para aplaudir o Se
brae e o Governo. Do cóntrário, iremos fazer críticas
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veementes contra este Governo insensível, que está As privatizações se, de um lado, resolvem os
esmàgando a pequena e a microempresa do País. problemas estruturais do Estado, diminuindo gastos

Era o que tinha a dizer. e investimentos em áreas consideradas não pri-
O SR. RENATO VIANNA (PMDB _ SC. Pro- oritárias da atividade pública, acabam por gerar in-

nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, srªs e certezas no campo da geração de novos empregos
Srs. Deputados, às vésperas do Dia 10 de Maio, e outras finalidades sociais, quando o fim primordial
data em que se comemora internacionalmente o Dia de qualquer atividade, acima de qualquer outro, é o
do Trabalho, consigno da tribuna desta casa, as min- lucro. É preciso que o Poder Público, em todas as
has homenagens a imensa classe de trabalhadores suas esferas governamentais, sem delongas dê ên-
brasileiros. fase ao crescimento econômico pela geração de no-

Neste momento extremamente difícil da vos empregos e melhor qualidade de vida. Nenhum
economia nacional, quando se busca combater a in- País poderá orgulhar-se do sucesso de seu plano de

estabilização econômica se os resultados obtidos
fiação e debater o Custo Brasil, com sugestões que estiverem divorciados diametralmente do desen-
visam modernizar a·estrutura do Estado, inserindo-o

volvim~nto social de seu povo.
definitivamente no concerto das grandes Nações,
necessário se faz encontrar o melhor caminho de No limiar do terceiro milênio, o Brasil se debate
convivência com os perversos reflexos da globali- numa das piores crises de sua história contem-
zação da economia que atingem com maior violência porânea, produzindo uma multidão de desempre-
e profundidade aos países emergentes.' gados,' multidão esta que justifica em parte os

O controle puro e simples da inflação, garan- índices já insuportáveis e crescentes da violência
tindo a estabilização econômica, por si só, pouco nos campos e nas cidades.
significa, se os mecanismos e ingredientes que Nada há para celebrar neste 10 de Maio, salvo
traçam as diretrizes econômicas do Governo, não se a renovação do compromisso da nossa luta pela dis-
traduzirem efetivamente no desenvolvimento social tribuição das riquezas deste País, produzindo, não
que garanta a cidadania plena, assegurando saúde, por simples decreto, mas com o apoio e o enga-
educação, segurança e emprego a todos os brasilei- jamento da sociedade e vontade política, a tã/J al-
ros. mejada justiça social.

O modelo neoliberal, que fundamenta o processo O SR. HERMES PARCIANELLQ (PMDB - PRo
do desenvolvimento nas regras do livre mercado, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
sem a interferência do Estado, tem demonstrado sua srªs e Srs. Deputados, o Governo Federal lançou
ineficiência, abrindo um fosso cada vez mais pro- ontem, através da Secretaria de Desenvolvimento
fundo entre ricos e miseráveis. Urbano, o Programa de Habitação para a População

Não é preciso citar as estatísticas que acen- de Baixa Renda. O valor total será de 3 bilhões de
tuam essas diferenças, concentrando a cada dia que reais, e a estimativa é de se construir em todo o Pais
passa, da forma mais perversa, a riqueza nas mãos 200 mil casas.
de minorias, em detrimento da grande massa de de- Ao congratular-me com a iniciativa, malgrado
safortunados, estigmatizados pela fome e pela de- entender a situação das grandes áreas metropoli-
sesperança. tanas do País como São Paulo e Rio de Janeiro, nfio

Este Dia do Trabalho requer uma profunda posso deixar de manifestar meu desagrado com o
reflexão sobre os índices de reajuste do salário critério ad9tado pelo Governo.
mínimo e o cotejo dos valores hoje praticados no Essas duas concentrações populacionais (São
Brasil com países da América do Sul, o que cer- Paulo e Rio de Janeiro) serão aquinhoadas com 80
tamente nos envergonha. Precisamos, isto sim, mil unidades, ficando as restantes 120 mil plra
trabalhar para que a qualidade de vida do nosso serem distribuídas aos Municípios dos demais entes
povo melhore e o salário pago ao trabalhador federados, incluindo-se aí outros Municípios dos
brasileiro se aproxime daquele que é pago hoje Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.
aos trabalhadores de países em desenvolvimento O Paraná, Sr. Presidente, meu Estado, tem um
de todo o Hemisfério. déficit habitacional gigantesco de quase 1 milhão.

Trabalho é conseqüência de emprego. Nen- Desconheço qual será o critério de distribuição para
hum ser humanos vive com dignidade sem trabalho, os demais Municípios e seus Estados do País, mas
sem emprego. não silenciarei se a cota-parte destinada ao Paraná
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for proporcionalmente inferior à de alguns outros
Ef:;iado8.

Ressalto que a iniciativa do Governo nasceu
ela perspectiva de conter o crescente desemprego
no País. Num primeiro momento, soe-me que
política habitacional deve ser adotada para abrigar a
população que não tem morar, com ou sem desem
prego. Esta, em meu entendimento, devia ser a
lógica. Mas se a decisão de construir casas foi deri
vativa do aumento do desemprego, nada mais justo,
portanto, do que construí-Ias em unidades federati
vas onde os níveis de desemprego sejam maiores. E
é o caso do Paraná, que, segundo o Dieese, é o
campeão nacional do desemprego.

Estou solicitando do Secretário Sérgio Cutolo
informações acerca dos critérios que serão adotados
para os demais Estados e, no mesmo expediente,
convido-o a verificar a situação habitacional no
Paraná, mormente em cidades como Cascavel,
Goioerê, Laranjeiras do Sul, Quedas do Iguaçu,.
Guaraniaçu, Ubiratã, Campina da Lagoa, Mamborê,
Pinhão, Nova Laranjeiras, Rio Bonito do Iguaçu,
Três Barras do Paraná, Nova Cantu, Moreira Sales,
Mariluz, Quarto Centenário, Rancho Alegré do Oeste
e Juranda.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, no dia 25 de julho de 1997,
começou a ser implantado o Sistema de Vigilância
da Amazônia - SIVAM, parte integrante do Sistema
de Proteção da Amazônia - SIPAM.

Esta data significa um marco para a
Amazônia Legal, da qual fazem parte os Estados
do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia,
Roraima, Maranhão, Mato Grosso, além do Estado
do Tocantins. E, a partir de 2002, quando for con
cluída a implantação do Sistema, dando cobertura
aos cerca de 5.200.000 quilômetros quadrados
que lhe corresponde, contaremos finalmente com
todo o complexo de equipamentos, software, pes
soal e demais meios necessários à coleta, ao
processamento e à difusão dos dados que forne
cerão subsídios a uma forma nova de administrar
aquela área, voltada sobretudo para suas poten
cialidades e seus recursos imensos, muitos ainda
por serem conhecidos. O Sivam, acima de todas
as coisas, é uma filosofia, uma abordagem e um
processo, cujas dimensões científicas, técnicas,
humanas e sociais só mais tarde a Nação terá
condições de avaliar.

Desde o ano de 1990, o Governo se empenha
na viabilização 'desse que viria resultar num dos
'maiores projetos das últimas décadas. Tratou-se
primeiro das macroformulações, depois das quais se
pôde dar início aos longos passos da implantação
propriamente dita. .

Seguiram-se os levantamentos de campo, o
início da produção de equipamentos de telecomuni
cações e aeronaves; depois, o início das obras civis,
a entrega de equipamentos, a recapacitação do
INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no
que tange ao processamento de imagens de
satélites de sensoriamento, além de outros satélites;
mais adiante, o término das obras, em Manaus e
Brasília, o início das respectivas instalações de equi
pamentos, o recebimento de sensores, assim,
sucessivamente, em Porto Velho e Belém, até que
se chegue ao ·término da integração de todas as
áreas.

O Sivam está-se transformando numa reali
dade concreta, apesar das muitas críticas que rece
beu, a maior parte das quais destituída de qualquer
fundamento digno de atenção. Poucos, à época,
foram capazes de enxergar a nec~ssidade e a im
portância de dotar a Amazônia de um complexo inte
grado que garantisse a nossa soberania e o domínio
absoluto sobre o incalculável patrimônio que ali se
encerra. Mas o fato é, Sr. Presidente, que a partir
disso, o País adquire novo status perante a comuni
dade internacional, como membro que respeita a si
próprio e às suas riquezas e que, por isso, se faz respei
tar. Com custo aproximado de 1,4 bilhão de dólares,
além de 110 milhões de dólares destinados a obras
civis, e tendo o Banco do Brasil por agente fi
nanceiro, os recursos, na maior parte, provêm do
Eximbank americano (1,23 bilhão de dólares), da
Raytheon Credit Facility (240 milhões de dólares), do
Vendedor's Trust (48 milhões de dólare;s)e do EKN
(85 milhões de dólares), este último um banco
sueco. A car~ncia de oito anos significa que o pa
gamento terá início apenas quando o Sistema es
tiver em plena operação,' dando, já, portanto, o re
torno esperado. Depois, o Brasil terá dez anos para
efetuarà amortização.

Ora, Sr. Presidente, obviamente, é uma inicia
tiva de grande vulto financeiro. Mas não 'é também,
como muitos afirmaram:l.ím gasto despropositado,
uma prioridade falseada ou uma iniciativa que se
poderia ter adiado. Na verdade; o Sivam era uma
necessidade, a solução de um problema que não
poderia mesmo ser enfrentado depois - e já era
passada a hora, quando tomada a decisão de levá";;lo '
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adiante. Ademais, são 60% do território nacional
passando ao controle mais rigoroso das autoridades
brasileiras, o que determina, inclusive, uma série de
mudanças, nas relações com os países vizinhos,
senão com o mundo. E por se localizar em área ri
quíssima, de alto valor estratégico, o Projeto Sivam re
mete à segurança e à soberania, para as quais, de fato,
não há valor material que lhes esteja à altura. Feitos os
cálculos, srªs e Srs. Deputados, o custo Sivam é de
US$270,OO por quilômetro quadrado, nada que a
meu ver, em termos relativos, exorbite os limites do
justo.

A Amazônia Legal é mundo gigantesco, singu
lar, complexo. Em proporção a ela, os benefícios,
sem dúvida, hão de ser enormes, vastíssimos, mul
tidisciplinares. O Sivam permitirá uma melhoria geral
na qualidade dos dados existentes, em múltiplas
atividades. Para a meteorologia, para o tráfego
aéreo, para a agricultura, para a defesa civil, para as
telecomunicações, para o controle e monitoramento
ambientais, para novos levantamentos cartográficos
e atualização de dados de áreas já mapeadas o Si
vam permitirá expressivos avanços. Mas não é só.
Se até hoje muitos houve que se beneficiaram da
ausência do Poder Público na região, em virtude de
uma impossibilidade material, técnica, humana e opera
cional evidente, agora, por meio de moderníssima
tecnologia, o contrabando, o tráfico de drogas, os
garimpos ilegais e outros delitos ambientais poderão
ser combatidos com efetividade. Vai-se tornar mais
fácil a identificação de pistas clandestinas, dos vôos
e das comunicações não autorizados. Os órgãos de
fiscalização e repressão operarão com eficiência à
altura do engenho e da audácia dos delitos prati
cados na área. Espaços e distâncias serão encur
tados.

O Sivam, srªs e Srs. Deputados, atuará inte
grado ao lnmet, ao lbama, à Funai, ao IBGE, à
Polícia Federal, ao INPE e a órgãos e entidades de
âmbito regional, estadual e municipal. E, contrari
ando os desinformados, não apresenta o cunho mili
tarista que se supunha.

A expressão "defesa da Am,ªzônia", ainda que
muitas vezes confundida com uma idéia restritiva de
força, jamais presente, aliás, nas intenções dos ide
alizadores do Projeto, remete, na verdade, a outra
ordem de preocupações bastante complexas. É
claro que a vigilância territorial e o controle sobre o
fluxo de fronteiras são aspectos relevantes, ao
mesmo tempo direito e dever das nações, tanto mais
exercidos, por sinal, quanto maior for grau de desen
volvimento de cada uma. E o Brasil, da mesma

forma, jamais abrirá mão disso. Não por outra razão,
as Forças Armadas se fazem presentes, em muitas
fases do Projeto. À FAB caberá uma parte dos equi
pamentos, é verdade, mas a maioria deles visando à
missão específica de controlar a aviação civil, cuja
segurança, afinal, interessa por via direta a todos os
cidadãos.

O Sivam é, pois, muito maior do que as conjec
turas. O Projeto é, de fato, amplo e abrangente, Sr.
Presidente, seja nos objetivos, largos e bem defini
dos, seja na capacidade, permitindo alcançar regiões
quase inacessíveis, cuja distância as comunicações
e os meios de transporte convencionais dificilmente
conseguem cobrir.

Sem nenhuma presunção desmedida, mas
com realismo e bom senso, o País, hoje, srªs e Srs.
Deputados, está francamente voltado para a preser
vação de seu fantástico patrimônio natural e hu
mano. Assim, constituirão objeto do permanente
escopo do Sivam atividades que se relacionem aos
fenômenos ambientais, meteorológicos e climáticos,
bem como à biopirataria, ao narcotráfico, à extração
madeireira, ao garimpo, ao uso do solo, às quei
madas, à poluição fluvial, ao desflorestamento e à
predação ambiental, de modo geral. Já no que .tange
aos aspectos humanos, há uma preocupação muito
grande com as populações da região, para os quais,
tarda chegar um mínimo de progresso e integração
com o outro Brasil, o Brasil do lado mais rico. De
outra parte, as populações indígenas serão igual
mente beneficiadas.

Estima-se viverem na Amazônia Legal cerca
de 147 mil índios, o que equivale a 60% do contin
gente total de índios brasileiros. Pois bem, Sr. Presi
dente, algumas terras indígenas foram consideradas
prioritárias pela Funai, no âmbito do Projeto Sivam, a
partir de critérios como concentração e capilaridade
das respectivas comunidades, localização e grau de
isolamento.

Para essas e também para outros núcleos
populacionais, isto é, para alguns municípios, o Si
vam pretende implantar o Kit Usuário, a partir do
ano 2000, composto de microcomputador, telefax e,
eventualmente, onde necessário, uma antena p~ra

transmissão via satélite. O kit é parte do subsistema
de aquisição de dados do Sivam e permitirá a inte
gração do usuário a quatorze detectores de raio. E
mais: no Projeto está prevista a instalação de quatro
sistemas de pouso por instrumento, em Boa Vista,
Santarém, Cuiabá e Porto Velho, garantindo mais
seQ!!rança em cidades onde as car~cterísticas

climáticas, associadas à situação de zon1a de con-
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vergência tropical, freqüentemente comprometem o
fluxo de aeronaves.

Já tardava que assumíssemos posição mais
firme, no que Se refere à Amazônia. A maior reserva
natural do globo será finalmente descoberta e con
trolada pelos olhos da eletrônica, e, o que é mais im
portante notar, por brasileiros. Ainda em tempo, não
obstante o limiar do século XXI, tomamos posse de
fato daquilo que, por direitos históricos e geopolíti
cos, há muito nos pertence. Em outras palavras, se
éramos os donos formais da Amazônia, a partir do
Sivam, tomar..nos-emos em definitivo os detentores
inquestionáveis das diversas estratégias necessárias
à sua legítima ocupação.

Devemos a decisão lúcida de implementar o
Sivam ao Pr,!3sidente Fernando Henrique Cardoso,
que desde làgo o compreendeu, apoiou e priorizou.
O Sivam levará investimentos da ordem de 200 milhões
de dólares à Amazônia Legal.

Com eles, Sr. Presidente, o sonho do desen
volvimento sustentado para a região ficou mais
próximo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - An

tes de iniciarmos o Grande Expediente, faço as
seguintes leituras:

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do § 2º, do artigo 202, do Regi
mento Interno, esta Presidência decide criar
Comissão Especial, constituída de 31 (trinta e um)
membros, destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 374, de 1996, do Senhor
Deputado Odacir Soares e outros, que "Dá nova re
dação à alínea "e" do inciso 11 do § 5º do artigo 128
da Constituição Federal", proibindo o exercício de
atividade político-partidária pelos membros do Ministério
Público, vedada qualquer exceção, alterando a nova
Constituição Federal e apensada.

Brasília, 1999. - Michel Temer, Presidente.

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do § 2º, do artigo 202, do Regi
mento Interno, esta Presidência decide criar
Comissão Especial, constituída de 31 (trinta e um)
membros, destinada proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 1995, do Senhor
Deputado Nicias Ribeiro e outros, que "Dá nova re
dação ao inciso IV do artigo 29 da Constttuição Federal".(De
terminando que o TRE fixará o número de vere
adores proporcional a população, observados os
limites, de no mínimo sete e no máximo de vinte e
um nos municípios de até dois milhões de habitan-

tes, no mínimo vinte e três e no máximo cinqüenta e
um nos municípios com mais de dois milhões de
habitantes e cinqüenta e três vereadores para os
municípios de população superior a cinco milhões de
habitantes, alterando a nova Constituição Federal).

Brasília, 1999. - Michel Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) 

Passa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deusdeth Pantoja.
O SR. DEUSDETH PANTOJA (PFL- PA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, inicio meu pronunciamento externando a
todos os trabalhadores deste País, em especial do
meu Estado, o Pará, nossa preocupação.

Quero dizer aos trabalhadores paraenses e
brasileiros que, na minha modesta atuação na
Câmara dos Deputados, dei entrada na Comissão
Especial sobre a reforma tributária, apoiado por mais
de trezentos colegas, a uma emenda, ainda insignifi
cante no quanto o trabalhador merece, objetivando a
imunidade tributária para os produtos da cesta
básica e para os medicamentos básicos de saúde.
Tenho certeza de que é uma pequena colaboração,
porém de grande valia, uma vez que irá contribuir
para amenizar um pouco mais a situação do trabalhador
brasileiro no que diz respeito à redução do custo
desses produtos. Essa é minha participação, em
homenagem ao dia do trabalhador.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, quero
trazer ainda uma outra preocupação do povo do
Pará. Acabo de ler no jornal Correio Braziliense a
seguinte notícia, publicada hoje:

Exército ocupa cidade do Pará
Os principais pontos da cidade de Ma

rabá, no sul do Pará, foram ocupados ontem
pela força do Exército. O comando não quis
explicar o motivo da ação militar. A mobili
zação coincide com a invasão de uma praça
em frente ao Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária (INCRA) por cerca
de 7 mil sem-terras e lavradores de 150 as
sentamentos e fazendas ocupadas em 16
municípi.os da região.

É com essa preocupação sobre a realidade de
meu Estado que ocupo esta tribuna.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, vivemos
em um País de dimensões continentais, sobre o qual
já disseram ser "gigante pela própria natureza", com
um potencial econômico inigualável. De recursos
naturais abundantes, somos auto-suficientes em
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quase tudo o que necessitamos para impulsionar o
progresso e o desenvolvimento do Brasil.

Embora com uma população heterogênea do
ponto de vista da origem étnica, temos unicidade da
língua, o que é fator de integração nacional. Essa in
tegração se faz presente de norte a sul, onde as bar
reiras culturais são totalmente transpostas, formando
a população brasileira um só povo.

a Brasil, ainda jovem, no limiar dos seus quinhen
tos anos de história, mantém-se fiel à forma federa
tiva do Estado, à unicidade da língua portuguesa e à
soberania de seu território e de seu povo, integrado,
assim, de norte a sul, pela cultura e costumes.

Temos, desta forma, um País em que as con
dições para o seu desenvolvimento e progresso
estão presentes em sua plenitude, tanto as culturais
quanto as econômicas, não se justificando o adia
mento da solução dos problemas que afligem a sua
população, ao longo dos séculos.

No entanto, o que constatamos é que nada nos
adianta ter um País onde todas as condições ne
cessárias para o seu desenvolvimento encontram
se presentes, se, por outro lado, o abismo que
separa as regiões é cada vez maior. De nada adi
anta formarmos um só povo, se este povo encontra
se tão separado social e economicamente.

Se, por um lado, tem uma forma federativa de
organização dos Estados, insculpida no nosso orde
namento jurídico pátrio, por outro, vemos o en
fraquecimento dos Estados a cada dia, seguido do
esfacelamento dos Municípios. E como avança esse
enfraquecimento e esse esfacelamento.

Ao mesmo tempo em que temos um povo inte
grado pela unicidade da língua, temos, em contra
partida, uma população totalmente dividida em ver
dadeiras castas sociais, onde a concentração de
renda é exemplo, em escala estatística, para o resto
do mundo de flagrantes.

Se temos um território soberano, orgulho de to
dos os brasileiros, o qual preserva suas dimensões
continentais há quinhentos anos, temos um País
onde as distorções regionais são alarmantes, onde
impera a desigualdade econômica.

Dentro desse contexto, a região que tenho a honra
de representar nesta Casa, a Região Norte do Brasil,
especificamente o Estado do Pará, é exemplo de des
caso e esquecimento secular do Estado brasileiro.

A população do Estado do Pará sempre
levou uma vida materialmente difícil. Vivemos lá,
comI) em todo o restante da vasta Amazônia
brasileira, a dura contradição de habitar uma terra
or ie a riqueza potencial é tão grande quanto as

dificuldades em transformá-las em benefícios con
cretos paraapopulação.

Durante décadas, o mito da intocabilidade da
floresta amazônica prejudicou a ação consistente do
Governo Federal no. sentido de encontrar alternati
vas que desenvolvessem a região, fixando o homem
na Amazônia sem prejudicar o seu equilíbrio
ecológico.

Já passa da hora, Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, de superar-se a falta de sintonia exis
tente entre a realidade em que vive o caboclo da
Amazônia e as normas ambientais impostas pelos
gabinetes de Brasília. Imposta por agentes externos
ao problema e que sequer imaginam as conseqüên
cias de suas decisões precipitadas e unidirecionais.
É certo que muitas dessas normas de, proteção ao
meio ambiente acabam por inviabilizar para a popu
lação da Região Norte do Brasil qualquer alternativa
de sobrevivência em padrões minimamente dignos.

Particularmente com relação ao meu Estado, o
Pará, onde grande parte da população sobrevive da
exploração dos set!,res primários da economia,
como o extrativismo vegetal e a pesca, as normas
são criadas nos gabinetes de Brasília, as 'quais em
grande parte atendem aos interesses das mais di
versas entidades de proteção do meio ambiente,
dentre elas as mais variadas organizações não-gover
namentais, que se esquecem que, atrás dessas
proibições, determinações e recomendações im
postas à economia amazônica, encontra-se uma
população quase que flagelada, vista tão-somente
como obstáculo à preservação do meio ambiente.

Criam-se normas e regulamentos dos mais
variados tipos e formas, sem nem mesmo conhe
cerem de perto a realidade da Amazônia, o que dirá
do povo que nela habita. A população daquela
região, srªs e Srs. Deputados, não suporta mais ser
tratada como um grande depósito de matéria-prima
barata utilizada para estimular a industrialização dei
outras regiões do País e até do exterior. É absolu·'
tamente urgente e imperioso quebrarmos o ciclo per
verso de pobreza e abandono a que os amazônidas
foram historicamente condenados. Isso só se dará
quando o Brasil olhar a Amazônia com o devido respeito
e consideração.

No caso específico do Pará, é com tristeza
que registramos o fato de que nenhum ou quase
nenhum retorno à exploração de riquezas naturais
do Estado é revertido em prol de sua população.
De nada ou de muito pouco adianta termos im
plantado no Estado grandes projetos de mineração
e energia elétrica, se nem mesmo a mão-de-obra
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absorvida por esses projetos privilegia a população
local, que se vê marginalizada no processo produ
tivo, perdendo as vagas abertas para migrantes de
outras regiões do País, face à desqualificação profis
sional que detêm, por falta de ação governamental
que não disponibiliza condições eficientes de ensino
ao interior do Estado, totalmente dependente da
capital, o que inviabiliza qualquer aperfeiçoamento
profissional para o povo interiorano daquela parte do
Brasil.

Abro aqui um parêntese, Sr'ls e Srs. Depu
tados, para repetir, sob pena d~ cometer uma in
justiça, palavras que já pronunciei desta mesma
tribuna, onde enalteci a recente iniciativa do Ministério
da Educação no fortalecimento das escolas técnicas
federais, elevando-as a um nível de Centros Fede
rais de Educação Tecnológica - CEFET, o que en
sejou um redirecionamento do ensino técnico do
ensino no País, promovendo o Govemo Federal, assim,
uma verdadeira revolução no ensino profissionali
zante no Brasil, relegado ao esquecimento de
décadas.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim - Deputado Deusdeth Pan
toja, não é a primeira vez que assisto aos seus pro
nunciamentos nesta Casa. V. ExA os faz com o brilhan
tismo de sempre. Mas tive a felicidade de, numa
oportunidade, conceder a V. Exll um aparte, quando
V. Exll colocou que é um Parlamentar do PFL e que
presta toda a sua solidariedade à luta dos trabalhadores
do campo, da cidade, dos aposentados e dos pen
sionistas. Inclusive, num segundo momento, fui pro
curado para assinar uma proposta de V. Ex", que
melhora o padrão de vida do povo brasileiro. Faço
questão de dizer neste aparte que o povo do Pará, o
povo do Amazonas, enfim, o povo de todo o País
tem consciência de que as propostas por V. Exll

apresentadas são para distribuição de renda. Esse
mesmo povo tem consciência de que V. Ex!! já
manifestou aqui a sua posição a favor de um rea
juste digno para o salário, mínimo, porque entende
que também o salário mínimo é um instrumento fun
damentai para a distribuição de renda. Preocupa
me, Deputado Deusdeth Pantoja, quando alguns
Parlamentares vão à tribuna e dizem que dis
tribuição de renda não se faz por projeto - e V. Ex!!
tem provado o contrário -, que não se pode fazer
distribuição de renda votando o salário mínimo.
Pode. Quero até fazer um elogio a V. Exll e até ao
seu partido. Em 1995, tiveram a grandeza de
aprovar na Casa os cem dólares, por unanimidade.
O IPEA, que é o órgão do Governo, diz que foi o

ano, na última década, em que mai::; se distribuiu
renda. O próprio Governo reconhece isso. Por que
agora não podemos debater o salário mínimo e votá
lo aqui? Então, faço esse adendo ao pronurrcia
mento de V. Exª com muito orgulho. Fiz uma análise
positiva de seu pronunciamento e trouxe ao debate
mais uma vez a questão do salário mínimo e da
vigília que todos estamos fazendo no pJenário da
Câmara. Todos que estão aqui estão contribuindo
para que este debate aconteça. Meus cumprimentos
a V. Exll • Tenho certeza .qe que V. Exll será um dos
Parlamentares que, se a matéria vier a voto, votará a
favor do povo brasileiro, dos trabetlhadores, dos
aposentados e dos pensionistas. Muito obrigado.

O SR. DEUSDETH PANTOJA - Agradeço a
V. Exll ; Deputado Paulo Paim, o seu aparte. Sou de
uma região pobre do Pará, filho de um produtor de
cana-de-açúcar. Conheço' toda a 'realidade. Apesar
de pertencer ao Partido da Frente Liberal, a minha
eleição foi feita nas, bases das pessoas do campo
que acreditaram na minha pessoa e no meu tra
balho. Por isso comungo com I a sua preocupação,
participo de todo o seu movimento, 'él1i justa e mere
cida causa, que o povo brasileiro precísa.

No caso do Estado do Pará, o Cefet lá instalado
haverá de proporcionar a democratizé~ção do ensino
profissionalizante, levando-o ao interior do Estado,
sobretudo a regiões mais carentes e ao mesmo
tempo com a maior potencialidade, como as micror
regiões do Baixo Tocantins, que envolve os Mu
nicípios de Igarapé-Mir.i, Barcarena, Abaetetuba,
,Cametá, Moju, Acará, Baião, Ponta de Pedras e Mo
canjuba, região essa que engloba lima população
superior a 350 mil habitantes, as quais seriam dire
tamente beneficiadas com tão importante iniciativa,
visto que a falta de especialização da mão-de-obra
local é a causa de sua marginalização no projeto
produtivo gerado pela expansão dos Projetos Albrás
e Alunorte. O mesmo se dá no sul e no oeste do
Estado, onde se repete o problema 'do alijamento da
população local das vagas de trabalr,os abertas nos
projetos de mineração ali instalados, sobretudo nos
Municípios de Tucuruí; Marabá, Cara.:ás e Oriximiná,
onde a mão-de-obra migrante chega a absorver 90%
das vagas de trabalho abertas pela Hídroelétrica de
Tucuruí, pelo Projeto Carajás e pelo Projeto Mineração
Rio do Norte, dentre outros ali instalados, o que é in
concebível.

Esses são os dados alarmantes, srªs e Srs.
Deputados. São a prova de que as ações governa
mentais para a Amazônia não podem ser tomadas ao
arrepio da realidade local. Não pode continuar aquela
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região a ser uma geradora de riquezas para o resto
do Brasil, nada ou quase nada recebendo em troca.

r-.lessa esteira de mazelas sociais que aqui re
lato, segue-se a falta de ações para a saúde. O
problema de saúde na Amazônia, definitivamente,
não pode ser tratado de igual para igual com o restante
do País.

No Estado do Pará e em toda a Região Norte o
quadro caótico da saúde é agravado por surtos
epidêmicos que no passado haviam sido controlados
e que agora retornam, com toda força, como a tuber
culose, a febre amarela, a dengue e outras.

É de pasmar que na virada do milênio tenhamos
uma população dizimada por doenças no passado
controladas sanitariamente, agora retornando com
mais força.

No interior do Pará, estudos apontam que 40%
da população é acometida anualmente pela malária,
o que é alarmante, dando uma idéia da gravidade do
quadro de saúde no Estado.

A febre amarela, doença mortal, campeia o
Estado, sem que as ações governamentais possam
detê-Ia, dizimando a população, que outrora acredi
tava estar tal endemia sob controle sanitário.

Na área da saúde, com todos os progressos
criados pela ciência nas últimas décadas, constata
mos que a realidade amazônica é de regressão, de
monstrando mais uma vez a máxima de que a região
é realmente um simples depósito de matérias-pri
mas.

As distâncias na Amazônia, por outra faceta do
problema, são enormes. A população do interior do
Estado, desassistida de saúde, quando procura
atendimento médico-hospitalar nos centros mais de
senvolvidos, enfrenta nova e dolorosa realidad~, a
realidade da precariedade dos meios de transportes
caros, ineficientes e impróprios. Muitas vezes, ao
chegar na localidade onde obterá a duras penas o
atendimento médico, não tem como se hospedar e,
o que é pior, não tem condições financeiras para vol
tar à origem, o que toma o quadro ainda mais deses
perador.

Por tudo isso, as recentes decisões das autori
dades de Brasília que pretendem municipalizar a
saúde é preocupante para a Região Norte do Brasil.
A municipalização da saúde no Brasil levará de vez
o caos ao setor da saúde já cambaleante.

Abro aqui, Sr. Presidente, um parêntese para
dizer que não sou contrário à municipalização da
saúde. Acho que o caminho é correto, porque nin
guém melhor do que as unidades, como os Mu
nicípios que estão próximos das comunidades, para

realmente equacionar o problema da saúde. Entre
tanto, a nossa preocupação básica é com a trans
ferência da responsabilidade e com falta de recursos
que esses Municípios pobres da Amazônia estão en
frentando hoje para terem acesso à saúde.

Os Municípios mais pobres, principalmente os
das Regiões Norte e Nordeste, evidentemente, não
terão como arcar com tão elevado ônus técnico, fi
nanceiro e operacional.

Segue-se, neste contexto, que as ações da
municipalização nas áreas de educação e assistên
cia social, onde as atribuições são repassadas para
os Municípios, nem sempre se fazem acompanhar
de recursos necessários ao desenvolvimento de pro
gramas nessas áreas.

Aliádo ao crescente problema de municipali
zação dos serviços nas áreas social e qe saúde, os
Municípios ainda enfrentam uma retirada de recur
sos por conta da Lei' Kandir que, impondo uma
queda na receita tributária dos Estados, determinou,
em conseqüência, uma sensível diminuição no re
passe dos Fundos de Participação dos Estados e
Municípios e das perdas de arrecadação própria, em
função da recessão que·ora o País enfrenta.

Por tudo isso, os Municípios mais pobres, sabi
damente aqueles localizados nas Regiões Norte e
Nordeste do País, padecem dia a dia, e já na ban
carrota, sem conseguir cumprir programa social al
gum. Inertes, assistem ao caos social que se instala
de vez nos rincões deste Brasil.

Outro fator impeditivo do desenvolvimento re
gional e que tanto angustia o Estado do Pará
decorre do fornecimento caro e ineficiente de ener
gia elétrica, não obstante encontrar-se instalada no
território paraense a segunda maior hidroelétrica do
País.

No limiar dos 500 anos do Brasil, convivemos
naquela região com restrições das mais diversas no
uso da energia elétrica, o que impede a implantação
de atividades econôm.icas que exijam a disponibili
dade integral. de eletricidade, o que entrava a
geração de emprego, tornando o interior da
Amazônia um dos maiores bolsões de miséria do
mundo.

Não há exagero nesta afirmativa. Dados recen
tes fornecidos pelo IBGE apontam a situação de
penúria da população amazônica, sobretudo a do
Estado do Pará.

É alarmante constatar que 90% da população é
pobre, boa parte sobrevivendo em miséria absoluta.
Eis a grande contradição da Amazônia, e por que
não dizer, do Brasil. E humanamente inconcebível
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atingirmos tal índice de pobreza da população, face Estado, onde surtos de dengue e cólera, ao aI-
a grandeza deste País. cançarem a capital, tornar-se-ão causa de calami-

Na área educacional, não é diferente o quadro. daqe pública, com cbnseqüências imprevisíveis.
Os Municípios paraenses ostentam índices de . A vastidão da região amazônica, com enfoque
evasão escolar absurdos. Como conseqüência, a especial ao meu Estado, o Pará, não permite se
taxa de analfabetismo situa-se no topo da realidade visualize o problema dos transportes C0l"(10 no restante
brasileira, o que é motivo de vergonha para o Estado do País. A situação é por demais dolorosa e grave
e para o Brasil. para a população que dele necessita diariamente

Por falar em vergonha, Srªs e Srs. Deputados, para locomover-se e, em especial, para escoar a
talvez a maior vergonha por que passa a população produção local e para o désenvolvimento' das ativi-
do Estado do Pará, sobretudo aquela situada nas dades ligadas ao turismo, porque verdes e belos são
regiões do Baixo Tocantins e das Ilhas, é a con- os nossos rios.
tradição, talvez a maior, relacionada aos recursos Vastas regiões do Estado são simplesmente
hídricos do Estado, aliás, seu recurso natural mais relegadas ao isolamento total. Os meios de trans-
abundante. porte, quando existentes. são caros para uma popu-

Apesar de a água constituir-se um dos maiores lação miserável, são demorados e desconfortáveis.
recursos naturais do Estado do Pará, ela está Chegam a representar risco de vida para os que
ausente dos lares de pelo menos 40% da população, deles necessitam. São, portanto, desumanos.
em virtude da inexistência de programas governa- Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, por si-
mentais de tratamento, haja vista a sua adequação tuar-se.em uma região onde o povoamento se deu
para o uso humano. às margens de rios e rodovias, a infra-estrutura na

Situação igualmente lamentável vive a popu- área de transporte é, diferentemente do restante
lação dos Municípios situados na região Guajarina e do País, meio de sobrevivência para àquela popu-
das Ilhas, que se estende também aos Municípios lação. É através dos diversos rios que a grande
de Igarapé-Miri e Barcarena, sede do Projeto Alunorte, maioria da população recebe e transporta suas mer-
que apesar de consumir 40% da energia elétrica pro- cadorias, sai em busca de socorro médico, escolas,
duzida em Tucuruí e de ter exportado no ano pas- trabalho, enfim, sai em busca de sua própria sobre-
sado em torno de 250 milhões de dólares, jamais in- vivência.
vestiu em infra-estrutura de transporte e na con- Infelizmente o que hoje vemos são estradas
strução de um porto fluvial. mal planejadas, já transformadas em picadas, onde

Assim, por mais paradoxal que possa parecer, não há mínimas condições de tráfego, devido a falta
passa-se sede ou adoece-se por falta de tratamento de manutenção, aliada às intempéries naturais, que
de água e saneamento básico. É triste termos que naquela região são relevantes, incomparáveis com
constatar tamanha absurdo, que expressa um tre- as que ocorrem no restante do Brasil.
mendo descaso dos executores dos grandes proje- Nos faltam pontes, nos faltam portos, nos falta
tos econômicos da região, da própria União e do uma malha viária que realmente atenda às necessi-
próprio Estado para com a Amazônia, particular- dades da região e do seu pqvo, tirando-o do isola-
mente com o Pará. mento, causa de não integração econômica da

Com efeito, as populações ribeirinhas do região, fator de desvirtuamento social.
Estado do Pará convivem com o paradoxo de ter O transporte fluvial, muitas vezes único à dis-
água em abundância ao seu lado e, ao mesmo posição da poputação local, é de elevado custo para
tempo, não poder consumi-Ia. A qualidade é pés- um povo financeiramente paupérrimo. É caro, ob-
sima, a distribuição quase não existe, sendo um foco soleto e ineficiente, onde jamais o poderia ser. É
de doenças e outras mazelas para a população. meio de sobrevivência das populações ribeirinhas,

Numa região que já sofre com as endemias não de uma ou outra localidade, mas de uma região
tropicais, típicas da região, a falta de saneamento inteira.
básico é estímulo à propagação do vibrião do cólera Em outra vertente desse pequeno histórico da
e ao descontrole sanitário da dengue, causa de realidade amazônica, que ousamos relatar para,
flagelo e dizimação da população do interior do Pará principalmente, alertar a Nação brasileira, de-
e, face à proximidade de algumas comunidades do saguamos no problema da agricultura no Brasil .
interior do Estado com a Capital, Belém, vislumbra- Possuindo uma vocação natural para o setor
se um quadro aterrorizante para a área de saúde do agrícola, o Brasil tem, sucessivamente, se,m que se
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entenda, relegado sua agricultura à posição não
condizente com sua importância no cenário
econômico nacional e mundial.

Com efeito, praticamente todo o nosso território
é composto por terras agricultáveis, onde o clima é
privilegiado para a produção agrícola, não se justifi
cando a incapacidade brasileira de tornar-se auto
suficiente no setor.

Se antes nos faltava tecnologia, com os resul
tados obtidos pela Embrapa, ao longo de sua gloriosa
existência em prol da pesquisa agropecuária e florestal
deste País, tal desculpa é agora dispensável.

Em que pese a existência de terras
agricultáveis em abundância, clima propício para o
desenvolvimento da agricultura, tecnologia dis
ponível, desta feita nos falta crédito. E crédito sub
sidiado.

Infelizmente, sempre tem sido assim, sempre
nos falta algo, sempre temos uma desculpa para
barrar o crescimento de nossa agricultura, não atingindo
assim o Brasil, sua obrigação primeira que é a de
produzir a riqueza mínima necessária para alimentar
seus filhos.

É inadmissível, em um País com tamanho po
tencial para a produção agrícola, assistirmos, im
passíveis, e em virtude de qualquer outra alternativa,
às crianças nordestinas se alimentando de palma,
forrageira que até mesmo os animais dispensam.

Na região Norte do Brasil, especialmente no
Estado do Pará, as populações pobres, que repre
sentam sua grande maioria, dedicam-se até os dias
atuais a uma agricultura de subsistência, de tão limi
tada que não atende nem mesmo suas necessi
dades mínimas.

Devido à escassez de assistência técnica e in
centivos que lhes permita a prática de uma agricul
tura intensiva, são arremessados à prática exten
siva, com baixíssimo rendimento e de alto nível pre
datório, uma vez que ao esgotarem o solo, passam a
fazer derrubada de árvores, devastando a floresta.

Na microrregião do Baixo Tocantins, bem como
na maioria do Estado do Pará e em todo o extremo
norte da Amazônia, a mandioca tem sido, ao longo
dos séculos, componente básico da alimentação do
nativo, principalmente na produção de seu principal
derivado, a farinha.

Para ilustrar o estado de atraso em que se en
contra a agricultura do Norte do Brasil, a farinha é,
no limiar do século XXI, produzida por meios tão ar
caicos que remontam a, talvez, milhares de anos, eis
que produzida com o uso de artefatos indígenas, em

nada atendendo à demanda, sempre crescente, que
requer produção em escala industrial.

Este fato, srªs e Srs. Deputados, apenas ilustra o
estado de degredação e esquecimento a que está con
denado o povo da Amazônia, onde a agricultura, de
tão rudimentar, estacionada, faz lembrar os tempos do
descobrimento do Brasil, há quinhentos anos.

Essa mesma região, a do Baixo Tocantins, que
no passado conheceu um período curto de intensa
prosperidade, com a utilização da cana-de-açúcar
para a produção de aguardente, hoje se vê na
iminência de sofrer novo colapso na sua já sofrida
economia, a qual se resume à exploração extra
tivista do palmito e da polpa do açaí, que, tanto em
prega significativa parcela da população como repre
senta alimento para saciar a fome de muitos desem
pregados.

Iguaria local das mais apreciadas, hoje já
transpondo as fronteiras do Brasil, a cultura do açaí,
palmeira nativa da região que fornece palmito e
polpa, de fácil manejo, já atrai a cobiça e o interesse
de outras regiões do País, face a sua fácil adaptabili
dade a outros climas e terrenos.

Como no passado, teme-se, como ocorreu no
fabrico da cachaça, que se alguma providência não
for de imediato tomada, esse ciclo produtivo será
quebrado, levando a economia local a mais um co
lapso, aumentando o desemprego e todas as
mazelas sociais advindas com tal ruptura.

Precisamos defender a cultura do açaí naquela
região, berço da produção nacional, viabilizando as
sistência técnica, crédito e todo e qualquer incentivo
para aqueles que lá se estabelecerem para a ex
ploração local da cultura do açaí. Se isto não ocor
rer, logo a produção será transferida para outras
regiões, onde contarão com aquelas facilidades, tor
nando o produto comercialmente viável, em detri
mento da produção do Norte do Brasil.

Faço aqui esse alerta, porque a população da
Amazônia já não suporta mais ser destituída de suas
riquezas naturais face à inação daqueles que na
qualidade de seus legítimos representantes têm a
obrigação de defendê-Ia.

Ninguém, no entanto, parece se preocupar
com tudo o que aqui relato. Mas se preocupam, e
como se preocupam, com o minério de ferro, com o
ouro, a bauxita, o alumínio, a madeira, e, principal
mente, com a preservação ambiental. O homem, a
vida, ninguém parece querer ver.

Este homem, o verdadeiro amazônida, meus
conterrâneos, guardiões de nossa tão cobiçada
Amazônia, não pode mais esperar, srªs e Srs. Depu-
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tados. Apesar das condições subumanas em que so
brevive, marginalizado pelo Estado, renova suas es
peranças a cada quatro anos, momento único em
que tem acesso às autoridades, no período eleitoral.

srªs e Srs. Deputados, à vista do quadro aqui
traçado, faz-se urgente a alteração das políticas
para a Amazônia, fazendo-se ouvir aquele povo.
Que os investimentos para lá carreados garantam
retorno socioeconômico à sua população. Não nos
negamos a gerar riquezas para o País, se os proble
mas sociais e ecológicos estiverem conveniente
mente tratados. Apoiamos a utilização de nossos re
cursos ambientais, desde que sob regime ambiental
e socialmente equilibrado, capaz de assegurar às
gerações futuras uma vida em ambiente saudável.

Para que haja essas salvaguardas, impõe-se a
participação ativa do povo amazônico, e de seus
representantes, nos processos decisórios de políti
cas públicas direcionadas à região.

A Amazônia quer o seu desenvolvimento
sustentável entendido em seu sentido lato. Para
tanto, ao lado da preservação ambiental, impõem-se
o combate à pobreza, medidas nas áreas de infra
estrutura em educação, saúde, transportes, ciência e
tecnologia, ordenamento territorial e ambiental, além
de outros, todos prementes.

As bancadas da Amazônia, nesta Casa, têm
uma grande dívida com aquelas populações. Já não
podemos assistir passivamente à miséria, ao
esquecimento e ao descaso do Estado para com
aquele povo. Temos que ter disposição de lutar com
todas as nossas forças para levar melhorias concre
tas e palpáveis ao cotidiano do homem da
Amazônia. Afinal, a Amazônia ainda é nossa!

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Deusdeth
Pantoja, o Sr. Gonzaga Patriota, 49 Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Wilson Santos,
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Nelson Trad.

O SR. NELSON TRAD (PTB - MS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Wilson Santos,
do nosso Mato Grosso, Srs. Deputados aqui presen
tes, nossa Casa, pela pauta congestionada, tem ofere
cido, àqueles que adotam o verbo como escudo do
seu mandato, frustração e desalento. A Câmara Fed
eral, na verdade, perdeu o tônus do discurso.

Muitas vezes temos uma ira sagrada para des
carregar desta tribuna, falando para o Brasil, mas
somos garroteados pela severidade de um Regi-

mento que nos tirou aquilo que é essencial no exer
cício da atividade parlamentar.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, no exórdio
deste pot-pourri discursivo, quero buscar na pre
sença dos Deputados aqui presentes inspiração para
abordar aquilo que considero essencial no exercício
dos nossos trabalhos. Vejo o emblemático Deputado
Cezar Schirmer, sentado à primeira fila, e lembro-me
dos tempos de estudante, das lutas acadêmicas no
velho casarão de Direito; o nosso querido Vivaldo
Barbosa; o meu conterrâneo, Deputado Waldemir
Moka; o alegre Deputado Caio Riela, meu corre
ligionário político do Sul, das nossas fronteiras com
o Uruguai. Enfim, cada um representa um pedaço
das Unidades da Federação, que não podem ser
desprezadas e omitidas neste momento em que falo
para seleta platéia, nesta catedral da fé democrática:
o Parlamento brasileiro.

Não era minha intenção abordar o assunto
neste exórdio, mas me estimula a presença do velho
gaúcho Cezar Schirmer, do grande Deputado Paulo
Paim, do ponto de vista de sua dimensão moral, e
do Deputado Caio Riela. O que me causa estranheza
é a pretensão do Governo do Mato Grosso do Sul de
mudar o nome do Estado para Pantanal. Temos
memória. É verdade que nos separamos geografi
camente do Mato Grosso em 1979; habitamos em
354 mil quilômetros quadrados. No entanto, o ter
ritório está afinado com a melhor História do Brasil.
Fomos colonizados, se essa é a expressão, pelo
velho Rio Grande do Sul, por intermédio dos mara
gatos que entraram no Mato Grosso de bombachas
e de cuia na mão, espargindo civismo e patriotismo.
Por isso, não podemos ser confundidos com o
Estado-mãe, o Mato Grosso, do Deputado que pre
side a sessão neste mom~nto. Isso não nos con
vém.

Quem reclama é a História, os feitos, como a
passagem da Coluna Prestes por aquele território, a
chegada ali de muitos imigrantes do Rio Grande do
Sul que abandonaram suas plagas para criar
núcleos de civismo. Houve uma disputa violenta,
ferocíssima mesmo, naquele território que tanto
amamos, pátria do fundador do meu partido, Getúlio
Dornelles Vargas.

Por isso mesmo, quero dizer aqui que não há
necessidade, para identificar-se o meu território, de
mudar o seu nome. Faremos como fizeram o Rio
Grande do Sul e o Rio Grande do Norte: afirmar-se
perante a população brasileira como um Estado da
Federação multiplicador de heróis, de feitos
grandiosos, de homens públicos que, na verdade,



Senhor Presidente, Srs. Deputados, vivemos
um momento de reformas estruturais no País. Per
cebe-se essa necessidade. Nós, epidermicamente,
somos testemunhas disso. Passeamos pelos corre
dores desta Casa e permanentemente somos abor
dados pelos colhedores de assinaturas para criar o
quorum necessário à apresentação de PEC, de
acordo com o nosso preceito regimental, com a in
tenção de se reformular a Constituição Federal.

Essas mudanças pretendidas, de alguma
forma, devem chegar - e chegarão evidentemente,
porque todas elas receberam uma sinalização - aos
municípios. Legítima, portanto, a preocupação dos
prefeitos e a conseqüente movimentação que fazem
de norte a sul do País, por intermédio de suas asso
ciações, em defesa do interesse municipal. É que
está em jogo a autonomia conquistada a partir da
Constituição de 1988.

Estou vendo em posição de sentido, desne
cessária, o meu conterrâneo, Deputado Waldemir
Moka, pedir um aparte. Com alegria, concedo a S.
Exll o aparte para que o meu discurso se torne rico.

O Sr. Waldemir Moka - Deputado Nelson
Trad, nós, da fronteira, somos disciplinados e na
presença do comandante temos a obrigação de ficar
em posição de sentido. Eminente Deputado Nelson
Trad, V. Ex!! é, sem dúvida alguma,·· urna das
maiores lideranças políticaE' do nosso estado. Nesta
segunda-feira, o Deputado Germano Rigotto, Presi
dente da Comissão Especial da Reforma Tributária,
estará visitando o Mato Grosso do Sul, em especial
Ih nossa capital, Campo Grande. Participará S. Exª
de um encontro com prefeitos mato-grossenses-do
sul. É desejo de todos que V. Exª compareça a esse
encontro. Os prefeitos querem debater com o emi
nente Presidente da Comissão da Reforma
Tributária e abordar os seus anseios e pleitos. Em
segundo lugar, Deputado Nelson Trad, embora
tardiamente, quero me somar a V. Exll no protesto
que faz em relação à intenção do nosso Governador
de mudar o nome do estado. A minha intenção é
qualificar esse debate. O Governador apresentou al
guns argumentos: a confusão com os nomes Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, o marketing, a divul
gação que teria o nosso estado com o novo nome.
Embora queira qualificar esse debate, Deputado
Nelson Trad, percebo - e foi realizada pesquisa a
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nos cristalizam como brasileiros e nos obrigam, na respeito - que 65% da população do Mato Grosso
madrugada de um discurso despretensioso, a pro- do Sul, inclusive a pantaneira, é contrária à mudança
testar contra essa intenção de apagar do mapa do do nome, em função de nossa tradição, em função
Brasil o nome do nosso Estado: Mato Grosso do Sul. de toda uma luta e história do nosso querido estado.

Neste momento, Mato Grosso do Sul precisa da
ajuda e do esforço do seu governador para se de
senvolver. Esta deveria ser a sua primeira preocu
pação. Nobre Deputado Nelson Trad, estaremos
sempre perfilados à competência e à experiência de
V. Ex!!, tão bem representadas nesta Casa.

O SR. NELSON TRAD - Muito obrigado,
Deputado Waldemir Moka. Também curvo-me ao si
nal do meu ilustre correligionário, Deputado Caio
Riela, que deseja fazer um aparte.

O Sr. Caio Riela - Deputado Nelson Trad, não
poderia, de forma alguma, nesta sexta-feira, estando
em vigília desde ontem neste plenário, perder a
oportunidade e o privilégio de ver na tribuna não a
figura de uma pessoa comum, mas de uma pessoa
especial para nós. Deputado Nelson Trad, este hu
milde servo do Partido Trabalhista Brasileiro sente
se premiado por ouvir V. Ex.!! O conhecimento trans
mitido por V. Ex!! permite que possamos continuar
sempre no caminho da contradição, do diálogo, do
debate. V. Ex!! é o que temos dentro do PTB como o
nosso grande guru. O que V. Ex!! diz em relação ao
Estado do Mato Grosso do Sul é legítimo, é de quem
conhece a História. V. Ex!! é uma pessoa marcada
pela seriedade, pela correção na sua vida pública e
privada. V. Ex!! é um exemplo para todos nós. Tenho
muita sorte: sou um novato que chega e que encon
tra alguém com mais experiência, um homem de
grande valor. É um privilégio ouví-Io, Deputado Nel
son Trad.

O SR. NELSON TRAD - Obrigado, nobre Deputado
caio Riela.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Paulo
Paim. Depois, ao Deputado Wilson Santos.

O Sr. Paulo Paim - Deputado Nelson Trad, V.~
faz com que haja, de forma muito fratemal, uma disputa
de apartes ao seu pronunciamento. Sabe V. Ex!! que
não entrarei no mérito da divergência acerca da
mudança do nome do estado, até porque aprendi, na
minha caminhada, a não dar palpite naquilo que não
conheço. V. Ex!! está fazendo uma exposição brilhante,
defendendo a tese de que não deve mudar o
nome do estado. Quero dizer que o respeito muito. Aprendi
a respeitá-lo principalmente no convívio que tivemos
quando tive a oportunidade de fazer parte da Mesa.
Como um dos membros da Mesa, toda vez que havia
alguma dúvida nas questões mais polêmicas do
campo teórico, programático, social e mesmo
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econômico, lembro-me que a Mesa parava para ou
vir a opinião de V. Exª. Neste momento, rendo minhas
homenagens a V. ,Exlil, que faz parte do brilhante
quadro do PTB. Estou muito contente - termo bem
gaúcho - com o jovem de primeiro mandato, também
do meu estado, Deputado Caio Riela, pela sua postura
e pelo que tem falado da vontade do PTB, em sua
caminhada, de :;1primorar cada vez mais a forma de
trabalhar nesta Casa em defesa do social. Todos esta
mos nos aprimorando; considero-me um eterno
aprendiz. E entendo que V. Exª, Deputado Nelson
Trad, é quase um baluarte desse processo. Por isso,
aqui fica registrada, com o coração e com ~uito senti
mento, minha homenagem pela sua caminhada, pela
sua história e pelo homem que é. Um abraço.

O SR. NELSON TRAD - Muito obrigado,
Deputado Paulo Paim.

Concedo o aparte ao Deputado Wilson Santos.

O Sr. Wilson Santos - Deputado Nelson 'Trad,
é um privilégio aparteá-Io, até pelo prestígio de que
goza V. Exª na velha Cuiabá, onde, ainda exercendo
os talentos de advogado brilhante, deixa marcas ex
traordinárias da sua competência. Também gostaria
de meter um pouco a nossa colher na discussão so
bre a mudança do nome do Estado do Mato Grosso
do Sul. Penso que é uma jogada inteligentíssima do
Governador Zeca, do PT, propor a mudança do
nome do estado para Pantanal, tendo em vista
aquele ecossistema único, ímpar no mundo, que a
cada ano, com a divulgação, atrai mais investimen
tos e mais turistas - todos sabemos que o setor que
mais se desenvolve no turismo é o ecoturismo. Não
há dúvida de que a idéia é interessante e extrema
mente inteligente. Porém, nobre Deputado, é preciso
respeitar a História. Mato Grosso não tem esse
nome por acaso. Ele surgiu da região do Guaporé,
no noroeste, já nas barrancas de Rondônia, quando
dois irmãos paulistas, os bandeirantes Artur e Fer
nando Pais de Barros, perseguiam os índios parecis.
E, de São Paulo até aquela região, eles não tinham
visto nada igual: uma mata tão alta, tão grossa, tão
virgem, tão impenetrável como era aquela. Na ver
dade, os Pais de Barros haviam atingido a porta da
Floresta Amazônica, o início da Amazônia, e de
nominaram aquela região de Mato Grosso. Esse
nome acabou estendendo-se por toda a região.
Desde 1748, quando o rei de Portugal resolve criar a
Capitania de Mato Grosso, desmembrando-a da
Capitania de São Paulo, ele já recebe esse nome.
Em 1942, Getúlio Vargas tira dois pedaços do velho
Mato Grosso para criar os território federais de
Ponta Porã e Guaporé. Ponta Porã não vigora, não

progride, e recompõe o. '{elho Estado de Mato
Grosso; Guaporé desenvolye-se, para, com a morte
do Marechal Rondon,em homenagem a esse que
foi, sem dúvida, um dos maiores homens da História
do Brasil e do mundo, pela sua obra humanística, re
ceber o nome de Território Federal de Rondônia, em
1981 elevado à condição de estado. Em 31 de ou
tubro de 1977, este Congresso Nacional aprovava a
Lei Complementar nº 31" que tirava grande pedaço
de Mato Grosso para dar origem ao belo e próspero
Estado do Mato Grosso do Sul, com Capital em
Campo Grande. Mato Grosso do Sul tem história.
Luís de Albuquerque de. Melo Pereira e Cáceres, em
21 de setembro de 1778, por ordens do Governo
português, fundava Albuquerque, hoje Corumbá, e
construía o For1e Príncipe da Beira, para guarnecer
os domínios portugueses na região, que, apesar do
Tratado de Tordesilhas e do Tratado de Madri, ainda
era disputada palmo a palmo çom os interesses
espanhóis naquela região. Com o advento da Guerra
do Paraguai, nobre Deputado, a primeira região
deste País a ser envolvida foi justamente o sul do
Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul - Corumbá,
Coxim, Nioaque, Bela Vista, Dourados. E, em
Dourados, um poconeano, ao comandar o forte e
perder quase todos os seus homens, encostado no
paredão para ser fuzilado minuto após, disse a céle
bre frase: "Sei que morro, mas o meu sangue e o
de meus companheiros servirão de protesto so
lene pela invasão do sol da minha Pátria". Era An
tônio João Ribeiro. Mato Grosso do Sul tem
história, e não se muda um. nome por decreto. Por
isso parabenizo o Deputado Waldemir Moka, que
propôs um debate com a sociedade, quiçá um
plebiscito, para que ela decida se quer o nome de
marketing ou o respeito a séculos de história.
Parabén's, nobre Deputado Nelson Trad. É um
.privilégio para um novato nesta Casa, um Depu
tado principiante, poder apartear tão nobre figura,
que já se enquadra, com certeza, nas galerias
como um dos mais brilhantes parlamentares que
ocupou a tribuna em nome do Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, porque nós o consideramos um
eterno representante do velho Mato Grosso. Muito
obrigado.

O SR. NELSON TRAD - Fico muito satisfeito
em ter socializado o meu verbo - fazendo também
com que o meu tempo se esvaísse -, de forma que
não me sinto agônico na tribuna nem frustrado de
não poder ler, como eu gostaria, o discurso que
trouxe para esta Casa.



O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Waldemir Moka, do
PMDB do Mato Grosso do Sul. S. Exª dispõe de 25
minutos.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, penso que su~eder o grande tribuno que
é o Deputado Nelson Trad, sem dúvida alguma, não
será fácil, pelo seu brilho, pela sua experiência e, so
bretudo, pela coerência de um deputado que, na
história de nosso estado, Mato Grosso do Sul, só
tem contemplado muito sucesso em sua vida
pública.

Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
experiência tem-nos mostrado que o desen
volvimento socioeconômico de uma região se dá
pelo emprego de diversos fatores, a começar pelos
investimentos federais efetivamente implementados
ou ainda pelo conjunto de incentivos fiscais concedi
dos pela União aos estados-membros.
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O debate e os apartes são inspiradores. de do Sul quanto o povo brasileiro estão um pouco em
novidada.s. Uma delas é que não posso entrar no estado de choque ao terem recebido essa medida
cerne, na essência do meu discurso escrito sem afir- provisória de aumento do salário mínimo que, cer-
mar-me como componente dessa solidariedade que tamente, não fará bem nem ao povo de Mato
estou recebendo em razão da suposta mudança do Grosso, nem ao povo do Brasil. Com isso, nobre
nome do nosso estado para Pantanal. Deputado Nelson Trad, expresso meu abraço, minha

Acontece, nobre Deputado Vivaldo Barbosa, solidariedade e minha admiração crescente por V. Exª
que a globalização, esse neoliberalismo afirmou-se O SR. NELSON TRAD - Muito obrigado, nobre
como endêmico e deve ter contaminado o meu Gover- Deputado Vivaldo Barbosa.
nador, do PT, que está buscando recursos com a Senhor Presidente, quero ser obediente ao
mudança do nome sem perceber que a lógica do Regimento. Eu, que tenho intimidade com as cam-
dinheiro é o lucro e a lógica dO civismo é o respeito painhas quando estou acidentalmente presidindo a
às tradições e ao heroísmo daqueles que implan- sessão, vou pedir apenSls um minuto para justificar
taram um território no Centro-Oeste do País. minha aleg~ia e não minha frustração em não ter lido

As passagens difas nos microfones, nos o discurso que preparei. Digo alegria, porque constará
apartes dos Deputados Wilson Santos, Waldemir dos Anais da Casa os apartes brilhantes que con-
Moka, Caio Riela e do emblemático Deputado Paulo cedi e recebi.
Paim, têm uma afinidade enorme com a sustentação E já que quis fazer uilla confissão meio marota
que fazemos pela preservação desse no~e, le- no início do meu discurso, como forma de retórica,
vando-se em conta o heroísmo daquele território de de que não haveria exórdio e muito menos
354 quilômetros quadrados. peroração, quero dizer que a bondade dos colegas

Senhor Presidente, bem sabe V. Exª que do autenticaram a verdade inicial do meu discurso. Sem
Mato Grosso do Sul já saiu um Presidente da exórdio e sem peroração, ·repito, deixo a afirmação
República, Jânio Quadros, e do Mato Grosso "mãe" permanente de que sou de um Estado chamado
saiu Eurico Gaspar Dutra. A História, evidentemente, Mato Grosso do Sul, que só vai desaparecer no dia
coloca-nos em posição exemplar. Já demos Minis- em que Deus envelhecer. (Palmas.)

tros de Estado, como Paulo Azeredo, Ministro da Durante o discurso do Sr. Nelso!? Trad, o
Fazenda, nome emblemático na História do Brasil; Sr. Wilson Santos, § 2º do artigo 18. do Regi-
como nosso amigo comum Wilson Fadul, que prestou mento Interno, deixa a cadeira da presidência,
relevante serviço à Pátria na sustentação do Governo que é ocupada pelo Sr. Eunício Oliveira, § 2º
João Goulart, com a preservação do patrimônio do artigo 18 do Regimento Intemo. .
maior do brasileiro, que é a saúde, intermitente-
mente defendida quando quis colocar um paradeiro
na ganância dos laboratórios estrangeiros, que não
deixavam, e ainda não deixam, que o brasileiro
tenha acesso ao remédio.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, esperarei
outra oportunidade para ler aquilo que escrevi, jus
tamente para coroar minha pretensa frustração e
conceder o aparte ao Deputado Vivaldo Barbosa,
velho amigo e companheiro dos idos de 1950, na
Rua do Catete, no velho casarão da Faculdade de
Direito, hoje UERJ, e do nosso Centro Acadêmico
Luiz Carpenter - CALCo

Ouço com prazer o Deputado Vivaldo Barbosa.
O Sr. Vivaldo Barbosa - Deputado Nelson

Trad, estou possuído de um duplo sentimento: de
perda por ocupar o espaço do verbo de V. Ex!! e do
dever emocional de saudá-lo pelo brilhante pronun
ciamento que faz. E pensando em Mato Grosso do
Sul, na sua história, nas suas tradições, penso muito
naquele povo. E hoje, tanto o povo de Mato Grosso
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Criado em 1977, por meio de decreto do Presi- No entanto, as alterações ocorridas no cenário
dente Ernesto Geisel, para ser modelo de uma nova econômico brasileiro -.após a implantação do Plano
conformação geopolítica do espaço nacional, Mato Reali em 1994, vêm gerando distorções que têm
Grosso do Sul viu-se na, terrível obrigação de comprometido o desenvolvimento e a viabilidade de
crescer e sobreviver, nesses mais de vinte anos de projetos financiados, criando uma situação de quase
criação, graças aos seus parcos experimentos e re- insolvência em decorrência do descasarilento entre
curf?os financeiros. o custo dos financiamentos e a evolução dos preços

Apesar de ser excluído dos programas de in- dos produtos.
centivos que a União bombeia para outras regiões Em seus primeiros anos de criação, reitero, o
do País, como o Norte e o Nordeste, por intermédio FCO foi um bom suporte para financiar a modernização
da Superintendência do Desenvolvimento da do Centro-Oeste, em especial a do Mato Grosso do
Amazônia - SUDAM e da Superintendência do De- Sul, o caçula dessa região.
senvolvimento do Nordeste - SUDENE, respecti- Sem os recursos do FCO, pois a taxa de juros
vamente, diga-se de passagem, justos e oportunos, praticada era uma afronta à capacidade de pa-
a economia sul-mato-grossense tem acompanhado gamento das empresas, meu estado começou a se
o ciclo expansivo da economia nacional e está forte- socorrer apenas e tão-somente de seus parcos re-
mente ligada ao desenvolvimento da agricultura e da cursos, como afirmei ainda há pouco.
pecuária, atrelada a um intenso processo de agroin- Ao manter os juros altos, os recursos do FCO
dustrialização. A produção de grãos constitui perderam a sua principal característica de fomento.
destaque no estado, em especial a produção de Resultado: Mato Grosso do Sul ficou à margem do
soja, milho e arroz. crescimento econômico nacional, começando a per-

Dentro do setor primário do estado, destaca-se der terreno em relação aos demais entes da Nação,
também a pecuária, onde os rebanhos são bovinos, a despeito de todos os esforços do setor produtivo
com cerca de 24 milhões de cabeças, e suínos, com estadual.
pouco mais de 600 mil animais, que, juntamente De tanto gritar por socorro, os devedores do
com as aves de corte, vêm apresentando importante FCO, aí incluídos os de Mato Grosso do Sul, tiveram
incremento nos últimos anos. Outra grande poten- o reajuste de suas dívidas atrelados ao IGP-DI, até
cialidade do estado na área do agronegócio é, por- então, Deputado Nelson Trad, um referencial tolerável,
tanto, a expansão da pecuária geneticamente mas que hoje saltou para mais 3% ao mês. Por,tanto,
melhorada. é uma taxa impraticável no mercado brasileiro, haja

Contudo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- vista que esta semana o Banco Central anunciou a
tados, a única fonte disponível de recursos hoje para redução da taxa de juros para 32% ao ano.
investimentos nesses e outros setores, se assim Com isso, uma vez mais, as taxas praticadas
podemos dizer, está tão-somente no Fundo Consti- do FCO tornam-se proibitivas. Conclusão: o fundo,
tucional de Financiamento do Centro-O~ste, o criado para servir de esteio à produção regional, dis-
chamado FCO, criado em 1989 para justamente tanciou-se do seu principal objetivo.

\

auxiliar no desenvolvimento regional. Sem dúvida, é Todos esses fatores l'1egativos, Sr. Presidente,
o principal instrumento de política de desen- Srs. Deputados, levam-me a concluir, infelizmente,
volvimento do Centro-Oeste, em especial do nosso que Mato Grosso do Sul é, no contexto, um "deser-
querido Mato Grosso do Sul. dado da União", o primo pobre entre os demais

Nesses 1O anos de existência, o FCO liberou estados do Centro-Oeste, justamente ele, que fora
qualquer coisa em torno de 13,5 bilhões de reais, criado para ser modelo de desenvolvimento regional
montante atualmente expressivo e de fundamental para o País.
importância para incentivar o sistema produtivo re- Mas é preciso, acima de tudo, que o Governo
gional. Federal se mostre sensível aos apelos desta C~sa

Mas o que se viu foi a adoção de juros alHssi- no que se refere às propostas de mudança no texto
mos, que tornaram inviáveis quaisquer formas de fi- da Medida Provisória de nº 1.806, de 1999, que
nanciamentos por meio dessa modalidade. Os juros trata das dívidas com recursos dos fundos consti-
altos - e não se trata de nenhuma novidade - tucionais.
aumentaram a inadimplência, e, cada vez mais, em- As negociações chegaram ao impasse, pois o
presários e produtores afastaram-se das linhas de fi- Governo foi inflexível em alguns pontos fundamen-
nanciamentos oferecidas pelo fundo. tais para a solução do problema do endividamento



18634 Sábado 1 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

da área rural das regiões atendidas pelos fundos
constitucionais, inviabilizando o acordo em torno de
um texto que possa ser votado nesta Casa.

Aqui faço um parêntese para registrar que
nesta Casa há projetos de companheiros a respeito,
inclusive da bancada do PT, alguns do meu estado,
como os dos Deputados João Grandão e outros. Eu,
particularmente, Deputado Nelson Trad, estou an
sioso para ver esse assunto do FCO resolvido diante
da intransigência do Governo Federal em não aten
der aos reclamos, principalmente de uma das gran
des lideranças do setor pecuário nacional do Estado
do Mato Grosso, o ilustre Senador Jonas Pinheiro.

Estamos neste momento articulando, se os
autores do projeto permitirem, que se possa fazer
também algumas correções, para trazer a este
plenário projeto que contemple as expectativas e as
esperanças dos produtores das regiões Centro
Oeste, Norte e Nordeste. Estaremos, então, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acima até das
questões partidárias, mas coesos na luta intran·
sigente na defesa do setor produtivo do nosso
estado e da nossa região.

Assim, é mais do que necessário que o Governo
Federal adote novas políticas de incentivos fiscais,
justamente para atender estados como o Mato
Grosso do Sul.

Bem fez o novato e progressista Estado do To·
cantins, quando de sua criação, em 1988, optar por
pertencer à região Norte, pois, desta forma, passou
a ter o direito de usufruir dos justos incentivos fiscais
previstos pela Sudam, que atende a uma região de
grande importância ao País.

Infelizmente, Mato Grosso do Sul não tem tido
a mesma sorte dos estados do Norte e Nordeste e
parte do Sudeste, com a inclusão do Espírito Santo
nos programas da Sudene.

Destaco, contudo, que, a despeito das di
ficuldades econômicas por que passa o País e, so
bretudo, das barreiras de crescimento que são im·
postas ao Mato Grosso Sul, devo admitir que há fa·
tores positivos que nos fazem acreditar que algo de
bom está por ocorrer ao meu estadd.

Se não, vejamos: nos últimos quatro anos, o
Mato Grosso do Sul recebeu investimentos fede
rais em obras de infra-estrutura, principalmente na
área de transporte, que, não tenho a menor dúvida,
apontam para uma nova etapa na vida deste novo,
porém valoroso e querido Estado do Mato Grosso
do Sul.

A conclusão do Gasoduto Bolívia-Brasil é um
exemplo vivo e real desse momento. Constitui-se um

projeto binacional de importação de gás natural que
tem por objetivo completar a oferta de gás para as
regiões Sul e Sudeste e o Estado de Mato Grosso
do Sul.

Cruzando 800 quilômetros do território sul·
mato-grossense, o gás boliviano já abastece boa
parte das indústrias do Sul e do Sudeste. E
aproveito o ensejo para, uma vez mais, pedir a
adoção de uma tarifa diferenciada para o meu
estado, que, neste momento, está servindo apenas
de corredor para a passagem desse importante ga
soduto.

Há também uma expectativa muito grande com
a conclusão das obras da Ferronorte, ferrovia que
cortará toda a região nordeste do estado, conhecida
como "Bolsão", uma das grandes produtoras de
grãos do Mato Grosso do Sul.

Essa obra visa estabelecer um sistema de trans·
porte ferroviário de carga que abrange a construção, a ex
ploração e a conservação de estradas de ferro li
gando quatro das cinco regiões brasileiras - Norte,
Centro-Oeste, Sul e Sudeste -, há pouco referido
pelo eminente Deputado Wilson Santos, ao~ princi
pais portos do País, como o de Santos e o de
Paranaguá, facilitando o escoamento da produção
agrícola e, em conseqüência disso, reduzindo os cus·
tos do transporte. Isso sem contar a hidrovia Paraguai
Paraná, já servindo de corredor para o transporte de
grãos do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul.

O rio Paraguai, Sr. Presidente, principal curso
d'água da bacia que leva o mesmo nome e acesso
fluvial para os países platinos, é navegável numa ex
tensão de cerca de 2.260 quilômetros entre sua foz
e a cidade de Cáceres, no Mato Grosso. Inclui-se aí
o trecho de 937 quilômetros localizado em território
paraguaio, que, juntamente com o baixo Paraná, in
tegra a grande hidrovia Cáceres-Nova Paimira, que
serve a três cidades do meu estado: Corumbá,
Ladário e à minha querida e progressista Porto Mur
tinho, onde se localiza o trecho de maior navegabili
dade dessa hidrovia.

O Sr. Nelson Trad - Deputado, V. Exª me con
cede um aparte?

O SR. WALDEMIR MOKA - Concedo o aparte
ao eminente Deputado Nelson Trad.

O Sr. Nelson Trad - Deputado Waldemir
Moka, V. Exª pode ter a certeza de que a minha pre
sença aqui representa a solidariedade da sua ban
cada ao pronunciamento que estamos ouvindo hoje.
Por certo o nosso estado, atento, estará acompan
hando o pronunciamento de V. Exª, reafirmação constante
da sua atitude e do seu comportamento relacionado
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à falta· de assistência que nosso estado tem sofrido,
em função, dentro de um aspecto paradoxal, da ri
queza que temos e da não-assistência que o Governo
permanentemente nos oferece em face das necessi
dades que estamos vivendo. Gostaria também de
dizer à Câmara, se a tanto posso chegar, que V. Exª
tem autoridade para fazer esse discurso porque a
trajetória política de V. Exll - nós que temos a idade
do tempo - tem demostrado isso a todos aqueles
que acompanham a política do Mato Grosso do Sul.
Portanto, nossa presença aqui é para prestar a V. Exª
a nossa solidariedade e demonstrar-lhe a nossa per
manente alegria de sabê-lo cada vez mais interes
sado e protetor das nossas necessidades, a fim de
que elas possam se diluir no momento em que o tra
balho de V. Exª for reconhecido e, sobretudo, exal
tado por aqueles que conduzem a política
econômica no Mato Grosso do Sul.

O SR. WALDEMIR MOKA - Deputado Nelson
Trad, agradeço a V. Exª o aparte e o incorporo ao
meu pronunciamento.

Ouço, com prazer, o Deputado Confúcio Moura.

O Sr. Confúcio Moura - Deputado Waldemir
Moka, deixei meu gabinete atraído pelo tema do dis
curso de V. Exª Achei oportuno V. Exª abordar a
questão dos fundos constitucionais nesse pronuncia
mento importante, uma vez que precisamos encerrar
a ladainha da Medida Provisória nQ 1.806, que regu
lamenta os fundos constitucionais. Eles foram
criados, V. Exª bem sabe disso, com o objetivo de,
em parte, resolver as questões das gritantes
desigualdades regionais no Brasil. E hoje o Governo
insiste em cobrar, na pequena produção das regiões
mais atrasadas do Brasil, que historicamente têm re
cebido recursos insignificantes, juros de mercado ao
pequeno produtor sem estrada, sem assistência téc
nica, nas mais difíceis situações de vida no Norte,
Nordeste e Centro-Oeste brasileiro. E ali estão as
pessoas que ainda teimam em produzir. E esses
Estados longínquos como os nossos estão demonstrando
ao Brasil a eficiência da arrecadação. Ninguém está
lá de pires na mão calado; nossos Estados estão ar
recadando mais tributos, ICMS e taxas estaduais,
comparativamente, do que os Estados que sempre
regeram a economia brasileira. Estamos querendo
sobreviver. E V. Ex!! faz energicamente, no seu pro
nunciamento, veemente apelo à equipe econômica
do Governo para resolver rapidamente a situação da
produção brasileira, especialmente a do microcrédito
à pequena produção rural. Parabenizo V. "Ex" - e
vim ao plenário só para aparteá-Io e cumprimentá-lo
- pela oportunidade do seu discurso.

O SR. WALDEMIR MOKA - Agradeço ao
Deputado Confúcio Moura, de Rondônia, do meu
partido, o aparte, para minha felicidade. Quero me
somar a V. Exª nessa luta.

Ouço meu jovem amigo e companheiro do
Estado do Mato Grosso, o brilhante Deputado Wil
son Santos.

O Sr. Wilson Santos - Obrigado, Deputado
Waldemir Moka. Não poderia, neste Grande Expedi
ente, deixar de aparteá-Jo, para dizer que, além das
imensas riquezas do Mato Grosso do Sul e de seu
potencial extraordinário, o Estado também ganhou
muito com a chegada de V. Exª a esta Casa. Foi V.
Exª que discutiu a questão do gás para que o Mato
Grosso do Sul não fosse apenas uma ponte para a
passagem do gás boliviano para as Regiões do Sul
e Sudeste do Brasil. V. Exª tem discutido a questão
do FCO, fundamental para investimentos em seu
Estado. V. Exª tem trazido à Comissão de Agricul
tura e Política Rural a preocupação com a aftosa,
questão importante na exportação de carne do Mato
Grosso do Sul para o mundo inteiro. V. Exª participa
da Comissão de Agricultura, da Subcomissão do
Endividamento Agrícola e, sem dúvida, tem sido
nesta Casa uma revelação, além de em pouco
tempo já ter sido elevado à condição de Vice-Líder
do PMDB nesta Casa. Então, além de todas as ri
quezas, Mato Grosso do Sul ganhou mais uma: o
Prof. Waldemir Moka, o médico Waldemir Moka, o
Deputado Federal Waldemir Moka, que, com
certeza, continuará sabendo nesta Casa defender os
interesses maiores de seu Estado. O Estado que,
com a divisão, ficou com dois terços da economia do
Mato Grosso, com dois terços da população do Mato
Grosso, mas que em vinte anos vê-se obrigado hoje
a buscar novas alternativas econômicas, a rediscutir
seu problema econômico. O Estado que, infe
lizmente, não é beneficiado pelos incentivos da
SUDAM. Acho importante o Mato Grosso do Sul
também ter acesso aos incentivos dessa superin
tendência. E poderia V. Exª ser o autor de um pro
jeto de lei nesta Casa incluindo todo o Mato Grosso
do Sul, porque há Estados, como o meu, o Mato
Grosso, que recebem benefícios da SUDAM e tam
bém do FCO. Por isso o Mato Grosso deslanchou;
por isso hoje o Mato Grosso tem um PIB em crescimento.
Deixo a V. Ex" a sugestão de que o proponha. Não
tenho dúvida, Deputado, de que toda a bancada do
Mato Grosso será solidária com V. Ex" e votará fa
voravelmente à inclusão do Mato Grosso do Sul aos
incentivos da SUDAM. Parabéns, Deputado Wal
demir Moka; parabéns ao Estado do Mato Grosso do
Sul por ter trazido V. Exª a esta Casa com uma ex
pressiva e extraordinária votação! Em pouco mais de
noventa dias V. Exª já demonstrou aqui que real
mente é preparado, talhado e comprometido com os



18636 Sábado 1 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

daquele Estado. Parabéns, Torna-se urgente a adoção de uma política de
incentivos fiscais para o Mato Grosso do Sul semelhante
à desenvolvida no Norte e Nordeste do País, sem di
vagações ou futurismo.

Não há mais tempo para os projetos que são
vistos apenas no papel. Precisamos deixar de lado o
discurso e, urgentemente, partir em busca dos reais
incentivos à industrialização do Mato Grosso do Sul.
Trata-se de definir um elenco de investimentos pri
oritários a serem financiados pelas instituições fi
nanceiras internacionais e pela iniciativa privada, em
conjunto com o Governo, que consolidem o Estado
do Mato Grosso do Sul como pólo de desenvolvimento
regional e que caminhem no sentido de atenuar as
desigualdades de renda intra e inter-regionais.

É este o meu desejo, o desejo da classe em
presarial e, sobretudo, o desejo da população sul
mato-grossense, tão ávida por presenciar, num fu
turo breve, a verdadeira modernização do meu
Estado. Deixemos de lado a retórica. Mato Grosso
do Sul não pode mais esperar.

Sr. Presidente, não poderia deixar também de
lembrar a luta dos trabalhadores do mOeu Estado e
deste País. Neste dia tão importante, trago a soli
dariedade deste Deputado a essa luta.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CEZAR SCHIRMER - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma Comunicação de Liderança
em nome do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Cezar Schirmer
para uma Comunicação de Liderança, pelo PMDB.

O SR. CEZAR SCHIRMER - (PMDB - RS.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, inicialmente desejo
manifestar minha solidariedade aos trabalhadores
brasileiros, assalariados em geral, e especialmente

I

aos deputados que, nesta Casa, manifestam sua in-
conformidade com os baixos salários com que vive "a
maioria do povo brasileiro.

Ao ensejo desta data, tão significativa para o
nosso povo, quero fazer uma referência específica
ao meu estado, o Rio Grande do Sul. Lá os trabalhadores
e a sociedade gaúcha não estão preocupados só
com a questão do salário mínimo. Eles também
estão de luto devido a um acontecimento doloroso
a que o estado está sendo submetido neste mo
mento.

Tenho 27 anos de vida pública, iniciados em
1972 quando eleito vereador da minha cidade, Santa
Maria. E ao longo de todos esses anos não tenho
lembrança de outro acontecimento que tenha tão

interesses maiores
Deputado!

O SR. WALDEMIR MOKA - Deputado Wilson
Santos, quero agradecer a V. Exª as palavras elo
giosas, muito mais pela amizade que o amigo tem
por esta modesta figura do que realmente por mere
cimento. Agradeço a V. Exª e incorporo seu aparte
ao meu discurso.

Estamos, evidentemente, com essa pretensão,
Deputado Wilson Santos, de incluir também o nosso
Mato Grosso do Sul nessa importante fonte fiscal de
financiamento: a SUDAM.

Prossigo, Sr. Presidente. Dizia da minha
vetusta e progressista Porto Murtinho, Deputado
Nelson Trad. Dizia que a importante hidrovia
Paraná-Paraguai, de Porto Murtinho rio abaixo, é
navegável em qualquer época do ano e vai levar os
produtos do Mato Grosso do Sul a todas as partes
do mundo, porque de Porto Murtinho a Nova Palmira
já há um porto em que transitam navios de grande
calado.

É nesse sentido, chamando a atenção para a
potencialidade do Mato Grosso do Sul, que no dia 22
de maio próximo, faremos - já está programado
pelo Governo do Estado, mas principalmente por
empresários da minha querida usina de Maracaju 
o primeiro embarque de açúcar pelo porto fluvial de
Mato Grosso do Sul, Porto Murtinho. Tenho certeza
de que o açúcar que irá do nosso Estado para o
Porto de Paranaguá, 1.400 quilômetros de frete ro
doviário, sairá, a 300 quilômetros, por um transporte
fluvial, muito mais barato, o que fará com que nos
sos produtos cheguem ao mercado internacional
com preços muito mais competitivos. Portanto,
abrem-se perspectivas para o rápido crescimento
econômico e social do Município.

Mas nem tudo são flores nem podemos nos
dar ao luxo de nos vangloriarmos por toda essa
gama de investimentos que vem sendo feita no
nosso Estado.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero cobrar
do Governo Federal, em conjunto com os diversos
setores da economia estadual, incluindo aí o Governo
do Estado, o estabelecimento de políticas e de pro
gramas que visem ao crescimento econômico e à
modernização de Mato Grosso do Sul.

É preciso, pois, que a União mire-se também
nesses acontecimentos que ela mesma ajudou a for
matar e, assim, inicie uma parceria construtiva e efi
ciente, objetivando a implementação de ações e
políticas de interesse do desenvolvimento socioe
conômico de Mato Grosso do Sul.
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dolorosamente marcado nossas expectativas de de- média de 10% - a alíquota mínima é de 7% e a
senvolvimento: o Governador petista do Rio Grande máxima, de 25% -, significa que, após o início do
do Sul, Olívio Dutra, nega-se a cumprir contrato assi- empreendimento da Ford, teríamos um retorno men-
nado pelo Governo anterior, com a aprovação da As- sal para os cofres do Governo do Rio Grande do Sul
sembléia Legislativa, para a instalação em nosso de 15 milhões de reais. Sr. Presidente, isso significa
estado de uma montadora de veículos. que o Estado do Rio Grande do Sul receberia de

Não quero entrar no mérito se as empresas volta, em 20 meses, só pela carga de salários e pela
merecem ou não subsídios, estímulos, benefícios incidência de ICMS nessas compras, cerca de 300
creditícios, fiscais e tributários. Quero dizer, sim, que milhões de reais, o que pe longe compensaria o in-
o estado, durante muitas e muitas décadas, acalen- vestimento que o Governo do Estado faria com esse
tou o sonho de ter uma montadora. empreendimento.

Há trinta anos, perdemos a Fial, que se .esta- É lastimável que eu venha aqui, às vésperas
beleceu em Minas Gerais; mais recentemente a Mer- do Dia do Trabalho, fazer um protesto não só em
cedes-Benz, que também se estabeleCeu naquele nome de milhares de trabalhadores gaúchos, que
estado; assim como a Renault, para o Paraná. .tinham expectativa d~ conseguir um emprego nesse

Graças ao esforço do Governo anterior e à mo- empreendimento, mas de toda a.~ociedade gaúcha
bilização da sociedade gaúcha, conseguimos trazer que, ao longo de tantos e tantos anos, lutou an-
para o Rio Grande do Sul as duas maiores mon- siosamente para ter em nosso Estado esse em-
tadoras do mundo: a Ford e a GM. E agora ~stamos preendimento.
perdendo a Ford. O sonho de muitos se transformou São milhares de emlJ(egos, milhares de
em pesadelo para toda a sociedade gaúcha. pequenas e médias empresas qUE;l,se preparavam

Não é apenas uma grande empresa que não para fornecer produtos para essa montadora.
vai se estabelecer no Rio Grande do Sul. Isso, por si O setor carbonífero faz parte de uma região
só, seria lastimável. É mais do que isso, Sr. Presi- empobrecida do Rio' Grande do Sul, a Costa Doce,
dente, o Rio Grande do Sul está perdendo uma mon- no centro-sul, uma das mais pobres do estado, que
tadora modelo neste final do século e início de via nesse empreendimento a extraordinária perspec~

milênio. A Ford estaria implantando no Rio Grande tiva de superar anos e décadas de atraso.
do Sul a mais moderna montadora do planeta, com Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
tecnologia de ponta, aliás a melhor tecnologia dos Rio Grande está infelizmente de luto pela incom-
tempos atuais nessa área em todo o mundo. preensão do atual Governo, que flão \percebeu,

Infelizmente, repito, estamos perdendo a Ford. mesmo na relação custo-benefício, ter o povo
E isso, Sr. Presidente, significa que o Rio Grande do gaúcho muito a ganhar com esse enJPreendimento.
Sul está deixando de receber investimentos da or- Agora, temos de assistir, constrangidos e violen-
dem de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso tam- tados, aos Estados de Sé;lnta Catarina, do Paraná,
bém significa que o Rio Grande do Sul, no complexo de São Paulo, do Espírito Santo, da Bahia e do Rio
que lá estaria sendo montado, está perdendo 150 de Janeiro disputarem esse empreendimento. Quem
mil empregos. sabe, Mato Grosso, Sr. Presidente?

Portanto, Sr. Presidente, quero deixar regis- Isto é profundamente lastimável e a sociedade
trado meu protesto a esta Casa, às vésperas do Dia gaúcha, constrangida e envergonhada, percebe que
do Trabalho. Os trabalhadores gaúchos estão per- nos próximos anos nenhum empresário brasileiro,
dendo 150 mil novos em~regos, que gerariam de- nenhum empresário do mundo, voltará seus olhos
senvolvimento, riquezas e prosperidade para o para o Rio Grande do Sul pela falta de confiabilidade
nosso estado; 1 bilhão e 700 milhões de reais; a no Governo, que, tendo encontrado um documento,
mais moderna montadora do mundo; e, mais do que assinado pela gestão anterior e aprovado pela As-
isso, por uma visão estreita, os recursos que eventu- sembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, rompe o
almente seriam alocados em favor da Ford rapida- acordo sem dar explicações convincentes sobre o
mente retornariam aos cofres públicos do Estado do equívoco dessa medida.
Rio Grande do Sul. Isso é conseqüência, Sr. Presidente, da

Vejam V. Exªs: 150 mil empregos, com salário cegueira ideológica, da incapacidade administrativa,
médio de 1 mil reais, significa que seriam injetados do exacerbado facciosismo político que governa o
mensalmente na economia do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul. E aqui está falando alguém que,
150 milhões reais. Se estabelecermos a alíquota pelo seu passado e pela sua história, tem inegáveis
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identidades ideológicas com a esquerda. Mas lasti
mavelmente o esquerdismo que ali predomina está
condenando nosso estado à involução, ao atraso e
ao não-desenvolvimento.

Portanto, Sr. Presidente, às vésperas do Dia
do Trabalho, quero manifestar a minha solidariedade
e a do PMDB aos milhares de trabalhadores brasilei
ros, mas quero também deixar registrada a nossa in
conformidade - a mais veemente e a mais contun
dente - com o Governo do PT no Rio Grande do
Sul, por essa ação equivocada contra os interesses
do nosso estado. (Palmas.)

O SR. JOSÉ DIRCEU - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma Comunicação de Liderança em
nome do PT. '

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Con
cedo a palavra para uma Comunicação de Liderança
ao Deputado José Dirceu, pelo PT.

S. Exi! disporá de 6 minutos na tribuna.

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em primeiro lugar quero saudar o
dia 12 de maio e a vigília que deputadas e deputados
desta Casa, que se opõem à política econômica do
Governo, estão realizando em protesto à situação
vexatória que estamos vivendo: o fato de a equipe
econômica passar dias discutindo, ou simulando
uma discussão, se o salário mínimo será de 135,
136 ou 137 reais. Isso mostra a que ponto
chegamos no Brasil: desfaçatez e desprezo por
parte do Governo Fernando Henrique Cardoso e da
coalizão PFUPSDB/PMDB, que sustentam e partici
pam desse Governo, com o apoio do PTB e PPB,
nesta Casa.

Senhor Presidente, iria fazer um discurso em
torno da situação política nacional. Mas sou obri
gado, pelo pronunciamento da Liderança do PMDB,
a tratar do Governo do Rio Grande do Sul e da Ford.
Lamento as lágrimas de crocodilo do PMDB, que de
veria estar defendendo a proposta apresentada pelo
Governador Olívio Dutra e não a Ford.

O País está estupefato, porque os parâmetros
do interesse público desapareceram; vivemos um
mar de lama no Banco Central e caminhamos na
mesma direção com relação ao BNDES; partidos
políticos e Governo defendem que o Brasil subsidie
e sustente investimentos de empresas que detêm re
ceitas anuais de mais de 150 bilhões de dólares ao
ano. Como isso é possível? Simplesmente não se
explica. Não há matemática, custo-benefício, tese

ideológica, econômica e contábil que explique que
Governos Estaduais devam criar infra-estrutura e dar
renúncia fiscal, incentivos e subsídios a empresas.

Lamento também o tom catastrófico. Parece
até que há vontade de que aconteça isso. Dizer que
nenhuma empresa vai-se instalar no Rio Grande do
Sul por causa dessa medida é faltar, no mínimo,
com a verdade. Não vai acontecer absolutamente
nada, até mesmo porque está provado na história do
Brasil que esse modelo de crescimento, sustentado
no pólo automobilístico, de renúncia fiscal, de incen
tivos, que privilegia o capital financeiro, modelo
sustentado pelo PMDB - não há voz dissidente no
partido, com exceção ao Governador Itamar Franco
e de seto'r de sua bancada -, não tem gerado em
pregos.

O PMDB administrou o Rio Grande do Sul
apoiando e sustentando a política do Governo Fer
nando Henrique Cardoso, que levou o estado ao
maior desemprego da sua história; sua agricultura fi
cou abandonada, e sua pequena e média agricultura
familiar inviabilizada; o .estado perdeu voz e espaço
na Federação. A abertura comercial feita com o Mer
cosul, as políticas macroeconômicas brasileiras, que
privilegiaram a região Sudeste, deixaram o Rio
Grande do Sul à margE1m dos investimentos decidi
dos por esse Governo.

Eu esperava que o PMDB fosse apoiar o Gover
nador Olívio Dutra, porque a proposta de S. EXª, es
tampada nos jornais, se fosse analisada do ponto de
vista programático-ideológico da esquerda, seria
inaceitável. Tanto não é questão ideológico-doutrinária,
mas de interesse público, de mudança do modelo
econômico, que é evidente que os investimentos e in
centivos fiscais serão destinados, como disse o Gover
nador Olívio Dutra na campanha eleitoral, para atender
à pequena e média empresa, à agroindústria, ao turismo,
à construção civil, à habitação, aos assentamentos, à
reforma agrária, a uma nova política agrícola.

O Rio Grande do Sul tem condições de ter
um desenvolvimento industrial. Mas não será
dessa forma, até porque o Governador do Paraná,
Jaime Lerner, não está conseguindo cumprir o
acordo feito com a Renault e não está pagando aos
funcionários. E outros governadores também já
estão nessa situação.

Considero inacreditável que alguém defenda
essa política, que dá mais de um bilhão e meio, en
tre incentivos, renúncia fiscal e obras de infra-estru
tura, para uma empresa que fatura 150 bilhões, 175
bilhões de dólares por ano. Por que temos de fazer
isso, se o Brasil é o quarto mercado consumidor e a
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oitava economia do mundo e um país onde todas as fazendo, ao levar empresas e mais empresas para
empresas têm interesse em investir? gerar empregos.

Por isso, Sr. Presidente, considero insusten- Com certeza, neste momento, todos esses que
tável a defesa dessa política. querem liquidar com o Rio Grande passam a ser

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Con- persona non grata.
cédo a palavra ao Nobre Deputado Caio Riela para Concluo, Sr. Presidente, dizendo que os
uma Comunicação de Liderança, pelo PTB. gaúchos não irão se entregar. Nada melhor que um

O SR. CAIO RIELA (PTB _ RS. Como Líder. dia após o outro. A maioria da sociedade está mobili-
zada, está de luto, porque quem lá está - respeito o

~~~s~~v~~~~ ~~t~~:~~;p~~q~~~s~:~~~ ~~:b~~Fs~~ nosso Governo - não foi eleito pela maioria do povo
Brasileiro do Rio Grande do Sul, que represento, não gaúcho, mas com menos de 50% dos votos.
se pode calar depois de ter ouvido quem me ante- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
cedeu nesta tribuna. que o Governador Olívio Dutra reflita, volte atrás e

cumpra o contrato. S. Ex!! tem de cumprir a lei. Foi
Nós gaúchos sabemos o quanto nos custou a aprovado pela Assembléia contrato feito, acabado,

falta de credibilidade e não ter em nosso território finalizado e juridicamente perfeito.
empresas do porte daquelas que geraram desen- Era o que tinha a dizer.
volvimento e emprego na unidade da Federação
mais desenvolvida, rica e industrializada: São Paulo. O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Con-
Não posso imaginar nem acreditar que empresas cedo a palavra ao Nobre Deputado Dr. Rosinha, que
que transformaram Estados como Minas Gerais _ dispõe de 25 minutos na tribuna.
vejam o que está acontecendo no Paraná - não se- O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão
jam bem-vindas. do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu

tados, antes de iniciar meu pronunciamento quero
Mas não fica por aí. Os principais jornais desta- fazer dois comentários. Um deles diz respeito ao dia

cam grande disputa pela Ford. Bahia e São Paulo, 12 de maio. Assusta-me _ infelizmente não tenho
que teve um representante me antecedendo nesta outra palavra para classificar _ a hipocrisia de alguns
tribuna, não conhecem as dificuldades do Rio Parlamentares que ocupam a tribuna para dizer que
Grande. Estamos lamentando, chorando, sim, por- o salário mínimo é baixo, quando, porém, seus
que queremos emprego. próprios partidos - PFL, PMDB, PTB e, principal-

A imprensa noticia que o Serviço Brasileiro de mente, PSDB - sustentam a política do baixo
Apoio à Micro e Pequena Empresa - SEBRAE do salário. Também classifico como hipocrisia a defesa
Rio Grande do Sul divulgou, ontem, estudo indi- do emprego por aqueles que até hoje só causaram o
cando que a instalação da Ford estimularia a aber- desemprego e a miséria neste País.
tura de 519 empresas e a criação de mais de 15 mil O segundo comentário que quero fazer diz respeito
empregos no Município de Guaíba e 150 mil empre- ao meu Estado, que foi citado. A Renault está le-
gas no Estado. A GM, com mais de 200 mil empre- vando 300 milhões para o Ri0 Grande, e os servi-
gos, é esteira de tudo quanto é empresa, de tudo dores públicos estão sem. reajuste há quatr9 anos; a
quanto é lado. Renault leva 300 milhões, e os servidores' públicos

Quem fala do Rio Grande é porque não o conhece. não recebem o terço de férias; a Renault cria 1.800
É um desrespeito àquela sociedade, que elegeu a empregos, diz o Governador. No Rio Grande do Sul,
Assembléia Legislativa na qual fui Deputado por a Ford faz milagre: 150 mil empregos. Que milagre a
duas Legislaturas, vindo este ano para esta Casa. Ford faz! Por isso todos os Estados devem querer a
Pela credibilidade e pelo acerto, a Assembléia, por Ford. É um santo milagreiro, 150 mil! E nem vermelhos
unanimidade - os 55 Deputados, de todos os parti- ficam. Que barbaridade!
dos - deu carta branca ao Governo para levar em- Mas tirar dinheiro de onde, para criar 150 mil
presas como a GM e a Ford. empregos? Da Saúde? Da Educação? À custa da

Sr. Presidente, é péssimo negócio gerar em- miséria do povo, miséria que os Srs. Deputados do
prego? Para São Paulo é bom, mas para o Rio PMDB, PTB, PFL e PSDB ajudaram a agravar neste
Grande, não? O Estado infelizmente retroagiu, País? E quando pedem voto ainda dizem que estão
nesses quatro meses, quarenta anos. É lastimável. falando em nome do povo, quando na verdade são
Ainda têm coragem de querer defender aquilo que o os causac!ores da doença e da fome. É isso que
oovo sul-rio-arandense cassou a vida inteira esses oartidos são. Esses Parlamentares. como



O Sr. Waldomiro Fioravante - Deputado Dr.
Rosinha, desejo solidarizar-me com o pronuncia
mento de V. Exª e dizer que o Deputado José Dir
ceu, que falou em nome do nosso partido, conhece a
conjuntura nacional, conhece muito bem a política
do Rio Grande do Sul. Eu, igualmente gaúcho do Rio
Grande, também conheço muito bem a política que
fizeram neste País durante todos esses anos do
Governo entreguista de Fernando Henrique Car
doso, do PMDB, do PFL, inclusive com o auxílio do
PTB, que ronca grosso hoje na tribuna. É importante
dizer que não somos contra o estabelecimento da
Ford no Rio Grande do Sul. Nosso Governador
Olívio Dutra fez incansáveis e imensuráveis es
forços para que a Ford lá se estabelecesse, conce
dendo isenções e até parte do dinheiro público.
Aquele Estado herdou do Governo neoliberal, filhote
de Fernando Henrique Cardoso, apoiado pelo PTB,
pelo PFL e pelo PMDB, uma dívida de 19 bilhões de
reais - era de 3 bilhões de reais. Por falta de política
agrícola, os pequenos proprietários rurais a cada dia
abandonam a vida no campo e vão para a cidade.
Diariamente, a falência de milhares de pequenas
empresas se agiganta. São essas pequenas empre
sas que garantem 70% dos empregos ao povo
gaúcho. Elas nunca tiveram um centavo de bene
fício! Venderam a CEEE, a C R T, endividaram o Rio
Grande e não investiram um único centavo na
pequena empresa, tampouco fizeram política
agrícola para os pequenos agricultores. E querem,
agora, como muito bem mencionou V. Ex'!, que pas
semos a retirar dinheiro que poderia ser investido na
Saúde, nas pequenas empresas, maiores pagadoras
de impostos, para entregar para a Ford, porque ela
vai gerar 150 mil empregos. É uma mentira! Como
V. Exª bem disse, nem vermelhos ficam! Os Depu
tados Cezar Schirmer e Caio Riela deveriam estar
nesta Casa defendendo a proposta do Governo
Olívio Dutra, deveriam manifestar-se no sentido de
que a Ford se sente para negociar com o Gover
nador - porque temos uma proposta para a Ford.
Isso é que eles deveriam estar fazendo e não defen
dendo a Ford por si só. Muito obrigado pelo aparte.
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membros desses partidos, instrumentos dessa O SR. DR. ROSINHA - Agradeço a inter-
política de favorecimento das multinacionais, de- venção de V. Exª Retomo a razão de estar nesta
veriam pelo menos ficar vermelhos. Mas não ficam, tribuna. Antes, porém, quero agradecer ao meu com-
porque já sabem de que lado estão: do lado dos panheiro de bancada, Deputado Geraldo Magela,
poderosos, daqueles que matam o povo e não que trocou o dia comigo, uma vez que eu estava es-
querem ser julgados pelo povo. calado para falar dia 23.

Concedo um aparte ao Deputado Fioravante, Quero dedicar meu pronunciamento a todos
para tratar, especificamente, do assunto que me traz aqueles que lutam pela reforma agrária neste País,
à tribuna. mais especificamente ao Movimento dos Trabal

hadores Rurais Sem Terra do meu Estado, vítima do
Governo neoliberal de Fernando Henrique e da
violência do neoliberal Jaime Lerner.

Quero fazer uma pequena análise da política
agrária do Governo Fernando Henrique, que iniciou,
no seu primeiro ano de governo, com uma certa in
diferença e apatia para a questão agrária, mas
tendo, no fundo, um caráter ideológico bastante
claro, porque estava na presidência do Incra um lati
fundiário, o Sr. Brasílio Araújo.

Essa postura de apatia foi alterada após o
massacre de Corumbiara, que provocou grande
consternação nacional, gerando protestos e mobili
zações. Essas mobilizações e protestos levou o
Governo a sair do imobilismo, não para fazer a re
forma agrária, mas sim para desqualificar todas as
forças políticas de oposição do nosso País. A partir
daquele momento, o intelectual Fernando Henrique
Cardoso passou a adjetivar a Oposição - e o faz até
hoje - como "neobobos", "caipiras", "dinossauros". O
Movimento dos Sem-Terra de lá para cá começou a
fazer uma política intensiva de mentiras, que se
estende até a presente data, como dizer que entre
os sem-terra existiam guerrilheiros infiltrados que
eram baderneiros ou que oficiais do Exército
brasileiro plantavam maconha no Nordeste.

O massacre de Carajás faz também com que
saia o latifundiário e entre na Presidência do Incra
um intelectual reciclado, Francisco Grazziano - reci
clado, porque ele começa a pregar que, em tempos
de neoliberalismo, a reforma agrária não tem mais a
importância para uma nova configuração política
agrária no nosso País.

Porém, Grazziano foi vítima de um dentre os
vários grampos do primeiro ano do primeiro mandato
de Fernando Henrique Cardoso. Cai Grazziano, as
sume o Incra o Sr. Raul do Valle - alguém lembra? -,
passagem rápida, porque ele não tinha sequer perfil
publicitário, o que tem a maioria do 8taft do Governo
Fernando Henrique Cardoso.

Em face do descrédito do Governo de Fer
nando Henrique pela política agrária e no que diz re
speito à questão da terra, vem em socorro do Presi-



Há manipulação de dados quando se incluem
nos números de famílias assentadas aquelas que o
foram em projetos de governos anteriores. O re
latório do Incra mostra que, em 1995, 42.912
famílias foram assentadas, das quais 23,8% foram
objeto de consolidação de projetos antigos. Não se
trata de assentamento novo. Em 1996, 62.044
famílias assentadas, de acordo com o Incra, sendo
que 32% dessas famílias também representam con
solidação de assentamentos anteriores; em 1997,
81.944 famílias assentadas, sendo que 26,3% nas
mesmas características; em 1998, 101.044 famílias.
Não temos dados de quantas são de assentamento
anteriores, porque não foram divulgados, mas temos
certeza de que existem.

Outra manipulação refere-se à conceituação
adotada para o termo "famí1ias assentadas". Ocor
rendo a imissão do Incra na posse da terra e
havendo projeto de assentamento, as famílias de
trabalhadores sem terra já são chamadas de
"famílias assentadas". Ou seja, o assentamento fica
no papel, porque muitas dessas famílias só estão
assentadas no programa.

Outra manipulação é à comparação de resul
tados de assentamentos anteriores com os do
primeiro p~ríodo do governo de Fernando Henrique
Cardoso. E assustador que um governo cercado por
intelectuais use dados de um período da nossa
história que foi dominado pela ditadura militar, em
que qualquer ação reivindicativa era crime, para
dizer que houve maior número de assentamentos
agora. Desconhece o governo esse período
histórico? No mínimo é má-fé desconhecê-lo.

Nesses quatro anos, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso alterou a legislação várias vezes,
através de leis, decretos e medidas provisórias. Ao se
fazer qualquer análise mais profunda, percebe-se que
as alterações feitas tiveram como objetivo fundamental
atender ao grande latifúndio, à UDR e jamais ao tra-
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dente o PPS, que lhe oferece um dos seus quadros, Mesmo após mobilização do Movimento dos Trabal-
Raul Jungmann, que ganha até o Ministério Extraor- hadores Sem Terra para a pacificação, ainda con-
dinário de Política Fundiária. Fernando Henrique tinua a violência, que logo a seguir abordarei.
teve a sorte de ganhar o operador ideal para tam-
bém aplicar no campo a política neoliberal que tem Diz o Governo Fernando Henrique Cardoso
aplicado desde o início do seu Governo, o Sr. Raul que nos seus 4 anos de Governo assentou quase
Jungmann, que, como podemos notar hoje, é o 280 mil famílias. Aí é que eu quero mostrar como a
grande aplicador dessa política neolibera!. Aquilo reforma agrária é virtual. Diz S. Exa. que em 4 anos
que o Sr. Francisco Grazziano não conseguiu fazer foram quase 280 mil famílias assentadas, enquanto
S. Exª está fazendo, principalmente através de uma no período de 1964 a 1994 teriam sido assentadas
reforma agrária virtual. 220 mil famílias, façanha essa questionável, como

são os 150 mil empregos da Ford no Rio Grande do
O Sr. Raul Jungmann implementa uma política S Iu.

de criminalização do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra e procura cooptar ou dividir a
Esquerda, lançando mão da contratação de seus
militantes para consultoria de políticas. Através dos
aconselhamentos internacionais, o Sr. Raul Jung
mann tenta operar no campo o Consenso de Wash
ington, conforme é exigido pelo Banco Mundial, e
cria o que chama de um novo Programa de Reforma
Agrária.

Surge, então, o que podemos qualificar de re
forma agrária de mercado. Portanto, cria-se o Banco
da Terra. Aliás, nada melhor do que um banco no
mercado, assunto que o atual governo entende
muito bem, pois vive a ajudar bancos e a salvar ban
queiros.

Esse novo programa não procura idealizar a
reforma agrária. Por incrível que pareça, com essa
sua política, vira coro nacional o discurso da reforma
agrária, com vários segmentos favoráveis. Até a
UDR e o PFL se tornam favoráveis à reforma
agrária, assim como toda a bancada governista e o
governo. Porém, a reforma agrária continua não
ocorrendo em nosso País. Tenta o governo, na sua
nova política, a participação da negociação, através
de balcão em que o sem-terra comprará a terra do
fazendeiro. E ainda o Ministro passa a colaborar
com a política do Estado mínimo, destruindo toda e
qualquer ação efetiva do Incra.

Como a reforma agrária é virtual, não é real, o
movimento por terra no nosso País continua crescendo.
Como o governo não consegue desideologizar a
luta, procura calá-Ia através da violência e da
opressão. Entre tantos atos de violência, surge mais
um massacre, o de Eldorado do Carajás. Chamo a
atenção para o fato de que nunca houve tanta
violência no campo e tanta morte como no Governo
Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro man
dato, acompanhado pelos Governadores, que nada
fazem, com raras exceções. Aliás, o nosso Estado
do Paraná bate recorde em violência no campo.
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balhador sem terra e aos movimentos que reivindi
cam a terra, que exigem e lutam pela reforma
agrária.

Não vou comentar os fatos ocorridos recente
mente durante a solenidade realizada no dia 13 de
abril no Palácio do Planalto por falta de tempo. Essa
solenidade teve por objetivo, de acordo com o gov
erno, descentralizar a reforma agrária, ou seja,
estadualizar ou municipalizar o processo, agilizando
ainda mais a atuação do Banco da Terra, sobre o
qual pretendo falar em outra oportunidade.

A descentralização da reforma agrária anun
ciada pelo governo foi mais um golpe contra a luta
pela reforma agrária. A responsabilidade está sendo
transferida para o âmbito dos Estados, que esperam
receber subsídios para fazer a reforma agrária, mas
vão ter de usar os seus parcos recursos para com
prar a terra via Banco da Terra ou investir nos
chamados leilões da terra, até agora frustrados. Os
latifundiários exigem alterações, e o governo as têm
feito através de decretos, objetivando favorecê-los. A
municipalização ou estadualização da terra significa
um "não" à reforma agrária. Se tomarmos como ex
emplo o Estado do Paraná, significa o estímulo à
violência no campo, pois lá, desde 1985, cerca de
quarenta trabalhadores sem terra foram assassi
nados, e nenhum mandante ou pistoleiro está na
cadeia. Nesse período, com a política de criminali
zação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra, dezenas de trabalhadores foram presos. On
tem, na cidade de Ortigueira, às 15h30min, seis tra
balhadores foram presos. Saíram pacificamente de
uma fazenda ocupada, às 6h. As 15h30min, a
Polícia Militar do Estado do Paraná, que obedece às
ordens do governador, prendeu e espancou esses
trabalhadores.

Parece que de nada adiantou a visita da
Comissão de Direitos Humanos ao nosso Gover
nador. Recentemente tomamos conhecimento de
três casos de violência contra trabalhadores sem
terra: o Sr. Eduardo Anguinone foi assassinado na
casa de seu irmão; o Sr. Seno foi seqüestrado e tor
turado; e no dia 14 de abril o Sr. Edivir Cardoso da
Silva, de 36 anos, sofreu grave acidente de carro de
pois de ser perseguido e espancado por quatro pis
toleiros quando se dirigia do Município de Imbituva
para Chopinzinho.

O Governador do Paraná disse aos membros
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados que não admitia ser acusado de desre
speito aos direitos humanos, alegando que o seu
passado era conhecido de todos. Justamente por

conhecer o seu passado é que fizemos tal afir
mação. Prefeito de Curitiba por duas vezes, indicado
pela ditadura militar, S. Exa. foi conivente com as
atrocidades cometidas naquele período. Nunca se
manifestou contrário à ditadura militar, em defesa
dos direitos humanos.

Durante a audiência, o governador prometeu
adotar medidas no sentido de promover o desarma
mento dos fazendeiros, o que não passou de teatro
encenado pelo comando da Polícia Militar. Segundo
notícias publicadas na imprensa, foram apreendidos
apenas alguns revólveres e um radar. A ação foi
suspensa, e a Polícia Militar deve estar satisfeita
com os resultados.

Nós, Parlamentares Estaduais e Federais da
bancada do Partido dos Trabalhadores, junto à Coor
denação do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra e da Comissão Pastoral da Terra, podemos
informar ao comando da Polícia Militar em que fazen
das estão as armas; podemos informar quais são os
fazendeiros comprometidos com o assassinato de tra
balhadores; podemos indicar placas de carro e mostrar
ao governador fotografias que registram conversas
de policiais militares com assassinos.

Não creio que o governador seja incompetente.
S. Exa. está comprometido com a morte no campo,
com os latifundiários, com a violência, pois sabe
como reprimir e acabar com ela, mas nada faz por
que ideologicamente aceita e defende a ação dos
fazendeiros e é contra a reforma agrária. S. Exa.
está comprometido com os donos da terra.

Os Parlamentares da bancada ruralista
estadual e federal lhe dão o rumo da intervenção. E
cito os nomes: na Comissão de Agricultura e Política
Rural, o Deputado Abelardo Lupion chegou a dizer
que os Trabalhadores Sem Terra merecem ser víti
mas da violência. Portanto, sabemos os nomes. No
entanto, o Governador do Paraná nada faz, pórque
está comprometido com a violência, contra a reforma
agrária.

Muito obrigado.

O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, so
licito a V. Ex'!, na condição de representante da
Mesa Diretora nesta sessão, providência que con
sidero importante. O Clube do Congresso, dirigido
por Parlamentares desta Casa, neste momento
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ameaça demitir funcionários e cortar benefícios e
conquistas históricas a partir de segunda-feira.

Sei que V. Exª não faz parte da direção do
Clube do Congresso, mas preside a sessão neste
momento. Portanto, solicito a V. Exª que converse
com os Parlamentares responsáveis pelo Clube, a
fim de evitarmos essas medidas drásticas, que
trarão prejuízos a dezenas de famílias.

Voltarei ao assunto na sessão de segunda
feira. Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, a com
preensão.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - A
Mesa acata a solicitação de V. Exª

O SR. MURILO DOMINGOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. . -

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Tem
V. Exª a palavra. '

O SR. MURILO DOMINGOS (PTB ..... MT. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) -" Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, o tema que me traz à
tribuna trata de matéria da mais aita importância
para a vida brasileira, analisando situações pas
sadas, o presente e sua repercussão para o futuro
de cada um.

Não há como negar que a pesquisa básica de
hoje gerará as inovações do futuro. Um país sem
cientistas ficará às cegas, impotente e incapaz de
produzir o desenvolvimento econômico e social.
Para conhecimento e cultura não há e não haverá
limites geográficos. A capacidade política,
econômica e militar de cada país estará vinculada
proporcionalmente aos investimentos em ciência e
tecnologia.

Recentemente, o Presidente da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Sér
gio Ferrara, foi incisivo afirmando: "Apostar em ciên
cia é uma questão de risco e de benefícios... ciência
e educação podem ser caras, mas nossa ignorância
tem-nos custado muito mais".

O engenheiro ~ professor da Universidade
Federal Fluminense (UFF) Waldimir Pirró y Longo
afirma que "quem não dispuser de competência cien
tífica vai perder o rumo e tornar-se cada vez mais
dependente dos que dominam o conhecimento".
Complementa dizendo que "a se manter a dinâmica
das descobertas de hoje, 50% dos produtos que
usaremos daqui a dez anos ainda não foram inven
tados".

A nossa deficiência em diversas áreas do con
hecimento abre exceções com destaques interna
cionais em matemática pura, bioquímica, biofísica e
astronomia.

Na produção de soja e cana-de-açúcar, já de
senvolvemos cultivares resistentes às pragas, mais
produtivos e adaptados ao clima e solo brasiléiro. A
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EM
BRAPA, vinculada ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, vem desenvolvendo avanços signifi
cativos no setor agrícola, a exemplo de clonagens
em animais, reprodução in vitro de embriões e
biotécnicas que aumentam a eficiência reprodutiva
de bovinos. '

Comparativamente a outros países, os
números são muito baixos. Enquanto no ,Brasil são
400 pesquisadores por milhão de habitantes, na
Cor.éia são cinco vezes mais; no Japão, 15 vezes.
Com uma média de 9.000 doutores e mestres por
ano, torna-se difícil ao ,Brasil aproximar-se da densi
dade de cientistas verificada nós países desenvolvi
dos. Em termos de'produção científica, as citações
de pesquisas brasileiras somaram 58.406, no
período de 1992 a 1996, contra 18.850, entre 1986 e
1990.

Os norte-americanos atingiram 262.372 novos
artigos no ano de 1997; o Japão, 63.268 artigos; a
Alemanha, 60.408; a Inglaterra, 56.974; e a França,
43.080. Vale ressaltar que os Estados Unidos da
América investem mais de 200 bilhões de dólares
em pesquisa e desenvolvimento, correspondendo a
mais da metade do dispêndio do resto dO mundo.

A posição de oitava economia do mundo con
trasta negativamente; porque nossa ciência está em
20° lugar. Não há como negar, é preclso investir em
mais bolsas de estudo e instituições de pesquisa.
Empregando em educação, conseqüentemente virá
a ciência., .

Pesquisadores brasileiros acentuam que não
basta aplicar somente em ciência básica, consid
erando fundamental apoiar a pesquisa induzida
numa demanda natural à ciência pura.

Outro fato lamentável: a indústria nacional
gasta pouco em inovação. Incentivar o enobre
cimento e a qualidade dos nossos produtos mel
horará indubitavelmente a pauta de exportações. O
Prof. Leopoldo Meis, do Instituto de Biofísica da
UFRJ, ressalta que, sem a ciência, o homem não te
ria passado de uma expectativa de vida de 20 anos,
no início da Era Cristã, para os 70 anos de hoje.

A pesquisa brasileira se ressente da falta de
pessoal qualificado, recursos para compra de equi
pamentos, insumos e verbas direcionadas para o se
tor. O Presidente do CNPQ, José Galizia Tundisi,
destaca pontos básicos para o desenvplvimento
científico, pautados em" todo o mundo: apoio à in0-
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vação; avaliação e acompanhamento dos programas
e profetos; articulação entre universidade, empresa e
sociedade; ampliação das networks; prospecção
das áreas com maior demanda futura; difusão tec
nológica entre estudantes e sociedade em geral e in
dução a certas áreas.

A Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP,
do Ministério da Ciência e Tecnologia, apóia todas
as fases da cadeia da inovação tecnológica, com fi
nanciamentos às pequenas e microempresas, uni
versidades, instituições de pesquisa e entidades
sem fins lucrativos. As operações contratadas pela
Finep de 1990 a 1997 passaram de 800 para 1.134,
e os valores das op~rações subiram de 50 milhões
para 500 milhões de dólares.

Os dados registram que em 1996 o ensino su
perior particular investiu em ciência e tecnologia
9,4%, as empresas estatais 7,3%, as empresas pri
vadas 16,2%, os Governos Estaduais '19,8% e o
Governo Federal 47,3%.

O Ministro Edward Amadeo, da Secretaria de
Estado do Planejamento e Avaliação, divulgou pela
imprensa que a tecnologia sem educação se torna
um problema difícil, em que alguns se beneficiam e
muitos perdem. Dentre os instrumentos para consoli
dar competência política de ciência e tecnologia,
está o fortalecimento dos institutos de pesquisa e
das universidades, em parceria estreita com a
indústria e a agropecuária, e dos sistemas estaduais
de ciência e tecnologia.

O Sistema Brasileiro de Ciência e Tecnologia
conta com uma estrutura significativa e em edu
cação superior. Contávamos, em 1996, com 922 in
stituições, sendo 39 de universidades federais, 27 de
universidades estaduais, 6 de universidades munici
pais e 64 de universidades privadas, além de 786 in
stituições isoladas de ensino superior não univer
sitárias.

No tocante aos institutos de pesquisas públi
cos, inclusive empresas estatais, os dados registram
em 1998 um total de 99, sento 61 de institutos e cen
tros de pesquisa e desenvolvimento federais e 38
estaduais. Desse total, 59 são ligados à área agrícola.

O ensino superior, segundo o Inep, registrava
em 1997 cerca de 1.700.000 matrículas e, na for
mação de pós-graduados, 12.000 mestres e 3.700
doutores por ano, conforme dados da CAPES. O
Presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa
Científica - SBPC, Sérgio Ferreira, afirma: "Ciência
não é uma fábrica que pode parar um dia e, um
tempo depois, voltar a funcionar normalmente".

A Portaria nº 328/98 do CNPQ, assinada pelo
Presidente José Galizia Tundisi, limitando as despe
sas com viagens, participações em eventos e im
pedindo a ratificação de bolsas e contratos que já
não tenham sido iniciados, tem gerado preocu
pações generalizadas, apesar das argumentações
do próprio CNPQ de que essas medidas são tem
porárias e constantes das medidas qo governo para
o controle do gasto público, gerado pela crise
econômica mundial. A economia gerada será pouco
representativa, em detrimento de uma estagnação
difícil de ser recuperada.

Se a educaçãÇ> é a base do futuro de uma
nação, .de seu povo e de sua soberania, temos que
convir que o complemento para a consolidação e ir
reversibilidade desse processo está num forte e de
cisivo apoio financeiro à ciência e tecnologia. O
processo envolve poderes públicos, setor privado,
universidades e a comunidade como um todo. Ao
Congresso também cabe a significativa parcela de
liderar esse processo, apoiado com recursos fi
nanceiros e em iniciÇitivas governamentais que de
mandem decisões que beneficiem a pesquisa e a
tecnologia de nosso País.

Sr. Presidente, solicito a V. Exª que autorize a
divulgação deste pronunciamento pelos órgãos de
comunicação da Casa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Paim, do
PT do Rio Grande do Sul. S. Exa. dispõe de 25 mi
nutos.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
denominamos esta semana que ora termina como a
Semana do Salário Mínimo. Durante toda a semana
desafiamos os Parlamentares da base governista
para que viessem ao plenário debater conosco o
salário mínimo e explicar o porquê de ele não poder
chegar a 180' reais.

Infelizmente, a semana termina e até o mo
mento não veio um Parlamentar da base governista
explicar o dito reajuste de seis reais. Um Deputado
passou por aqui - não vou nem citar o nome - e
disse o seguinte: "A questão do salário mínimo é in
vestimento na educação". Mas não fomos nós, da
Oposição, que denunciamos, via Tribunal de Contas
da União, que este Governo reduziu, em relação ao
Governo Itamar Franco, os investimentos na edu
cação. Um outro Deputado também passou por aqui
rapidamente e disse o seguinte: "Não, já resolvi o
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problema do salário mínimo, porque na minha casa
contratei um trabalhador". .

Sr. Presidente, não.era esse o debate que eu
esperava, mas um debáte qualificado, o que não
houve, um debate em que fosse abordada, por ex
emplo, a falta de recursos para a Previdência pagar
b salário mínimo. Daí iríamos debater onde estariam
os recursos da Previdência para o salário mínimo,
ou então que dissessem que o problema era das
prefeituras. Iríamos debater a situação das prefei
turas, ou que o aumento do mínimo iria trazer mais
desemprego. Mas nada disso aconteceu.

Esse mesmo Deputado que contratou uma
pessoa - e para ele isso resolveria o problema do
mínimo - disse também: "Por que vocês não pa
garam, nas prefeituras do PT, um salário mínimo de
novecentos reais?" Infelizmente, parece que esses
dois Parlamentares não conhecem o assunto, por
que não sabem que em momento algum
propusemos o valor de 900 reais para o salário
mínimo. Nosso projeto é singelo, simples, transpar
ente, até insignificante em matéria de cifras. São 180
reais. Estamos propondo que saia dos 130 e vá para
180 reais, o que não dá nem para pagar, se 'cumprir
mos na íntegra o Decreto de 1938, uma cesta básica
para o trabalhador com dois filhos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é isso
que temos de debater. Hoje, pela manhã, foi anun
ciado ao País que Fernando Henrique deu um
enorme reajuste para o mínimo: seis reais. Alguém
disse que ele foi muito generoso, porque era para
dar só quatro reais e deu dois reais a mais, acima
da inflação. Isso é uma grande mentira, é uma farsa
tão grande como a que ouvi sobre os 150 mil empre
gos da Ford no Rio Grande do Sul. Isso é uma
piada, nem vale a pena debater. Eles mesmos, na
época, diziam que seriam 2 mil empregos.

O Governo vem usando o IGP-DI - índice Geral
de Preços Determinado Internamente. Tenho dados do
IGP-DI. Nos últimos doze meses, esse índice corre
spondeu a 8,33%. Se pelo menos eles tivessem a co
erência de dizer que o índice que aplicaram no passado,
o IGP-DI, correspondeu a 8,33%, o salário mínimo que
iríamos assegurar agora, sem nenhum centavo a mais
que a inflação, seria de R$140,83.

Então, deram a metade do correspondente da
inflação do período; e dizem na televisão, no rádio,
no jornal, que deram mais do que a inflação. Essa
forma de mentir para o povo brasileiro é que nos as
susta, Sr. Presidente.

Estamos alertando o País. Esta Casa terá que
deliberar sobre o salário mínimo, já que o Governo

está firmando sua argumentação somente na men
tira. O Congresso tem de mostrar aqui qual é a ver
dade dos fatos, votando o salário mínimo de 180
reais.

Ouço, com muita satisfação, o aparte do nobre
Deputado Fioravante, que também está partici
pando da vigília.

O Sr. Waldomiro Fioravante - Nobre com
panheiro, Deputado Paulo Paim, estou 'exercendo
nesta Casa meu terceiro mandato como Deputado
Federal eleito pelo Estado do Rio Grande do Sul.

O SR. PAULO PAIM - E muito bem exercido.

O Sr. Waldomiro Fioravante - Desde o
primeiro dia nesta Casa, tenho acompanhado sua
luta em defesa de uma política salarial, em defesa
do trabalhador e, em especial, pela melhoria do
salário mínimo do trabalhador brasileiro. Já fui um
advogado trabalhista; consegui subir na vida, trabal
hando de dia, estudando de noite; fui também op
erário, trabalhando desde os 15 anos de idade, já
com carteira assinada, e recebia um salário mínimo.
Assim, aprendi a conviver com diferentes situações.
Hoje, sou Parlamentar, mas naquela época era um
operário e recebia um salário mínimo. O que me
chamava a atenção naquela época, quando eu tra
balhava duro na fábrica, era como o Brasil, com
cerca de 85% de sua população dependendo da
classe trabalhadora para sobreviver, pr<;>duz toda
essa riqueza, mas na hora de dividir o bolo só é
dada a migalha de 20% para ser repartida entre
80% do povo. E as elites internacional e brasileira
abocanham quase todo o bolo, a grande fatia, os
80% restantes. Só entendi isso depois que
cheguei a esta Casa, como um representante
eleito pelos trabalhadores, Relo povo brasileiro. O
Congresso Nacional .não reflete a realidade de
uma representação da' sociedade brasileira. Dos
513 Deputados Federais, mais de 400 estão aqui
defendendo interesses de banqueiros, de grandes
empresários, do capital' especulativo. E, pior, são
eleitos com o voto do operário, do trabalhador. Na
época da eleição, fazem churrascos, distribuem
camisetas para jogar futebol, pagam contas de luz: é
o escândalo do abuso do poder econômico Qa época
das eleições. Depois, quando estão aqui dentro e
têm que votar matérias como esta, que defrontam o
interesse da burguesia com o do trabalhador, sem
pre votam a favor de quem lhes financiou a cam
panha eleitoral. Demorei muito tempo para entender
isso; só aprendi aqui dentro. Desde 1995, nobre
Deputado Paulo Paim, V. Exª vem apresentando
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projetos, requerimentos de urgência, mas não con
segue sequer que sejam votados neste plenário. Por
que não querem votar essas matérias? Eles não
querem votá-Ias para evitar o desgaste com a
opinião pública. O trabalhador vai querer saber
quem teve a coragem de aprovar um salário vergon
hoso de 136 reais. Não é só responsabilidade do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Esta Casa
também tem de assumir essa responsabilidade, prin
cipalmente os partidos políticos com assento aqui.
Como o Governo tem maioria, não deixa pôr em
pauta o salário mínimo. Por isso eu o acompanho,
Deputado Paulo Paim, nessa vigília. É V. Ex" o
nosso Líder nessa caminhada, com muito orgulho e
muita honra. Vamos ficar aqui batalhando. Na terça
feira, queremos votar o salário mínimo. Vamos
vencer, e o País vai saber quem é quem. Nobre
Deputado Paulo Paim, sinto-me orgulhoso de partici
par do mesmo partido de V. Exª e do trabalho que
vem realizando em defesa dos trabalhadores que
ganham um salário mínimo. Vamos jogar pesado.
Terça-feira será o dia da grande decisão. Esta Casa
terá de mostrar se tem vergonha na cara, se tem or
gulho, se tem honra, ou se vai ficar submissa à
política do FMI.

O SR. PAULO PAIM - Deputado Fioravante,
cumprimento V. Exª pelo brilhante aparte que só en
riquece o meu pronunciamento.

Falava aqui dos vergonhosos e miseráveis 6
reais. Ao dar recentemente uma entrevista a uma
rádio nordestina, perguntaram-me: "O que signifi
cam, Deputado Paulo Paim, esses 6 reais?" Eu
disse: "Não significam nada." E voltei para a história
do leite. Com 130 reais, o trabalhador não consegue,
naquele cálculo de 35.5, que é o item alimentação,
comprar um saquinho de leite. Ele custa 1 real, 80
ou 60 centavos. Respondi: "Isso não significa nada,
porque o trabalhador vai continuar não comprando
nem um saquinho de leite". Repito: o salário mínimo
de Fernando Henrique Cardoso não permitirá ao tra
balhador se alimentar durante um dia com o corre
spondente a um saquinho de leite.

Faço novamente o desafio que já fiz diversas
vezes: tentem, Srs. Parlamentares, passar um dia
com meio saquinho de leite para todas as refeições.
Isso é o que permite o salário mínimo de FHC. Se
não querem tentar aqui conosco, tentem em suas
casas, mas sem sombra de dúvida tombarão no
primeiro momento. Venho fazendo isso há uma se
mana, e continuo até amanhã, neste plenário,
mesmo sem microfone, com os companheiros dos
partidos que estão apoiando esse movimento.

Deputado José Antonio, com muita satisfação
concedo um aparte a V. Exª

O Sr. José Antonio - Deputado Paulo Paim,
sou um Deputado de primeiro mandato, mas, pelos
jornais e pela televisão, também testemunho a luta
de V. Exª, embora não tanto como o Deputado Fio
ravante, que acompanha o seu trabalho nesta Casa.
V. Exª tinha mais cabelo, tinha uma barba mais
espessa.

O SR. PAULO PAIM - Não tão branca.

O Sr. José Antonio - Não tão branca, mas já
lutava em prol do salário mínimo, e continua lutando
até hoje. Estou aqui para manifestar a minha soli
dariedade e o apoio do meu partido, o Partido So
cialista Brasileiro, a essa luta da qual V. Exª é o co
mandante, mas que é uma luta de todos nós. Quero
ressaltar o fato de que o Deputado Pedro Eugênio,
do PSB de Pernambuco, recebeu, na última hora, a
incumbência de relatar, na Comissão de Trabalho, o
projeto de lei do salário mínimo, de sua autoria, com
mais quinze apensos. S. Exa. deu prioridade
máxima ao caso e conseguiu, em poucos dias, con
cluir um relatório consistente que não foi 'colocado
em votação porque a Mesa não via como urgência a
aprovação de um salário mínimo decente para a
maioria dos trabalhadores brasileiros. Quero ainda
dizer, Deputado Paulo Paim, que estou sob o co
mando de V. Exª nesta vigília, no rodízio que fare
mos até o fim do dia 1Q de maio, a única forma que
nos restou de protesto contra a decisão do Con
gresso Nacional de não votar a lei, permitindo ao
Governo abusar, mais uma vez, do famigerado insti
tuto da medida provisória. Solidarizo-me com V. Ex"
nesse pronunciamento.

O SR. PAULO PAIM - Deputado José Anto
nio, V. Exª lembra com muita razão o papel funda
mentai do companheiro de seu partido que apre
sentou, em tempo hábil, o relatório, para que nin
guém diga que não tínhamos o parecer pronto
para a votação. Conseqüentemente, Deputado
José Antonio, aqui estamos demonstrando que
temos propostas para atender ao interesse do tra
balhador do campo e da cidade, dos aposentados
e dos pensionistas.

Quero dar um testemunho rápido. Como pas
samos a noite aqui, pela manhã encontramos os
companheiros e companheiras que fazem a limpeza
da Casa, e eu perguntava a dois ou três deles: "Afi
nai, quanto vocês recebem?" "Em torno de, no
máximo, ·dois salários mínimos" - foi a resposta. O
líquido daria 230, 240 reais. Então perguntei: "E



O Sr. Vivaldo Barbosa - Deputado Paulo
Paim, é evidente que estamos nesse processo de
luta permanente para tentar conquistar um mínimo
de ganho para o trabalhador. É para todos nós algo
emocionante não apenas ser seu parceiro, mas
estar neste momento aparteando V. Exª, que tem
sido, ao longo dos últimos tempos, um ás, o principal
lutador pela causa dos direitos dos trabalhadores,
principalmente em favor de um salário digno. Entre
as tantas falácias que existem a respeito de não se
poder aumentar o salário mínimo, V. Exª acaba de
desmascarar o uso indevido do índice de correção
da inflação, do custo de vida no período. Basta lem
brar que a desvalorização da moeda foi de mais de
40% de janeiro para cá, para se imaginar o impacto
disso no custo de vida. Tivemos essa experiência
durante a semana. Quando fomos comprar a cesta
básica destinada à correta alimentação do trabal
hador, sentimos o aumento nos itens de alimentação
e nas demais despesas necessárias ao ser humano.
Somente o raciocínio por outros parâmetros que não
os da boa razão é que nos levaria a aceitar os argu
mentos do Governo. No entanto, o que mais impres
siona é que todos os estudos, feitos de variadas
maneiras, por diversas entidades e personalidades,
têm apontado que a melhor forma de distribuir renda
no Brasil é por meio do salário mínimo. Este Gov
erno proclama-se um governo de conteúdo social,
inspirado por um partido que se chama "da Social
Democracia", e por isso mesmo deveria colocar um
mínimo de caráter social nas suas ações. O Governo
anuncia que quer ajudar, que quer favorecer o tra
balhador, os menos favorecidos, enfim, diz que quer
dar a mão ao povo sofrido das camadas mais pobres
da população, mas recusa-se a usar esse instru
mento que poderia melhor distribuir a renda do País,
como indicam os estudos e demonstra a prática da
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quanto vocês pagam de aluguel?" Imaginei que vida. Nesse mergulho que temos de dar nas pes-
quem recebesse isso não teria casa própria. Recebi quisas e nos estudos para enfrentar esse debate,
como resposta unânime a confirmação de que todos deparamos com o brutal achatamento do salário
pagavam aluguel, e o valor variava entre 180 e 220 mínimo nos últimos tempos e, como conseqüência,
reais, para duas peças! A partir desse exemplo, veri- com a vergonhosa concentração de renda que se
ficamos que o salário mínimo de Fernando Henrique opera no Brasil. O Dieese, como já tivemos oportuni-
Cardoso não paga sequer o aluguel dos nossos dade de dizer, fez um estudo e montou um gráfico
companheiros da limpeza nesta Casa. Imaginem en- que demonstra - nós já até tivemos oportunidade
tão se eles poderão pensar em vestuário, saúde, ali- de vê-lo pela televisão - que o salário mínimo no
mentação, transporte ou previdência! Se eu falar em Brasil nasceu equivalente à renda per capita, à
lazer, vão dizer que estou brincando. renda média do povo brasileiro, o que não poderia

Ouço, com muita satisfação, o aparte do Depu- ser diferente, porque o salário mínimo não pode ser,
tado Vivaldo Barbosa, companheiro de vigília aqui pela lógica, como acontece em diversos países,
nesta Casa, um dos lutadores permanentes dessa menor do que a renda per caplta, pois, se o fosse, a
causa. lei estaria garantindo uma vida inferior, uma subvida

a inúmeras pessoas. No entanto, ao longo dos últi
mos tempos, especialmente a partir do atual Gov
erno, que nesses cinco anos tem governado com
base nesse modelo econômico que aí está, o salário
mínimo tem caminhado para um achatamento
visível, enquanto a riqueza nacional tem aumentado,
elevando a renda per caplta brasileira. Enquanto a
renda nacional e a renda per caplta aumentam, ap
enas alguns indivíduos conseguem abocanhar toda
essa renda, e o povo trabalhador vai vivendo na
base do salário mínimo achatado. Nasceu o salário
mínimo no Brasil em 1940, por intermédio do Presi
dente Getúlio Vargas, igual à renda per capita do
povo brasileiro. Hoje ambos têm uma distância bru
tal, o que mostra a concentração de renda em pou
cas mãos, enquanto o trabalhador tem o seu salário
achatado, a sua vida inferiorizada, e a Nação
brasileira, com isso, tem comprometido o seu futuro.
Deputado Paulo Paim, estamos juntos com V. Ex!!,
que tem sido um símbolo e a personificação da luta
em prol de um salário digno, nesta vigília cívica a
que estamos procedendo nestes dias. Iremos até
amanhã, sem dúvida alguma, marcando um passo a
mais na nossa indignação, na nossa revolta, na
nossa firmeza e na nossa disposição de continuar lu
tando para que um dia - e esse dia está muito
breve - o trabalhador brasileiro tenha o seu salário
dignificado.

O SR. PAULO PAIM - Deputado Vivald6 Bar
bosa, incorporo o aparte de V. Exª ao meu pronun
ciamento, o qual vem exatamente na mesma linha.

Sr. Presidente, neste pouco tempo que me re
sta, quero fazer uma pequena reflexão, usando prin
cipalmente a força e a importância da TV Câmara.
Pergunto, Deputado Vivaldo Barbosa, Deputado
Geraldo Magela e outros companheiros no plenário:
o que fazer? Gestos como este da vigília cívica, den-
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tro do coração da democracia, que é este Parla
mento. Vêm-me à cabeça estudantes saindo às
ruas, pessoas batendo em panelas vazias. De
veríamos colocar uma tarja preta no braço, no carro,
na bicicleta, ou mesmo andar a pé. O povo brasileiro
está esperando um sinal. Ele quer que alguém pro
teste e sinalize para que vá em frente e diga "não" a
essa política econômica anti-social deste Governo.

Temos de aprofundar este debate, e isso terá
de ser feito nas ruas, quem sabe, com o rufar dos
tambores, como fazíamos quando sindicalistas nas
passeatas de 5, 10, 15 mil pessoas, quando um
companheiro ia à frente, acompanhado pela meni
nada, que, com seus tambores, levava os trabal
hadores a saírem das fábricas. Foi assim em
Canoas, em Porto Alegre, em São Leopoldo e em
Novo Hamburgo. O povo foi às ruas e disse "não".

Sinto saudade desse tempo, porque percebo
que aqui dentro, apesar da resistência e do protesto
permanente, não conseguimos sensibilizar o Palácio
do Planalto e, infelizmente, também grande parte
dos Parlamentares.

Sr. Presidente, não posso concluir meu pro
nunciamento sem deixar de falar da questão da Ford
no meu Rio Grande do Sul. Qual foi o crime do Gov
ernador Olívio Dutra? Dois Parlamentares do Rio
Grande do Sul, com muita infelicidade, pronunciaram
desta tribuna discursos desprovidos da realidade,
sem nenhum argumento concreto, a não ser o da in
verdade. O crime de Olívio Dutra foi dizer o seguinte:

Ganhamos o Governo, sim, um Gov
erno falido, com uma dívida impagável, cujo
contrato com uma montadora diz que temos
de dar 450 milhões de reais que não podem
ser dados porque não há dinheiro para pa
gar ao trabalhador, para a saúde e para a
educação. Quero sentar, negociar, dialogar.

Quero construir um entendimento.

Ele fez isso com a GM, que negociou, que con
cordou. Fizemos um entendimento, foi honrado o
contrato, e lá está a fábrica da GM.

Com a Ford, Sr. Presidente, é muito mais uma
posição política de não aceitar a negociação. Fer
nando Henrique, a todo momento, vai ao exterior e
diz que vai renegociar a dívida externa do País, que
vai fazer um acordo com o Fundo Monetário Interna
cional. Renegociam-se contratos, fazem-se outros
acordos, e esses Deputados não criticam. Será que
o Governador Olívio Dutra teria que agir como está
agindo este Governo, enquanto a cor~upção cam
peia de ponta a ponta deste País?

Registro aqui, Sras. e Srs. Deputados, uma
preocupação deste Governo. Não quero que a CPI
dos Bancos vire a CPI do Chico Lopes, porque é
isso que farão. Centralizarão os fatos somente em
Chico Lopes. Quero saber se Chico Lopes tinha 1,5
milhão de dólares no exterior. Se o tinha, alguém lhe
deu. Ninguém dá 1,5 milhão de dólares a alguém,
porque estará perdendo dinheiro. Quantos milhões
de dólares outros receberam? Por que não se discute a
questão do Banco Nacional e do Banco Econômico?

Sr. Presidente, o Governador Olívio Dutra é um
homem sério e respeitado pelo Rio Grande do Sul.
Ele tem o apoio da maioria do povo do nosso
estado. Se a Ford tivesse o mínimo de grandeza,
sentaria para dialogar, para negociar, e lá permane
ceria.

É claro que a Ford tem todo interesse em per
manecer no Rio Grande do Sul, até porque a GM
está lá, no coração do Mercosul. Por isso, essa de
cisão da Ford, para mim, é muito mais política do
que por não querer discutir um acordo ~conômico.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a luta
pelo salário mínimo continua hoje e continuará sem
pre. Se alguém pensa que ela acabará no sábado,
engana-se. Continuará até que um dia este Con
gresso Nacional assuma sua responsabilidade e
vote um salário mínimo digno, que atenda aos inter
esses do trabalhador brasileiro e dos aposentados e

.pensionistas.
Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim,
o Sr. Eunício Oliveira, § 29 do art. 18 do
Regimento Interno deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Sever
ino Cavalcanti, 2 9 Vice-Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti).
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Saulo Pedrosa,
do PSDB da Bahia. S. Exª dispõe de 25 minutos.

O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ocupo pela primeira vez esta
tribuna no Grande Expediente com a sensação de
um verdadeiro asceta quando entra num templo para
sua iniciação.

Em nossa primeira manifestação no Grande
Expediente, vimos externar a satisfação em aqui
estarmos para o cumprimento de um mandato parla
mentar pautado pela defesa do interesse maior da
Nação, do Estado da Bahia e, em especial, do oeste
baiano.
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Temos a convicção de que "nenhum sistema é de não confundir administração pública com admin-
melhor do que as pessoas que irão operacioná-Io". istração da popularidade.

Médico-cirurgião, tenho 25 anos de exercício Assim, apresentamos alguns aspectos da
profissional na cidade de Barreiras. Desenvolvi tam- nossa administração por resultados:
bém a atividade da pecuária no Município de - As despesas de pessoal, que eram 63% da
Riachão das Neves. No período 1990-92, exerci o receita municipal, foram adequadas pàra 35%, com
mandato de Deputado Estadual, assumindo a Lid- a meta de um serviqor para cada cem habitantes.
erança do PSDB na Assembléia Legislativa do - Inauguramos, ~epois de 103 anos de vida
Estado da Bahia. De janeiro de 1993 a dezembro de politico-administrativa; 'o expediente do concurso
1996, como Prefeito, administrei o ~unicípio de Bar- público. Foram 98 concursos após a organização
reiras, hoje com mais de 113 mil habitantes. . estrutural da reforma administrativa. .

Como Deputado Estadual, fui contrário ao pro- - As matrículas de alunos na rede municipal de
jeto do ICMS do Governo do Estado' da Bahia, em ensino passaram dé 9.700 para 22 mil alunos.
face do vício de inconstitucionalidade e da pena·fi- - A merenda escolar balanceada; ao gosto dos
nanceira que impunha a municípios produtores como alunos, usou produtos da terra adquiridos no comér-
Barreiras. cio local de' produtores e de associações.

Na condição de Prefeito, em 1993, uma' ação _ Fomehtamos o cooperativismo do trabalho
direta de inconstitucionalidade da Lei ao ICMS como forma' de órganização do trabalho e dos tra-
baiano, julgada procedente pelo Supremo Tribunal balhadores.
Federal, fez com que, a partir de 1995, os mu- _ O saneamento' básico, camo rede de esgoto,
nicípios baianos tivessem um repasse de ICMS pro- saiu de zero para 20% dos domicílios. As lagoas de
porcional a sua atividade econômica. O ICMS de estabilização comportam os efluentes de toda a ci-
Barreiras cresceu em mais de 1.400%, passando de dade de Barreiras.
63 mil dólares mensais para mais de 1 milhão de _ Os postos de saúde passar~m de 1 para 21,

dólares. com atendimento médico-odontológico articulado à
Como Prefeito, sem criar tributos ou aumentar ação de mais de uma centena de agentes comu-

alíquota tributária, ampliei em mais de 227% a re- nitários de saúde. .
ceita própria do município, melhorando o nível de _ A manutenção de mais de setecentos
autonomia financeira daquela cidade. Nos quatro quilômetros de rodovias vicinais foi, possível pela
anos de nossa gestão as despesas de capital, isto é, parceria com a comunidade e investimento superior
despesas com investimentos em obras e equi- a 2 milhões de dólares em máquinas e equipamen-
pamentos, foram, em média, 46% superiores à tos rodoviários.
despesa municipal, o que caracterizou a forma de. _ O patrimônio municipal cresceu em mais de
aplicação de recursos. Neste período, as despesas 500%.

com as atividades-fins, isto é, despesas com edu- _ Trabalhamos. com um orçamento realizado
cação, saúde, infra-estrutura e desenvolvimento entre 10 e 26 milhões de dólares. Não registramos
econômico foram, em média, 80% dos gastos em re- transferência alguma de recursos do Governo do
lação à população de Barreiras, demonstrando ele- Estado da Bahia. Repito: não registramos trans-
vado nível de prestação de serviços - de cada 100 ferência alguma de recursos do Governo do Estado
reais gastos, 80 se desUnaram às atividades-fins, que da Bahia.

justificam a existência do" município como Instituição. _ Do total dos recursos orçamentários, mais de
Essas variáveis de desempenho foram con- 5% foram repassados elou seqüestrados pela

struídas por uma opção e cumprimento de uma Câmara de Vereadores de Barreiras, com o aval fac-
equação administrativa para a gestão pública mu- . cioso de segmeDtos do Judiciário baiano e ao ar-
nicipal, cuja meta foi dispor, do total das receitas, até
35% para pessoal, 25% para custeio e 40% para in- repio da lei.
vestimentos. Saúde, educação, saneamento básico Cabe regi~trar que, apesar da oposição
e estradas vicinais eram as aspirações da comuni- sistemática de catorze dos dezessete vereadores,
dade. Desta forma, parte das demandas reprimidas da oposição deliberada das rádios e televisão, ape-
da sociedade foram equacionadas, melhorando a sar do uso da máquina administrativa do Governo do

Estado da Bahia, concluímos nosso mandato com
qualidade de vida da população. Tivemos a coragem 82% de aprovação da população, conduzindo nosso

sucessor ao Executivo Municipal de Barreiras.
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i>r. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fomos domine a população rural, vem ocorrendo um ace/-
eleitos pelo voto cidadão dos baianos. Fomos eleitos erado processo de urbanização.
pelo "voto distrital" do oeste baiano. Optamos por O sistema urbano tem a cidade de Barreiras
fazer nossa campanha em 34 municípios, orientados como centro regional em acelerado crescimento e as
pelo desejo da população em eleger uma repre- cidades de Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da
sentação autêntica da região. Com uma campanha Vitória, Ibotirama, Santa Rita de Cássia e Santana
regionalizada, tivemos uma resposta altamente posi- como centros sub-regionais.
tiva. Noventa e dois por cento dos votos obtidos Ao analisarmos aspectos socioeconômicos, de-
foram dos cidadãos do oeste, sendo o Deputado que paramos com um quadro preocupante, marcado.pelo
concentrou o maior número de votos da região. forte desequilíbrio entre a oferta e a demanda de in-

Desde já, fica o nosso posicionamento fa- fra-estrutura social e econômica.
vorável ao voto distrital misto e à fidelidade par- A saúde, a educação e o saneamento carac-
tidária, itens fundamentais da reforma política em terizam~se pela carência de serviços, com precários
tramitação nesta Casa. Vemos na aprovação desta indicadores.
matéria avanços que mudam atitudes e compor-
tamentos na política partidária. Com certeza teremos Os rendimentos de chefes de domicílios par-
o fortalecimento dos partidos, a reorientação de suas ticulares no oeste baiano indicam que 67,3% pos-
funções, oportunizando sejam mais conseqüentes, suem renda de até um salário mínimo e 87,4% pos-
contribuindo para o resgate da credibilidade do suem renda de até dois salários mínimos. Isto signi-
Poder Legislativo na opinião pública. fica um mercado regional fraco, com limitações de

Dentre as responsabilidades que envolvem o consumo, e pobre, com limitações de renda.
mandato parlamentar, temos a de lutar pelo desen- Os indicadores. educacionais não são menos
volvimento econômico e social do oeste baiano. inquietantes. A taxa de analfabetismo da população
Propugnamos um desenvolvimento economicamente de 15 anos e mais de idade atinge 45,6%. Das cri-
viável, ecologicamente aceitável e socialmente dese- anças de 7 a 14 anos, 26% estão fora da escola.
jável. Queremos um desenvolvimento sustentável, No setor de saúde o quadro de carência em recur-
tendo o homem como ator principal. Queremos um 50S humanos e materiais também preocupa. O baixo
desenvolvimento que altere a precariedade dos indi- nível de renda e a falta de saneamento báSico, aliado às
cadores sociais da Bahia, em especial do oeste péssimas condições de moradia de gránde parte da
baiano, que significa aumento de renda, maior população do oeste baiano, têm contribuído para a alta
número de postos de trabalho e melhoria da quali- incidência de doenças endêmicas tropicais, provocando
dade de vida da população. alto índice de mortalidade infantil e uma péssima quali-

Nas andanças de campanhas no interior do dade de vida para a grande maioria da população.
oeste baiano, tivemos contato com a realidade cruel, A região possui 23 centros de saúde, cinqüenta
fome, miséria e atraso, diferenças dentro da região, postos de saúde e 24 hospitais. O total de leitos hos-
potencializadas pela diversidade da oferta ambiental, pitalares da região é de 856 leitos contratados.
pelas atividades produtivas contrastantes da agricul- Destes leitos, 46% eram do Hospital de Barreiras.
tura tradicional e da agricultura moderna e pelo Este cenário sinaliza uma posição ainda precária, ao
modelo de gestão pública. A tragédia da condição considerar-se o índice da Organização Mundial da
humana em que se encontram algumas comuni- Saúde de um. leito por mil habitantes.
dades, na faixa de pobreza absoluta, convence-nos Os sistemas de abastecimento público de água
da necessidade da intervenção conseqüente do atingem 80% da população das sedes municipais. As
Poder Público para mudar a face desta realidade. sedes de distritos, povoados e vilas, em sua quase to-

A região do oeste baiano, encravada na área talidade, não possuem sistemas públicos de
do Médio São Francisco, em sua divisão político-ad- abastecimento de água. Os serviços de esgotamento
ministrativa, possui 38 municípios e uma superfície sanitário são inexistentes em todas as ·sedes munici-
de 162 mil quilômetros quadrados, equivalendo a pais, à exceção de 20% dos domicílios de Barreiras.
28% do território do Estado da Bahia. Esta superfície Dos domicílios urbanos do oeste baiano, 39%
é maior que Alagoas, Pernambuco e Sergipe juntos. contam com abastecimento de água inadequados;

Sua população de 783.685 habitantes, repre- 55% com tratamento inadequado do lixo.
sentando 6% do total da Bahia, situa-se 56% no A oferta ambiental, caracterizada por clima,
meio rural e 44% no setor urbano. Embora pre- solo, vegetação e recursos hídricos, fez da área do
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cerrado baiano uma emergente fronteira agrícola
que tem alavancado a agricultura da Bahia.

A infra-estrutura de transporte, energia, comu
nicação e armazenagem, embora satisfatória, requer
investimentos para maior competitividade dos pro
'dutos regionais. Comércio, serviços e bancos aten
dem à demanda das atividades produtivas.

A agricultura do cerrado, base da economia re
gional, tem crescimento expressivo, combinado ao
uso da tecnologia nas lavouras comerciais de soja,
milho, arroz, feijão, algodão, café e frutas.

A fronteira agrícola do cerrado baiano, após
duas décadas de expansão, vem contribuindo com
2% da produção nacional de grãos.

A safra 1998/99, com 712 mil hectares de soja,
milho e arroz, espera colher 1 milhão e 700 mil
toneladas. A implantação e colheita dos cultivos e o
processo de comercialização devem movimentar
mais de 463 milhões de dólares nesta safra.

A agricultura irrigada, com perímetro de 56 mil
hectares, tem nas culturas de feijão, café e frutas a
sua maior expressão. A tendência nas áreas irri
gadas é a expansão da fruticultura e do café.

A pecuária, com rebanho de 1 milhão e 600 mil
cabeças (1995), em que pese a melhoramento das
pastagens com o avanço da fronteira agrícola do
cerrado, adoção de técnicas de suplementação min
eral, vacinações, melhoria dos padrões genéticos,
ainda apresenta baixos índices de produtividade.

A silvicultura ocupa uma área reflorestada de
357 mil hectares.

Estudos técnicos indicam que o potencial de
crescimento da agricultura no oeste baiano permite o
uso em lavouras de grãos de até 3 milhões de hec
tares, enquanto a pecuária pode atingir um efetivo
de 4 milhões de cabeças de bovinos. Saliente-se
que o potencial do efetivo pecuário pode ser am
pliado ao se utilizarem as terras para grãos inte
gradas à pecuária, o que na prática vem ocorrendo.

Assim, tivemos a oportunidade de apresentar
alguns aspectos econômicos e sociais da região do
oeste baiano e suas potencialidades.

Os estudos apontam como maiores obstáculos
ao seu desenvolvimento a precariedade dos serviços
de educação, saúde, saneamento, transporte e en
ergia elétrica.

Entendemos que as bases tecnológicas devem
orientar as ações políticas.

Neste momento, feito o diagnóstico, identifi
cado o problema, surgem os questionamentos: o
que fazer? Como fazer? Quem vai fazer? Ouanclo?

Temos a corwicção de que o desenvolvimento
passa pela exploração racional de seus recursos
naturais para a melhoria da qualidade de vida de sua
população. O desenvolvimento é agrossilvipastoril. É
da exploração da lavoura, da pecuárIa e da silvicul
tura que sairão os recursos para o custeio e os in
vestimentos necessários à redução da miséria e das
desigualdades da região. O desenvolvime.nto susten
tável ocorre a partir de investimentos públicos e pri
vados. São os investimentos públicos na construção
da infra-estrutura de transportes, comunicação, en
ergia, saúde, educação e pesquisa que devem mel
horar as condições da eficiência competitiva dos pro
dutos regionais. São os investimentos privados na
infra-estrutura de produção, beneficiamento, ar
mazenagem, transformação e comercialização que
devem gerar os produtos com qualidade e preço. Os
investimentos privados ocorrerão, em maior escala,
a partir do instante em que os produtos locais tiv
erem acesso a mercados remuneradores, gerando
renda líquida para reinvestir na atividade. Assim se in
stalam as condições para a retomada do crescimento.

Para nós, economia é plantar um grão de milho
e, após 120 dias; termos 120 grãos de milho que
irão se transformar em fubá, biscoito, massa, pão,
carne de frango, suíno, gado, peixe, leite e ovos.

Para nós, economia é plantar um grão de soja
e, após 120 dias, termos oitenta grãos d~ soja que
irão se transformar em farelo, em carne de gado,
frango, suíno, ovos e óleo comestível.

Para nós, economia é criar o boi no pasto e,
em 24 ou trinta meses, termos dezoito arrobas de
carne para o consumo.

Para nós, economia é plantar uma árvore e,
após quatro anos, termos quarenta metros cúbicos
de lenha por hectare ·ou madeira para construção
civil e mobiliário. .

Para nós, essa é a economia real, que conduz
à suficiência, que é estratégica para a economia e
destino da Nação. É na produção e não na especu
lação, baseada na troca de papel, na usura fi
nanceira, que encontraremos a melhor saída para
transpormos o quadro de dificuldades.

O Brasil é agrícola, e a âncora da economia
está na agricultura. De norte a sul, nos 365 dias do
ano, em se plantando tudo dá. O que será mais es
tratégico do que alimentos?

Ao estabelecer o desenvolvimento agrossilvi
pastoril como estratégia de desenvolvimento do
oeste baiano, estudos estabelecem uma' necessi
dade de investimento ,em pro~Jramas CU.í8 C::U:J,:'(:!-
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dade de pagamento está na produção agropecuária tunismo, do jogo da retórica, do faz-de-conta, do em-
e florestal transformada em produtos e serviços. purrar com a barriga, da crítica ingênua e do

Nesse sentido, os investimentos demandados populismo demagógico, do farinha pouca, o meu
totalizam 2,2 bilhões de dólares. Os recursos devem pirão primeiro... Assim, instala-se na sociedade o
ser aplicados nos programas de desenvolvimento de ambiente do descrédito, da frustração com as or-
agropecuária, pesca e aqüicultura, agroindústria, tur- ganizações, o Poder Público e o segmento político.
ismo, transporte, energia, educação, saúde e Enquanto isso se perpetuam os indicadores sociais
saneamento. de carências e diferenças inter-regionais, sem a per-

O retorno desses investimentos dar-se-á a par- spectiva da redução das demanda,s sociais reprimi-
tir do desenvolvimento das atividades produtivas da das e em potencial.
agricultura de sequeiro e irrigada - com a produção Os recursos existem. A maior ou menor capaci-
de grãos, café, frutas - e com a produção da dade de investimento é uma questão de opção ad~

pecuária e silvicultura. O beneficiamento e transfor- ministrativa que cabe ao gestor e aos partidos - há
mação dos produtos primários através de que se escolher entre administrar o Município,
agroindústria vai agregar valores à produção, ger- Estado, União ou administrar a popularidade.
ando novos postos de trabalho e melhoria da renda. Reafirmamos: a grande crise é uma crise de

Por oportuno, o trigo em grão tem um valor gestão.
histórico de 200 dólares a tonelada. Na forma de Ao voltarmo-nos para o Estado da Bahia, ob-
massa ou biscoito, esse valor aumenta em mais de servamos que o quadro de carências descritas no
oito vezes, para entre 1,7 a 1,8 mil dólares a oeste baiano é característica do Estado. Diga-se que
tonelada. o oeste da Bahia é a região que tem dado certo,

liA vida é luta renhida. Viver é lutar." Nossa graças principalmente ao espírito empreendedor do
origem rural do interior do oeste baiano, natural do segmento agropecuário e empresarial, que vem
sítio do Rio Grande, hoje Município de São trazendo a reboque ações do Poder Público.
Desidério, nos colocou cedo nos desafios do viver é Na Bahia, em maio de 1997, o programa
lutar. Permitiu que nos anos 50, quando da infância, político-eleitoral do PMDB, com base em fatos e
ajudássemos nosso pai a vaquejar gado até Goiás, dados colhidos junto a publicações oficiais do IBGE,
em viagens de mais de mês em lombo de burro, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional
para troca por mantimentos e custeio da família. Em - CAR, do Governo do Estado, e do jornal Folha de
Salvador, na juventude, tivemos no trabalho a forma S.Paulo, veiculava: a Bahia é campeã mundial de
de custear os estudos do curso de medicina. plantações decadentes. Estão em crise as culturas
Quatorze anos de pesquisa médica de doenças do café, do cacau, do feijão, do arroz, do fumo, da
tropicais - chagas, leishmaniose, peste bubônica, mandioca, do sisal e da mamona. A Bahia passou
filariose e esquistossomose. Vinte e cinco anos no de exportador para importador de cacau, em face da
exercício profissional como médico-cirurgião no inte- vassoura-de-bruxa e do abandono das pesquisas. A
rior baiano. A atividade da pecuária, a atuação no conseqüência foi o aumento do desemprego.
Legislativo Estadual e a gestão pública no Município Na saúde e saneamento o quadro não é
forjaram nossas convicções. menos preocupante. A Bahia é campeã nacional de

Crise do Estado: crise de gestão. Quando doenças como dengue, lepra, tuberculose, chagas,
falamos em estado nos referimos ao município, uni- leptospirose, leishmaniose, desnutrição e mortali-
dade da Federação. Entendemos que a grande crise dade infantil; 63% das casas não têm água enca-
do estado decorre da sua baixa capacidade de in- nada e 83% não têm esgotamento sanitário; há um
vestimento. É uma crise de gestão. Tendo como déficit habitacional de mais de 500 mil casas..
vício de origem a ambição pelo poder e, não raro, Na educação, somos o campeão de analfa-
peJa apropriação material. Gasta-se mal e gasta-se betismo, repetência e evasão escolar. Segundo o Se-
mais do que se arrecada. cretário Estadual de Educação, no jornal Correio da

"Há no Brasil, uma tendência a associar um Bahia do dia 19 de fevereiro, à pág. 1 do Caderno Aqui
baixo percentual das despesas de capital a uma Salvador, "o índice de repetência é de 33% na rede
política de empreguismo e de utilização incorreta estadual e de 63% na rede municipal. O índice de
dos recursos públicos." Ao ser inviabilizada a capaci- analfabetismo na Bahia é de 26%, principalmente na
dade de investimento dos Municípios, dos Estados e faixa de 15 a 19 anos". O mesmo Secretário de Edu-
da própria União, implanta-se o cenário do opor- cação, no jornal Gazeta Mercantil do dia 27 de abril,
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à pág. A-6, comenta que "os alunos da oitava série
do ensino fundamental não conseguem ler e enten
der um jornal, não têm capacidade para analisar
uma notícia apresentada numa emissora de tele
visão e são incapazes de sustentar um argumento
lógico".

Quanto ao desemprego, o PMDB denunciou
que a Bahia detinha 5 milhões de desempregados e,
dos outros 5 milhões que trabalhavam, metade gan
hava menos de um salário mínimo. Hoje, a região
metropolitana de Salvador é a primeira em desem
prego, com um índice de 10%, correspondendo a
mais de 350 mil trabalhadores sem emprego.

Enquanto isso, a revista Veja de 3 de março de
1999, à pág. 30, com o título "Carro capotou", diz:

O projeto da Asia Motors de fabricar
carros na Bahia está mesmo virando escân
dalo. Agora os sócios nacionais brigam na
Justiça baiana contra os parceiros coreanos.
As obras pararam na terraplenagem. A em
presa já importou 65.000 carros, sem pagar
imposto, em troca da tal fábrica. A Receita
Federal deve ir atrás do prejuízo. O leão
deixou de receber entre 200 e 300 milhões
de dólares.

Até que ponto a renúncia fiscal beneficia a Bahia?
De acordo com publicação da CNI "Economia

Brasileira: comparações regionais. 1999", o Estado
da Bahia, que é o quinto em extensão e o quarto
lugar em população, é o vigésimo lugar no índice de
desenvolvimento humano.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa é
a face cruel e injusta da Bahia. Após a apresentação
deste programa, o PMDB baiano silenciou, mas os
baianos ainda aguardam resposta de como o Gov
erno está enfrentando essas questões e quais os
avanços alcançados.

Perguntamos: que motivos teriam levado o
PMDB baiano, de tantas lutas, a silenciar após a
campanha eleitoral? Seria adesismo?

Há uma realidade social que não podemos
maquiar. Não podemos concordar e compactuar com
propaganda enganosa. A Bahia não vai tão bem como
se quer vender sua imagem, cabendo responsabili
dades ao grupo dominante atual, aliado incondicional
de todos os Governos Federais desde os idos de
1964.

O PSDB que somos e queremos para a Bahia
é um partido que apresenta alternativas reais para a
melhoria da qualidade de vida do nosso povo, en
carando de frente os grandes desafios de uma dura
realidade. O PSDB não quer calar.

No plano federal existe uma aliança partidária
liderada pelo Presidente Fernando Henrique, que
permite participação dos aliados no Governo, sem
perda de sua identidade partidária. Infelizmente, na
Bahia, esta condição não existe. Aliança política com
o grupo dominante em território baiano é adesão in
condicional, com submissão e subserviência, na
condição de jamais contrariar o todo-poderoso e
sempre cantar suas "glórias".

É por isso que resistimos e lutaremos por uma
Bahia mais justa, democrática e que seja recon
hecida no cenário nacional pela ética, pelas con
dições intelectuais e preparo de suas legítimas lid
eranças e pelo espírito de graça e alegria de sua
gente.

Sr. Presidente, eu gostaria de conceder um
aparte ao nobre Deputado Vivaldo Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Saulo Pedrosa. o tempo de V. Exª já está
terminando, dentro de quatro segundos.

O SR. SAULO PEDROSA - Mas, Sr. Presi
dente, peço a V. Exª que me permita conceder um
aparte ao nobre Deputado Vivaldo Barbosa. Essa é
a primeira vez que usamos a tribuna no período do
Grande Expediente. Peço, então. que pelo menos
me permita conceder aparte aos Deputados que me
pediram a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Diante da solicitação de V. Exª, concederei mais um
tempo, mas peço a maior limitação possível ao
aparteante, porque ainda temos três oradores inscri
tos para o Grande Expediente e mais dois para
Comunicação de Liderança, inclusive o Deputado
Paes Landim. Peço ao DeRutado Vivaldo Barbosa
que seja o mais sucinto poss'ível para que possamos
atender a todos os companheiros.

O Sr. Vivaldo Barbosa - Sr. Presidente, sem
dúvida alguma, V. Exª será atendido. Apenas quero
regtstrar o entusiasmo com que ouvi a brilhante
análise da situação da Bahia feita pelo Deputado
Saulo Pedrosa. Tive uma grande identidade com
pelo menos duas questões, já que não tenho tempo
de puxar outras. Primeiro, a descrição do iestado de
miséria e de pobreza em que vive a populâção da
Bahia, em especial a da região oeste. ~egundo, a
análise que S. Exa. fez sobre as possibilidades deJ. ,,_o

desenvolvimento e os caminhos út:Jicos para o cre
scimento. Não faria distinção se o~rasil é um país
agrícola ou industrial. porque o maior país agrícola
do mundo é o mais industrializado·e avançado, os
Estados Unidos. Uma coisa puxa a outra. Mas, sem
dúvida alguma, o caminho para (j desenvolvimento
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do País, não apenas da Bahia, mas de toda a sua dólares para 45 bilhões, gerando 10 milhões de pos-
região, é investir na agricultura, investir na produção tos de trabalho até o ano 2002".
e romper com esse ciclo de especulação financeira Era o que tinha a dizer.
em .se~ir ~os grupos eco~ômicos. nacionais e inte~- O SR. PAES LANDIM - Sr. Presidente, peço a
naelon~'s flna~c~lros, ~ nao servIr_ao produtor e ~ palavra para uma Comunicação de Liderança.
produçao br~sllelra. t;Alnha saudaça0!le meu entusl- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _
asmo pelo bnlhante discurso de V. EX. Concedo a palavra ao Deputado Paes Landim para

O. SR. SAULO PEDROSA - !lEU Incorporo, uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.
com .mUlto prazer, o aparte de V. Ex ao meu pro- O SR. PAES LANDIM (PFL _ PI. Como Líder.)
nunclamento. .

. ... - Sr. Presidente, peço desculpas aos colegas por
Gostana .de falar mUlt~ maiS, especialmente não permanecer até o final da sessão. Queria ter o

sobr~ as bar~elr~s de proteçao, sobre as metas que privilégio de ouvir o discurso do eminente Deputado
quenamos atingir. Antonio Carlos Biscaia, mas terei de me ausentar,

Infelizmente a Bahia tem dois quadros: a Bahia porque vou viajar para o Nordeste.
da mídi~, que é a_ilha da fantasia, e a ~ahia real, q~e é Sr. Presidente, ouvi o final do discurso do emi-
a dos pes no chao, com a qual convivemos no dla-a- nente Parlamentar Saulo Pedrosa e tenho duas consid-
dia, que estamos palmilhando a todo o momento. erações a fazer: não sei se a Bahia está perdendo

Sr. Presidente. Srs. Deputados, ao finalizar, mesmo com a isenção fiscal, com a importação de uma
não poderia deixar de registrar questões que nos montadora. Se perde com os incentivos fiscais, em com-
preocupam no contexto nacional e que têm motivado pensação as montadoras irão gerar muitos empregos,
nossa ação parlamentar. além de futuros impostos diretos e indiretos. É preciso

Temos a convicção que a saída para o quadro raciocinar friamente sobre esse problema.
de dificuldades que atravessamos depende de nós, O Deputado Saulo Pedrosa também falou so-
brasileiros. Depende da nossa força de trabalho, da bre a grande riqueza do oeste baiano. Sou teste-
nossa capacidade de produzir bens de capital e de munha dela. Vamos fazer justiça, mas, nos anos 70,
consumo, de construirmos a riqueza da nossa Nação o Banco do Brasil investiu maciçamente na região de
pela transformação das nossas riquezas naturais. Barreiras (cerrado), no Estado da Bahia - investi-

Vemos na agricultura, pelo seu potencial de re- mentos esses que hoje não temos mais.
sposta a investimentos de curto prazo, uma das mel- Fiz esse apelo ao Ministro, perdão, foi um ato
hores alternativas. falho - porque acho que ele é que deveria ser um Min-

Preocupa-nos a questão dos alimentos trans- istro de Estado -, ao Presidente Andrea Calabi, a fim
gênicos, pelos conflitos de interesses em jogo, ao de que o Banco do Brasil retome a grande função so-
tempo em que não temos claro o denominador eial para o qual"foi criado. E, segundo a revista Veja,
comum que atenda ao interesse da Nação, tendo o edição de 3 de fevereiro, em entrevista às páginas
homem como ator principal. amarelas, o ex-Chefe do Departamento de Economia

Entendemos que um programa de renovação de da Universidade de Chicago, um brasileiro ilustre, José
pastagem, combinado a um esforço de transferência Alexandre Scheinkman, disse que, quando leu a re-
de tecnologia já gerada pelo sistema Embrapa, alavan- (ação dos cem maiores imóveis devedores do Banco
cará nossa produção nacional para mais de 100 milhões do Brasil, realmente fica a se perguntar se o banco
de toneladas de grãos e permitirá superar as 300 mil ainda tem função social neste País.
toneladas de came que exportamos por ano. Mas, Sr. Presidente, ocupo a tribuna neste mo-

Uma firme tomada de posição contra as barrei- mento, em nome do meu partido, sobretudo para re-
ras protecionistas de países desenvolvidos, combi- iterar o apelo que fiz ao Ministro Extraordinário de
nada à redução da carga tributária da agricultura na- Política Fundiária, Raul Jungmann, a respeito do as-
cional, são medidas necessárias para que se esta- sentamento em Lagoas, em São Raimundo Nonato,
beleçam as condições de competitividade fora da no Estado do Piauí.
porteira da fazenda. Pessoas que foram lá assentadas, em razão da

Desta forma poderá ser atingida a meta de desapropriação dessa fazenda, que é um dos melhores
"aumentar a competitividade dos produtos do assentamentos talvez do Nordeste brasileiro, pela quali-
agronegócio brasileiro, propiciando o crescimento de dade do solo e da terra etc, estão ainda sem nenhum
suas receitas de exportação de 18,8 bilhões de providência definitiva a ser tomada pelas autoridades.
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As pessoas alojaram-se lá, estão como possei
ros, até porque tiveram de sair de uma terra desap
ropriada, embora indenizada, mas sem local para a
sua faina agrícola, e precisavam urgentemente que o
Ministro Extraordinário de Política Fundiária determi
nasse ao escritório do Incra, no Piauí, que tomasse as
providências legais urgentíssimas, porque essas
famílias estão abandonadas, sem nenhum roteiro pro
gramático a respeito da sua função na fazenda em
Lagoas. São cerca de 150 famílias, pessoas pobres,
com dificuldades, sem escola, com escassez de ali
mentos e sem estímulo para a produção agrícola.

Ao mesmo tempo, apelo para o Dr. Milton Selig
man, ex-Presidente do Incra, no momento Secretário
Executivo do Programa Comunidade Solidária, que este
órgão e a própria comunidade se envolvam também
nessas condições dramáticas em que se encontra o as
sentamento Lagoas, localizado na serra Branca, do Mu
nicípio de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí.

Apelo para o Ministro Raul Jungmann que
visite essas áreas. Não só o Município de São
Raimundo Nonato, mas também o de São João do
Piauí e áreas circunvizinhas, porque lá se encontram
assentamentos da maior importância, sobretudo em
São João do Piauí, onde estão as melhores terras
férteis e o maior lençol freático do semi-árido nor
destino, que é aproveitado pelos assentados.

Mas sem uma política agrícola definida, sem
retorno à produtividade, sem estímulo aos assen
tados, é evidente que a região não se enriquecerá e
não terá os benefícios que assentamentos dessa
natureza poderiam receber.

Eram estas as considerações que eu deseja
fazer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Bispo Wan
derval, que disporá de 25 minutos na tribuna.

O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.
Sem revisão do orador.) - É com a graça de Jesus
que ocupo este lugar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou
perplexo com o rumo que a CPI dos Bancos tomou
quando o Sr. Francisco Lopes, ex-Presidente do
Banco Central, compareceu no plenário da CPI e
nada declarou, e nada fez para elucidar várias dúvi
das a respeito dos Bancos Marka e FonteCindam,
que se encontram na caixa-preta do maior organ
ismo monetário do nosso País.

E aí me vem um ditado popular, Sr.Presidente:
"Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão".
Pois uma pessoa que era do convívio do Presidente
e que dirigia, os destinos da nossa moeda acabou re-

cebendo um "teje preso" que foi simplesmente
patético, quando não espantoso.

Por que, Sras. e Srs. Deputados, isto é um ab
surdo? Porque o próprio Presidente saiu em sua de
fesa e várias autoridades o seguiram nessa linha,
culminando com os advogados do Sr. Chico Lopes
alardeando que ele falaria toda a verdade na CPI.

Sr. Presidente', ~ imperioso que tomemos
providências para que· uma CPI de tal envergadura
seja levada a sério e não se intimide com pessoas
que não honram seus compromissos. cqm a so
ciedade. Infelizmente, nós Deputados Federais fo
mos alijados desse processo quando inviabilizaram
a CPI dos Bancos na Câmara dos Deputados, de
sarquivando CPI que nada têm a ver com o mo
mento por que passa o País, como também abor
taram a CPI Mista.

O chefe imediato do Sr. Chico Lopes, o Minis
tro Pedro Malan, deve comparecer, sim, à CPI para
elucidar as dúvidas que seu subordinado não se
dispôs a esclarecer 0\:1 não pôde. Afinal, se não há
nada para esconder nem o que temer, por que não
aceitar o convite?

O que se quer saber, Sras. e Srs. Deputados, é:
como as informações privilegiadas saem do Banco
Central? Quanto custam? Quem ganha com isso?

Será que o povo não tem o direito de saber o
que é feito com o seu dinheiro? Dinheiro suado,
sofrido, digno, fruto da. labuta diária. o. que o Gov
erno promete quando cobra os impostos, quando
tenta justificar os aumentos abusivos e a criação
compulsória de vários impostos? Sabem o que é,
nobres pares? É a melhoria das condições de vida,
'mais casas; estradas 'recuperadas e mais bem
pavimentadas, saúde e educação gratuitas para a
população. Mas é a isto que estamos assistindo?

O que acontece com os várips Presidentes do
Banco Central que quando deixaram a Presidência
do Banco usufruíam de um excelente padrão de vida
e, para mantê-lo, logo se imiscuíram nos bancos pri
vados que eles mesmos salvaram, ou montaram o
seu próprio, sem o mínimo pudor?

O que se sentiu na CPI dos Bancos é que o
Governo jogava todas as suas fichas no depoimento
do Sr. Chico Lopes para tentar voltar a comandar as
ações no Congresso Nacional. Mas o tiro saiu pela
culatra.

A recusa do Sr. Chico Lopes em assinar o
documento e, portanto, não responder à CPI acabou
colocando em suspe'ição as políticas do Gove~no e,
conseqüentemente, em quais homens devemos c.on-

. fiar.
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Agora, nós Deputados devemos ir a fundo O SR. BISPO WANDERVAL - Muito obrigado,
nessa teia de promiscuidade entre os bancos pri- Deputado De Velasco, pelo seu aparte, que incluo
vados e o Banco Central. Que este Governo tenha a em meu pronunciamento.
coragem de atender aos reclames da população, cri- O Sr. Giovanni Queiroz - Nobre Deputado
ando mecanismos para acabar com a bandalheira Bispo Wanderval, V. Exil me permite um aparte?
que se viu nesse episódio. E que tenha juízo sufi- . O SR. BISPO WANDERVAL - Deputado
ciente para que se puna com o rigor da lei toda essa Giovanni Queiroz, concederei um aparte 'a V. Ex!!
maracutaia. com todo o prazer, mas antes gostaria de comple-

Devemos ter em mente que o maior escândalo mentar o meu raciocínio.
não é dos bancos que perderam, mas, sim, dos que Gostaria de entender por que este Governo
ganharam. E como isto foi possível? Somente com in- só beneficia banqueiros, latifundiários e compra-
formações privilegiadas, pois a mudança'de aposta no dores de empresas estatais, pois eles são sub-
real aconteceu um dia antes da flutuação do câmbio. sidiados imediatamente pelos órgãos públicos, ou

Mas, pasmem, Sras. e Srs. Deputados, um in- seja, p~los bancos estatais, que sempre têm como
vestidor que tiver um informe do Banco' Central socorrê-los.
poderá transformar essa informação em lucros às O que não sei é como este Governo não con-
vezes astronômicos, pois ele saberá tudo sobre a segue dar aos trabalhadores pelo menos a inflação
economia e como é que ela se comportará. oficial, divulgada pelos seus órgãos, e acena com

Por isso, não se admite que somente. o Sr. um ridículo aumento que não consegue nem mesmo
Chico Lopes tinha essas informações. Então, o que pagar a condução para poder reaeber p salário.
se desenha é uma teia feita de gente graúda que Ouço, com prazer, o aparte do I')obre Deputado
não pode aparecer. Giovanni Queiroz.

Concedo um aparte ao nobre Deputado De Ve- O Sr. Giovanni Queiroz - Deputado Bispo
lasco. Wanderval, gostaria, nesta oportunidade, de cumpri-

o Sr. De Velasco - Deputado Bispo Wander- mentá-Io pela veemência e profundida~ com que V.
vai, V. Ex!! tem marcado presença nessa tribuna com Ex!! aborda este tema. De repente, esses ex-diriger-
depoimentos graves e corajosos, que fazem com entes do Banco Central não têm condição de expli-
que se levante um brado neste País para que se car à Nação o buraco que cavaram para a sepultura
pense sobre o que tem coragem de enunciar. Esta- de todos nós brasileiros. Complementando o ra-
mos estarrecidos também. Além disso tudo que V. ciocínio de V. Ex!!, gostaria que eles pudess~m expli-
Exª traz, notícia divulgada num grande jornal de car, por exemplo, como a dívida interna brasileira
Brasília diz que o ex-Presidente do Banco Central passou de 64 bilhões, em 1994, para 400 bilhões de
assinará termo de compromisso, mas s6 responderá reais. Como podemos entender que ':teoham sido
às perguntas que achar conveniente. É de assustar, ga~tos 340 bilhões de reais em quatro anos? Os
Sr. Deputado, que isso seja anunciado antes que dirigentes do Banco Centrál teriam de responder a
aconteça. Então, todos já sabíamos que o Sr. Chico quem serviu, em quatro anos, esse endividamento
Lopes se recusaria a falar. Seus advogados já de 340 bilhões de reais - mais de 80 bilhões de
sabiam da voz de prisão que lhe seria dada, no caso reais por ano. Nada foi construído neste País, as
de se negar a assinar o documento. Tanto que ante- áreas de educação, saúde e infra-estrutura foram
riorrnente já haviam preparado o pedido de habeas sucateadas e venderam todos os ativos nacionais:
corpus, entregue imediatamente ap6s no Supremo telecomunicações, elétricas, siderúrgicas e trans-
Tribunal Federal. Então, vamos continuar participando portes. E aí, Bispo Wanderval? Sabe por que ele
dessa farsa, Sr. Deputado? Vamos continuar vivendo se está escusando? Porque não sabe explicar.
essa situação de desmandos, que acontecem a olhos Tfnhamos de ter também uma CPI do Endivida-
vistos, em tempo real e em cores? Precisamos dar um mento Brasileiro, para saber a quem serviu esse
basta nisso. Espero que este seu pronunciamento co- endividamento, porque, com certeza, ao Brasil não
rajoso e o do Deputado Giovanni Queiroz, que ontem foi. Quero cumprimentar V. Exl , porque faz um
denunciou na CPI do Judiciário o supertaturamento de pronunciamento em profundidade, uma análise
obras, que suas vozes se levantem e encontrem res- séria da situação hoje vivida pelo Brasil. Muito
sonância. Parabéns a V. Ex' obrigado pela oportunidade, Deputado.
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o SR. BISPO WANDERVAL - Agradeço a V. EXª
o aparte'que, com'c'erteza, será incluso no meu pro
nunciamento.

Estamos prestes a comemorar o Dia do Trabal
hador. Será que o trabalhador tem motivos para
comemorar o seu trabalho? Esse salário de fome,
apelidado de mínimo, não compra mais que o básico
do básico: arroz, feijão, farinha, sal, açúcar, café,
carne de terceira, óleo de soja e macarrão. Per
gunto: como o trabalhador vai nutrir-se, e à sua
família, com alimentos de ínfimos valores protéicos e
vitamínicos? Como as crianças terão energia para
estudar, isso quando este mesmo Governo garantir
escola pública para todo.s?

Ainda por cima, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, envia a esta Casa, em flagrante desre
speito ao Legislativo, medida provisória com um
aumento para o salário de fome que é mais uma
piada de mau gosto. Pergunto-me: por quê? Por
acaso os trabalhadores não precisam de dinheiro
para viver? São eles diferentes de todos nós, gover
nantes, juízes, banqueiros, latifundiários, especu
ladores, empreiteiros? Não! Somos todos filhos de
Deus. Somos iguais perante a Carta Magna. Biologi
camente somos feitos da mesma matéria e todos
precisamos de alimento e, é evidente, muito mais
para sobreviver.

Deputado Severino Cavalcanti, o aparte de V. Exª
muito me honra, até porque V. Exª acabou de passar
a Presidência da Mesa para descer ao plenário e
poder apartear meu pronunciamento.

Senhor Presidente, sinto meu coração envaide
cido e cheio de alegria por ter na Presidência o com
panheiro Pastor De Velasco. Sinto-me mais envaide
cido ainda porque do lado esquerdo desta Presidência
encontra-se a Carta Magna do cristão, a Bíblia
Sagrada.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Severino
Cavalcanti.

O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Bispo
Wanderval, o pronunciamento de V. Ex!! demonstra
sua preocupação com a situação do País. Tenho
certeza de que o Presidente da República, quando ou
vir ou ler o pronunciamento de V. Ex!!, irá tomar uma
posição que vá ao encontro dos interesses da so
ciedade. São aqueles que estão encastelados junto do
Presidente que estão a dizer que está tudo bem, que
tudo está uma maravilha, que estamos presenciando o
que há de melhor no País. Na realidade, temos sentido
a miséria do povo brasileiro, principalmente na minha
região, o Nordeste, que está passando pela maior
crise da sua história. O Brasil jamais presenciou tanta

Sábado 1 18657

miséria no Nordeste quanto agora. Medidas são
tomadas, mas são medidas paliativas, que não vêm
ao encontro dos anseios da população. O pronuncia
mento de V. Ex!! está eivado da melhor das in
tenções. Sei que V. Exª não quer o pior, V. Exª quer
que o povo passe para uma situação de conforto, o
que no momento não está acontecendo. Não posso
estar solidário in totum com o pronunciamento de V.
Exª, mas subscrevo muitas das suas ponderações,
que vêm mostrar ao Presidente da República que S.
Exa. tem que despertar, não confiar naqueles que o
estão cercando, porque eles querem somente aprovei
tar do seu Governo..

O SR. BISPO WANDERVAL - Nobre Depu
tado, quero dizer que seu aparte é de uma priori
dade muito grande, porque estive no Nordeste,
Deputado Severino Cavalcanti. Fui bispo coorde
nador do Norte-Nordeste, na Bahia, no Recife e no
Ceará, e sei das dificuldades por que o nordestino
passa. E lá estive socorrendo-os na prática, dis
tribuindo alimentos quando estavam passando
sérias dificuldades.

Sras. e Srs. Deputados, a questão do salário
mínimo é, antes de tudo, amor ao próximo. O livro
da sabedoria, a Bíblia sagrada, diz que não se deve
reter o direito do trabalhador, e que o trabalhador é
digno do seu salário. Certamente esse salário
mínimo praticado no Brasil não traz esperança ao
homem, e quando o homem trabalha de sol a sol e
não vê o seu esforço compensado, a força de seu
braço esvaída, perde a esperança. Quem é o pior
dos homens senão aqueles que perderam a esper
ança, senão aquele que não vê seus filhos na
escola?

Essencialmente, a falta de amor e de visão dos
homens públicos deste País, que insistem em enxer
gar os cidadãos brasileiros como números abstratos
de uma grande população. Deveriam ter o amor de
Deus em seus corações e gerir a riqueza brasileira
para distribui-Ia com' justiça. Mas esse salário
mínimo nos mostra o que os governantes vêem em
cada cidadão: não um semelhante, mas, sim, um
escravo.

Das injustiças praticadas contra o trabalhador
brasileiro vêm as maldições e as energias negativas que
pairam sobre nosso País. E mais uma vez, Sr. Presi
dente, o Livro de Deus já diz que não se deve escravizar
o homem, pois seu clamor está sempre diante de Deus
contra aqueles que lhe tiram e negam seu direito. Mais
do que seu direito, são milhões de cidadãos hoje no
Brasil sem acesso às coisas básicas para construir uma
cidadania plena porque o Governo, que está pronto para
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salvar as elites, que recebe tão bem os poderosos, juros à disposição dos credores, tudo isso feito pelo
não tem ouvidos para a multidão de deserdados e paraíso fiscal das Ilhas Cayman. Coitados desses
miseráveis que se multiplicam em progressão credores, necessitarT1"mais que o nosso povo!
geométrica. . Bem, Sras. e Srs. Deputados, o que não se

Não se trata de defender a implantação de um compreende é por que o Governo não apóia o que
governo teocrático, mas sim que haja uma radical e realmente o povo necessita, ou seja, a reforma
profunda mudança no modo de governar este País. tributária, a melhoria do salário mínimo, o atendi-
O povo brasileiro, Sr. Presidente, não suporta mais mento hospitalar decente, mais verbas para as
que suas prioridades sejam vilipendiadas e que em faculdades públicas, subsidiando programas sociais
nome de uma austeridade que não existe, o "tudo que tão bem fazem para a população e para o de-
pelo social" tenha, sido substituído pelo "tudo pela senvolvimento do País.
moeda" e pelo "tudo pelo FMI". Agora, o Congresso está todo mobilizado por

Atenção Brasil, daqui desta tribuna eu aviso essas CPls. Será que continuaremos fazendo muito
que o rei está nu e só os seus amigos bajuladores, barulho por nada? Não está passando da hora de
apadrinhados e cheios de cargos nada lhe disseram. sair do discurso da moralização e começarmos de
O Governo está imobilizado e incapaz de se livrar da fato um trabalho mais sério e profícuo, com ações
sua própria herança. eficazes e práticas que resolvam ou diminuam o

O povo lá fora também já viu. Este Governo, sofrimento do nosso povo?
tão novo e tão rejeitado, já acabou. Mas cabe a nós, Portanto, esta CPI é exemplar e simbólica.
Deputados, apontar caminhos. E o caminho é o Quero dizei', Sr. Presidente, que a investigação séria
diálogo, é a reconciliação, é ver o cidadão brasileiro e conseqüente irá desencadear um processo de
à imagem e semelhança de Deus, porque é este moralização do Poder Público e da administração fi-
homem que irá direcionar os principais investimentos nanceira do nosso País e permitirá ao povo
desta Nação. brasileiro sentir que ainda há esperança e que vale a

O que não conseguimos entender é o ma- pena continuar lutando por dias melhores.
rasmo em que a Câmara entrou depois da votação Sr. Presidente, ~astor De Velasco, quero finalizar
da CPMF, pois mais nada de relevante foi votado. meu pronunciamento citando palavras desse livro
Ficamos aqui discutindo requerimentos enviados sagrado que está a sua esquerda, em Isaías, 12:
pelo Supremo para processar colegas nossos, em Ai dos que decretam leis injustas, dos
vez de discutirmos assuntos mais relevantes e ne- que escrevem leis de opressão" para
cessários para a melhoria da vida do nosso povo. negarem justiça aos pobres, para arre-

E agora o Governo acena com mais uma novi- batarem o direito aos aflitos do meu povo, a
dade, que é o leaslng para residências populares. fim de despojarem as viúvas e roubarem os
Como pode um trabalhador que tem um salário de órfãos. .
forme arcar com mais uma despesa dessas, além de Era o que tinha a dizer.
correr o risco de, ficando sem emprego e não
podendo pagar esse aluguel, perder todo o parco Durante o discurso do Sr. Bispo Wan-
dinheiro que empregou e ainda voltar a morar de- derval o Sr. Severino Cavalcanti, 29 Vice-
baixo da ponte? Presidente deixa· a cadeira da pres(dência,

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que é ocupada pelo Sr. De Velasco, § 29 do
nosso Governo continua a ser generoso com o art. 18 do R,egimento Interno.
povo? Não. Continua a agir assim somente com os O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr.
poderosos, conforme divulga a Folha de S.Paulo: Presidente, peço a palavra para uma reclamação.
"Grupo Globo detém maioria dos títulos". ·Por quê? O SR. PRESIDENTE (De Velasco) - Tem V. Exª
Porque ela é a dona da mídia no Pats, e se não pa- a palavra.
gar os títulos, a viúva paga, ou seja,-o povo. Se não, O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (pT - RS.
vejamos. A Globo tem mais - atenção, Brasil - de 3 Reclamação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
bilhões de dólares na lista dos títulos do Bndes de dente, com base no art. 96 do Regimento Interno da
catorze captações no exterior. Casa, gostaria de apresentar à Mesa a seguinte re-

E o que pretende o Banco com essas operações? clamação.
Oferecer garantias na conversão da dívida para um Já estou no meu terceiro mandato como depu-
prazo de dez anos e vantagens, como dois anos de tado e foi costumeiro os gaúchos apresentarem-se
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no plenário com a cuia de chimarrão. E hoje o fiz por
um motivo muito especial: tentar demonstrar, protes
tando, que o valor do salário mínimo que o Governo
quer dar aos trabalhadores brasileiros não dá sequer
para um trabalhador gaúcho fazer uso de uma cul
tura da sua região, que é o uso do chimarrão.

O Deputado Severino Cavalcanti, Presidente da
Mesa que antecedia V. EXª, determinou à Assessoria
que mandasse que eu me retirasse, senão iria ordenar
o encerramento da sessão. Para não prejudicar os de
mais colegas que estavam inscritos, até mesmo pela
tradição do povo gaúcho de ser bem educado e re
speitador, retirei-me com minha cuia.

Eu, com meu chimarrão, o Deputado Paulo
Paim, com o leite, estamos aqui em vigília, protestanto
contra esse aumento do salário mínimo que o Govemo
quer dar aos trabalhadores. Aliás, precisamos nos ali
mentar para agüentar a barra desse nosso protesto.

O Regimento prevê a possibilidade de o Presi
dente encerrar a sessão no caso de grave tumulto
na sessão da Câmara dos Deputados. O Regimento
não especifica se pode mascar chiclete, tomar café
ou tomar chimarrão no plenário. Minha pergunta é a
seguinte: num momento delicado como este no País,
em que se quis fazer um protesto com o chimarrão e
não criar tumulto algum - ninguém do Rio Grande
do Sul quer criar tumulto, não é o nosso objetivo, ap
enas marcamos o nosso protesto contra essa
política do salário mínimo -, pode a Mesa da
Câmara dos Deputados determinar que eu me retire
do plenário com minha cuia? Por que o chimarrão
não pode ser usado neste recinto?

Esta é a reclamação que faço a V. Exª
Gostaria que o Deputado Severino Cavalcanti es
tivesse aqui para responder. Talvez S.Exa. não con
heça o povo do Rio Grande do Sul. O chimarrão faz
parte de nossa cultura. Ele é usado em qualquer
lugar. Quando usamos nossas bombachas e nosso
chimarrão é sempre. para prestar homenagem ao
nosso povo, não para criar qualquer tipo de pertur-
bação. .1

O SR. PRESIDENTE (De Velasco) - Nobre
Deputado Waldomiro Fioravante, embora o regi
mento não contenha restrição alguma, sabemos que
há um ato da Mesa que proíbe a alimentação no re
cinto do plenário. E há também o art. 73, que diz
que os Deputados deverão manter a ordem, o re
speito e a austeridade das sessões. Apesar disso,
de qualquer maneira, a Mesa acolhe sua recla
mação.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Sr.
Presidente, agradeço a V. Exª a informação, apenas

acrescento que o chimarrão é um chá. Nas
Comissões, serve-se café.

O SR. PRESIDENTE (De Velasco) - Pura
analogia, nobre Deputado. V. Exª conhece melhor
do que eu a lei.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - O ponto
central da minha indagação é se a Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados pode determinar minha reti
rada do plenário sob pena de ser encerrada a
sessão. O Regimento, a meu ver, apenas esta
belece que a sessão será encerrada em caso de
grande tumulto. O chimarrão, que faz parte da cul
tura do povo gaúcho, nunca foi ofensa para nin
guém, muito menos motivo de tumulto na Câmara
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (De Velasco) - A Mesa já
acolheu sua reclamação, nobre Deputado. V. Exª
sabe que não pode haver precedência, para que não
haja exageros, que normalmente acabamos por im
primir em qualquer situação.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Fico
agradecido, Sr. Presidente. .

O SR. PRESIDENTE (De Velasco) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado José Antonio para uma
Comunicação de Liderança, pelo Bloco PSB/PCdoB,
por três minutos.

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, em nome da Liderança do Bloco
PSB/PCdoB, inicialmente quero prestar minha soli
dariedade à luta que vem sendo travada pela votação
do projeto do salário mínimo no Congresso Nacional.

Não podemos entender como a Câmara dos
Deputados se demite de se manifestar sobre o as
sunto. Apresentado em 1995, o Projeto de Lei nº 001 ,
de autoria do Deputado Paulo Paim - comandante
dessa luta - teve deferido o requerimento de urgên
cia urgentíssima no ano passado. A ele e aos quinze
projetos apensados já foi oferecido parecer substitu
tivo pelo Relator, Deputado Pedro Eugênio, do PSB
de Pernambuco, na Comissão de Trabalho.

Havia, portanto, ampla possibilidade, diria
mesmo a obrigação, de a Câmara dos Deputados
manifestar-se sobre a matéria. Deixando de fazê-lo,
permitiu que se adotasse novamente, inconstitucion
alissimamente, o instituto da medida provisória, in
strumento dos maiores abusos cometidos pela
Presidência da República.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as ban
cadas do PSB e do PCdoB estarão presentes à vigília.
Estive aqui no início, na noite de ontem. O Deputado
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Gonzaga Patriota aqui esteve hoje e os Deputados
Ricardo Maranhão e Agnelo Queiroz virão à noite.

Sr. Presidente, o outro assunto diz respeito às
medidas adotadas pelo Governador do Rio Grande
do Sul, Olívio Dutra. As Lideranças do PMDB e do
PTB questionaram o ato de S.Exa., alegando que os
pactos devem ser cumpridos. Sr. Presidente, se há o
brocardo pacta sunt servanda - os pactos devem
ser cumpridos -, também há outro brocardo, tão an
tigo quanto este: rebus sic stantibus, se as coisas
continuarem como estão, e se for justo e correto,
deve-se cumprir aquele pacto.

Na condição de advogado, Sr. Presidente, não
tenho dúvidas de que é inteiramente viável qualquer
medida judicial ou não, de qualquer governo, que
não queira transferir recursos públicos diretamente
para empresa multinacional. Contrato de direito ad
ministrativo, ainda que aprovado pela Assembléia
Legislativa, necessita de finalidade legal. E não é fi
nalidade de nenhum governo, de nenhum Estado ou
Município, porque não há interesse público na trans
ferência direta de recursos para uma multinacional.
Senhor Presidente, é amplamente justificável a
posição do Governador Olívio Dutra, que tentou ne
gociar com a Ford, sem sucesso.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ficare
mos aqui em vigília.

O Sr. De Velasco, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Wal
domiro Fioravante, § 2º do art. 18 do Regi
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Waldomiro Fioravante) 
Dando continuidade ao Grande Expediente, tenho a
honra de passar a palavra ao nobre Deputado
Giovanni Queiroz, do PDT, pelo prazo de 25 mi
nutos.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
revisão do orador.) - Senhor Presidente, Deputado
Waldomiro Fioravante, Srs. Parlamentares em vigília
cívica neste plenário, Deputados Vivaldo Barbosa,
Paulo Paim, Waldomiro Fioravante, que agora pre
side esta sessão, Caio Riela, Antonio Carlos Biscaia,
Dr. Rosinha, manifesto a solidariedade de um Parla
mentar que vê em V. Exas. coragem e determinação
para mostrar ao País o quanto sofre o povo brasileiro.

Representam V. Exas. o Parlamento brasileiro.
Aqui está o reclamo maior de quem, na verdade, é
sensível às causas do trabalhador. Lamentavel
mente o aumento do salário mínimo deve ser ir
risório, vergonhoso, devido à falta de sensibilidade
deste Governo, que não mede limites para acudir

bancos falidos que roubam na jogatina diária e diu
turna das bancas oficiais do Governo, mas tem a
coragem de negar ao trabalhador um aumento
mínimo, para que ele possa ter uma vida mais digna.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que me traz
também a esta tribuna é o fato de que ontem fui
convidado pela Comissão Parlamentar de Inquérito
que investiga o Poder Judiciário a dar um de
poimento - e aceitei o convite. Lá estive fazendo um
relato da nossa atuação como Parlamentar do Par
tido Democrático Trabalhista, o PDT, na Comissão
Mista de Orçamento do Congresso Nacional, reali
zada há sete anos, quando, junto a Deputados do
PDT, do PT, do PSB e do PCdoB, lutei permanente
mente contra os abusos cometidos na construção de
prédios públicos brasileiros, ou em outras obras na
cionais, ou até em processos outros de fiscalização,
a exemplo das rodovias federais.

Há sete anos denuncio o superfaturamento de
obras públit.as no Brasil, particularmente no Poder
Judiciário e confesso que já não acreditava mais na
reação do Parlamento em relação ao assunto. Con
tudo, não tinha perdido o estímulo, porque a cada
ano eu remontava ao Orçamento inúmeras emendas
de cancelamento de verbas que entendia estarem
supervalorizadas ou que permitiriam, no futuro, o su
perfaturamento. Mas ontem me senti gratificado em
ser convidado pelo Senado para participar daquela
CPI e levar o meu testemunho, porque desde 1973
faço denúncias. A construção do prédio do STJ foi
manchete de capa da revista Veja, mostrando a
suntuosidade da obra e o superfaturamento por mim
denunciado.

Deputado Vivaldo Barbosa, não basta o super
faturamento para agredir o cidadão; a suntuosidade
agride na mesma proporção, na medida em que a
miséria aumenta a cada dia. E agora temos o teste
munho de V. Exas., que, em vigília, brigam por um
salário mínimo pelo menos mais justo para a sobre
vivência do cidadão. V. Exas. aqui presentes nesta
vigília cívica, que irá até amanhã, às 18h, provam
que os abusos cometidos por este Poder não podem
ser omitidos pelo Congresso Nacional, e as denún
ciàs devem ser feitas diuturnamente.

Deputado Waldomiro Fioravante, que preside
a sessão nesta tarde, temos feito denúncias de
inúmeras irregularidades na fiscalização de con
cessão de rodovias.

O descaramento do Dner era propor, por ex
emplo, que se pagassem 22 mil reais por
quilômetro/ano para se fiscalizar a concessão da ro
dovia, quando, na verdade, para a conservação de



Deixamos aquele plenário e nos dirigimos ao
Ministério Público Federal, que, quero aqui registrar,
foi muito competente.

Os Procuradores da República de São Paulo
mantêm contato telefônico permanente conosco.
Eles solicitaram maiores informações e eu remeti to
das que pudemos. Posso dizer que, na verdade, o
Ministério Público Federal fez um extraordinário tra·
balho, que pôde agora vir à tona, esclarecendo mel
hor os desvios, os desmandos e a roubalheira que
se praticam neste País, quando da construção de al
gumas obras públicas. Mas não posso generalizar,
até porque - e admito isso - vários prédios públicos
são construídos a preços compatíveis. Mas existe
uma enormidade de falcatruas praticadas.

Mas também há culpa do Poder Legislativo.
O Sr. Vivaldo Barbosa - Permite-me V. Exª

um aparte, Deputado Giovanni Queiroz?
O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Tem V. Exª a

palavra.
O Sr. Vivaldo Barbosa - Deputado Giovanni

Queiroz, hoje, quando pude verificar nos jornais o
depoimento de V. Exª na CPI do Judiciário, no
Senado Federal, senti-me pleno de orgulho por con
hecer V. Exª e tê-lo como amigo fraterno e compan
heiro de partido, mas, acima de tudo, por sua
coragem cívica em seu depoimento. V. Ex!! me fez
relembrar das suas tentativas anteriores de trazer,
num esforço isolado e solitário, para discussão re
sponsável na Casa esse tema, embora não tenha
obtido sucesso. Ontem, V. Ex!!, ao contrário dos ru
mos da CPI, trouxe um assunto mais chocante, mais
gritante, envolvendo obras faraônicas no Judiciário,
como, por exemplo, há alguns metros daqui, a con
strução do prédio do STJ. Foi V. Exª o Parlamentar
de coragem, de bravura cívica e de espírito público
elevado que há muito tempo condenou e chamou a
atenção para esse escândalo pela sua exuberância
faraônica fantástica, pelos metros quadrados dis
poníveis para cada Magistrado e para cada servidor
daquele palácio e pela luxúria do seu acabamento.
Confesso que nunca tive coragem de ir até Já para
não me indignar, assim como todos se indignam ao
colocar o pé naquele suntuário, e V. Exª teve. Ontem
V. Exª demonstrou o superfaturamento daquela
obra, mas, infelizmente, esse assunto não está entre
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rodovias destinam-se apenas 3 mil reais por tava na CPf, nobre Deputado, porque eu já estava
quilômetro/ano. E é suficiente, Deputado Vivaldo realmente descrente de tudo isso, quando vi votarem
Barbosa. Mas para fiscalizar a concessionária pa- calados aqueles que apóiam o Governo, acreditando
gam-se 22 mil reais; na Rio-Niterói, 150 mil reais por nos tecnocratas do Palácio que mandam para aqui um
quilômetro/ano para fiscalizar a concessionária. Orçamento já pronto e acabado, do interesse deles.

Lembro-me da luta de alguns companheiros, da Entendem, às vezes, na base do Governo, que não
qual também participei, quando da legislação que per- devem modificar aquilo que do Executivo vem. Muito
mitia a privatização dos ativos nacionais. Lembro-me bem.
do Deputado Vivaldo Barbosa neste microfone a gritar,
há cinco anos, contra essa entrega do patrimônio
público. Agora, estamos a ver o sucateamento desses
serviços, que não se prestam melhor do que o serviço
estatal ao cidadão; pior, muito pior eles se encontram.

Mas é um artifício para mais negar ao brasileiro
como um todo a condição de ter uma vida melhor.
Daí, passávamos pelos prédios do INSS, que re
queriam do Orçamento 450 reais por metro quad
rado, para reforma do prédio. Mas esse, naquele
momento - e denunciei isso há três anos -, era o
preço para se construir o prédio, segundo o CUB 
Custo Unitário Básico da Construção Civil -, indi
cado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil.
Caso se agregassem mais 40%, de PDI, de fun
dação, de terreno etc., teríamos o preço da con
strução do prédio.

Sobre abusos como esse, fizemos ontem tam
bém relato na CPI. Entendo que essa CPI vem ao
encontro de um anseio de todo o povo. Não pode
mos mais permitir o abuso, não só do Judiciário, que
é mais extravagante, sem dúvida nenhuma - e aí
está o caso do TRT de São Paulo, que denunciei em
1994 e, em 1995, reiterei a denúncia.

A nossa voz e a dos partidos de Oposição, na
Comissão de Orçamento, nem neste Plenário, não
tiveram eco quando aqui votamos recursos destinados
ao Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Re
solvemos fazer uma representação junto ao Ministério
Público Federal sobre o prédio de São Paulo e o de
Rondônia, uma exorbitância descomunal, vergonhosa.

Mostramos à Comissão Representativa de
1995, no Senado Federal, num discurso patético,
que o metro quadrado do granito, aqui em Brasília 
e levamos o jornal do dia -, custava sessenta reais o
granito mais caro. E lá em Rondônia já estavam pa
gando nessa obra 481 reais.

Mas isso, Deputado Vivaldo Barbosa, é apenas
um item daquela construção faraônica, irrespon
sável, superfaturada, vergonhosamente super
faturada. Não consegui sensibilizar os meus pares e
ainda dizia: "Será que algum dos senhores terá
coragem de enfrentar, amanhã, uma CPI para justifi
car o voto que estão dando agora?" E eu não acredi-
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as prioridades da CPI. Quando se anunciava a CPI, Dos apartes que recebi: percebo a condição
cheguei a proclamar: por que nós, Deputados e que temos de, nesta LDO que aqui já chegou, se-
Senadores, não começamos a dar alguns passos, mana passada, modificar a legislação e transformá-
atravessar algumas praças para ver o que aconte- la, dando nossa contribuição enquanto Parlamento
ceu com aquele prédio? Sabemos quem construiu
aquele prédio, e se houve superfaturamento, quere- para que não venhamos mais a conviver com os
mos saber quem foi beneficiado. Espero que a bra- abusos de custos de obras públicas.
vura cívica e patriótica de V. Ex!!, no seu depoimento Ouvi ontem, do Senador Pedro Simon, a von-
de ontem, ao colocar o dedo nessa ferida, tenha eco tade expressa de participar da 'reestruturação dessa
e tenha seguimento naquela Comissão. Eu, até pes- revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, no sen-
soalmente, vou procurar os bravos Senadores, ex- tido de darmos a contribuição necessária para que
traordinários companheiros, que' estão atuando seja ela uma legislação que realmente ,amplie a
naquela CPI, para que não desgrudem os olhos nossa condição de melhor fiscalizar as ações do Ex-
daquilo que V. ExA colocou nas mãos deles: o dever ecut!vo, do Judiciário e mesmo do Poder Legislativo.
de investigar o que aconteceu na construção do
prédio do STJ. V. Exª, com a sua atitude cívica de Entendo que este momento é importante para
ontem, sem dúvida alguma, encheu-me o P!3ito de o Brasil, porque houve, por parte do Senado, do
orgulho. Fez-me lembrar também o elevado espírito próprio Presidente daquela Casa; o Senador Antonio
público em todas as ações de V. Ex!! no Congresso Carlos Magalhães, 'coragem de enfrentar o Ju-
Nacional. diciário. Eu tinha á impressão até de que este Parla-

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Muito obrigado, mento não tinha coragem dE;t enfrl=lntar o Poder Ju-
Deputado Vivaldo Barbosa, pela forma carinhosa com diciário.
que se pronuncia em relação a minha atuação nesta Às vezes sentia-me uma voz única, querendo
Casa. Mas quero dizer a V. Exª que essa minha atitude denunciar o Poder Judiciário, denunciando juízes do
foi e é inspirada na bravura de tantos outros, como meu Estado, o Para, como fiz ontem, mais uma vez.
V. Exª, que têm assumido, com coragem, a defesa in- O Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
transigente da cidadania e deste País como um todo. Deputado Paulo Paim, no dia 22 publicou no Diário

Quero dizer que, ainda mais jovem do que V. de Justiça do Estado o resultado de um concurso
Exll no Parlamento, muitas vezes pude espelhar-me para juízes. No dia 26, acata recurso de alguns can-
nos gestos corajosos de V. Exª em defesa do didatos que estavam em pior classificação, recurso
homem que represento aqui nesta Casa. esse que já havia sido recusado pela pomissão de

Na verdade, Senhor Presidente, Srs. Deputados, provas, e muda a regra do jogo, 'modifica o edital,
os vícios não são gerados no Parlamento. Os vícios do privilegiando - interessante - duas candidatas que,
Orçamento e os vícios que levam 'ao superfatura- coincidentemente, eram filhas de" duas desembar-
mento, sem dúvida alguma, têm aqui a sua passagem gadoras. O resultado já havia sido, publicado! É
e o seu aval, mas originam-se no órgão que projeta o como se o Vasco tivesse feito um gol num jogo con-
custo da obra e que, ao colocar no Orçamento, remete tra o Flamengo, ou este time naquele, e, terminado o
para o Congresso Nacional sem nenhum parâmetro. jogo, a regra fosse modificada: quem faz o gol não

Nós, do PDT, já tentamos - e eu já tentei -, as- ganha mais, vai ganhar quem levou o gol. É uma
sim como o PT e o PSB também, estabelecer na Lei vergonha, mas é essa a Justiça do meu estado, la-
de Diretrizes Orçamentárias parâmetros, artigos que mentavelmente. É claro que não me refiro ao todo,
regulamentem os custos' de obras públicas. temos juízas e juízes decentes, corajosos, compe-

Tenho, insistentemente, apresentado emendas tentes.
em nome do meu partido, com apoio da nossa assesso- Uma vez o Poder Judiciário do meu estado quis
ria legislativa, para dar àquela lei condição de inibir me processar porque eu disse acreditar que no Brasil
esses atos e esses avanços que procrastinam a receita. 50% dos juízes não faziam jus à função que exerciam

Lamentavelmente, a maioria sempre vence, e e não tinham responsabilidade com a defesa dos inter-
fica então este Poder desarmado, assim como ficam esses do País. E disse que no meu estado esse índice
desarmados os Ministérios e a própria Presidência talvez chegasse a 70%. Quiseram me processar.
da República, porque passa esse comando a ser Eu até mandei colher algumas informações so-
dos tecnocratas de terceiro plano, que articulam com bre juízes do meu estado. De repente, em menos de
os órgãos executores e enviam para cá uma peça trinta dias, já havia praticamente 400 folhas de, denún-
faraônica, uma peça de fantasia, que é o Orçamento cias. Mas o processo não veio, para que eu pudesse
da União. Daí nossa preocupação. mostrar a minha preocupação. Talvez eu tenha errado
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no percentual de 70%, poderiam ser 68% ou até
85%. ,Essa é uma av;;lIiação subjetiva que faço. En
vergonha-me a ação do Poder Judiciário, cujos
juízes não param na Comarca. Os juízes não de
spacham, são preguiçosos, às vezes incompetentes.
E ficamos aqui a ver o cidadão sem direito de viver
com dignidade.

Trago à Casa ,nesta tarde pelo menos a felici
dade de ver resgatada' uma luta de tantos anos que
travávamos na Comissão de Orçamento, no plenário
desta Casa, em outras comissões, em outros momen
tos, quando denunciávamos o superfaturamento de
obras, uma sangria que se praticava contra o País.

Há pouco falava o Deputado Bispo Wanderval
sobre as ações do Banco Central, a negligência dos
seus representantes, dos seus gerentes, que não
querem vir depor, não querem dizer a verdade. Quero
fazer uma derivação, para fazer uma análise simples.

Nobre Deputado Waldomiro Fioravante, será que
alguém do Governo tem condições de explicar como a
dívida interna pode passar de 60 bilhões para 400 bil
hões, em quatro anos? Este País passou a dever 340
bilhões a mais em quatro anos! São 83 bilhões por
ano! E o que se construiu com esses 83 bilhões por
ano? Citem uma universidade, uma rodovia impor
tante, uma ferrovia, uma hidrovia, um grande aeroporto.

Falem-me de alguma obra que justificasse pelo
menos 5% dos 83 bilhões. Não existe. E o povo
brasileiro, como é que fica, vendo o Governo gastar,
o desemprego aumentar, a criminalidade crescer,
um sistema precário de atendimento de saúde e a
educação falida? Tecnologia e pesquisa já não ex
istem mais. Nossos cérebros estão deixando o Brasil
porque aqui recebem um salário de fome. A Em
brapa, que tanta contribuição já deu, já não pode dar
mais, porque os seus profissionais também estão deix
ando o País, sem estímulo para trabalhar, nem o in
strumentaI para lhes permitir avançar na pesquisa.

Vamos ficar à deriva, dependentes dos países
mais desenvolvidos para a importação da tecnologia,
da biotecnologia? Sucatearam o setor produtivo in
dustrial e rural, venderam os ativos nacionais, nos
sas telecomunicações, nossas siderúrgicas, entre
garam nosso transporte de cabotagem. Não con
struíram nada, mas gastaram 83 bilhões por ano. Eu
queria que alguém do Governo me explicasse que
política foi essa e quem é o responsável por ela.

Denunciei a ponte rodoferroviária sobre o rio
Paraná, comparando a obra com a de outras pontes
construídas pelo Brasil afora e também aqui do lado,
no Uruguai e na Argentina, onde uma ponte de 40
quilômetros ficou por 1 bilhão. A nossa, de 2.200

metros, custou 610 milhões" com o preço do metro
construído oito vezes mais caro. "É uma ponte
rodoferroviária", vamos então aumentar o preço.
"Ah, não, tem uma lâmina d'água de 50 metros no
rio Paraná", aumentamos mais o preço, mas não
chegaríamos ao valor pago.

Pior do que isso, 610 milhões foi ci preço final.
O preço inicial calculado era de 760 milhões.

Esse valor caiu para 610 porque denunciamos o su
perfaturamento, que ainda assim continuou., Mas
quem será responsabilizado por isso? Quem vai re
sponder por esses 150 milhões a mais que haviam
sido calculados no custo daquela ponte? Ninguém.
Fica por isso mesmo?

Aumentam o nosso endividamento interno em
340 bilhões de reais e fica tudo por isso mesmo?
Esse endividamento serviu para quê? Para dar esta
bilidade à moeda? E agora? É esse o preço que
temos de pagar para ter uma moeda estável? É pre
ciso gerar desemprego e desativar os setores produ
tivos rural e urbano? Até quando?

A CPI do Judiciário, sem dúvida alguma, é fun
damentai para que possamos rever a estrutura do
Judiciário deste País. E essa CPI abrirá espaço para
a discussão de outras obras superfaturadas e o
sistema de votação ~ aprovação do Orçamento da
União neste Congresso. Tenho certeza de que
caminharemos para uma CPI do endividamento
brasileiro, interno e externo, porque aí também
avançamos. A dívida aumentou de 135 bilhões para
242 bilhões, além de termos amortizado, em juros e
principal, mais 112 bilhões nesses quatro anos.

Alguém precisa explicar tudo isso. Alguém tem
de ser responsabilizado pelo sucateamento do
Brasil, pela desesperança gerada, pejo infortúnio le
vado a tantas famílias, que já não têm mais esperança
pela insegurança generalizada.

Daí, Senhor Presidente, estarmos somando a
nossa voz à daqueles companheiros que estão aqui
de vigília, na defesa de um salário mínimo de pelo
menos 180 reais.

Estamos solidários com esses companheiros,
na certeza de que o Governo deste País, que pod3
entregar 340 bilhões de reais para o setor financeiro
especulativo, para aqueles que vivem da jogatina ofi
cializada neste Pais, não tem autoridade moral para
negar ao trabalhador brasileiro um salário mínimo de
pelo menos 180 reais por mês.

Essa atitude é uma agressão ao direito do ci
dadão poder pensar que ele e seus filhos vão ter o
que comer no dia seguinte.
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Este Governo, Senhor Presidente, não tem
autoridade moral para negar isso, porque não nega
dinheiro para banqueiros. "São bilhões de reais para
socorrer bancos falidos .,que arriscam nas jogatinas
diárias das Bolsas de Valores, e o trabalhador
brasileiro nada tem a ver com isso.

Que eles assumam seus próprios riscos, porque,
quando ganham bilhões de reais, não devolvem aos
cofres do Banco Central o ganho fácil da jogatina ofi
cializada no País, não devolvem aos cofres públicos
federais o dinheiro fácil ganho com os juros altos prati
cados pela agiotagem oficializada no País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldomiro Fioravante)
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio Carlos
Biscaia, do PT do Rio de Janeiro.

S. Ex!! disporá de 25 minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs.
Deputados, pela segunda vez desde que assumi o
mandato, estou no Grande Expediente para uma
manifestação que significa, mais do que conscienti
zação, reflexão.

Não há dúvida de que a mesma elite dirigente que
controla o País há mais de 100 anos, em toda a era re
publicana, ou, para alguns, há 500 anos, desde o desco
brimento, vangloria-se de que o País é a oitava
economia do mundo e de que o processo de globali
zação exige a manutenção dessa política nefasta neoIiberal
para, assim, merecer a confiança dos organismos inter
nacionais que integram uma orejem ee.gnÇlmico-fi
nanceira intemacional dominadora e perversa, que in
tervém política, econômica e militarmente em todo o
mundo.

Essa "nova ordem" econômica arvora-se unilateral
mente no papel de polícia do mundo e viola o Direito
Internacional, como no ataque à Iugoslávia. A injusti
ficável intervenção das forças militares da Otan, por
inspiração desses organismos que dominam todo o
mundo, está provocando matança indiscriminada de
civis iugoslavos e dos próprios kosovares, além
de atingir outros países que fazem fronteira com a
Iugoslávia.

A realidade socioeconômica do Brasil, com ex
tensão continental, com 160 milhões de habitantes,
revela uma excessiva e crescente desigualdade e
concentração de renda, provocando intoleráveis
níveis de violência nas grandes cidades e na área
rural, tendo como marca a impunidade.

O Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo em
concentração de renda. Poucos detêm toda a ri-

queza deste País, enquanto Iil imensa maioria vive
nesse estado de pobreza e miserabilidade.

Os índices crescentes de desemprego já al
cançam, somente na Grande São Paulo, mais de
18% da população economicamente ativa, o que sig
nifica 1 milhão e 700 mil pessoas sem salário.

Hoje se toma conhecimento de uma nova
ofensa à classe trabalhadora, aos pensionistas e
aposentados do País com o humilhante aumento de
6 reais no salário mínimo, passando pará R$136,00,
quando, por preceito constitucional, deveria estar
fixado em R$821 ,24.

Presto minha homenagem aos deputados que
estão na vigília de protesto contra mais essa atitude
do Governo.

Ante esta brutal e perversa realidade do de
semprego, deve ser repetida para todo o País a in
dagação formulada pela CNBB durante a Campanha
da Fraternidade deste ano: "Sem trabalho... Por
quê?'~. Qual a justificativa para que os níveis de de
semprego alcancem percentuais tão elevados no
País?

Da nefasta política neoliberal resulta ainda a
total entrega do nosso patrimônio público, ating
indo questões que envolvem a própria soberania
nacional.

Foram entregues a Vale do Rio Doce e o Sistema
Telebrás, num processo vergonhosamente comemorado
por autoridades do Govemo. Ao mesmo tempo, in
augurou-se um sistema de venda das nossas estatais
para estatais estrangeiras com recursos públicos do
BNDES.

Neste memento, Sr. Presidente, sflS e Srs. DeputaOOs,
tenta-se a destruição do Sistema Eletrobrás, com a di
visão das Centrais Elétricas de Fumas. Felizmente,
numa primeira reação em que houve a mobilização de
todas as forças comprometidas com os verdadeiros in
teresses do nosso País, impediu-se, através de medida
judicial, o processo de divisão de Fumas. ; .

Igualmente, estão ameaçados o Banco do
Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Petrobrás, o
que exige reação prontá de'toda a Nação brasileira.

No Estado do Rio de Janeiro, Sr. Presidente, o
caso da privatização do Banerj é um verdadeiro
escândalo. Foram aplicados 3 bilhões de reais
através do Banco Central, não se sabendo de quem
partiu a autorização para que esses 3 bilhões de
reais saneassem o antigo Banco do Estado do Rio
de Janeiro no período da intervenção do Grupo
Bozano, Simonsen', como exigência do futuro com
prador, o Banco Itaú, privado, que declarou que só
compraria o Banerj se este estivesse inteiramente
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saneado. E assim foi feito. O Governo Federal o
saneou para entregá-lo a uma instituição privada. E
esses 3 bilhões de reais, até agora, não se sabe de
que maneira foram autorizados.

A referência a essa política, feita por diversos
oradores na tarde de hoje, indica que há quase
unanimidade. Fiquei até perplexo ao verificar esse fato.
Estiveram aqui os Deputados Bispo Wanderval, do PL,
Giovanni Queiroz, do·PDT, e fui surpreendido com a
manifestação do Deputado Saulo Pedrosa, do PSDB
da Bahia, e com o aparte do Deputado Severino
Cavalcanti. Quem chegasse naquele momento à
Câmara dos Deputados verificaria que diversos seg
mentos de todos os partidos estão gritando, insur
gindo-se contra esse estado de coisas. São os mais di
versos partidos. Só que essa reação não pode ficar
apenas no discurso, pois no momento do voto as
forças de sustentação política do Governo modificam
sua postura e votam como cordeirinhos atendendo às
determinações que partem do Planalto Central. Isso é
inadmissível.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, essa si
tuação de tensão tem provocado o aumento da
violência e da criminalídade. Não há dúvida. Cresce
o poder do narcotráfico e já se vê a banalízação da
violência. Ocorrem extermínios nas periferias das
grandes cidades. Os índices de homicídio na cidade
do Rio de Janeiro são dos mais elevados em todo o
mundo e se aceita o fato já como uma banalízação
da violência e é quase que passivamente aceito
pelos cidadãos.

No interior dos presídios, como o Bangu 111, no
R.io de Janeiro, por exemplo, ocorre apreensão de
armas e de drogas. No Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro, todos sabem, e nunca se procurou
coibir isso efetivamente, temos uma porta de entrada
de armas e drogas em nosso País.

A situação de gravidade em termos de violên
cia e criminalídade não se restringe ao meu Estado
do Rio de Janeiro ou a São Paulo. São notórias as
dificuldades e a violência no Estado de Alagoas.
Neste último final de semana, a convite do Sindicato
dos Bancários do Estado do Ceará, desloquei-me
para Fortaleza, para participar do movimento da ci
dadania contra a violência e lá constatei, com certa
perplexidade, que também no Estado do Ceará a
criminalidade alcançou níveis insuportáveis. Verifica
se criminalidade em todos os níveis: a praticada
pelas forças policiais, pela bandidagem, a pisto
lagem política, de que é exemplo marcante o as
sassinato do Prefeito de Acaraú e em que estão en
volvidos e indiciados o vice-prefeito, um deputado

estadual e um deputado federal no pleno exercício do
seu mandato.

Essas questões revelam a violência e a crimi
nalidade como resultantes do contexto social e
econômico do País, mas também como decorrência
da impunidade, que é a marca que difere a situação
reinante no Brasil de outras nações do mundo.

A criminalidade, entretanto, não é privilégio
das pessoas que ocupam os chamados grupos
marginalizados. A experiência demonstra que as
classes sociais mais favorecidas são praticamente
imunes à repressão penal, livrando-se com facili
dade em todos os níveis, inclusive e principalmente
através da corrupção.

Neste ponto, sempre assinalo aquela que tem
sido uma das bandeiras que sempre levantei: a imu
nidade parlamentar. Mais uma vez, pelo que se
sabe, não foi possível à Câmara dos Deputados
votar um dos dois projetos que já estão prontos
para votação, um originário do Senado e outro de
uma Comissão Mista, o que poria fim definiti
vamente a esse odioso privilégio da imunidade
parlamentar.

Nos dois últimos meses, assistimos neste
plenário à unanimidade na rejeição de autorização
de licença para o Supremo Tribunal Federal proces
sar deputado. A maioria dos casos, é verdade, re
laciona-se com a imunidade material, que tem de ser
preservada e sequer deveria ter sido submetida à
nossa apreciação. Se se trata de imunidade de
manifestação, palavra e voto, esta Casa deveria sim
plesmente devolver a solicitação ao Supremo Tribu
nal Federal, mas para alguns casos graves de
crimes comuns - seqüestro, estelionato e peculato 
a autorização foi igualmente rejeitada pela grande
maioria da Câmara dos Deputados.

A prática tem demonstrado, e a minha ex
periência de 28 anos como Promotor de Justiça
sempre constatou, que os habitantes dos bairros po
bres e das favelas é que estão na mira do aparato
policial-judiciária-repressivo e são alcançados pelo
sistema da persecução penal.

Por outro lado, aqueles que cometem crimes
no mundo dos negócios e nas funções públicas se
quer são considerados criminosos, é a chamada
criminalidade do colarinho branco.

Neste caso, os níveis de impunidade são
quase absolutos. A impunidade no Brasil apre
senta nív~is elevados com relação à chamada
criminalidade convencional, aparente, aquela que



18666 Sábado 1 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

é visível, como os homicídios, roubos e seqüestros.
Só para dar, ainda, um exemplo do Rio de

Janeiro, no ano de 1998, foram praticados na ci
dade cerca de 5 mil homicídios, sendo um grande
percentual, quase 80%, de autoria absolutamente
ignorada. E desses quase 5 mil homicídios,
aqueles submetidos a julgamento são em número
inferior a 5%.

Quanto à criminalidade do colarinho branco,
em que se incluem as fraudes bancárias, financei
ras, fiscais, a sonegação e a corrupção, posso
assegurar que a impunidade é absoluta. Quase que
se vê. Basta que se verifique uma estatística em
qualquer órgão do Poder Judiciário em todo o País.
Os escândalos que se sucedem contra o sistema
econômico-financeiro, com envolvimento de inte
grantes do Governo, vêm se tornando cada dia mais
freqüentes. Assumem, entretanto, as autoridades
ares de indignação, erigindo-se à categoria - e con
siderando-se -, de cidadãos acima de qualquer
suspeita, impedindo até uma atividade investi
gatória.

A prática não é nova em nosso País. Ela re
monta à ditadura militar. A explosão do Riocentro e a
do Monumento aos Trabalhadores em Volta Redonda
são exemplos marcantes nesse sentido. Permanece
ainda nos escândalos dos bancos Econômico, Bamer
indus e Nacional, nas privatizações lesivas ao pa
trimônio público, no caso da chamada "pasta rosa" e
Ilhas Caimã, a que se ligam o grampo telefônico da
Polícia Federal e o grampo da venda do Sistema Tele
brás.

Encontramo-nos, no momento, diante de um
escândalo já mencionado inúmeras vezes nesta
Casa, e até no dia de hoje, o dos bancos Marka e
FonteCindam, causando, ao que se sabe, prejuízo
de 1 bilhão e 500 milhões ao País. Há notícia de que
o ex-proprietário admitiu a prática de pagamentos,
num montante de 500 mil dólares mensais, a inte
grantes da cúpula do Banco Central pela compra de
informações privilegiadas. A pronta ação do Min
istério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro,
que realizou diligência autorizada judicialmente e
com o amparo da Polícia Federal para elucidação de
tão graves fatos, foi objeto de reação autoritária do
Sr. Presidente da República.

Em Lisboa S. Exª manifestou críticas ao Min
istério Público Federal, alegando que estava vendo
na ação legítima dos Procuradores da República a
volta do arbítrio. A reação do Sr. Ministro da Justiça
proibiu os agentes da Polícia Federal de, daqui para
a frente, acompanharem as diligências do Ministério

Público. E inicialmente até uma reação de de
sagrado do Procurador-Geral da República, que
acabou apoiando a ação dos Procuradores da
República.

De fato, Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados,
o Brasil está vivendo um estado de violência cres
cente, a violência de um salário mínimo vergonhoso
e aviltante - mais uma vez, minhas homenagens ao
Deputado Paulo Paim, símbolo em todo o País da
luta pela fixação das condições condignas de um
salário mínimo, para que se dê ao trabalhador con
dições de sobrevivência. Essa medida provisória
baixada, de que se teve notícia no dia de hoje, é
uma violência praticada contra toda a classe trabal
hadora em nosso País.

Há a violência do desemprego, a que já me
referi; a violência de falta de saúde e educação
para o povo brasileiro; a violência da ausência de
plena cidadania; a violência convencional, que
rouba, estupra e trafica em nosso País; a violên
cia desta outra criminalidade a que me referi, que
é a criminalidade não aparente das grandes
fraudes, dos desvios de recursos, das privati
zações lesivas ao patrimônio público e da cor
rupção, que invade todos os segmentos da admin
istração pública. É essa violência da corrupção
que já alcança o Palácio do Planalto e que vem
destruindo e corroendo a Nação brasileira.

É preciso, Sr. Presidente, Sras e Srs. Depu
tados, impedir que a violência, em todas as suas
formas, prossiga. É indispensável que finalmente
tenhamos a prevalência dos valores éticos. Mas
aqui, neste momento, é indispensável também que
as instituições todas assumam sua responsabili
dade nesse contexto.

É muito fácil criticar-se exclusivamente o Poder
Executivo, este Governo que tão graves prejuízos tem
causado à Nação brasileira. É indispensável que o
Parlamento, em sua forma ampla - a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal -, passe a agir, cum
prindo seu papel, rejeitando medidas provisórias que
sejam atentatórias ao povo brasileiro, assegurando um
salário mínimo digno, cumprindo seu papel de ver
dadeira representação do povo brasileiro. É indis;pen
sável também que o Poder Judiciário cumpra seu pa
peI. Está se sentindo acuado numa CPI que investiga
casos de corrupção. Está um pouco assustado até
com a reforma que se propõe, mas o que a cidadania
quer e espera é que o Poder Judiciário cumpra seu pa
pei: reparar a lesão a todos os direitos individuais. O
maior agente de lesão aos direitos neste País é o
Estado, é o Governo Federal, e o Poder Judiciário de-



O SR. PRESIDENTE (Waldomiro Fioravante)
Encerro a sessão, convocando outra para a próxima
segunda-feira, dia 3, às 14 horas.
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veria assumir seu papel, rejeitando fixações abusi- projeto foi aqui apresentado em maio de 1995. Esta-
vas, inconstitucionais, de confisco salarial dos mos chegando em maio de 1999, estamos indo para
aposentados e servidores e assim por diante. outro milênio, e nesse milênio, no dia 1Q de maio, o

Decidi deixar o Ministério Público e ingressar trabalhador não terá um salário mínimo digno.
na vida política depois de 28 anos como Promotor O requerimento de urgência foi aprovado,
de Justiça e, já no final da minha exposição, mani- repito, como aqui repito diariamente. E, ao longo de
festo minha confiança absoluta nos propósitos e nas meses, não veio a Plenário - requerimento esse
propostas do Partido dos Trabalhadores. Não tenho aprovado por unanimidade.
dúvidas de que fiz a opção correta por um partido que Sr. Presidente, como V. Exª bem expôs, que
significa verdadeiramente a defesa daquilo que é de forças ocultas são essas que têm tanta capacidade
melhor interesse para todo o País. Um partido efeti- de influenciar este Plenário, que não permitem que
vamente comprometido com as reais transformações matéria de grande apelo venha a ser apreciada por
sociais, econômicas e políticas do nosso País. esta Casa?

Às vésperas do dia do trabalhador, que, mais Deputados Vivaldo Barbosa e Waldomiro Fio-
uma vez, foi humilhado com a fixação desse salário ravante, que aqui estão neste momento, o meu
mínimo, a reação parece ser mínima, Deputado gabinete - e creio que os de V. Exas também - está re-
Paulo Paim, alguns de nós ficamos aqui apoiando o cebendo centenas de telegramas de solidariedade à nossa
Deputado Waldomiro Fioravante nesta vigília. vigília, que irá permanecer aqui, sim, até amanhã.

Neste momento conclamo o povo brasileiro e As pessoas não entendem e perguntam: por que
faço uma profissão de fé nesse povo para que, unido a Câmara não vota, qual o problema? E V. Exª expôs
e mobilizado, passe a dar um basta à violência em muito bem a situação, Deputado Waldomiro Fio-
todas as suas formas existentes em nosso País e ravante, agora presidindo os trabalhos. Esta Casa não
continue sua luta pela verdadeira transformação da vota o projeto do salário mínimo porque aquilo que V.
Nação brasileira, uma Nação em que prevaleçam os Exª bem disse é a pura verdade: inúmeros deputados
princípios da liberdade, da igualdade e da Justiça. não querem que a população lá fora saiba que o painel

Muito obrigado, Sr. Presidente. registrará o seu nome, e eles querem manter o salário
O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a e o interesse - eu diria direto - de 100 milhões de

palavra para uma reclamação. brasileiros totalmente congelados.
O SR. PRESIDENTE (Waldomiro Fioravante) - Faço essa reclamação dizendo a V. EXª que

Tem V. Exª a palavra. nossa vigília vai continuar hoje e amanhã. Termina a
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Reclamação. vigília, mas não termina a batalha; não termina mesmo

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para uma re- a guerra em defesa do trabalhador, do aposentado e
clamação baseado no art. 96, que V. Exª muito bem do servidor. Vamos continuá-Ia na próxima semana.
discorreu no momento em que estava no plenário. Vamos tentar, na terça-feira, no Colégio de
Deputado Waldomiro Fioravante, em primeiro lugar Líderes, de uma vez por todas, demovê-Ios dessa
quero cumprimentar V. Exll , que está presidindo os posição e fazer com que a matéria venha a Plenário.
trabalhos, que muito orgulha nosso Estado, o Rio Sabendo que V. EXª entendeu o sentido da nossa
Grande do Sul, pela sua história tenaz, de muita reclamação, eu me sinto contemplado com sua posturat
coragem e muita qualidade nos argumentos em de- Era o que tinha a dizer e o meu muito obrigado.
fesa dos trabalhadores, dos aposentados, dos servi- O SR. PRESIDENTE (Waldomiro Fioravante)-
dores e do homem do campo, do qual poucos se Nobre Deputado Paulo Paim, a Mesa recebe sua re-
lembram. Aqui fica esse registro. clamação e, desde já, determina que seja proces-

Minha reclamação, Sr. Presidente, não poderia sada, nos termos do Regimento, para as devidas
deixar de fazê-Ia neste momento, última oportuni- conclusões legais.
dade que terei antes do dia 1Q de maio, que é VI - ENCERRAMENTO
amanhã. Quero que fique registrado nos Anais da
Casa que este Parlamentar se sentiu muito prejudi- O SR. PRESIDENTE (Waldomiro Fioravante) -
cado pelo fato de a Mesa não ter cumprido o Regi- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente

sessão.mento Interno.
Sei que não é de responsabilidade de V. Exª

Sei também que V. Exª reclamou tanto quanto eu
no plenário, mas os Anais terão de escrever que o
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AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASe DE RECEBIMENTOO DE

EMENDAS OU RECURSOS

1- Emendas

Prazo de 5 sessões para apresentação de emendas
(Art. 216, § 1° do Regimento Interno)

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 4/99 (MAGNO MALTA) - que incluí' inciso no' art.
66 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. .

ÚLTIMO DIA: 03-05-99

N° 7/99 (MILTON TEMER) - que acrescenta incis'o ao
art. 246 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

DECURSO: 3° DIA
ÚLTIMO DIA: 05-05-99

li· Recurso

2.1 PELA INADEQUAÇÃO FH~i'::',i\lCEIRA E/8U
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

N° 3.237/97 (VALDIR COLAnO) - Dispõe sobre
incentivo fiscal a entidades filantrópicas.
(Apensados: PL 'n° .3.286/97, do Dep. Feu
Rosa e PL n° 3,506/97, do Dep. João
Pizzolatti).

ÚLTIMO DIA: 03-05-99

N° 3.713/97 (SERAFIM VENZON) - Dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados aos móveis em geral.

ÚLTIMO DIA: 03-05-99

SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos
do artigo 137, § 1° do f RI. ! Prazo para
apresentação de rec,urso artigo ·1'37, § 2° (05
sessões). A seguinte proposição:

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 07-05-99

N° 15/99 (PAULO LIMA) - Regulamenta a
constituição orgânica e funcional das 'Juntas
Eleitorais.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 07-05-99

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:
COMISSÃO· ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3°·
combinado com ART. 132, § 2°

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETO DE LEI:

N° 3.736/97 (SENADO FEDERAL) • Dispõe sobre a
identificação e publicação do estado de
conservação das rodovias federais, e dá outras
providênicas.

DECURSO: 1° DIA
ÚLTIMO DIA: 07-05-99

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS
TERMOS DO ART. 144)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1° INTERPOSiÇÃO DE
RECURSO: ART 58, § 3° combinado com
ART. 132, § 2°

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE

- Maio de 1999-

03 2a·feira 15:00 Pastor Jorge
15:25 Geraldo Simões
15:50 Silas Cãmara
16:15 Rubens Furlan
16:40 Pauderney Avelino
17:05 Nelson Marquezelli
17:30 Celso Giglio
17:55 Dino Fernandes
18:20 Marcos Cintra

04 3a-feira 15:00 Agnaldo Muniz
15:25 Airton Dipp

05 4a-feira 15:00 Alceu Collares
15:25 Affonso Camargo
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OS 53 ·feira 15:00 Maria Elvira 20 53 ·feira 15:00 Romel Anizio
15:25 André Benassi 15:25 Antonio Paloccí

07 6a-feira 10:00 Fernando Coruja 21 S3·feira 10:00 Júlio Redecker
10:25 João Caldas 10:25 Marcos Rolim
10:50 Marcelo Castro 10:50 Nicias Ribeiro
11:15 Alberto Goldman 11 :15 Jaques Wagner
11 :40 Jaime Martins 11:40 Ricardo Berzoini
12:05 Zulaiê Cobra 12:05 Cabo Júlio:-
12:30 Arlindo Chinaglia 12:30 Angela Guadagnin
12:55 Manoel Castro 12:55 Jorge Khoury
13:20 B. Sá 13:20 Eliseu Moura

10 Za·feira 15:00 Germano Rigotto
24 2a·feira 15:00 Vanessa Grazziotin15:25 Cesar Bandeira

15:25 José Priante15:50 José Ronaldo
16:15 Paulo Delgado 15:50 Marcos Afonso

16:40 Luiz Bittencourt 16:15 Sampaio Dória

17:05 Salvador Zimbaldi 16:40 Dr. Benedito Dias

17:30 Sérgio Novais 17:05 Djalma Paes

17:55 Alberto Fraga 17:30 Julio Semeghini

18:20 Pinheiro Landim 17:55 Dino Fernandes

11 3a·feira 15:00 Airton Cascavel 18:20 Paulo Uma

15:25 Aroldo Cedraz
25 3a·feira 15:00 Joaquim Francisco

12 4a·feira 15:00 Armando Abílio
15:25 João Fassarella

15:25 Nice Lobão 26 4a·feira 15:00 Wilson Santos
13 5ii1-feira 15:00 Elcione Barbalho 15:25 Geovan Freitas

15:25 Antonio Cambraia
27 5a·feira 15:00 João Magno14 63 ·feira 10:00 Fernando Ferro

10:25 Paulo Kobayashi 15:25 Feu Rosa

10:50 Joel de Hollanda
11 :15 Luciano Castro 28 Sa·feira 10:00 Osvaldo Reis
11:40 Bispo Rodrigues 10:25 Darcísio Perondi
12:05 Inaldo Leitão 10:50 Almeida de Jesus
12:30 Augusto Franco 11:15 Almir Sá
'12:55 Luiz Antonio Fleury 11 :40 Coriolano Sales
13:20 Paulo Mourão 12:05 Osvaldo Biolchi

17 23 ·feira 15:00 Fernando Zuppo 12:30 Márcio Reinaldo Moreira
15:25 Luiz Sérgio 12:55 Flávio Derzi
15:50 Babá 13:20 Nair Xavier Lobo
16:15 Sérgio Carvalho
16:40 Gástão Vieira 31 2a·feira 15:00 Uno Rossi
17:05 José Melo 15:25 Nilson Mour~~

17:30 Marisa Serrano 15:50 Esther Grossi
17:55 Sérgio Reis 16:15 Paulo Octávio
18:20 Antônio do Valle 16:40 Márcio Matos

18 33·feira 15:00 Arthur Virgílio 17:05 Freire Júnior
15:25 Mendes Ribeiro Filho 17:30 AAlfub Cabs I<'!:x'x:jerReis.

19 4a·feira 15:00 José Thomaz Nono 17:55 Antônio Feijão
15:25 Almerinda de Carvalho 18:20
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I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E,
POLlTICA RURAL

AVISOS

COMISSÃO DA AMAZÔNIA EDE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AV I S OS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

PROPOSIçõES SWElTAS A RECEBIMENTO Decurso: 5e dia
DE EMENDAS (5 SESSÕES) Último dia: 03/05/99

Decurso: 2e dia
Último dia: 06105199

Projetos de lei (art. 119, I e § 1!!)

PROJETO DE LEI N2 3.634193 - do Sr. Valdir Colatto - que,
'dispõe sobre a concessão de crédito rural subsidiado aos
mini, pequenos e médios produtores rurais'. (Apensados os
PLs nS!s 91/95, 777195 e 4.372198)
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION

PROJETO DE LEI N2 560/95 - do Sr. Valdir Colatto - que
"dispõe sobre a criação do Sistema Nacional de Seguro
Rural - SNSR, e dá outras providências'. (Apensados os
PLs nS!s 820/95 e 1.140/95).
RELATOR: Deputado THEMíSTOCLES SAMPAIO

PROJETO DE LEI N2 687-Al95 - do Sr. Koyu lha - que 'dis
põe sobre a política pesqueira nacional, regula a atividade
pesqueira e dá outras providências'. (Apensados os Pls
n2s 825/95,1.273195,2.965/97,3.0,16/97 e 3.331197)
RELATOR: Deputado ADÃO PRETTO

PROJETO DE LEI NS! 3.462197 - da Sra. Zulaiê Cobra· que
"dispõe sobre a legitimação de posse em terras devolutas e
dá outras providências'.
RELATOR: Deputado JOÃO GRANDÃO

PROJETO DE LEI N2 4.179/98 - do Sr. Paulo Paim - que
'altera dispositivos da lei n2 9.294, de 15 de julho de 1996,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO JOSÉ GOuvÊA

PROJETO DE LEI N2 228/99 - do Sr. Augusto Nardes - que
"acrescente-se ao art. 196 da Lei Federal n2 4.504, de 30
de dezembro de 1964, e alterações posteriores - Estatuto
da Terra, os seguintes parágrafos, revogando-se o seu
atual parágrafo único'.
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA

Projetos de Lei (art.119,1 e § 12, c/c art. 166)

PROJETO DE LEI N2 3.313/97 - do Sr. Confúcio Moura 
que 'altera dispositivo do art. 52 da Lei nl! 7.797. de 10 de
julho de 1989, que cria o Fundo Nacional de Meio
Ambiente'. '
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO'E
JUSTiÇA EDE'REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO .
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2e dia
Último dia: 06/05/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12 c/c art. 166)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI NR 2.999/97 - do Sr. l::dinho Araújo - que
"termina com a exigência de apresentação de cópias au
tenticadas e dá outras providêncías·. (Apensado ao PL N2
2.805/97)
RELETOR: Deputado MARCOS ROLlM

PROJETO DE LEI N2 4.017/97 - da Sra. Dalila Figueiredo
que ·extingue o reconhecimento de firma". (Apensado ao
PL N2 2.805/97)
RELETOR: Deputado MARCOS RO.LIM

PROJETO DE LEI N2 4.072-N98 - do Sr. Sérgio Cameiro 
que ·dispõe sobre a obtenção de permissão para dirigir por
menores acima de 16, anos, e dá outras providências·.
(Apensados os PLs N2 s 4.129/98 e 4.135/98)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
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PROJETO DE LEI N2 4.135/98· do Sr. Hermes Parcianello
- que 'dispõe sobre a concessão da Carteira de Habilitação
a menores acima de dezesseis anos'. (Apensado ao PL Nº
4.072-Al98)
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

B • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

PROJETO DE LEI Nº 2.240/96 - do Sr. Luiz Mainardi • que
'altera dispositivo da Lei n52 8.436, de 25 de junho de 1992,
que 'institucionaliza o Programa de Crédito Educativo para
estudante carentes', modificada pela Lei n2 9.288, de 12de
julho de 1996'. (Apensados os PL's N2s 2.292196; 2.367/96;
2.542196; 2.575/96; 2.668/96; 2.885197; 2.966/97; 2.988197;
3.107/97; 3.336/97; 3.414197; 3.612197; 3.613/97; 3.687/97;
3.831/97; 3.853/97; 3.856/97, 4.132198, 4.420/98, 4.427/98,
4.516/98; 4.580/98; 4.659/98; 4.893/99; 4.896 e 72/99:)
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

Decurso: 2º dia
Último dia: 06/05/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1º)

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N2 192199 - do Sr. José Roberto Bato
chio ., que 'dá nova redação aos arts. 544 e 545 da Lei nº
5.869, de '11 de janeiro de 1973 (Código de Processo
Civil)".
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI N2 193199 - do Sr. José Roberto Bato
chio· que 'dá nova redação a dispositivos da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), que
disciplinam recursos'.
RELATOR: Deputado NEY LOPES

Decurso: 1º dia
Último dia: 07/05/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1ºelc art. 166)
. .

A '. Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI Nº 2.959/97 - do Poder Executivo (MSC
395/97) - que 'dá nova redação ao art. 210 do Decreto-Iei
n2 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal'.
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN

PROJETO DE LEI N2 3.005/97 - ao Sr. José Carlos Vieira 
que • dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Crimi·
nais e dá outras providências'. (APENSADOS OS PLs N2s
4.537/98 e 4.835/98)
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR

PROJETO DE LEI N2 3.159-N97 • do senado Federal (PLS
N2 102/95) - que 'altera dispositivos da Lei n2 7.210, de 11
de julho de 1984 • Lei de Execução Penal, referentes a tra
tamento médico de presos', .
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE LEI NQ 3.172-A/97 - do Senado Federal (PLS
~2 279/95) • que 'dispõe sobre o emprego do Documento
Unico de Transferência - DUT, o uso de ínstrumento de pro
curação e o prazo para transferência de veículos rodoviári
os automotores'.
RELATOR: Deputado ARY KARA

PROJETO DE LEI N2 3.174/97 - do Senado Federal (PLS
144/96) - que 'altera a Lei n2 5.700, de 12 de setembro de
1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos Sím
bolos Nacionais e dá outras providências'.
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

B - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

PROJETO DE LEI N2 3.057-B/97 - do Senado Federal (PLS
N2 64/96) - que 'restringe a venda de esteróides ou
peptídeos anabolizantes e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N2 3.164-B/97 - do Senado Federal (PLS
221/96) - que 'determina o tombamento dos bens culturais

das empresas incluídas no Programa Nacional de
Desestatização'.
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU

PROJETO DE LEI N2 3.188/97 - do Senado Federal (PLS
N2 113/96) - que 'acrescenta artigo à Lei nQ8.069, de 13 de
julho de 1990, determinando o início imediato de investiga
ção de desaparecimento de criança e adolescente'.
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

AVISOS

PROPOSIÇÕES SWElTAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS, A PATlR DE AMANHÃ (DIA
04m5I99)

Projeto de Lei (art.119,1 e § 12, c/c art. 166)

PROJETO DE LEI N2 3.321/97 - do Sr. Basílio VilJani - que
'dispõe sobre imóveis para locação social, estabelece nor
mas de procedimento e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado DR. HELENa
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PROJETO DE LEI N2 3.909/97 - do Sr. Inácio Arruda - que
'dispõe sobre a obrigatoriedade de indenização por atraso
na entrega de imóvel em construção'.
RELATOR: Deputado SÉRGIO NOVAIS

PROJETO DE LEI N2 4.444198 - da Sra. Laura Carneiro 
que 'dispõe sobre o licenciamento de obras de construção
de lmidades multifamiliares ou comerciàis·.
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARCELLOS

Substitutivo (art.119,1I e § 12)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nli 4.340/98 - do Sr. Márcio Fortes - que
'dispõe sobre o estabelecimento do responsável por danos
e prejuízos provocados pela má execução das obras de
contrução civil. sobre a obrigatoriedade do 'habite-se' e dá
outras providências'.
RELATOR: Deputado JOÃO SAMPAIO

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2e dia
Último dia: 06/04/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12, c/c art. 166)

PROJETO DE LEI N2 453-A/95 - do Sr. Newton Cardoso 
que 'revigora o parágrafo 42do artigo 22da Lei n28.031, de
12 de abril de 1990, que 'cria o Programa Nacional de De
sestatização e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI Nl! 1.382195 - do Sr. Nelson Marchezan 
que 'estabelece diretrizes para a desconcentração
industrial'.
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO

PROJETO DE LEI Nl! 3.198-A/97 - do Sr. Roberto Pessoa
que 'toma obrigatório o cinto de segurança de acionamento
automático em veículos autom.otores·.
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA

PROJETO DE LEI N2 3.833/97 - do Sr. Inácio Arruda - que
'dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do aparelho sensor

de vazamento de gás nos estabelecimentos comerciais e
industriais e prédios residenciais, e dá outras providências'.
RELATORA: Deputada ANA CATARINA

PROJETO DE LEI Nl! 4.378/98 - dos Srs. Milton Mendes e
João Coser - que 'regula as relaç~s jurídicas entre a
agroindústria e o produtor rural integrado e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO

PROJETO DE LEI N2 4.440/98 - do Sr. Antonio Canos Pan
nunzio - que 'dispõe sobre as atividades dos trabalhadores
na movimentação de merpadorias em geral'.
RELATOR: Deputado JOAO FASSARELLA

PROJETO DE LEI Nl! 4.817/98 - do Sr. Antônio Kandir - que
'autoriza a empresa produtora e exportadora de mercadori
as nacionais a constituir crédito presumido, dedutível no
pagamento de contribuições sociais. e dispõe sobre a cria
ção do Fundo de Compensação de Competitividade e so
bre a instituição da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico Incidente sobre Importações'.
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO

PROJETO DE LEI NlI 4.821/98 - do Sr. Hugo Biehl - que
'acrescenta parágrafo ao art. 31 do Decreto-lei nll 1.598. de
26 de dezembro de 19n, que trata do imposto sobre a
renda'.
RELATOR: DeputadoCELSOJACOB

Decurso: 2 12 dia
Último dia: 6/04/99

Projetos de Lei (art. 119, I e § 12)

PROJETO DE LEI Nll 6/99 - do Sr. Silas Brasileiro - que 'al
tera o caput do art. 12 da Lei nll 9.492, de 10 de setembro
de 1997, que 'define competência, regulamenta os serviços
concernentes ao protesto de títulos e outros documentos
de dívida e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO

PROJETO DE LEI NlI 11/99 - do Sr. Paulo Paim - que "dis
põe sobre a identificação de proponente de adesão a siste
ma de cartão de crédito e assemelhados, a entrega do car
tão, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado ANTONIO DO VALLE

PROJETO DE LEI Nll 102199 - da Sra. Maria Elvira - que
'dispõe sobre a comercialização de preservativos masculi
nos de látex de borracha'.
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ

PROJETO DE LEI Nll 115/99 - do Sr. Pedro Celso - que
'isenta a operação de crédito que especifica do Imposto so
bre Operações de Crédito, Câmbio e seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários -IOF'.
RELATOR: Ao Deputado CELSO JACOS
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PROJETO DE LEI N2 139/99 - do Sr. Alberto Goldmann 
que 'altera a Lei n29.279, de 14 de maio de 1996, que 're
gula direitos e obrigações relativos à propriedade industri
ai'. modificando dispositivos que dispõe sobre direitos con
feridos pela patente e a concessão de licença
compulsória'.
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO

PROJETO DE LEI N2 160/99 - do Sr. Wilson Santos - que
'proíbe a alienação, pela União, do controle acionário das
empresas que especifica e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado MARCIO FORTES

PROJETO DE LEI N2 216/99 - do Sr. Ricardo Ferraço - que
'dispõe sobre a inclusão de municípios das regiões central
e sul do Estado do Espírito Santo na área de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
SUDENE·.
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

PROJETO DE LEI N2 239/99 • do Sr. José Militão • que
'dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de preços em
produtos comercializados no varejo e dá outras
providências'.
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATIl

PROJETO DE LEI N2 247/99 - do Sr. Femando Gabeira •
que 'implementa medidas de segurança para o manuseio
de combustíveis destinados a veículos automotivos
rodoviários'.
RELATOR: Deputado RUBENS BUENO

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA NACIONAL

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 5fl dia
Último dia: 03/05/99

Projetos de Lei n2 (art. 119, I e § 12 ele art. 166)

PROJETO DE LEI N2 1.025/95 ~ do Sr. Aldo Arantes e ou
tros 2 - que 'acrescenta artigo à Lei n28.159, de 8 de janei
ro de 1991, dispondo sobre a administração de arquivos
públicos federais, relacionados à repressão política'.
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS

Projetos de Lei n2 (art. 119,' e § 12)

PROJETO DE LEI N2 39/99 - do Sr. Paulo Rocha - que 'dis
põe sobre a atividade do Profissional em Segurança Priva
da e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO

PROJETO DE LEI N2 122199 - do Sr. Geraldo Magela - que
'dispõe sobre a instituição da gratificação de risco de vida
para os policiais-militares e bombeiros-militares do Distrito
Federal, e dá outras providências'.
RELATOR: Deputado PAULO KOBAYASHI

PROJETO DE LEI N2 129/99 - do Sr. Enio Bacci· que 'dis
ciplina o recolhimento de multas em veículos licenciados no
exterior".
RELATOR: Deputado HILDEBRANDO PASCOAL

PROJETO DE LEI N2 189199 - do Sr. Alberto Fraga - que
'estabelece a obrigatoriedade de atendimento médico ao
policial e bombeiro vitimado de acidente decorrente da fun
ção pública'.
RELATOR: Deputado WERNER WANDERER

PROJETO DE LEI N2 190/99 - do Sr. Alberto Fraga - que
'estabelece as condições de transferência de servidores
públicos e militares dos Estados e do Distrito Federa".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

;

PUBLICO

AVISOS

PROPOSIÇÕES SWElTAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1ºdia
Último dia: 7/05/99

Projetos de Lei (art. 119,' e § 12, ele art. 166)

PROJETO DE LEI N2 2.958/92 - do Sr. Roberto Jefferson 
que 'institui o Vale-Educação, para efeito do disposto no
artigo 212, parágrafo 52, da Constituição Federal'. (Apensa
dos os PL's n2s 4.820/94 e 209/95)
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

PROJETO DE LEI N2 113-Al95 - do Sr. Odelmo Leão· que
'acrescenta inciso I ao artigo 62 da Lei n2 8.171, de 17 de
janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola'.
RELATOR: Deputado EDUARDO CAMPOS
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PROJETO DE LEI N5! 694-A/95 - do Sr. Alberto GoIdman 
que ·institui as Diretrizes Nacionais do Transporte Coletivo
Urbano e dá outras providências·. (Apensado o PL n!!
1.974/96)
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI Nll 2.080/96 - do Ministério Público da
União (MSC PGR n5! 02196) - que ·dispõe sobre a criação
das Procuradorias da República nos Municípios de Franca,
de Cascavel e de Volta Redonda, nos Estados de São Pau
lo, do Paraná e do Rio de Janeiro, e dá outras
providências·.
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER

PROJETO DE LEI N2 2.597-A/96 - do Poder Executivo
(MSC n2 1.224/96) - que "autoriza a Universidade Federál
do Rio Grande do Norte a alienar bem imóvel de sua propri
edade, e dá outras providências·.
RELATOR: Deputado PINHEIRO LANDIM

PROJETO DE LEI Nll 2.844/97 - do Senado Federal (PLS
nll 26/95) - que "institui o Estatuto dos Garimpeiros e dá ou
tras providências·.
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI Nll 2.987/97 - do Sr. Jair Meneguelli 
que ·dispõe sobre a suspensão temporária da obrigatorie
dade do pagamento de taxas, impostos, tarifas e financia
mentos públicos pelos trabalhadores desempregados".
(Apensado o PL nll 4.083198)
RELATOR: Deputado PEDRO CORRÊA

PROJETO DE LEI N5! 3.329/97 - do Sr. José Pimentel e ou
tros - que "dispõe sobre a concessão do benefício segUro
Desemprego ao produtor, parceiro, meeiro e arrendatário
rurais em períodos de safras frustradas".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI N5! 3.648/97 • da Sra. Maria Elvira - que
"dispõe sobre a aprovação em exame de aptidão psicológi
ca como requisito para o ingresso nos quadros dos órgãos
de segurança pública e nas empresas privadas de seguran
ça e transporte de valores".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

PROJETO DE LEI N2 4.296/98~ - da Sra. Maria Elvira - que
"dispõe sobre o exercício da profissão de Decorador e dá
outras providências·.
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI NSl 4.338198 - do Sr. Severino Cavalcanti
- que "dispõe sobre o exercício da profissão de despachan
te aduaneiro e sobre a criaçã.o, organização e competência
do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Des
pachante Aduaneiro, e determina outras providências".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

PROJETO DE LEI N\! 4.397/98 - do Tribunal Superior Elei
toral - que "dispõe sobre a criação de 11 (onze) Funções
Comissionadas, sendo uma nível 8 (oito), seis nível 5 (cin
co), duas nível 4 (quatro) e duas nível 3 (três), para a Se-

cretaria de Informática do Tribunal Regional de Santa
Catarina".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA

PROJETO DE LEI N2 4.810/98 - do Sr. Luiz Mainardi - que
"altera o art. 20 da Lei n2 8.036, de 11 de maio de 1990,
que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULQ ROCHA

Projetos de Lei (art. 119; I e § 12)

PROJETO DE LEI Nll 30/99 - do Sr. Paulo Rocha - que "ins
titui o Programa de Alfabetização de Trabalhadores em
Empresas de Limpeza,'Asseio e Conservação, o Fundo
Nacional de Alfabetização de Trabalhadores em Empresas
de Limpeza. Asseio e' Conservação, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado WILSON BR~GA

PROJETO DE LEI N2 390/9.9 - do Senado Federal (PLS nll

91/98) - que "institui o Conselho Federal do Secretariado 
CFSEC e os Conselhos Regionais de Secretariado 
CRSEC; dispõe sobre a 'fiscalização do exercício profissio
nal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

COMISSÃO DE VIAÇÃO,~

TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

,Decurso: 1e dia
Últimodia: 07m5199

Projetos de Lei (art. 119, I )

PROJETO DE LEI N2 213199 - do Sr. Enio Bacci - que "alte
ra a Lei n2 7.408. de 25 de novembro de 1985. permitindo a
tolerância de 10% (dez por cento) no peso bruto total e de
20% (vinte por cento) no peso transmitido por eixos na pe
sagem de càrga em veiculos de transporte".
RELATOR: Deputado JOÃO TOTA

PROJETO DE LEI N2 344/99 - do Sr. Wilson Santos - que
aaltera o art. 147, inciso V, da Lei n2 9.503, de 1997 - Códi
go de Trânsito Brasileiro, determinando a realização de
exame de direção veicular tanto na via urbana como na
rural".
RELATOR: Deputado PAULO DE ALMEIDA
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Decurso: 29 dia
Último dia: CXW5/99

Projetos de Lei (art. 119, I, clc art. 166)

PROJETO DE LEI N2 4.206/98 - do Sr. Severino Cavalcanti
- que "introduz modificação na Lei n2 9.503, de 23 de se
tembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, para permi
tir o enquadramento dos veículos que específica, como de
aluguel, para o transporte coletivo de passageiros".
RELATOR: Deputado AIRTON CASCAVEL

PF:{OJETO DE LEI N2 4.369/98 - do Sr. Hermes Pareianello
• que "altera a Lei n2 9.503, de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro". (apensos os PLs. n2s. 4.391/98 (apenso a este
o PL n2 212199), 4.452/98, 4.458/98, 4.465/98, 4.710/98,
4.718/98 e 4.870/98)
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS

Projetos de Lei (art. 119, I)

PROJETO DE LEI N2 104/99 - da S~ Maria Elvira· que "al
tera a Lei n2 8.899, de 29 de junho de 1994, que concede
passe livre às pessoas portadoras de deficiência no siste
ma de transporte coletivo interestadual".
RELATOR: Deputado CHIQUINHO FEITOSA

PROJETO DE LEI NI! 209/99 - do Sr. Themístocles Sam
paio - que 'altera os arts. 258 e 284 da Lei nl! 9.503, de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro",
RELATOR: Deputado WELLlNGTON DIAS

PROJETO DE LEI NI! 227199 - do Sr. Augusto Nardes - que
"acrescente-se ao art. 260 da Lei Federal nl! 9.503, de 23
de janeiro de 1998, e alterações posteriores - Código Naci·
onal de Trânsito - o seguinte parágrafo de número 5, com
objetivo de vincular a arrecadação das multas à realização
de programas de educação para segurança do trânsito e
reabilitação de pessoas carentes, vitimas de acidente de
trânsito'.
RELATOR: Deputado FEU ROSA

PROJETO DE LEI NI! 262199 - do Sr. Damião Feliciano 
que "modifica os arts. 140, inciso I, e 291, caput, da Lei n2
9.503, de 1997 • Código de Trânsito Brasileiro, de maneira
a permitir aos maiores de dezesseis anos a habilitação
para conduzir veículos automotores".
RELATOR: Deputado CHICO DA, PRINCESA

11· COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC's 203·A/95 E455-A/97

(apensada) - PROPRIEDADE DE
. ,

EMPRESA JORNALl5TICA

AVISO

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES) .

PROPOSTA DE EMEND" À CONSTITUiÇÃO
(Art. 202, § 32)

Decurso: 3º dia
Último dia: 13/05/99

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NI! 2D3-A, DE
1995, que "Dá nova redação ao parágrafo 12 do artigo 222
da Constituição Federal, suprimíndo-se o parágrafo 2~ do
referido artigo, que trata da prop'riedade de empresas jorna
lísticas e de radiofusão sonora e de sons e imagens.
(Apensada: PEC 455-Al97) ,
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES.

111- COMiSSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (15) DIAS

Decurso: 12º dia
Último dia: 06/05/909

PROJETO DE LEI N2 02l99-CN, que "dispõe sobre as dire
trizes para a elaboração da Lei Orçamentaria para o exereí
cío de 2000 e dá outras providências".

(Encerra-se a sessão às 15 horas e 2 minutos.)
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ATAS DA MESA

MESA

4í! Sessão Legislativa da 50!! Legislatura

Ata da 2í! Reunião da Mesa, realizada em 12-7-98

Ao primeiro dia do mês de julho de hum mil,
novecentos e noventa e oito, às 20:10 horas, reúne
se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa
da Câmara dos Senhores Deputados Heráclito
Fortes, 1º Vice-Presidente, Severino 'Cavalcanti, 22

Vice-Presidente, Ubiratan Aguiar, 12 Secretário, Nel
son Trad, 22 Secretário, Efraim Morais, 42Secretário,
José Maurício, 12 Suplente, Zé Gomes da Rocha, 3º ..
Suplente, e Luciano Castro, 42 Suplente. Ausente,
por motivo justificado, o Senhor Deputado Paulo
Paim, 3º Secretário. Havendo número legal, o Sen
hor Presidente declara aberto os trabalhos. I 
Pauta do Senhor Presidente. Sua Excelência aduz a
decisão nº 331/98 doTribunal de Contas da União à
Consulta formulada por esta Mesa (TC nº 286/98-2 
número naquele Órgão) sobre o pedido de ressar
cimento formulado pelo Deputado Albérico Filho,
referido no Processo de nQ 102.618/96, tendo pare
cer pelo arquivamento no seguinte teor: "Estes autos
têm por objeto consulta de autoria do Exmº Sr.
Deputado Michel Temer, Presidente da Câmara dos
Deputados, "sobre o pedido de ressarcimento formu
lado pelo Deputado Albérico Filho, em virtude de pre-'
juízos que alega ter sofrido em face da declaração
de prejudicialidade do requerimento que visava a
perda do mandato parlamentar do então Deputado
RICARDO MURAD". Parecer da Unidade Técnica. 2.
A 7ª SECEX, considerando o artigo 217 do Regi
mento Interno do TCU, propõe que o Tribunal deixe
de conhecer a presente consulta por tratar-se de
caso concreto, dando-se ciência desta decisão a in
teressado e determinando o arquivamento do proc
esso. VOTO. Trago estes autos à deliberação deste
Colegiado, em razão da r~levância da autoridade
consulente e da prioridade de atendimento que este
Tribunal dispensa às solicitações oriundas do Con
gresso Nacional. O artigo 217 do Regimento Interno
desta Corte disciplina: "Art. 217. O Relator ou o Tri
bunal não conhecerá de consulta que não atenda
aos requisitos do artigo anterior ou que verse sobre
caso concreto, devendo o processo ser arquivado
após comunicação ao consulente." (grifei). Sendo
assim, considerando que a presente consulta versa
sobre caso concreto, acolho o parecer da unidade
técnica e Voto por que o Tribunal adote a decisão
que ora submeto ao seu Plenário". A Mesa, após exami
nar a supracitada decisão, decidiu, por unanimidade,

conforme decisão tomada pelo Colegiado em 11-12
97, adotar o parecer, pela procedência do pleito, da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação à
Consulta nº 12/97, de 12-10-97, nos seguintes ter
mos: "111 - PARECER DA COMISSÃO. A Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião
ordinária realizada hoje, !3-0 apreciar a Consulta nº
12/97, da Mesa, que "sblicita a manifestação da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
acerca dos aspetos jurídicos do pedido.de, recon
sideração formulado pelo Sr. Albérico Filho,
quanto a decisão dÇl Mesa que indeferiu seu
pedido de ressarcimento", opinou unanime
mente pela procedência do pedido do Sr. Albérico
Filho, nos ter1TIos do parecer do .Relator, Deputado
Nilson Gibson. Estiveram presentes os Senhores
Deputados: Henrique Eduardo Alves - Presidente,
Freire Júnior, Moisés Bennesby e Marcelo Déda 
Vice-Presidentes, ,Benedito I de \ Lira, Magno
Bacelar, Mussa Demes, Ney "Lopes, Paes
Landim. Vilmar Rocha, Asdrúbal Bentes, Djalma de
Almeida César, Gilvan Freire, João Natal, Sílvio Pes
soa, Edson Silva, Luiz Máximo, Marconi Perillo, Nel
son Otoch, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales, Haroldo
Sabóia, José Genoíno, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Matheus Schmidt, Nilmário Miranda, Sérgio Miranda,
Adhemar de Barros Filho, Augusto Faria,s, Darci
Coelho, Gerson Peres, Jarbas Lima, José Rezende,

Rodrigues Palma, Vicente Casciorie, Pedro
Canedo, Carlos Alberto Campista, Ciro Nogueira,
Cláudio Cajado, Paulo Gouveia, Rubem Medina,
Ivandro Cunha Lima, Marquinho Chedid, Zaire

, Rezende, José Carlos Lacerda, Roberto Rocha, Sal
vador Zimbaldi, Severiano Alves, Adylson Motta,
Benedido Domingos e Nilson Gibson". Dando
prosseguimento, a Mesa aprova o Processo nº
113.605/98, referente à Quarta Reformulação do
Orçamento Analítico da Câmara dos Deputados
para 1998. A Mesa resolve ratificar os despachos fa
voráveis, "ad referendum" da Mesa, proferios pelo
Senhor Presidente no seguintes expedientes: a)
Atos da Mesa (publicados ao final da ata): 1) nº 82,
de 1998, que dispõe sobre a lotação de servidores
no . Gabinete do Líder do Partido Socialista
Brasileiro - PSB; 2) nº 93, de 1998, que aprova o
Regulamento Interno do Conselho de Altos Es
tudos e Avaliação Tecnológica e dá outras
providências; 3) nº 94, de 1998, que dispõe sobre
transformação de cargos vagos; 4) nQ 95, de 1998,
que dispõe sobre a criação do Museu da Câmara
dos Deputados e dá outras providências; 5) nQ 96,
de 1998, que altera a denominação da Assessoria de
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Divulgação e Relações Públicas e dá outras
providências. b) Reembolso de despesas médico
hospitalares: 1) Processo nº 105.617/98. Deputado
Franco Montoro; 2) Processo nº 1.985/98. Deputado
Carlos Melles; 3) Processo nº 1.786/98. Deputada
Maria Elvira; 4) Processo nº 3.222/98. Deputado Ju
randyr Paixão; 5) Processo nº 10.733/98. Deputada
Laura Carneiro; 6) Processo nº 110.793/98. Depu
tado Franco Montoro; 7) Processo nº 26.155/97. Depu
tado Franco Montoro. 8) Processo nº 107.825/98.
Deputado Maurício Najar; 9) Processo nº 5.942/98.
Deputado Arthur Virgílio Neto. c) Requerimentos de
Informações: 1) nº 3.167/98; Deputado PIMENTEL
GOMES. Solicita informações ao Diretor do Depar
tamento de Aviação Civil- DAC, sobre convênios de
parcerias de 'aeronaves entre companhias nacionais
e internacionais de viagens aéreas; 2) nº 3.192/98.
Deputado LUIZ BUAIZ. Solicita informações ao Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado
sobre preenchimento de cargo em comissão por
pessoa com mais de setenta anos; 3) nº 3.238/98.
Deputado RENAN KURTZ. Solicita informações às
Presidências da Companhia de Processamento de
Dados do Rio Grande do Sul - PROCERGS e do
Instituto de Previdência do Estado do Rio
Grande do Sul - IPERGS, sobre nomes e en
dereços de pensionistas e dependentes da RFFSA
no Estado; 4) n2 3.274/98. Deputado 6UNHA BUENO.
Solicita informações aos Ministérios do Meio Ambi
ente, Recursos Hídricos e Amazôn'iáLegal sobre as
exportações brasileiras de madeiras; 5) nº 3.282/98.
Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita infor
mações ao Ministério do Planejamento e Orçamento
sobre empréstimos efetuados pelo Banco Nacional
de Desenvolivmento Econômico e Social no período de
12 de março de 1997 até a presente data; 6) nº 3.283/98.
Deputado MARCONI PERILLO. Solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre repasse de dotação
orçamentária para a Associação Popular de
Itaperanga, Estado de Goiás; 7) nº 3.284/98. Depu
tado MAURíCIO REQUIÃO. Solicita informações ao
Ministério da Educação e do Desporto sobre a ex
pansão do ensino superior no Estado do Parana; 8)
nº 3.285/98. Deputado MIGUEL ROSSETTO. So
licita informações ao Ministério do Planejamento e
Orçamento sobre empréstimo concedido pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES - à Ford para investimentos no Estado do
Rio Grande do Sul; 9) nº 3.286/98. Deputado PAULO
MOURÃO. Solicita informações ao Ministério dos
Transportes sobre os custos das obras rodoviárias
em todos os Estados brasileiros e a comparação

com Estado de Tocantins; 10) nº 3.287/98. Deputado
PAULO MOURÃO. Solicita informações ao Ministério
da Previdência e Assistência Social sobre recursos
liberados com seus respectivos objetivos, pela Se
cretaria de Assistência Social, aos Estados da Fed
eração, no ano de 1997; 11) nº 3.288/98. Deputado
PAULO MOURÃO. Solicita informações ao Min
istério da Fazenda sobre as dívidas contraídas pelo
Estado de Tocantins junto a instituições financeiras
no exterior, à Caixa Econômica Federal e a outros
órgãos do Governo Federal; 12) nº 3.289/98. Depu
tado CARLOS CARDINAL. Solicita informações ao
Ministério da Educação e do Desporto sobre o
período de inscrições do Crédito Educativo, número
total de ,atendidos pelo Programa e total de bene
fícios por região; 13) nº 3.290/98. Deputado
ROBERTO PESSOA. Solicita informações ao Ministério
de Minas e Energia sobre a construção do gasoduto
Aracati - Iguatu, no Estado do Ceará; 14) nº 3.291/98.
CFFC. Solicita informações ao Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Le
gai, sobre auditoria realizada no Escritório Regional
do Ibama de Ariquer'nes - RO; 15) nº 3.292/98.
Deputado PAULO LUSTOSA. Solicita informações
ao Ministério da Administração e Reforma do
Estado sobre critérios adotados para cancela
mento de concorrência pública cujos licitantes já
haviam sido habilitados e celebração de convênio
com o GEAP - Grupo Executivo de Assistência Pa
tronal; 16) nº 3.293/98. Deputado OSÓRiO ADRIANO.
Solicita Informações ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo sobre bases da nova política
de preços de álcool anidro carburante, expectativa de
continuidade do programa de estímulo à adoção de car
ros a álcool; 17) nº 3.294/98. Deputado L1NDBERG
FARIAS. Solicita informações ao Exmº Ministro do
Planejamento e Orçamento, Antônio Kandir, atual
presidente do Programa Nacional de Desestati
zação, referentes à Privatização da CSN; 18)
3.295/98. Deputado, VALDEMAR COSTA NETO.
Solicita inforl'J:lações ao Ministério do Trabalho ref
erente aos convênios celebrados entre a União
Federal, através daquele Ministério, por inter
médio da SEFOR, e a Confederação Nacional
dos Metalúrgicos, a Central Única dos Trabalhadores
e a Força Sindical; 19) nº 3.296/98. Deputado
ANTÔNIO JORGE. Solicita informações ao Ministério
da Fazenda (SUSEP) sobre as informações que
especifica, relativas ao seguro obrigatório de veícu
los; 20) nº 3.297/98. Deputado JOSÉ AUGUSTO.
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre·
repasse de recursos financeiros orçamentários e extra-
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orçamentários da União às empresas estatais; 21)
nº 3.298/98. Deputado MENDONÇA FILHO. Solicita
informações ao Ministério de Planejamento e
Orçamento sobre o pro6esso de desestatização de
CELPE - Companhia Energética de Pernambuco;
22) nº 3.299/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita
óinformações ao Ministério da Indústria, do Comércio
e do Turismo sobre as exportações brasileiras de ma
deira; 23) nº 3.300/98. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério da Fazenda
sobre as exportações brasileiras de madeira; 24)
nº 3.301/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério das Relações Exteriores
sobre as exportações brasileiras de madeira; 25)
nº 3.302/98, Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita in
formações ao Ministério da Fazenda sobre o proc
esso de troca de moedas em circulação no País; 26)
nº 3.303/98. CFFC. Solicita informações ao Ministro
da Fazenda acerca de repasses da CPMF para gas
tos com programas de saúde; 27) nº 3.304/98.
CFFC. Solicita informações ao Ministro da Previdên
cia e Assistência Social a respeito de processo de
seleção para cargos na Superintendência do INSS
no Estado do Rio de Janeiro; 28) nº 3.305/9á. CFFC.
Solicita informações ao Ministro dos Transportes so
bre denúncias de irregularidades envolvendo o De
partamento Nacional de Estradas e Rodagens 
DNER e prefeituras municipais do Estado de Minas
Gerais; 29) nº 3.307/98. Deputado PAULO PAIM.
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre as
ações desenvolvidas pela Secretaria de V i9 i lância
Sanitária relativas à fiscalização das clínicas de
diálise em operação no País; 30) nº 3.308/98. Deputado
VALDEMAR COSTA NETO. Solicita informações so
licitando ao Ministério do Planejamento e Orçamento
que oficie o Presidente do Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social - BNDES para
prestar informações acerca de empréstimos no
período de 1º de março de 1997 até a presente
data; 31) nº 3.309/98. Deputado JOSÉ PIMENTEL.
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre
as razões que levaram o Sr. Sérgio Cutolo, Presi
dente da Caixa Econômica Federal- CEF, a emitir a
Portaria nº 096, de 1998, dispensando o Sr. Carlos
Caser, Presidente da Federação Nacional das Asso
ciações do Pessoal da Caixa Econômica Federal 
FENAE; 32) nº 3.310/98. Deputado IVAN VALENTE.
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre
denúncias de superfaturamento e irregularidades no
Ministério da Educação e do Desporto apuradas pela
Secretaria Federal de Controle; 33) nº 3.311/98. Deputado
IVAN VALENTE. Solicita informações ao Ministério da

Educação e do Desporto sobre denúncias de super
faturamento e irreg'ttlaridades no MEC; 34) nº 3.312198.
Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao
Ministério da Educação e do Desporto sobre a concor
rência pública 4/97 para aquisição d~ 17,3 mil equi
pamentos de diferentes aplicações, destinados a
99 laboratórios de escolas superiores e hospitais
universitários; 35) nº 3.313/98. Deputado LUCIANO
ZICA. Solicita informações ao Ministério da Fazenda
sobre a contratação, por parte da Caixa Econômica
Federal, do IBAP - Instituto Brasileiro de Adminis
tração Pública para elaboração de cartilha e de cam
panha para uma polítia de conscientização dos mora
dores da Vila União quanto às vantagens da regulari
zação das prestações dos contratos de mútuo do con
junto residencial em questão; 36) nº 3.314/98. Depu
tado LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério
sobre o processo de registro e licenciamento de cos
méticos importados para comercialização no Brasil; 37)
nº 3.315/98. Deputado GIOVANNI QUEIROZ. Solicita
informações ao Ministério da Aeronáutica, por inter
médio da INFRAERO, sobre dados alusivos aos cus
tos de obras em aeroportos sob sua administração; 38)
nº 3.316/98. CDCMAM. Solicita informa~ ao Ministério
da Fazenda acerca da liberação de recursos oficiais e
da impunidade das atividades econômicas irregu
lares do Sr. Sérgio Naya no Brasil e suas empre
sas; 39) nº 3.317/98. Deputada CIDINHA CAMPOS.
Solicita informações ao Ministério da Previdência e As~

sistência Sacia sobre seqüestro de bens; 40) nº 3.318198.
Deputado MIGUEL ROSSETTO. Solicita infor
mações ao Ministério da Aeronáutica sobre o plano
de carreira para Cabos; 41) nº 3.319/98. Deputado
AUGUSTO CARVALHO. Solicitainformações ao
Ministério da Fazenda, por intermédio do Banco do
Brasil, sobre o acerto financeiro relativo à privati
zação da Cia. Aços EspeciaIs Itabira (ACESITA) e
INSS (dívida entre 1984 e 1986, antecipação de re
cursos para pagamento de benefícios da Previdência
Social junto à instituição); 42) nº 3.320/98. Deputado
HERMES PARCIANELL.,O. Solicita informações ao
Ministério das Comunicações sobre as ligações
mensais do serviço Disque 900, em todo o
Estado do Paraná; 43) nº 3.321/98. Deputado
INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao Ministério
das Relações Exteriores sobre as medidas adotadas
em conseqüência das declarações do Gen. Patrick
Hughes, chefe do órgão central de informações das
Forças Armadas do~ Estados Unidos da América,
que defendeu publicamente a interver;tção militar na
Amazônia; 44) nº 3.322/98. Deputado INÁCIO
ARRUDA: Solicita informações ao Ministério do
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Exército sobre as medidas adotadas em conseqüên
cia das declarações do Gen. Patrick Hughes, chefe
do órgão central de informações das Forças Arma
das dos Estados Unidos da América, que defendeu
publicamente a intervenção militar na Amazônia; 45)
nº 3.323/98. Deputado MILTON MENDES. Solicita in
formações ao Ministério das Comunicações sobre o
Contrato de Patrocínio Cultural nº 029/98, firmado
entre a ECT e a Fundação Frakling Cascaes; 46)
nº 3.324/98, Deputado NILSON GIBSON. Solicita
informações ao Ministério da Justiça sobre o con
trato comercial entre a Polícia Federal e o Gov
erno da França no valor de U$395,3 milhões; 47)
nº 3.325/98. Deputado VÂNIO DOS SANTOS. So
licita informações ao Ministério dos Transportes so
bre relatórios elaborados pela RFFSA sobre a con
cessionária Ferrovia Tereza Cristina S.A - FTC; 48
nº 3.326/98. Deputado MENDONÇA FILHO. Solicita
informações ao Ministério da Fazenda sobre o con
trato firmado entre o Governo do Estado de Pernam
buco e a Caixa Econômica Federal; 49) nº 3.327/98,
Deputado ARLINDO CHINAGLlA. Solicita infor
mações ao Ministério da Justiça sobre contratos fir
mados pela Polícia Federal com as empresas Sofremi
e Atech; 50) nº 3.328/98. Deputado GILNEY VIANA.
Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre
as declarações relativas ao Imposto sobre a Pro
priedade Territorial Rural - ITR; 51) nQ 3.329/98.
Deputado GILNEY VIANA. Solicita informações ao
Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos
e Amazônia Legal sobre o Projeto BID-PANTANAL;
52) nº 3.330/98. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ.
Solicita informações ao Ministério dos Transportes
sobre exclusão dos servidores inativos da ex-Con
tadoria Geral de Transportes - CGT - da folha de
pagamento do órgão; 53) nQ 3.331/98. Deputado PADRE
ROQUE. Solicita informações ao Ministério da
Fazenda sobre o montante arrecadado com apostas
em jogos de azar mantidos pelo Governo Federal; 54)
nº 3.332/98. Deputado PADRE ROQUE. Solicita infor
mações ao Ministério das Comunicações sobre os
proprietários ou detentores de outorga dos meios de
comunicação social no País; 55) nQ 3.333/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da
Aeronáutica sobre vôos realizados no-aeroporto de
Congonhas, em São Paulo; 56) nº 3.334/98. Deputado
FERNANDO ZUPPO. Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre os gastos efetuados com os recur
sos advindos da Contribuição Provisória sobre a
Movimentação Financeira; 57) nQ 3.335/98. Deputado
JÚLIO CÉSAR. Solicita informações ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento sobre o processo de

registro de reguladores de crescimento vegetal para
uso na cultura da mangueira; 58) nº 3.336/98.
Deputado L1NDBERG FARIAS. Solicita informações
ao Ministério da Fazenda sobre Crédito Educativo;
59) nº 3.337/98. Deputado L1NDBERG FARIAS. So
licita informações ao Ministério da Educação e do
Desporto sobre Crédito Educativo; 60) nQ 3.338/98.
Deputado L1NDBERG FARIAS. Solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre a verba do Orçamento
de 1998; 61) nº 3.339/98. Deputado L1NDBERG
FARIAS. Solicita informações ao Ministério da Edu
cação e do Desporto sobre a construção de novas
escolas no MuniCípio de Laranjal, no Estado de Mi
nas Gerais; 62) nQ 3.340/98. Deputado L1NDBERG
FARIAS. Solicita informações ao Ministério da
Saúde sobre a falta de vacinas do tipo Hepatite B no
Brasil e em especial no Rio de Janeiro; 63) nQ 3.341/98.
Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações
ao Ministério da Fazenda sobre avais suportados
pela União em face de empréstimos externos
tomados por Estados e Municípios; 64) nQ 3.342/98.
Deputado PAULO BERNARDO. Solicita infor
mações ao Ministério dos Transportes, através da
Rede Ferroviária Federal SA - RFFSA, sobre publici
dade; 65) nQ 3.343/98. Deputado PAULO BER
NARDO. Solicita informações ao Ministério de Minas e
Energia, através da Petróleo Brasileiro S.A. 
PETROBRAS, sobre publicidade; 66) nQ 3.344/98.
Deputado PAULO BERNARDO. Solicita infor
mações ao Ministério de Minas e Energia, através de
Fumas Centrais Elétricas SA - FURNAS, sobre publici
dade; 67) nQ 3.345/98. Deputado PAULO BERNARDO.
Solicita informações ao Ministério de Minas e Ener
gia, através das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
ELETROBRAS, sobre publicidade; 68) nQ 3.346/98.
Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações
ao Ministério de Minas e Energia, através das Cen
trais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL,
sopre publicidade; 69) nQ 3.347/98. Deputado
PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério
de Minas e Energia, através da Companhia
Hidroelétrica do São Francisco S.A. - CHESF, sobre
publicidade; 70) nQ 3.348/98. Deputado PAULO
BERNARDO. Solicita informações ao Ministério de
Minas e Energia, através da Agência Nacional de
Energia Elétrica S.A. - ANEEL, sobre publicidade;
71) nQ 3.349/98. Deputado PAULO BERNARDO. So
licita informações ao Ministério de Minas e Energia,
através das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
- ELETRONORTE, sobre publicidade; 72) n2 3.35G98.
Deputado PAULO BERNARDO. Solicita informações
ao Ministério da Fazenda, por meio do Instituto de
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Resseguros do Brasil - IRB, sobre publicidade; 73)
nQ 3.351/98. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita
informações ao Ministério da Fazenda, através da
Casa da Moeda do Brasil - CMB, sobre publicidade;
74) nº 3.352/98. Deputado PAULO BERNARDO. So
licita informações ao Ministério da Fazenda, através
da Caixa Econômica Federal - CEF, .sobre publici
dade 75) n2 3.353/98. Deputado PAULO BERNARDO.
Solicita informações ao Ministério da Fazenda,
através do Banco do Nordeste do Brasil SA - BNB,
sobre publicidade; 76) n2 3.354/98. Deputado
PAULO BERNARDO. Solicita inform~ções ao Ministério
da Fazenda, através do Banco do Brasil do Brasil
SA, sobre publicidade; 77) n2 3.355/98. Deputado
PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério
da Fazenda, através do Banco da Amazônia S.A. 
BASA, sobre publicidâde; 78) n2 3.356/98. Deputado
PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério
das Comunicações, através da Telecomunicações
Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, sobre publicidade;
79) nQ 3.357/98. Deputado PAULO BERNARDO.
Solicita informações ao Ministério das Comuni
cações, através da Empresa Brasileira de Telecomu
nicações S.A. - EMBRATEL, sobre publicidade; 80)
n2 3.358/98. Deputado PAULO BERNARDO. Solicita
informações ao Ministério das Comunicações,
através da Empresa Brasileira de Correios e Telégra
fos - ECT, sobre publicidade; 81) n2 3.359/98. Depu
tado PAULO BERNARDO. Solicita informações ao
Ministério da Aeronáutica, através da Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - IN
FRAERO, sobre publicidade; 82) nº 3.360/98. Deputado
PAULO BERNARDO. Solicita informações ao Ministério
do Exército, através da Indústria de Material Bélico do
Brasil - IMBEL, sobre publicidade; 83) nº 3.361/98.
Deputada LAURA CARNEIRO. Solicita informações
ao Ministério da Marinha sob o fechamento da Agên
cia da Capitania dos Portos de São João da Barra,
Estado do Rio de Janeiro; 84) nQ 3.362/98. Deputado
JOSÉ EGYDIO. Solicita informações ao Ministério
da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre in
quérito administrativo aberto pelo INPI envolvendo
servidor do órgão e contestação da União Federal
em processo movido pelo mesmo servidor; 85) nº
3.363/98. Deputado EDUARDO JORGE. Solicita in
formações ao Ministério da Justiça sobre pareceres

.técnicos e jurídicos justificativos da revogação das
Resoluções nOs 809, de 1995 e 821, de 1996, do
Contran, em 23 de janeiro de 1998; 86) n2 3.364/98.
CAPA. Solicita informação ao Ministério Extraor
dinário de Política Fundiária acerca das desapro
priações de áreas de terra no Brasil do ano de 1985

a 1998, respectivamente por:'::" área de terra desapro
priada no período; - extensão de cada área desapro
priada no período; 87) nº 3.365/98. Deputado
MAURíCIO REQUIÃO. Solicita informações ao Ministério
da Fazenda sobre o Fundo de Indenização do Tra
balhador Portuário Avulso (FITP); 88) n2 3.366/98.
Deputado ARLINDO CHINAGLlA. Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência e Assistência
Social sobre os débitos existentes por parte de em
baixadas, consulados e representações interna
cionais no Brasil para com o INSS; 89) n2

3.367/98; Deputado FRANCISCO RODRIGUES.
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambi
ente, Recursos Hídricos ê Amazônia Legal sobre o
Projeto Passarão; 90) n2 3.368/98. Deputado
INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao Ministério
do Trabalho sobre os procedimentos adotados em
defesa do Fiscal do Trabalho envolvido em inquérito
administrativo encaminhado ao órgão pelo Gover
nador do Estado do Ceará; 91) n2 3.369/98. Depu
tado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao
Estado-Maior das Forças Armadas sobre as medi
das adotadas em conseqüência das declarações do
General Patrick Hughes, chefe do órgão central de
informações das Forças Armadas dos Estados Uni
dos da América, relativas à intervenção militar na
Amazônia; 92) n2 3.370/98. Deputado PEDRO WILSON.
Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre a
atuação da Fundação Nacional do índio - FUNAI. á;
93) nº 3.371/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita
informações ao Ministério da Educação e do Desporto
sobre atuação do Conselho Nacional de Educação;
94) nº 3.372/98. Deputada CIDINHA CAMPOS. So
licita informações ao Ministério da Previdência e As
sistência Social sobre servidores do órgão; 95)
nº 3.373/98. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita
informações ao Ministério da Previdência e As
sistência Social sobre servidor que menciona; 96)
nQ 3.374/98. Deputado JOSÉ AUGUSTO. Solicita in
formações ao Ministério das Comunicações sobre a
Rádio Planalto Estéreo Som Ltda. e a Rádio Gama
Ltda.; 97) nº 3.375/98. Deputado ANTÔNIO DO
VALLE. Solicita informações ao Ministério da Pre
vidência e Assistência Social sobre a aplicação, por
parte da Secretaria de Assistência Social, dos pro
gramas de apoio à criança, adolescente e idoso no
Estado de Minas Gerais; 98) n2 3.376/98. Deputado
ANTÔNIO DO VALLE. Solicita informações ao Ministério
do Trabalho sobre a aplicação do· Programa de
Geração de Emprego e Renda (PROGER) no
Estado de Minas Gerais; 99) nQ 3.377/98. Deputado
JOÃO PAULO. Solicita informações ao Ministério da
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AgricultlJra e do Abastecimento sobre a distribuição
e comercialização da carne bovina, suína e bubalina;
100) nº 3.378/98. Deputado MENDONÇA FILHO.
Solicita informações ao Ministério da Fazenda so
bre aquisição, pela Caixa Econômica Federal, de
títulos precatórios emitidos pelo Estado de Per
nambuco; 101) nº 3.379/98. Deputado DILSO
SPERAFICO. Solicita informações ao Ministério
das Minas e Energia sobre contrato de patrocínio
firmado entre a Petrobrás e a WILLlAMS GRAND
PRIX ENGINEERING L1MITED, para a temporada
d~ corridas de automóveis Fórmula 1, firmado em 28
de. janeiro deste ano; 102) nº 3.380/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Justiça sobre presos enquadrados em crime
hediondo. (Quanto ao número dos que cumprem
pena por seqüestro); 103) nº 3.381/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Justiça sobre presos enquadrados em crime
hediondo. (Quanto aos presídios de detenção);
104) nº 3.382/98. Deputado CUNHA BUENO. So
licita informações ao Ministério da Justiça sobre presos
enquadrados em crime hediondo. (Quanto ao
número dos que cumprem pena por esse tipo de
crime); 105) nº 3.383/98. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre
presos enquadrados em crime hediondo. (Quanto a
relação de nomes dos que cumprem pena por esse tipo
de crime); 106) nº 3.385/98. Deputado MARCONI
PERILLO. Solicita informações' ao Ministério da
Fazenda sobre o programa de reestruturação de
bancos estaduais e possível processo de in
clusão do Banco do Estado de Goiás S.A. - BEG;
107) nº 3.386/98. Deputado ARLINDO CHINAGLlA.
Solicita informações ao Ministério de Minas e Ener
gia sobre a composição acionária e os atos constitu
tivos e demais registros da empresa EDF Intema
tional SA, sócia da empresa Ught - Serviços de Eletri
cidade SA; 108) nº 3.387/98. Deputado ANTÓNIO
JORGE. Solicita informações ao Ministério da Edu
cação e do Desporto sobre folhas de pagamento de
pessoal da Fundação Universidade de Brasília; 109)
nº 3.388/98. Deputado GILNEY VIANA. Solicita infor
mações ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento sobre destinação de recursos do
Orçamento da União para o Município de Aripuanã,
Estado de Mato Grosso; 110) nº 3,389/98. Deputado
FRANCISCO RODRIGUES. SQlicita informações
ao Ministério dos Transportes sobre a BR-174; 111)
nº 3.390/98., Deputado FRANCISCO RODRIGUES.
Solicita informações ao Ministério da Educação e do
Desporto sobre a Universidade Federal de Roraima;

112) nº 3.391/98. CFFC. Solicita informações ao
Ministro de Estado da Fazenda sobre operações do
Banco Noroeste SA; 113) nº 3.392/98. CME. Solicita
informações ao Ministério de Minas e Energia, sobre
recursos que serão aplicados no reassen
tamento dos atingidos pela barragem de Ita
parica; 114) nº 3.393/98. Deputado VALDEMAR
COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério
do Planejamento e Orçamento sobre empréstimos
concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES; 115) nº 3.394/98.
Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita infor
mações ao Ministério das Comunicações sobre a
Comissão Especial de Supervisão; quadro de pes
soal da Anatel; especialistas contratados com recur
sos liberados por força do Acordo com UIT; Ouvidor;
empresas constituídas para a exploração do serviço
móvel celular; e assembléias gerais em operadoras
estaduais da Telebrás; 116) nº 3.395/98. Deputado
LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério
da Aeronáutica sobre as obras de ampliação do Aero
porto Internacional de Viracopos; 117) nº 3.396/98.
Deputado PAuLO BERNARDO. Solicita infor
mações ao Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado sobre servidores públicos federais
ocupantes de cargos comissionados; 118) nº 3.397/98.
Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência e Assistência
Social sobre servidores que menciona; 119) nº 3.398/98.
Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita informações
ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
sobre servidor que menciona; 120) nº 3.399/98.
CFFC. Solicita informações ao Ministério de Minas e
Energia sobre os procedimentos administrativos
adotados para a construção do gasoduto Urucu 
Porto Velho; 121) nº 3.400/98. Deputado INÁCIO
ARRUDA. Solicita informações ao Ministério do Tra
balho sobre providências tomadas pela Delegacia
Regional do Trabalho (DRT - CE) diante das irregu
laridades no regime de trabalho de professores
recém-concursados pelo Governo do Estado do
Ceará; 122) nº 3.401/98. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente,
Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre liberação
de verba para a Prefeitura Municipal de Palmital,
Estado de São Paulo, consignada no orçamento da
União para o exercício de 1998, através de emenda par
lamentar de autoria do requerente; 123) nº 3.402/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério da Saúde sobre liberação de verba para a
Santa Casa de Misericórdia de Palmital, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para
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o exercício de 1998, através de emenda parlamentar
de autoria do requerente; 124) n!l 3.403/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre liberação de verba para a Fundação
Antônio Prudente, de São Paulo, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998, através de emenda parlamentar
de autoria do requerente; 125) nº 3.404/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre liberação de verba para a Santa
Casa de Misericórdia de Garça, Estádo de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercício
de 1998, através de emenda parlamentar de autoria
do requerente; 126) nº 3.405/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Edu
cação e do Desporto sobre liberação de verba pé:!-ra
a Prefeitura Municipal de Santa Albertina, Estado de
São Paulo, consignada no orçamento da União para
o exercício de 1998, através de emenda parlamentar
de autoria do requerente; 127) nº 3.406/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
do Planejamento e Orçamento sobre liberação de
verba para a Prefeitura Municipal de Tremembé,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998, através de emenda
parlamentar de autoria do requerente; 128) nº
3.407/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério do Planejamento e Orçamento
sobre liberação de verba para a Prefeitura Municipal
de Buri, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, através
de emenda parlamentar de autoria do requerente; 129)
nº 3.408/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério do Meio Ambiente, Recur
sos Hídricos e Amazônia Legal sobre liberação de
verba para a Prefeitura Municipal de Mirandópolis,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998, através de emenda
parlamentar de autoria do requerente; 130) nº
3.409/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério da Saúde sobre liberação de
verba para a Prefeitura Municipal de Conchas,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998, através de emenda
parlamentar de autoria do requerente; 131) nº
3.410/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério do Planejamento e Orçamento
sobre liberação de verba para a Prefeitura Municipal
de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, consig
nado no Orçamento da União para o exercício de
1998, através de emenda parlamentar de autoria do
requerente; 132) n!l 3.411/98. Deputado CUNHA

BUENO. Solicita informações ao Ministério da Edu
cação e do Desporto sobre as· normas que regem o
ensino técnico; 133) nº 3.412/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da
Saúde sobre liberação de verba para a Santa Casa
de Misericórdia de Itararé, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercício
de 1998, através de ememd.a parlamentar de autoria
do requerente; 134) nº 3.413/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Plane
jamento e Orçamento sobre liberação de verba para
a Prefeitura Municipal de Itararé, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercíció de 1998, através de emenda parlamentar
de autoria do requerente; ·135) nº 3.414/988. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre liberação de verba para o Hospital
Beneficente José Pirondi, de Pirangi, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamentq da ~nião para o
exercício de 1998, através,de emenda. parlamentar
de autoria do requerente; 1'36) n!l 3.415/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre liberação de verba para a Santa
Casa de Misericórdia da Adamantina, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998, através de emenda parlamentar
de autoria do requerente; 137) n!l 3.416/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Mil'1istério
da Saúde sobre liberação ,de verba para a Santa
Casa de Misericórdia de Atibaia, Estado 8e São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998, através de emenda parlamentar
de autoria do requerente; 138) nº 3.417/98. Deputado
JAIR BOLSONARO. Solicita informações ao Ministério
da Aeronáutica sobre o cumprimento da Lei nº
3.953, de 1961; 139) n!l 3.418/98. Deputado JAIR
BOLSONARO. Solicita informações ao Ministério do
Exército sobre o Fusex; 140) nº 3.419i98. Deputado
LUCIANO ZICA. Solicita informações ao Ministério
de Minas e Energia sobre contratações de serviços de
terceiros nas atividades de Exploração e Produção
(E&P) na região da Bacia de Campos; 141) nº 3.420/98.
Deputado RENAN KURTZ. Solicita informações ao
Ministério dos Transportes sobre provimento pagos
a funcionários inativos da RFFSA; 142) n!l 3.421/98.
Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita infor
mações ao Ministério do Trabalho referente aos con
vênios celebrados entre a União Federal, através do
órgão, por intermédio da Sefor, e a Confederação
Nacional dos Metalúrgicos, a Central Única dos Tra
balhadores a Força Sindical; 143) nº 3.422/98.
Deputada JANDIRA FEGHALI. Solicita informações
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ao Ministério da Fazenda sobre o modelo de saúde Lábrea, Estado do Amazonas, durante o ano 1997;
no âmbito do ajuste fiscal; 144) nº 3.423/98. Deputado 156) nQ 3.435/98. Deputada CIDINHA CAMPOS. So-
L1NDBeRG FARIAS. Solicita informações ao Ministério licita informações ao Ministério da Previdência e As-
do Exército sobre a Imbel - Indústria de Material sistência Social sobre servidores que menciona; 157)
Bélico do Brasil; 145) nº 3.424/98. Deputado nº 3.436/98. Deputada CIDINHA CAMPOS. Solicita
L1NDBERG FARIAS. Solicita informações ao Ministério informações ao Ministério da Saúde sobre processo
da Educação e do Desporto sobre a fiscalização de auditoria; 158) nº 3.437/98. Deputado LUCIANO
efetuada pelo órgão na faculdade Unaerp, de Ribeirão ZICA. Solicita informações ao Ministério da Justiça
Preto; 146) nº 3.425/98. Deputado L1NDBERG sobre apuração, pelo Departamento de Polícia Federal,
FARIAS. Solicita informações ao Ministério da de denúncias envolvendo as construtoras respon-
Fazenda sobre a Imbel - Indústria de Material Bélico sáveis pela construção do CIAC de Lins, Estado
do Brasil; 147) nº 3.426/98. Deputado L1NDBERG de São Paulo; 159) nQ 3.438/98. Deputado INÁCIO
FARIAS. Solicita informações à Procuradoria-Geral ARRUDA. Solicita informações ao Ministério do Tra-
da República sobre fiscalização efetivada pelo Ministério balho sobre as medida.s adotadas em conseqüência
da Educação e do Desporto na faculdade Unaerp, da seca que atinge o Nordeste"e acerca da adoção
de Ribeirão Preto; 148}' nº 3.427/98. Deputado LUIZ de políticas de emprego voltadas para a região; 160)
MAINARDI. Solicita informações ao Ministério da nº 3.439/98. Deputado VALDECI OLIVEIRA. Solicita
Fazenda sobre recursos não reclamados relativos às can- informações ao Banco Central do Brasil sobre o
tas de depósito não recadastradas; 149) nº 3.428/98. Banca Meridional do Brasn; 161) nº 3.440/98. Deputado
Deputado PAULO PAIM. Solicita informações ao ALMINO AFFONSO. Solicita informações ao Ministério
Ministério da Fazenda sobre procedimentos e nor- da Justiça sobre a efetiva aplicação do art. 15 da Lei
mas do Banco do Brasil S.A. para operações fi- nº 9.437, de 1997; 162) nº 3.441/98. Deputado
nanceiras realizadas com garantia de apólices de CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
seguro; 150) nQ 3.429/98. Deputado COLBERT da Saúde sobre liberação de verba para o Município
MARTINS. Solicita informações à Casa Militar da de Cosmópolis, Estado de São Paulo, consignada
Presidência da República sobre documentos en- no Orçamento da União para o exercício de 1998,
viados aos Governos Federal e Estaduais alertando para construção e equipamento da unidade de
acerca das conseqüências da seca do Nordeste sob saúde; 163) nº 3.442/98. Deputado CUNHA BUENO.
os efeitos do fenômeno EI Nino; 151) nº3.«n98. Deputado Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre
FRANCISCO RODRIGUES. Solicita informações liberação de verba para0 Município de Caraguatatuba,
ao Ministério da Fazenda sobre situação de crédito Estado de São Paulo, no valor de R$105.000,00

aos mini, pequenos, médios e grandes produtores consignada no Orçamento da União para o exercício
de Roraima, pelo Banco da Amazônia S.A.; 152) nQ de 1998, para aquisição de unidade móvel de saúde;
3.431/98. Deputado ARLINDO CHINAGLlA. Solicita 164) nº 3.443/98. Deputado CUNHA BUENO. So-
informações ao Ministério da Saúde sobre as medi- licita informações ao Ministério da Saúde sobre liberação
das adotadas pelo órgão para a suspensão da de verba para o Município de Caraguatatuba, Estado
venda da droga avoparcina, que favorece o apare- de São Paulo, no valor de R$100.000,00 consignada
cimento de cepas da bactéria enterococos; 153) nº no Orçamento da União para o exercício de 1998,
3.432/98. Deputado ARLINDO CHINAGLlA. Solicita para aquisição de unidade móvel de saúde; 165) nº
informações ao Ministério da Agricultura e do 3.444/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor-
Abast€lcimento sobre medidas adotadas pelo órgão mações ao Ministério da Saúde sobre liberação de
para a suspensão da venda da droga avoparcina, verba para o Município de Caraguatatuba, Estado de
que favorece o aparecimento de cepas da bactéria São Paulo, consignada no Orçamento da União para
enterococos; 154) nQ 3.433/98. Deputado GILNEY o exercício de 1998, para construção e equipamento
VIANA. Solicita informações ao Ministério do Plane- de unidade de saúde; 166) n2 3.445/98. Deputado
jamento e Orçamento, através da Secretaria de CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
Políticas Regionais, sobre recursos destinados à in- da Saúde sobre liberação de verba para O, Município
vestigação dos efeitos da seca, queimadas e de Campos do Jordão, Estado de São Paulo, con-
incêndio no Estado de Roraima; 155) nº 3.434/98. signada no Orçamento da União para o exercício de
Deputado PAULO ROCHA. Solicita informações ao 1998, para ampliação e equipamento de posto de
Ministério da Saúde sobre sindicância realizada pela saúde; 167) nQ 3.446/98. Deputado CUNHA BUENO.
Fundação Nacional de Saúde no Município de Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre
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liberação de verba para o Município de Càmpos do da Saúde sobre liberação de verba para o Município
Jordão, Estado de São Paulo, consignada no de Assis, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, desti- orçamento da União para o exercício de 1998, desti-
nada à manutenção do Hospital: Leonor Mendes de nada à assistência financeira para manutenção de
Barros; 168) nº 3.447/98. Deputado CUNHA hospital da Associação de Caridade da Santa Casa
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde de Misericórdia de Assis; 177) nQ 3.456/98. Deputado
sobre Iib~ração de verba para o Município de Campi- CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
nas, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da Saúde sobre liberação de verba para o Município
da União para o exercício de 1998, para ampliação e de Barretos, Estado de São Paulo, consignada no
equipamento de hospital; 169) nº 3.448/98; Deputado Orçamento da União para o exercício de 1998, para
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério ampliação e equipamento do Hospital do Câncer;
da Saúde sobre liberação de'verba para o Município 178) nQ 3.457/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita
de Campinas, Estado de São Paulo; consignada no informações ao Ministério da Saúde sobre liberação de
Orçamento da União para o exercício de 1998, desti- verba para o Município de Avaré, Estado de São
nada à manutenção do Hospit~1 e Maternidade Celso Paulo, consignada no Orçamento da União para o ex-
Pierro-PUUCAMP; 170) nº 3.449/98. Deputado ercício de 1998, para construção e equipamento de
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério unidade de saúde no Bairro de Bonsucesso; 179) nº
da Saúde sobre liberação de verba para o Município 3.458/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor-
de Cajamar, Estado de São Paulo, consignada no mações ao Ministério da Saúde sobre liberação de
Orçamento da União para o exercício de 1998, verba para o Município de Araraquara, Estado de
para ampliação e equipamento de hospital; 171) nº São Paulo, consignada no Orçamento da União para o
3.450/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor- exercício de 1998, destinada à assistência financeira
mações ao Ministério da Saúde sobre liberação para manutenção da Beneficência Portuguesa em
de verba p'ara o Município de Cafelândia, Estado Araraquara; 180) nQ 3.459/98. Deputado CUNHA
de São Paulo, consignada no Orçamento da União BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde
para o exercício de 1998, para assistência fi- sobre liberação de verba para o Município de
nanceira à manutenção de hospital; 172) nº Araraquara, Estado de São Paulo, consignada no
3.451/98. Deputado CUNHA BUENp. Solicita infor- Orçamento da União para o exercício de 1998, desti-
mações ao Ministério da Saúde sobre liberação de nada à assistência financeira para manutenção da
verba para o Município de Cachoeira Paulista, Santa Casa de Araraquara; 181) nº 3.460/98. Deputado
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
União para o exercício de 1998, para construção e da Saúde sobre liberação de verba para o Município
equipamento de unidade de saúde no BÇl.irro .de Andradina, Estado de São Paulo, consignada no
Quilombo; 173) nº 3.452/98. Deputado CUNHA Orçamento da União para o exercício de 1998, para
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde construção de unidade de saúde; 182) nQ 3.461/98.
sobre liberação de verba para o Município de Bro- Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
dowski, Estado de São Paulo, consignada no Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o
Orçamento da União para o exercício de 1998, para Município de Aguaí, Estado de São Paulo, consig-
equipamento para unidade mista de saúde; 174) nQ nada no Orçamento da União para o exercício de 1998,
3.453/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor- para construção e equipamento de unidade de saúde
mações ao Ministério da Saúde sobre liberação de no Jardim Santa Maria; 183) nº 3.462198. Deputado
verba para o Município de Biritiba-Mirim, Estado de CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
São Paulo, consignada no Orçamento da União para da Saúde sobre liberação de verba para o Município
o exercício de 1998, para construção e equipamento de Andradina, Estado de São Paulo, consignada no
de unidade de saúde no Bairro Jardim Yoneda; 175) Orçamento da União para o exercício de 1998, para
nº 3.454/98.Deputado CUNHA BUENO. Solicita in- reforma de hospital; 184) nº 3.463/98. Deputado
formações ao Ministério da Saúde sobre liberação CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
de verba para o Município de Arujá, Estado de São da Saúde sobre liberação de verba para o Município
Paulo, consignada no Orçamento da União para o de Américo Brasíliense, Estado de São, Paulo, con-
exercício de 1998, para construção e equipamento. signada no Orçamento da União para o exercício de
de unidade de saúde; 176) nQ

3.4~5/98. Deputado 1998, para equipamento para unidade mista de
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério saúde; 185) nQ 3.464/98. Deputado CUNHA BUENO.
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Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre
liberação de verba para o Município de Agudos,
Estado de São Paulo consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998, para manutenção
de hospital; 186} nº 3.465/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde
sobre liberação de verba para o Município de Am
paro, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, para
assistência financeira à manutenção do hospital
Anna Cintra; 187} nº 3.466/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde
sobre liberação de verba para o Município de Águas
de Lindóia, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, para
ampliação de posto de saúde; 188} nº 3.467/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério da Saúde sobre liberação de verba para o
Município de Araraquara, Estado de São Paulo, con
signada no Orçamento da União para o exercício de
1998, destinada à assistência financeira para
manutenção do Hospital Gota de Leite; 189} nº
3.468/98. Deputado PADRE ROQUE. Solicita infor
mações ao Ministério da Educação e do Desporto
sobre a implantação do Programa Nacional de Infor
mática na Educação - PROINFO; 190) nº 3.469/98.
Deputada MARIA VALADÃO. Solicita informações ao
Ministério da Fazenda sobre a liquidação do Banco
Brasileiro Comercial S.A.; 191} nº 3.470/98. Deputado
TELMO KIRST. Solicita informações ao Ministério da
Fazenda sobre o ajuste fiscal; 192} nº 3.471/98.
Deputado VÂNIO DOS SANTOS. Solicita informações
ao Ministério da Fazenda, através do Banco do Brasil
S.A., sobre a situação administrativa da empresa
BBTur; 193} nº 3.472/98. Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO. Solicita informações ao Ministério
da Fazenda sobre a execução orçamentária dos re
cursos da Seguripade Social; 194) nº 3.473/98.
Deputado ARLINDO CHINAGLlA. Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência e Assistência
Social sobre os quinhentos maiores devedores do
INSS no E~do de São Paulo; 195} nº 3.474/98.
Deputado ARLINDO CHINAGLlA. Solicita infor
mações a6 Ministério da Previdência Assistência So
cial sobre os quinhentos maiores devedores do INSS
no Estado de Santa Catarina; 196) nº 3.475/98.
{)eputado ARLINDO CHINAGLlA. solicita infor
mações ao Ministério da Previdência e Assistência
Social sobre os quinhentos maiores devedores do
INSS no Distrito Federal; 197) nº 3.476/98. Deputado
ARLINDO CHINAGLlA. Solicita informações ao Ministério
da Previdência e Assistência Social sobre os quinhentos

maiores devedores do INSS no Estado da Bahia;
198) nº 3.477/98. Deputado ARLINDO CHINAGLlA.
Solicita informações ao Ministério da Previdência e
Assistência Social sobre os quinhentos maiores de
vedores do INSS no Estado de Goiás; 199} nº
3.478/98. Deputado ARLINDO CHINAGLlA. Solicita
informações ao Ministério da Previdência Assistên
cia Social sobre os quinhentos maiores devedores
do INSS no Estado de Minas Gerais; 200) nº
3.479/98. Deputado ARLINDO CHINAGLlA. Solicita
informações ao Ministério da Previdência Assistên
cia Social sobre os quinhentos maiores devedores
do INSS no Estado do Paraná; 201) nº 3.480/98.
Deputado ARLINDO CHINAGLlA. Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Assistência So
cial sobre os quinhentos maiores devedores do INSS
no Estado do Rio de Janeiro; 202) nº 3.481/98. Deputado
ARLINDO CHINAGLlA. Solicita informações ao
Ministério da Previdência Assistência Social sobre
os quinhentos maiores devedores do INSS no
Estado do Rio Grande do Sul; 203) nº 3.482/98.
Deputado ARLINDO CHINAGLlA. Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência Assistência
Social sobre os trezentos maiores devedores do
INSS no Estado do Acre; 204) nº 3.483/98. Deputado
ARLINDO CHINAGLlA. Solicita informações ao
Ministério da Previdência Assistência Social sobre
os trezentos maiores devedores do INSS no
Estado de Alagoas; 205) nº 3.484/98. Deputado
ARLINDO CHINAGLlA. Solicita informações ao
Ministério da Previdência e Assistência Social so
bre os trezentos maiores devedores do INSS no
Estado do Amazonas; 206} nº 3.485/98. Depu
tado ARLINDO CHINAGLlA. Solicita informações
ao Ministério da Previdência e Assistência So
cial sobre os trezentos maiores devedores do INSS
no Estado do Ceará; 207) nº 3.486/98. Deputado
ARLINDO CHINAGLlA. Solicita informações ao
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre
os trezentos maiores devedores do INSS no Estado
do Espírito Santo; 208) nº 3.487/98. Deputado ARLINDO
CHINAGUA. Solicita informações ao Ministério da
Previdência e Assistência Social sobre os trezentos
maiores devedores do INSS no Estado do Maranhão;
209) nº 3.488/98. Deputado ARLINDO CHINAGLlA.
Solicita informações ao Ministério da Previdência e
Assistência Social sobre os trezentos maiores de
vedores do INSS no Estado do Mato Grosso; 210)
nl! 3.489/98. Deputado ARLINDO CHINAGLlA. Solicita
informações ao Ministério da Previdência e Assistência
Social sobre os trezentos maiores devedores do INSS
no Estado do Pará; 211} nº 3.490/98. Deputado
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ARLINDO CHINAGLlA. Solicita informações ao Ministério de passageiros; 224) nº 3.503/98. Deputado INÁCIO
da Previdência e Assistência Social sobre os trezen- ARRUDA. Solicita informações ao Ministério da
tos maiores devedores do INSS no Estado da Paraíba; Educação sobre a reprovação pelo órgão de 50,23%
212) nº 3.491/98. Deputado ARLINDO CHINAGlIA. dos livros didáticos da 5ª à 8" série e exclusão des-
Solicita informações ao Ministério da Previdência e sas publicações do Guia de Livros Didáticos; 225)
Assistência Social sobre os trezentos maiores deve- nº 3.504/98. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita
dores do INSS no Estado de Pernambuco; 213) informações ao Ministério da Justiça sobre medi-
nº 3.492/98. Deputado ARLINDO CHINAGLlA. So- das adotadas em conseqüência da possível in-
licita informações ao Ministério da Previdência e As- stalação de escritório do Federal Bureau of Investi-
sistência Social sobre os trezentos maiores deve- gations (FBI), no Estado do Rio de Janeiro; 226)
dores do INSS no Estado do Piauí; 214) nº 3.493/98. nº 3.505/98. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita
Deputado ARLINDO CHINAGLlA.Solicita infor- informações ao Ministério das Relações Exteriores
mações ao Ministério da Previdência e Assistência sobre medidas adotadas em conseqüencia da
Social sobre os trezentos maiores devedores possível instalação de escritório do Federal Bu-
do INSS no Estado do Rio Grande do Norte; 215) reau of Investigations (FBI), no Estado do Rio de
nº 3.494/98. Deputado ARLINDO CHINAGLlA. So- Janeiro; 227) nº 3.506/98. Deputado ÁTILA LINS.
licita informações ao Ministério da Previdência e Solicita informações ao Ministério do Planejamento
Assistência Social sobre os trezentos maiores e Orçamento sobre convênio firmado pela Suframa
devedores do INSS no Estado de Rondônia; 216) com a Prefeitura Municipal de Humaitá, Estado do
nº 3.495/98. Deputado ARLINDO CHINAGLlA. So- Amazonas; 228) nº 3.507/98. Deputado PADRE
licita informações ao Ministério da Previdência e Assistên- ROQUE. Solicita informações aos Ministério da
cia Social sobre os trezentos maiores devedores do Educação e do Desporto sobre o cumprimento dos
INSS no Estado de Sergipe; 217) nº 3.496198. Deputado dispositivos previstos no art. 7º do Decreto nº 2.264,
ARLINDO CHINAGLlA. Solicita informações ao de 1997, que regulamenta a Lei nº 9.424, de 1996;
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre 229) nº 3.508/98. Deputado PADRE ROQUE. So-
as trezentos maiores devedores do INSS no licita informações ao Ministério do Planejamento e
Estado do Tocantins; 218) nº 3.497/98. Deputado Orçamento sobre cumprimento dos dispositivos
ARLINDO CHINAGLlA. Solicita informações ao previstos no art. 7º do Decreto nº 2.264, de
Ministério da Previdência Social sobre os trezen- 1997, que regulamenta a Lei nº 9.424, de 1996;
tos maiores devedores do INSS no Estado do 230) nº 3.509/98. Deputado PADRE ROQUE. So-
Amapá; 219) nº 3.498/98. Deputado ARLINDO lícita informações ao Ministério da Fazenda sobre
CHINAGLlA. Solicita informações ao Ministério cumprimento dos dispositivos previstos no art. 7º
da Previdência e Assistência Social sobre os do Decreto nº 2.264, de 1997, que regulamenta a
trezentos maiores devedores do INSS no Estado Lei nº 9.424, de 1996; 231) nº 3.510/98. Deputado
de Roraima; 220) nº 3.499/98. Deputado ARLINDO PAULO DELGADO. Solicita informações ao Ministério
CHINAGLlA. Solícita informações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre in-
da Previdência e Assistência Social sobre os centivo ao turismo, pela Embratur, no Estado de Mi-
trezentos maiores do INSS no Estado do Mato Grosso nas Gerais, para o ano de 1998; 232) nº 3.511/98.
do Sul; 221) nº 3.500/98. Deputado VALDEMAR Deputado NILSON GIBSON. Solicita informações
COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério do ao Ministérío da Justiça sobre as atividades do Cen-
Planejamento e Orçamento sobre parecer jurídico tro de Dados Operacionais da Polícia Federal; 233)
do BNDES mencionado no item 3 da nota informa- nº 3.512/98. Deputado ANTÔNIO JORGE. Solicita
tiva AT-003/98 constante da resposta ao Requeri- informações ao Ministério da Saúde sobre o Projeto
menta de Informação nº 3.168, de 1998; 222) nº Melhoria da Habitação Rural para Controle da
3.501/98. Deputado ARLINDO CHINAGLlA. Solicita Doença de Chagas, no Estado do Tocantins; 234) nº
informações à Secretaria de Comunicação Social 3.513/98. Deputado JAIR BOLSONARO. Solicit~ in-
da Presidência da República sobre as pesquisas formações ao Ministério da Aeronáutica sobre pro-
de opinião pública contratadas pela Presidência da moção de praças do quadro feminino; 235) n2

República a partir de 12 de janeiro de 1995; 223) nº 3.314/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor-
3.502/98. Deputado CARLOS APOLlNÁRIO. Solicita mações ao Ministério da Educação e do Desporto
informações ao Ministério dos Transportes sobre o sobre a liberação de verba para o Minicípío de
transporte rodoviário interestadual e internacional Araçatuba, Estado de São Paulo, consignada no
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Orçamento da União para exercício de 1998; 236) nº
3.515/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recur
sos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a liberação
de verba para o Município de Americana, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1998; 237) nº 3.516/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Educação e do Desporto sobre a liberação de
verba para o Município de Andradina, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998; 238) nº 3.517/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento sobre a liberação de
verba para o Município de Descalvado, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1998; 239) nº 3.518/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal sobre a liberação de verba para o
Município de Descalvado, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercício
de 1998; 240) nº 3.519/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da
Saúde sobre a liberação de verba para o Mu
nicípio de Diadema, Estado de São Paulo, consig
nada no Orçamento da União para o exercício de
1998; 241) nº 3.520/98. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministérío do Planejamento
e Orçamento sobre a liberação de verba para o
Município de Aguaí, Estado de São Paulo, consig
nada no Orçamento da União para o exercício de
1998; 242) nº 3.521/98. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério do Planejamento

e Orçamento sobre a liberação de verba para o Mu
nicípio de Altinópolis, Estado de São Paulo, consig
nada no Orçamento da União para o exercício de
1998; 243) nº 3.522/98. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a
liberação de verba para o Município de Lençóis
Paulista, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no
valor de R$ 200.000,00; 244) nº 3.523/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre a liberação de verba para o Mu
nicípio de Indaiatuba, Estado de São Paulo, consig
nada no Orçamento da União para o exercício de
1998; 245) nº 3524/98. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a
liberação de verba para o Município de Lorena,
Estado de São Paulo. consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998; 246) nº 3525/98. Depu-

tado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Min
istério da Saúde sobre a liberação de verba para o
Município de Lins, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998;
247) nº 3526/98. Deputado CUNHA BUENO. So
licita informações ao Ministério da Saúde sobre a
liberação de verba para o Município de Limeira,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998; 248) nº 3527/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para
o Município de Lençóis Paulista, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998, no valor de R$100.000,00; 249)
nº 3528/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério do Planejamento e Orçamento
sobre a liberação de verba para o Município de Cru
zeiro, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998; 250)
nº 3529/98. Deputado·CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério do Planejamento e, Orçamento
sobre a liberação de verba para o Município de Bom
Jesus dos Perdões. Estado de São Paulo, consig
nada no Orçamento da União para o exercício de
1998; 251) nº 3530/98. Deputado CUNHA BUENO. So
licita informações ao Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a
liberação de verba para o Município' de Bertioga,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998; 252) nº 3531/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações
ao Ministério Extraordinário dos Esportes sobre a
liberação de verba para o Município de Bauru,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
Uniãópara o exercício de 1998; 253) nº 3532/98.
DepJ~ado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a Iiberaçãd
de verba para o Município de Cruzeiro, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1998; 254) nº 3533/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de
verba para o Município de Borborema, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1998; 255) nº 3534/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de
verba para o Município de Bragança Paulista,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998; 256) nº 3535/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações
ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a
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liberação de verba para o Município de Brodowski,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998; 257) nº 3536/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério da Educação e do Desporto sobre a lib
eração de verba para o Município de Atibaia, Estado
de São Paulo, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1998; 258) nº 3.537/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério da Cultura sobre a liberação de verba para
o Município de Bariri, Estado de Sã,? Paulo, consig
nada no Orçamento da União para o exercício de
1998; 259) nll 3.53819B. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a
liberação de verba para o Município de Barra Bonita,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 199B; 260) nll 3.539/98.,
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério da Cultura sobre a liberação de verba para
o Município de Barretos, Estado de São Paulo, con
signada no Orçamento da União para o exercício de
1998; 261) nll 3540/98. Deputado CUNHA BUENO. So
licita informações ao Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a
liberação de verba para o Município de Barretos,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998; 262) nll 3541/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações
ao Ministério da Cultura sobre a liberação de
verba para o Município de Barueri, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 199B; 263) nll 3.542/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Agricultura e do Abastecimento sobre a liberação
de verba para o Município de Cravinhos, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para
o exercício de 199B; 264) nll 3.543/9B. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal sobre a liberação de verba para o
Município de Cravinhos, Estado de São Paulo, con
signada no Orçamento da União para o exercício de
1998; 265) nll 3.544/98. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a
liberação de verba para o Município de Cosm6polis,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998; 266) nll 3.545/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
~ linistério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal sobre a liberação de verba

para o Município de Conchal, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercício
de 1998; 267) nº 3.546/98. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre a
liberação de verba para o Município de Charqueada,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998; 268) nº 3.547/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério da Agricultura e ~o Abastecimento sobre a
liberação de verba para o; Município de Cedral,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998; 269) nQ 3.548/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações
ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a
liberação de verba para o·Município de Carapicuíba,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1.998; 270) nll 3.549/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações
ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre
a liberação de verba para o Município de Capivari,
Estado de São Paulo, consignad~ no Orçamento da
União; 271) nº 3.550/98. Deputado CUN,HA BUENO.
Solicita informações ao Ministério do planejamento e
Orçamento sobre a liberação de verba para o Mu
nicípio de Capão Bonitó, Estado de São Paulo, con
signada no Orçamento da União para o,exercício de
1998; 272) nº 3.551/98. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério da Educação e do
Desporto sobre a liberação de verba para o Município
de Capão Bonito, Estado de São Paulo, .consig
nada no Orçamento da União para o exercício de
1998; 273) nº 3.552/98. Deputado CUNHA' 'BUENO.
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia legal sobre a
,liberação de verba para o Município de Cajuru,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998; 274) nQ 3.553/98
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a
liberação de verba para o Município de Cajamar,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998; 275) nll 3.554/9B.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações
ao Ministério Extraordinário dos Esportes sobre a
liberação de verba para o Município de Cajamar,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998; 276) nll 3.55519B.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações
ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre
a liberação de verba para o Município de Cachoeira
Paulista, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998; 277)
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nº 3.556/98. Deputadó-éUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério do Planejamento e
Orçamento sobre a liberação de verba para o Mu
nicípio de Ibira, Estado O(:l São Paulo, consignada no
Orçamento da Uniãopa:~a o exercício de 1998; 278)
nº 3.557/98. Deputado ,CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento sobre ,a liberação de verba para o
Município de Ibitinga, Estado de São Paulo, consig
nada no Orçamento da União para o exercício de
1998; 279) nQ 3.558/96. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre a
liberação de verba para o Município de Ibitinga,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício ç1e 1998; 280) nº 3.559/98.
Deputado CUN!-IA BUENO. Solicita informações ao
Ibiúna, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998; 281)
nº 3.560/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério da Educação e Desporto so
bre a liberação de verba para o Município de lepe,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998; 282) nº 3.561/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações
ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre
a liberação de verba para o Município de Itapecerica
da Serra, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998; 283)
nº 3.562/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério do Planejamento e
Orçamento sobre a liberação de verba para o Mu
nicípio de Itajobi, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998; 284)
nº 3.563/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento sobre a liberação de verba para o
Município de Itabera, Estado de São Paulo, consig
nada no Orçamento da União para o exercício de
1998; 285) nº 3.564/98. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e
Orçamento sobre a liberação de verba para o Mu
nicípio de Irapuã, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998;
286) nº 3.565/98. Deputado CUNHA BUENO. So
licita informações ao Ministério do Planejamento e
Orçamento sobre a liberação de verba para o Mu
nicípio de Diadema, Estado de São Paulo, consig
nada no Orçamento da União para o exercício de
1998; 287) nº 3.566/98. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a
liberação de verba para o Município de Divinolândia,

Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998; 288) nº 3.567/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal sobre a liberação de verba
para o Município de Dourado, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercício
de 1998; 289) nº 3.568/98. Deputqdo CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Cul
tura sobre a liberação de verba para o Município de
Embu, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998; 290)
nº 3.569/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério"da Cultura sobre a liberação
de verba para o Município de Embu-Guaçu, Estado
de São Paulo, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1998; 291) nº 3.570/98. Depu
tado CUNHA BUENO. SQlicita informações ao Min
istério do Planejamento e Orçamento sobre a lib
eração de verba para o Município de Embu-Guaçu,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998; 292) nº 3.571/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal sobre a liberação de verba
para o Município de Engenheiro Coelho, Estado de
São Paulo, consignada no'Orçamento da União para
o exercício de 1998; 293) nº 3.572/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
do Planejamento e Orçamento sobre a liberação
de verba para o Município de Espírito Santo do
Pinhal, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998; 294)
nº 3.573/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre a
liberação de verba para o Município de Franco da
Rocha, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998; 295)
nº 3.574/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério do Planejamento e
Orç€\-mento sobre a liberação de verba para o Mu
nicípio de Franco da Rocha, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercício
de 1998; 296) nº 3.575/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Plane
jamento e Orçamento sobre a liberação de verba
para o Município de Garça, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercício
de 1998; 297) nº 3.576/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Plane
jamento e Orçamento sobre a liberação de verba
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para o Município de Guaratinguetá, Estado de Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
São Paulo, consignada no Orçamento da União Ministério da Educação e Desporto sobre a liberação
para o exercício de 1998. (Funcional Programática de verba para o Município de (acri, Estado de São
n° 13.076.0447.3460.3142); 298) nQ 3.5nI98. Deputado Paulo, consignada no Orçamento da União para o
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério exercício de 1998; 308) nº 3.587/98. Deputado
do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
verba para o Município de Guaratinguetá, Estado de da Agricultura e do Abastecimento sobre a liberação
São Paulo, consignada no Orçamento da União para de verba para o Município de Ibate, Estadó de São
o exercício de 1998. (Funcional Programática nQ Paulo, consignada no Orçamento da União para o
13.076.0449.3460.3140); 299) nQ 3.578/98. Depu- exercício de 1998; 309) nº 3.588/98. Deputado
tado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
Extraordinário dos Esportes sobre a liberação de do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de
verba para o Município de Guareí, Estado de São verba para o Município de Igarata, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998; 300) nº 3.579/98. Deputado exercício de 1998; 310) nº 3.589/98. Deputado CUNHA
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério BUENO. Solicita informações ao Ministério da Edu-
da Educação e do Desporto sobre a liberação de cação e do Desporto sobre a liberação de verba
verba para o Município de Guarulhos, Estado de São para o Município de (guape, Estado de São Paulo,
Paulo, consignada no Orçamento da União para o consignada no Orçamento da União para o exercício
exercício de 1998; 301) nº 3.580/98. Deputado de 1998; 311) nº 3.590/98. Deputado CUNHA BUENO.
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da liberação de verba para o Município de Jacareí,
Amazônia legal sobre a liberação de verba para o Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, União para o exercício de 1998; 312) nº 3.591/98.
consignada no Orçamento da União para o exercício Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
de 1998. (No valor de R$500.000,00); 302) nll Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para
3.581/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor- o Município de Jandira, Estado de São Paulo, con-
mações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Re- signada no Orçamento da União para o exerGício de
cursos Hídricos e da Amazônia legal sobre a liberação 1998; 313) nº 3.592/~8. (Deputado CUNHA BUENO.
de verba para o Município de Guarulhos, Estado de Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a
São Paulo, consignada no Orçamento da União para liberação de verba para o Município de Jardinópolis,
o exercício de 1998. (No valor de R$1.000.000,00); Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
303) nQ 3.582198. Deputado CUNHA BUENQ. Solicita União para o exercício de 1998; 314) nº 3.593/98.
informações ao Ministério do Planejantento e Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Orçamento sobre a liberação de verba para o Mu- Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para
nicípio de Guarulhos, Estado de São Paulo, consig- o Município de Jaú, Estado de 'São Paulo, consig-
nada no Orçamento da União para o exercício de nada no Orçamento da União para o exercício de
1998; 304) nIl 3.583/98. Deputado CUNHA BUENO. 1998; 315) nQ 3.594/98. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a
Orçamento sobre a liberação de verba para o Mu- liberação de verba' para o, Município de Duartina,
nicípio de Herculândia, Estado de São Paulo, con- Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
signada no Orçamento da União para o exercício de União para o exercício de 1998; 316) nº 3.595/98.
1998; 305) n2 3.584/98. Deputado CUNHA BUENO. Deputado CUNHA BUENO. Solícita informações ao
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e Ministério da Saúde sobre a liberação de verba para
Orçamento sobre a liberação de verba para o Mu- o Município de Dracena, Estado de São Paulo, 'con-
nicípio de Hortolândia, Estado de São Paulo, consig- signada no Orçamento da União para o exercício de
nada no Orçamento da União para o exercício de 1998; 317) n2 3.596/98. Deputado CUNHA BUENO.
1998; 306) n2 3.585198. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Planejamento e
Solicita informações ao Ministério da Cultura sobre a Orçamento sobre a liberação de verba o Município
liberação de verba para o Município de Hortolândia, de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, consignada
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da no Orçamentc;> da União para o exercício de :1998;
União par~ o exercício de 1998; 307) nQ 3.586/98. 318) nQ 3.597/98. Deputado CUNHA BUENO. So-
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licita informações ao Ministério da Educação e do
Desporto sobre a liberação de verba para o Mu
nicípio de Assis, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998;
319) nº 3.598/98. Deputado CUNHA BUENO. So
licita informações ao Ministério do Planejamento e
Orçamento sobre a liberação de verba para o Mu
nicípio de Assis, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998;
320) nº 3.599/98. Deputado CUNHA BUENO. So
licita informações ao Ministério da Saúde sobre a
liberação de verba para o Município de Ferraz de
Vasconcelos, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998; 321)
nº 3.600/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério da Saúde sobre a liberação
de verba para o Município de Embu, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998; 322) nº 3.601/98. Deputado
CUNHA BUENO, Solicita informações ao Ministério
Extraordinário dos Esportes sobre a liberação de
verba para o Município de Apiaí, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998; 323) nº 3.602/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de
verba para o Município de Areias, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998; 324) nº 3.603/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre a liberação de verba para o Município
de Jacareí, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998; 325)
nº 3.604/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita
informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação
de verba para o Município de Ituverava, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1998; 326) nº 3.605/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre a liberação de verba para o Mu
nicípio de Itatiba, Estado de São Paulo, consig
nada no Orçamento da União para o exercício de
1998; 327) nº 3.606/98. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre
a liberação de verba para o Município de Itapira,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998; 328) nº 3.607/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre a liberação de verba
para o Município de Iracemápolis, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998; 329) nº 3.608/98. Deputado

CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre a liberação de verba para o Mu
nicípio de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, con
signada no Orçamento da União para o exercício de
1998; 330) nº 3.609/98. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a
liberação de verba para o Município de Igarata,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998; 331) nº 3.610/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério da Saúde sobre a liberação de verba
para o Município de Ibitinga, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exer
cício de 1998; 332) nº 3.611/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da
Saúde sobre a liberação de verba para o Município
de Hortolândia, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998;
333) nº 3.612/98. Deputado CUNHA BUENO. So
licita informações ao Ministério da Saúde sobre a
liberação de verba para o Município de Holambra,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
da União para o exercício de 1998; 3~4) nº
3.613/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério da Fazenda sobre a
atuação, como seguradora, da empresa Teledata;
335) nº 3.614/98. Deputado CUNHA BUENO. So
licita informações ao Ministério da Saúde sobre a
liberação de verba para o Município de Getulina,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1998; 336) nº 3.615/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre à liberação de verba para o Município
de Guararema, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998;
337) nº 3.616/98. Deputado L1NDBERG FARIAS.
Solicita informações ao Ministério do Planejamento
e Orçamento sobre o processo de privatização
da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN; 338)
nº 3.617/98. Deputado WALTER PINHEIRO. So
licita informações ao Ministério da Fazenda sobre·
pedido de abertura de inquérito para apuração
de irregularidades no Banco do Nordeste; 339)
nº 3.618/98. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita in
formações ao Ministério das Relações Exteriores
sobre a expulsão, pelo Governo de Israel, das es
tudantes Cristiane Carvalho e Vera Santana; 340)
nº 3.619/98. Deputado PAULO BERNARDO. So
licita informações ao Ministério da Fazenda sobre
operações com o Fundo Monetário Internacional; 341)
nº 3.620/98. Deputado LUIZ GUSHIKEN. Solicita infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre a venda
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licita informações ao Ministério da Educação e do CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
Desporto sobre a liberação de verba para o Mu- da Saúde sobre a liberação de verba para o Mu-
nicípio de Assis, Estado de São Paulo, consignada nicípio de Ilha Comprida, Estado de São Paulo, con-
no Orçamento da União para o exercício de 1998; signada no Orçamento da União para o exercício de
319) nº 3.598/98. Deputado CUNHA BUENO. So- 1998; 330) nº 3.609/98. Deputado CUNHA BUENO.
licita informações ao Ministério do Planejamento e Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a
Orçamento sobre a liberação de verba para o Mu- liberação de verba para o Município de Igarata,
nicípio de Assis, Estado de São Paulo, consignada Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
no Orçamento da União para o exercício de 1998; União para o exercício de 1998; 331) nº 3.610/98.
320) nº 3.599/98. Deputado CUNHA BUENO. So- Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
licita informações ao Ministério da Saúde sobre a Ministério da Saúde sobre a liberação de verba
liberação de verba para o Município de Ferraz de para o Município de Ibitinga, Estado de São Paulo,
Vasconcelos, Estado de São Paulo, consignada no consignada no Orçamento da União para o exer-
Orçamento da União para o exercício de 1998; 321) cício de 1998; 332) nº 3.611/98. Deputado CUNHA
nº 3.600/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in- BUENO. Solicita informações ao Ministério da
formações ao Ministério da Saúde sobre a liberação Saúde sobre a liberação de verba para o Município
de verba para o Município de Embu, Estado de São de Hortolândia, Estado de São Paulo, consignada
Paulo, consignada no Orçamento da União para o no Orçamento da União para o exercício de 1998;
exercício de 1998; 322) nº 3.601/98. Deputado 333) nº 3.612/98. Deputado CUNHA BUENO. So-
CUNHA BUENO, Solicita informações ao Ministério licita informações ao Ministério da Saúde sobre a
Extraordinário dos Esportes sobre a liberação de liberação de verba para o Município de Holambra,
verba para o Município de Apiaí, Estado de São Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
Paulo, consignada no Orçamento da União para o da União para o exercício de 1998; 334) nº
exercício de 1998; 323) nº 3.602/98. Deputado 3.613/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in-
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério formações ao Ministério da Fazenda sobre a
do Planejamento e Orçamento sobre a liberação de atuação, como seguradora, da empresa Teledata;
verba para o Município de Areias, Estado de São 335) nº 3.614/98. Deputado CUNHA BUENO. So-
Paulo, consignada no Orçamento da União para o licita informações ao Ministério da Saúde sobre a
exercício de 1998; 324) nQ 3.603/98. Deputado liberação de verba para o Município de Getulina,
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União
da Saúde sobre a liberação de verba para o Município para o exercício de 1998; 336) nº 3.615198. Deputado
de Jacareí, Estado de São Paulo, consignada no CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
Orçamento da União para o exercício de 1998; 325) da Saúde sobre a liberação de verba para o Município
nº 3.604/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita de Guararema, Estado de São Paulo, consignada
informações ao Ministério da Saúde sobre a liberação no Orçamento da União para o exercício de 1998;
de verba para o Município de Ituverava, Estado de 337) nº 3.616/98. Deputado L1NDBERG FARIAS.
São Paulo, consignada no Orçamento da União Solicita informações ao Ministério do Planejamento
para o exercício de 1998; 326) nº 3.605/98. Deputado e Orçamento sobre o processo de privatização
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN; 338)
da Saúde sobre a liberação de verba para o Mu- nQ 3.617/98. Deputado WALTER PINHEIRO. So-
nicípio de Itatiba, Estado de São Paulo, consig- licita informações ao Ministério da Fazenda sobre
nada no Orçamento da União para o exercício de pedido de abertura de inquérito para apuração
1998; 327) nº 3.606/98. Deputado CUNHA BUENO. de irregularidades no Banco do Nordeste; 339)
Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre nº 3.618/98. Deputado LUIZ ALBERTO. Solicita in-
a liberação de verba para o Município de Itapira, f()rmações' ao Ministério das Relações Exteriores
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da sobre a expulsão, pelo Governo de Israel, das es-
União para o exercício de 1998; 328) nº 3.607/98. tudantes Cristiane Carvalho e Vera Santana; 340)
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações nº 3.619/98.; Deputado PAULO BERNARDO. So-
a0 Ministério da Saúde sobre a liberação de verba licita informações ao Ministério da Fazenda sobre
para o Município de Iracemápolis, Estado de São operações com o Fundo Monetário Internacional; 341)
Paulo, consignada no Orçamento da União para o nº 3.620/98. Deputado LUIZ GUSHIKEN. Solicita infor-
exercício de 1998; 329) nº 3.608/98. Deputado mações ao Mi'nistério da Fazenda sobre a vend::l
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do Banco Antônio de Queiroz S.A; 342) nº 3.621/98. Orçamento da União para o exercício de 1998, no
Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA. Solicita infor- valor de R$100.000,00; 352) nº 3.631/98. Deputado
mações ao Ministério da Saúde sobre fibras naturais CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
e artificiais sujeitas a monitoramento e controle dos da Saúde sobre a Iib~ração da verba para o Mu-
riscos de exposição de trabalhadores, consoante o nicípio de Vinhedo, Estado de São Paulo, consig-
que dispõe o artigo 10 do Decreto nº 2.350, de 1997; nada no Orçamento da União para o exercício de
343) nº 3.622/98. Deputado CUNHA BUENO. So- 1998, no valor de R$100.000,00; 353) nº 3.632/98.
licita informações ao Ministério da Agricultura e do Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações
Abastecimento sobre a liberação da verba para o ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre
Município de Tabapuã, Estado de São Paulo, con- a liberação da verba para a Prefeitura Municipal de
signada no Orçamento da União para o exercício de Aguaí, Estado de São Paulo, consignada no
1998, no valor de R$100.000,00; 344) nº 3.623/98. Orçamento da União para o exercício de 1998, no
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao valor de R$100.000,00; 354) nº 3.633/98.Deputado
Ministério Extraordinário de Política Fundiária so- CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do
bre a liberação da verba para o Estado de São Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal
Paulo, consignada no Orçamento da União para o sobre a liberação da verba para o Estado de São
exercício de 1998, no valor de R$150.000,00; 345) Paulo, no valor de R$1.000.000,00 consignada no
nº 3.624/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita Orçamento da União para o exercício de 1998;
informações ao Ministério dos Transporte sobre a 355) nº 3.634/98. Deputado CUNHA BUENO. So-
liberação da verba para o Município de São Paulo, licita informações ao Ministério do Meio Ambiente, Re-
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento cursos Hídricos e Amazônia Legal sobre a liberação da
da União para o exercício de 1998, no valor de verba para o Estado de São Paulo, no valor de
R$9.000.000,00; 346) nº 3.625/98. Deputado CUNHA R$3.000.000,00 consignada no Orçamento da União
BUENO. Solicita informações ao Ministério do para o exercício de 1998; 356) nº 3.635/98. Deputado
Planejamento e Orçamento sobre a liberação da CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
verba para o Estado de São Paulo, consignada no do Planejamento e Orçamento sobre a liberação da
Orçamento da União para o exercício de 1998, no verba para o Estado de São Paulo, consignada no
valor de R$400.000,00; 347) nº 3.626/98. Deputado Orçamento da União para o exercício de 1998 no valor
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério R$13.500.000,OO; 357) nº 3.636/98. Deputado CUNHA
da Saúde sobre a liberação da verba para o Mu- BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde
nicípio de Nova Odessa, Estado de São Paulo, sobre a liberação da verba para o MuniCípio de São
consignada no Orçamento da União para o exer- Vicente, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
cício de 1998 (no valor de R$100.000,00); 348) nº da União para o exercício de 1998, no valor de
3.627/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor- R$1.000.000,00; 358) nº 3.637/98. Deputado CUNHA
mações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde
verba para o Município de Nova Aliança, Estado de sobre a liberação da verba para o Município de São
São Paulo, consignada no Orçamento da União para Sebastião, Estado de São Paulo, consignada no
o exercício de 1998, no valor de R$100.000,00; 349) Orçamento da União para o exercício de 1998, no
nº 3.628/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in- valor de R$150.000,OO; 359) nº 3.638/98. Deputado
formações ao Ministério da Saúde sobre a liberação CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da verba para o Município de Natividade da Serra, da Saúde sobre a liberação da verba para o Mu-
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da nicípio de São Paulo, Estado de São Paulo, no valor
União para o exercício de 1998, no valor de de R$10.000.000,00 consignada no Orçamento da
R$100.000,00; 350) nº 3.629/98. Deputado CUNHA União para o exercício de 1998; 360) nº 3.639/98.
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Plane- Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
jamento e Orçamento sobre a liberação da verba para Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para
o Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da o Município de São Paulo, Estado de São Paulo, no
União para o exercício de 1998, no valor de valor de 4.000.000,00 consignada no Orçamento da
R$13.600.000,00; 351) nº 3.630/98. Deputado União para o exercício de 1998; 361) nº 3.640/98.
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Saúde sobre a liberação da verba para o Município de Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para
Tremembé, Estado de São Paulo, consignada no o Município de São Paulo, Estado de São Paulo, no



18694 Sábado 1 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

valor de R$5.000.000,OO consignada no Orçamento signada no Orçamento da União para o exercício de
da União para o exercício de 1998; 362) nQ 3.641/98. 1998, no valor de R$150.000,OO; 372) nQ 3.651/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para Ministério da Saúde sobre a liberação da verba
o Município de São Paulo, Estado de São Paulo, no para o Município de Pariquera-Açu, Estado de São
valor de R$7.000.000,OO consignada no Orçamento PaÍJlo, consignada no Orçamento da União para o
da União para o exercício de 1998; 363) nll 3.642/98. exercício de 1998, destinada à manutenção do Hos-
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao pital Geral Adhemar .de Barros, no valor de
Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para R$100.000,OO; 373) nll 3.6&2/98. Deputado CUNHA
o MUl'licípio de Suzano, Estado de São Paulo, con- BUENO. Solicita informações ao Ministério da
signada no Orçamento da União para o exercício de Saúde sobre a liberação da verba para o Município
1998, no valor de R$100.000,OO; 364) 'nll 3.643/98. de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, consignada
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao no Orçamento da União para o exercício de 1998,
Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para destinad;3. à reforma de centro de saúde, no valor de
o Município de Taquaritinga, Estado de São Paulo, R$100.000,OO; 374) nQ 3.653/98. Deputado CUNHA
consignada no Orçamento da União para o exercício de BUENO. Solicita informações ao Mini?tério da Saúde
1998, no valor de R$100.000,OO; 365) nº 3.644/98. sobre a liberação' da verba para o Município de Peruíbe,
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Estado de São Paulo, no valor de R$150.000,OO con-
Ministério da Saúde sobre a liberação da verba. para signada no Orçamentó da União para o exercício de
o Município de Sumaré, Estado de São Paulo, con- 1998; 375) nll 3.654/9.8. Deputadlil CU~HA BUENO.
signada no Orçamento da União para o exercício de Solicita informações ao Ministério da $aúde sobre a
1998, no valor de R$100.000,OO; 366) nQ 3.645/98. liberação da verba para' o Município de Peruíbe,
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Estado de São Paulo, no valor de R$100.000,00 con-
Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para signada no Orçamento' da União para o exercício de
o Município de Nova Odessa, Estado de São 1998; 376) nQ 3.655/98. Deputado CUNtlA BUENO.
Paulo, consignada no Orçamento da União para Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a
o exercício de 1998, no valor de R$225.000,OO; liberação da verba para o Município de Piquete,
367) nQ 3.646/98. Deputado CUNHA BUENO. So- Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
licita informações ao Ministério da Saúde sobre a União para o exercício de 1998, no valor de
liberação da verba para o Município de Olímpia, R$100.000,OO; 377) nº 3.656/98. Deputado \CUNHA
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde
da União para o exercício de 1998, no valor de sobre a liberação da verba para o Município de Pira-
R$120.000,00; 368) nº 3.647/98. Deputado'CUNHA caia, Estado de São Paulo, consignada rio Orçamento
BUENO. Solicita informações ao Ministério da pa ,União para .0 exercício de 1998, no valor de
Saúde sobre a liberação da verba para o Município R$100.000,00; 378) nQ 3.651/98. Deputado'CUNHA
de Osasco, Estado de São Paulo, consignada no BUENO. Solicita informações ao Ministério da
Orçamento da União para o exercício de 1998, no Agricultura e do Abastecimento sobre a liberação
valor de R$1 00.000,00; 369) nQ 3.648/98. Deputado da verba para o Estado de São Paulo, consignada
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério no Orçamento da União para o exercício de 1998,
da Saúde sobre a liberação da verba para o Mu- no valor de R$12.300.000,00; 379) nQ 3.658/98.
nicípio de Osvaldo Cruz, I;stado de São Paulo, Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações
consignada no Orçamento" da União para o ex- ao Ministério da Educação e do Desporto sobre a
ercício de 1998, no valor de R$100.000,OO; liberação da verba para o Município de Bauru,
370) nº 3.649/98. Deputado CUNHA BUENO. So- Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
licita informações ao Ministério da Saúde sobre a da União para o exercício de-1998, no valor de
liberação da verba para o Município de Parana- R$200.000,OO; 380) nll 3.659/98. Deputado CUNHA
panema, Estado de São Paulo, consignada no BUENO. Solicita informações ao Ministério do
Orçamento da União para o exercício de 1998, no Planejamento e Orçamer:lto sobre a liberação da
valor de R$100.000,00; 371) nQ 3.650/98. Deputado verba para o Município ~e Bauru, Estado de São
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério Paulo, consignada no Orçamento da União para o
da Saúde sobre a liberação da verba para o Mu- exercício de 1998, no valor de R$400.000,00; 381)
nicípio de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, con- nº 3.660/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in-



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 1 18695

formações ao Ministério da Saúde sobre a liberação Social sobre a liberação da verba para o Município
da verba'para o Município de Mogi-Guaçu, Estado de Tietê, Estado de São Paulo, consiganda no
de São Paulo, consignada no Orçamento da União Orçamento da União para o execício de 1998, no
para o exercício de 1998, no valor de valor de R$150.000,00; 392) nº 3.671/98. Deputado
R$200.000,00; 382) nº 3.661/98. Deputado CUNHA CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
BUENO. Solicita informações ao Ministério da do Planejamento e Orçamento sobre a liberação da
Saúde sobre a liberação da verba para o Município verba para o Município de Timburi, Estado de São
de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo, consignada Paulo, consignada no Orçamento da União para o
no Orçamento da União para o exercício de 1998, exercício de 1998, no valor de R$100.ÓOO,00; 393)
no valor de R$ 190.000,00; 383) nº 3.662198. Deputado nº 3.672/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in-
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério formações ao Ministério do planejamento e
do Planejamento e Orçamento sobre a liberação da Orçamento sobre a liberação da verba para o Mu-
verba para o Município de Taboão da Serra, Estado nicípio de Torrinha,· Estado de São Paulo, consig-

o de São Paulo, consignada no Orçamento da União nada no Orçamento da' União para o exercício de
para o exercício de 1998', no valor de R$100.000,00; 1998, no valor de R$100.000,00; 394) nº 3.673/98.
384) nº 3.663/98. Deputado CUNHA BUENO. So- Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
licita informações ao Ministério da Agricultura e do Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e
Abastecimento sobre a liberação da verba para o Amazônia Legal sobre a ,liberação da verba para o
Município de Tambaú, Estado de São Paulo,_ consig- Município de Ubatuba, Estado de São Paulo, consig-
nada no Orçamento da União para o exercício de 1998, nada no Orçamento da União para o exercício de
no valor de R$100.oo0,00; 385) nº 3.664/98. Deputado 1998, no valor de R$230.000,00; 395) nº 3.674/98.
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Planejamento e Orçamento sobre a liberação da verba Ministério Extraordinário' dos Esportes sobre a lib-
para o Município de Taquaritinga, Estado de São Paulo, eração da verba para o Município de Urupes, Estado
consignada no Orçamento da União para o exercício de de São Paulo, consignada no Orçamento da União
1998, no valor de R$1oo.000,00 - funcional pro- para o exercício de 1998, no valor de R$125.000,00;
gramática 13.076.0448.3460.0832; 386) nº 3.665/98. 396) nº 3.675/98. Deputado CUNHA BUENO. So-
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao licita informações ao Ministério do Planejamento e
Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Orçamento sobre a liberação da verba para o Mu-
Amazônia Legal sobre a liberação da verba para o nicípio de Valinhos, Estado de São Paulo, consig-
Município de Tambaú, Estado de São Paulo, consi- nada no Orçamento da União para o exercício de
ganda no Orçamento da União para o exercício de 1998, no valor de R$ 200.000,00; 397) nº 3.676/98.
1998, no valor de R$140.000,00; 387) nº 3.666/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídrios
ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre e Amazônia Legal sobre a liberação das verba para
a liberação da verba para o Município de Taquaritinga, o Município de Vargem Grande Paulista, Estado de
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União São Paulo, consignada no Orçamento da união para
para0 exercício de 1998, no valor de R$1oo.000,OO-fun- o exercício de 1998, no valor de R$100.000,00; 398)
cional programática 13.076.0449.346.0792; 388) nº 3.677/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in-
nº 3.667/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in- formações ao Ministério do Planejamento e
formações ao Ministério da Educação e do Desporto Orçamento sobr,e a liberação da verba para o Mu-
sobre a liberação da verba para o Município de Teo- nicípio de Vinhedo, Estado de São Paulo, consig-
doro Sampaio, Estado de São Paulo, consignada no nada no Orçamento da União para o exercício de
Orçamento da União para o exercício de 1998, no 1998, no valor de R$100.000,00; 399) nº 3.678/98.
valor de R$200.000,00; 390) nº 3.669/98. Deputado Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a lib-
da Cultura sobre a liberação da verba para o Mu- eração da verba para o Município de Votorantin,
nicípio de Teodoro Sampaio, Estado de são Paulo, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
consignada no Orçamento da União para o exercício União para o exercício de 1998, no valor de
de 1998, no valor de R$250.000,00; 391) n!! R$140.000,00; 400) nº 3.769/98. Deputado CUNHA
3.670/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor- BUENO. Solicita informações ao ministério da
mações ao Ministério da Previdência e Assistência Agricultura e do Abastecimento sobre a liberação da
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verba para o Município de Estiva Gerbi, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1998, no valor de R$100.000,00;
401) nº 3.680/98. Deputada CUNHA BUENO. So
licita informações ao Ministério da Educação e do
Desporto sobre a liberação da verba para o Município
de Ourinhos, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no
valor de R$215.0oo,00; 402) nº 3.681/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Educação e do Desporto sobre a liberação da
verba para o Município de Osasco, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998, no valor de
R$400.000,00; 403) nº 3.682/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Pre
vidência e Assistência Social sobre a liberação da
verba para o Município de Batatais, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998, no valor de R$100.000,00;
404) nº 3.683/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita
informações ao Ministério do Meio Ambiente, Recur
sos Hídricos e Amazônia Legal sobre a liberação da
verba para o Município Batatais, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$150.000,OO; 405) nº 3.684198. DeputOOo
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério do
Planejamento e Orçamento sobre a liberação da ver
bas para o Município de Descalvado, Estado de São
Paulo , consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998, no valor de R$200.000,00; 406)
nº 3.685/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério Extraordinário dos Esportes
sobre a liberação da verba para o Município de Artur
Nogueira, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no
valor de R$405.000,00; 407) nº 3.686/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
do Planejamento e orçamento sobre a liberação da
verba para o Município de Barretos, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998, no valor de R$250.000,00; 408)
nº 3.687/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério do Planejamento e Orçamento
sobre a liberação da verba para o Município de Bata
tais, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
da União para o exercício de 1998, no valor de
R$400.000,00; 409) nº 3.688/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio
Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia legal so
bre a liberação da verba para o Município de
Carapicuiba, Estado de São Paulo, consignada no

Orçamento da União para o exercício de 1998, no
valor de R$450.000,0Q,; 410) nº 3.689/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
do Planejamento e Orçamento da União para o exer
cício de 1998, no valor de R$450.000,00; 411) nº
3.690/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério do Planejamento e Orçamento
sobre a liberação da verba para o Município de
Campinas, Estado São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no
valor de R$470.000,00; 412) n1l 3.691/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério

da Educação e de Desporto sobre a liberação da
verba para o Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para· o exercício de 1998, no
valor de R$402.976,00; 413) nll 3.692198. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
dos Transportes sobre a liberação da verba para o
Estado de São Paulo, no valor de CR$10.500.oo0,00
consignada no Orçamento da União para o exercício
de 1998; 414) nll 3.693/98, Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério dos
Transportes sobre a liberação da verba para o
Estado de São Paulo, no valor de CR$3.330.000,00
consignada no Orçamento da União para '0 exercício
de 1998; 415) nº' 3.694/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério dos
Transportes sobre a liberação da verba para o
Estado de São Paulo, no valor de CR$875.000,00
consignada no Orçamento da União para o exercício
de 1998; 416) nll 3.695/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da
Justiça sobre a liberação da verba para o Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1998, no valor de R$7.000.000,00;
417) nº 3.696/98. Deputado CUNHA BUENO. So
licita informações ao Ministério \do Planejamento e
Orçamento sobre a Iiberl;lção da verba para o Mu
nicípio de São Paulo, Estado de São Paulo, consig
nada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no· valor de R$1.500.000,00; 418) nº 3.698198.
Deputado CUNHA BUENO: Solicita informações ao
Ministério da Justiça sobre providências quanto a
site na Internet pregando o racismo, com partici
pação de cidadão brasileiro; 419) nll 3.699/98. Deputado
CUNHA BUENO, Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre a liberação da verba para <> Mu
nicípio de Pirajuí, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998, no
valor de R$160.000,00: 420) nº 3.700/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre a liberação para o Município de
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Poá, Estado de São Paulo, consignada no verba para o Município de São Joaquim da Barra,
Orçamento da União para o exercício de 1998, no Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da União
valor de R$100.000,00; 421) nº 3.701/98. Deputado para o exercício de 1998, no valor de R$150.000,OO; 431)
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério nº 3.711198. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor-
da Saúde sobre a liberação da verba para o Mu- mações ao Ministério da Saúde sobre a liberação
nicípio de Pompéia, Estado de São Paulo, consig- da verba para o Município de São José do Rio Preto,
nada no Orçamento da União para o exercício de Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
1998, no valor de R$100.000,00; 422) nº 3.702/98. União para o exercício de 1988, no valor de
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao R$100.000,00; 432) nQ 3.712/98. Deputado CUNHA
Ministério dos Transportes sobre a liberação da BUENO. Solicita informações ao Ministério sobre a
verba para o Estado de São Paulo, no valor de liberação da verba para o Município de São José
CR$3.000.000,00, consignada no Orçamento da dos Campos, Estado de São Paulo, consignada no
União para o exercídio de 1998; 423) nº 3.703/98. Orçamento da União para o exercício de 1998, no
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao valor de R$150.000,00; 433) nº 3.713/98. Deputado
Ministério dos Transportes sobre a liberação da CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
verba para o Estado de São Paulo, no valor de da Saúde sobre liberação de verba para o Estado de
CR$763.000,00, consignada no Orçamento da São Paulo, consignada no Orçamento da União para
União para o exercício de 1998; 424) nº 3.704/98. o exercício de 1998, destinada ao término das obras
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao dos hospitais estaduais, no valor de R$8.000.000,OO;
Ministério da Educação e do Desporto sobre a 434) nQ 3.714/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita
liberação da verba para o Município de São Paulo, informações ao Ministério da Saúde sobre a Iib-
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da eração da verba para o Município de São Paulo,
União, para o exercício de 1998, no valor de Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
R$800.000,00; 425) nº 3.705/98. Deputado CUNHA União para o exercício de 1998, para assistência fi-
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio nanceira à manutenção do Hospital do Câncer da
Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal so· Fundação AC Camargo, no valor de R$200.000,00;
bre a liberação da verba para o Estado de São 435) nº 3.715/98, Deputado CUNHA BUENO. So-
Paulo, consignada no Orçamento da União para o licita informações ao Ministério da Saúde sobre a
exercício de 1998, no valor de R$400.000,00; 426) liberação da verba para o Municípioi de São Paulo,
n2 3.706/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in- Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
formações ao Ministério do Planejamento e União para o exercício de 1998, para assistência financeira
Orçamento sobre a liberação da verba para o Estado à manutenção do Hospital INCOR, no valor de
de São Paulo, consignada no Orçamento da União para R$200.000,00; 436) nº 3.716/98 Deputado CUNHA
o exercício de 1998, no valor de R$3.000.000,00; 427) BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde
n2 3.707/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in- sobre a liberação da verba para o Município de São
formações ao Ministério da Educação e do Desporto Paulo, Estado de São Paulo, consignada no
sobre atiberação da verba para o Estado de São Orçamento da União para o exercídio de 1998, para
Paulo, consignada no Orçamento da União para o assistência financeira à manutenção do Instituto do
exercício de 1998, no valor de R$190.022,00; 428) Tórax, no valor de R$200.000,00; 437) nº 3.717/98.
3.708/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor- Deputado CUNHA BUENO. Solicita iformações ao
mações ao Ministério da Educação e do Desporto Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para
sobre a liberação da verba para o Estado de São o Município de São Paulo, Estado de São Paulo,
Paulo, consignada no Orçamento da União para o consignada no Orçamento da União para o exercício
exercício de 1998, no valo[de R$2.590.370,00; 429) de 1998, para assistência financeira à manutenção
nQ 3.709/98. Deputado'êÚNHA BUENO. Solicita in- do HospitallNCOR, no valor de R$300.000,00; 438)
formações ao Ministério da Saúde sobre a liberação nº 3.718/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in-
da verba para o Município de Santos, Estado de São formações ao Ministério da Saúde, sobre a liberação
Paulo, consignada no Orçamento da União para o da verba para o Município de São Paulo, I;stado de
exercício de 1998, no valor de R$200.000,00, para o São Paulo, consignada no Orçamento da União para
Hospital S. José Casa de Saúde S. Vicente; 430) nº o exercício de 1998, destinada à assistência fi-
3.710/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor- nanceira à Fundação Zerbini, no valor de
mações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da R$200.000,00; 439) nº 3.719/98. Deputado CUNHA'
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BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde
sobre a liberação da verba para o Município de São
Paulo, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de São Paulo,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para o exercício de 1998, destinada à
manutenção do Hemocentro Pró-Sangue, no valor
de R$200.000,00; 440) nº 3.720/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre liberação da verba para o Município
de São Paulo, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, desti
nada à assistência financeira para manutenção do
Hospital do Câncer, da Fundação A.C. Camargo, no
valor de CR$1 00.000,00; 441) nº 3.721/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da
Saúde sobre a liberação da verba para o Município
de São Paulo, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998,
destinada à assistência financeira para
manutenção da Santa Casa de Misericórdia de
Santo Amaro, no valor de R$100.000,00; 442) nº
3.722/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da
verba para o Município de São Paulo, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1998, destinada à assistência fi
nanceira para manutenção do Hospital INCOR, no
valor de CR$4.000.000,00/ 443) nº 3.723/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para
o Município de Porto Ferreira, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercício
de 1998, destinada à aquisição de equipamentos
para o Hospital D. Balbina, no valor de
R$120.000,00; 444) nº 3.724/98 Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde
sobre a liberação da verba para o Município de
Potirendaba, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no
valor de R$100.000,00; 445) nº 3.725/98. Depu
tado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério da Saúde sobre a liberação da verba
para o Município de Presidente Epitácio, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1998, no valor de R$100.000,00;
446) nº 3.726/98. Deputado CUNHA BUENO. So
licita informações ao Ministério da Saúde sobre a
liberação da verba para o Município de Presidente
Prudente, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União, para o exercício de 1998, no
valor de R$120.000,00; 447) nº 3.727/98. Depu-

tado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Saúde a liberação da verba para o Município de
Queluz, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no
valor de R$200.000,00; 448) nº 3.728/98. Depu
tado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre a liberação da verba para o Mu
nicípio de Rafard, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998, no
valor de R$300.000,00; 449) nº 3.729/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério

da Saúde sobre a liberação da verba para o Mu
nicípio de Registro, Estado de São Paulo, consig
nada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$150.000,00; 450) nº 3.730/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para
o Ministério de Rio Claro, Estado de São Paulo, con
signada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$100.000.00; 451) nº 3.731/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério da Saúde sobre a liberação da verba para
o Município de Salesópolis, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exer
cício de 1998, no valor de R$100.000,00; 452)
nº 3.732/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério da Saúde sobre a liberação
da verba para o Município de Santa Bárbara
D'Oeste, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no
valor de R$500.000,00; 453) nº 3.733/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre a liberação da verba para o Município
de Santa Bárbara D'Oeste, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exercício
de 1998, no valor de R$100.000,00; 454) nº
3.734/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério da Saúde sobre a liberação da
verba para o Município de Santa Fé do Sul, Estado
de São Paulo, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1998, no valor de R$100.000,00;
455) nº 3.735/98. Deputado CUNHA BUENO. So
licita informações ao Ministério da Saúde sobre a lib
eração da verba para o Município de Santa Isabel,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para 0 exercício de 1998, no vaiar de
R$100.000,00; 456) nº 3.736/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde
sobre a liberação da verba para o Município de
Santo André, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no
valor de R$1.120.000,00; 457) nº 3.737/98. Deputado
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CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Saúde sobre a liberação da verba para o Mu
nicípio de Santos, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento da União para o exercício de 1998,
no valor de R$200.000,00 para manutenção do
Hospital dos Estivadores de Santos - SP; 458) nº
3.738/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério da Cultura sobre a liberação da
verba para o Município de São Paulo, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União
para o exercício de 1998, no valor de R$200.000,OO;
459) 3.739/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita
informações ao Ministério da Previdência e Assistên
cia Social sobre a liberação da verba para o Município
de São Paulo, Estado de São Paulo, consignada no
Orçametno da União para o exercício de 1998, no
valor de R$200.000,00; 460) n2 3.740/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Previdência e Assistência social sobre a liberação
da verba para o Município de São Paulo, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento da União para
o exercício de 1998, no valor de R$100.000,OO; 461)
n2 3.741/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formaçõesao Ministério do Planejamento e
Orçamento sobre a liberação da verba para o Mu
nicípio de São Sebastião, Estado de São Paulo, con
signada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$610.000,OO; 462) nº 3.742/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solciita informações ao
Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e
Amazônia Legal sobre a liberação da verba para o
Município de São Vicente, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento da União para o exer
cício de 1998, no valor de R$150.000,OO; 463) nº
3.743/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério do Planejamento e
Orçamento sobre a liberação da verba para o Mu
nicípio de Serrana. Estado de São Paulo, consig
nada no Orçamento da União para o exercício de
1998, no valor de R$100.000,OO; 464) nº 3.744/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações
ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre
a liberação da verba para o Município de Socorro,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
da União para o exercício de 1998, no valor de
R$100.000,00; 465) nº. 3.745/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
do Planejamento e Orçamento sobre a liberação da
verba para o Município de, Sumaré, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para o
exercício de 1998, no valor de R$120.000,OO; 466)
nº 3.746/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in-

formações ao Ministério Extraordinário dos Esportes
sobre a liberação da verba para o Município de
Suzanápolis de São Paulo, consignada no
Orçamento da União para o exercício de 1998, no
valor de R$360.000,OO; 467) nº 3.747/98. CFFC.
Solicita informações ao Ministério da Justiça sobre
Acordo de Cooperação para a modernização e Rea
parelhamento do Departamento de Polícia Federal;
468) nº 3.748/98. CFFC. Solicita por intermédio do
Ministério da Fazenda, informações ao Presidente
dio Banco do Brasil sobre o Projeto de Desen
volvimento da Zona da Mata Nordestina; 469) nll

3.749/98. CFFC. Solicita informações ao Ministério
Extraordinário de Política Fundiária sobre Programa
de Reforma Agrária para a região Nordeste; 470) nº
3.750/98. CFFC. Solicita informações ao Ministério
do Planejamento e Orçamento sobre a suspensão
de cobrança judicial dos débitos de devedores da Su
perintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
SUDENE e da Superintendência de Desenvolvimetno
da Amazônia - SUDAM; 471) n9 3.751/98. CFFC.
Solicita informações. ao Ministro-Chefe da Casa Civil
da Presidência da República sobre a suspensão de
cobrança judicial dos débitos de devedores da Su
perintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
SUDENE e da Superintendência de Desenvolvimento
da Amazônia - SUDAM; 472) nº 3.752/98. Deputado
FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal sobre investimentos e situação,
em termos de Iicencialmento ambiental, dos pro
jetos de irrigação implantados ou em implantação;
473) n9 3;753/98. 'Deputado FÁBIO FELDMANN. So
licita informações ao Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal relati
vas ao registro de agrotóxicos; 474) nº 3.754/98.
Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações
ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal sobre informações
ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídri
cos e da Amazônia Legal sobre contratações de
pessoal realizadas pelo Programa da Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD e pelo Instituto In
teramericano de Ciências Agrícolas - IICA; 475)
3.755/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita in
formações ao Ministério do Meio Ambiente, dos Re
cursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre as
providências tomadas a respeito de corrupção no
IBAMA; 476) n9 3.756/98. Deputado FÁBIO FELDMANN.
Solicita informações ao Ministério da Agricultura e
do Abastecimento sobre re~istro de agrotóxicos;
477) n9 3.757/98. Deputado FABIO FELDMANN. So-
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licita informações ao Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre
as atividades de fiscalização ambiental efetivadas
pelo IBAMA; 478) nQ 3.758/98. Deputado FÁBIO
FELDMANN. Solicita informações ao Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal sobre reunião do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA, relativa à Mata Atlântica; 479)
nQ 3.759/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita
informações ao Ministério da Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre regis
tro de agrotóxicos; 480) nº 3:760/98. Deputado
FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao Ministério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídr-icos e da
Amazônia Legal sobre ações de controle. de des
florestamento os Estados do Acre e de Rondônia;
481) nQ 3.761/98 deputado FÁBIO FELDMANN. So
licita informações ao Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre
relação do IBAMA com a entidade Pró-Carnivoros;
482) nQ 3.762/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. So
licita informações ao Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre o
monitoramento dos planos de manejo florestal; 483)
nQ 3.763/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita
informações ao Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre reuniões
do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
CONAMA 484) nº 3.764/98. Deputado TELMO
KIRST. Solicita informações ao Ministério dos Trans
portes sobre resultados e perspectivas das políticas
de transporte rodoviário no âmbíto dos lanos de governo
para privatização; 485) nº 3.765/98. Deputado
TELMO KIRST. Solicita informações ao Ministério
dos Transportes sobre custo alternativo, por
quilômetro de estrada nova construída e, alternati
vamente, os gastos de conservação de estradas nas
diferentes regiões brasileiras; 486) nº 3.827/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério Extraordinário dos Esportes sobre liberação
de verba para o Município de Paraibuna, Estado
de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da
União para 1998, no valor de R$200.000,00; 487)
nº 3.828/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério da Educação e do Desporto
sobre liberação de verba para o Município de
Paraibuna, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de
R$100.000,00; 488) nº 3.829/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Educação
e do Desporto sobre liberação d everba para o Município
de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, con-

signada no Orçamento Geral da União para "l998, no
valor de R$100.000,00; 489) nQ Deputado
CUNHA BUENO. Solicita infornla.çÕGS ao Ministério
do Planejamento e Orçamento sobre liberação de
verba para o Município de Ourinhos, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para
1998, no valor de R$110.000,OO; 490) nº 3.831/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério Extraordinário dQS Espoltes sobre liberação
de verba para o Municípib de Ourinhos Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento Geral da
União para 1998, no valor de R$100.000,00; 491) nº
3.832/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério da Educação e do Desporto
sobre liberação de verba para o Município de Ourin
hos, Estado de São. Paulo, ..consignada no
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de
R$215.000,OO; 492) nº 3.833/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Edu
cação e do Desporto sobre Iiberpção,de verba para
o Município de Oscar Bressane, ~$tado de São
Paulo,consignada no Orçamento Geral da União para
1998, no valor de R$250.000,00; 493) nº 3.834/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre lib
eração de verba para o Município de Santo André,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
Geral da União para 1998 no valor de R$300.000,OO;
494) nº 3.835/98. Deputado CUNHA BUENO: Solicita
informações ao Ministério do Meio Ambienttj!, Recur
sos Hídricos e Amazônia Legal sobre liberação de
verba para o Município de santana de Parnaíba,
Estado de São Paulo, consignada nó Qrçamento
Geral da União para 1998, no valor de R$200.000,00;
495) nº 3.836/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita
informações ao Ministério da Educação e do Desporto
sobre liberação de verba para o Município de Santo
AntÔnio de Posse, Estado de São Paulo, consig
nada no Orçamento Geral da União para 198, no
valor de R$100.000,00; 496) nº 3.837/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
do Planejamento e Orçamento sobre liberação de
verba para o Município de Santos, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento Geral da União
para 1998 no valor de R$760.000,00; 497) nº
3.838/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério da Educação e do Desporto
sobre liberação de verba para o Município de São
Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, consig
nada no Orçamento geral da União para 1998, no
valor de R$100.000,00; 498) nº 3.839. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
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do Planejamento e Orçamento sobre liberação de
verba para o Município de Marília, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para
1998, no valor de R$150.000,00; 499) nº 3.840/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informaões ao
Ministério da Educação e Desporto sobre liberação
de verba para o Município de Mairiporã, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento Geral da
União para 1998, no valor de R$150.000,00; 500) nº
3.841/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério do Planejamento e Orçamento
sobre liberação de verba para o Município de Mairinque,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral
da União para 1998, no valor de R$100.000,00; 501)
nº 3.842198. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério do Planejamento e
Orçamento sobre liberação de verba para o Município
de Magda, estado de São Paulo, consignada no
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de
R$200.000,OO; 502) nº 3.843/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministéiro Extraor
dinário dos Esportes sobre liberação de verba para o
Município de Magda, Estado de São Paulo, consig
nada no Orçamento Geral da União para 1998, no
vaor de R$100.000,00; 503) nº 3.844/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
Extraordinário dos Esortes sobre CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério Extraordinário dos
Esportes sobre liberação de verba para o Município
de Limeira, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de
R$250.000,00; 504) nº 3.845/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento sobre liberação de
verba para o Município de Leme, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento Geral da União para 1998,
no valor de R$100.000,00; 505) nº 3.846/98; Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
do Planejamento e Orçamento sobre liberação de
verba para o Município de Juquiá, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento Geral da União
para 1998, no valor de R$100.000,00; 506) nº
3.847/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério do Meio Ambiente, Recur
sos, Hídricos e AmazÔnia Legal sobre liberação
de verba para o Município de jundiaí, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento Geral da
União para 1998, no valor de R$220.000,00; 507)
nº 3.848/98, Deputado CUNHA BUENO. Solicita
informações ao Ministéiro do Planejamento e
Orçamento sobre liberação de verba para o Município
de Itatiba, Estado de São Paulo, consignada no

Orçamento Geral da União para 1998, no vaor de
R$250.000,00; 508) nº 3.849/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Plane
jamento e Orçamento sobre liberação de verba para
o Município de Itápolis, Estado de São Paulo, con
signada no Orçamento Geral da União para 1998, no
valor de R$100.000,00; 509) nº 3.850/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Educação e do Desporto sobre liberação de
verba para o Município de Itaquaquecetuba, Estado
de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da
União para 1998, no valor de R$100.000,00; 510)
nº 3.851/98. Deputa.do CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério dó Planejamento e Orçamento
sobre liberação de verba para o Município de Itapira,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
Geral da União para 1998, no valor de
R$250.000,00; 511) nº 3.852/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Plane
jamento e Orçamento sobre liberação da verba para
o Município de Itapevi, Estado de São Paulo, consig
nada no Orçamento Geral da União para 1998, no
valor de R$100.000,00; '512) nº 3.853/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia
Legal sobre a liberação de verba para o Município
de Itapevi, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento Geral da União para 1998, no. valor de
R$100.000,00; 513) nº 3.854/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento sobre liberação de
verba para o Município de Itirapina, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento Geral da União
para 1998, no valor de R$100.000,00; 514) nº
3.855/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério da Cultura sobre liberação de
verba para Município de Rio Grande da Serra,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
Geral da União para 1998, no valor de
R$200.000,00; 515) nº 3.856/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento sobre liberação de
verba para o Município de Santa Rita do Passa Qua
tro, Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
Geral da União para 199a, no valor de
R$100.000,00; 516) nº 3.857/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Plane
jamento e Orçamento sobre a liberação de verba
para o Município de Salto, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento Geral da União para
1998, no, valor de R$125.000,00; 517) nº 3.858/98.
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Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério da Agricultura e do Abastecimento sobre a
liberação de verba para o Município de Itapevi,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
Geral da União para 1998, no valor de
R$100.000,00; 518) nº 3.859/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Plane
jamento e Orçamento sobre a liberação de verba
para o Município de Jacareí, Estado de São Paulo,
consignada no Orçamento Geral da União para
1998, no valor de R$500.000,00; 519) nº 3.860/98
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério Extraordinário dos Esportes sobre liberação
de verba para o Município de Jambeiro, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento Geral da
União para 1998, no valor de R$100.000,00; 520) nº
3.861/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério do Planejamento e Orçamento
sobre a liberação de verba para o Município de
Jaboticabal, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de
R$150.000,00; 521) nº 3.862/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Edu
cação e do Desporto sobre liberação de verba para
o Município de Jandira, Estado de São Paulo, con-,
signada no Orçamento Geral da União para 1998, no
valor de R$107.900,00; 522) nº 3.863/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
do Planejamento e Orçamento sobre liberação de
verbas para o Município de Jandira, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento Geral da União
para 1998, no valor de R$100.000,00; 523) nº
3.864/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério do Planejamento e Orçamento
sobre liberação de verba para o Município de José
Bonifácio, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento geral da União para 1998, no valor de
R$100.000,00; 524) nº 3.865/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Plane
jamento e Orçamento sobre liberação de verba para
o Município de Itu, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento Geral da União para 1998, no valor
de R$100.000,00; 525) nº 3.866/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
do Planejamento e Orçamento sobre liberação de
verba para o Município de Mogiguaçu, Estado de
Sâo Paulo, consignada no Orçamento Geral da
União para 1998, no valor de R$100.000,00; 526) nº
3.867/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência e Assistência
Social sobre liberação de verba para o Município de
Santos, Estado de São paulo, consignada no

Orçamento Geral da União para 1998, no valor de
R$1.100.000,00; 527) nº 3.868/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
do Meio Ambiente, recursos Hídricos e Amazônia
Legal sobre liberação de verba para o Município de
São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, con
signada no Orçamento Geral da União para 1998, no
valor de R$2.200.000,00; 528) nº 3.869/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia
Legal sobre liberação de verba para o Município de
São Caetano do Sul, Estado de São paulo, consig
nada no Orçamento Geral da União para 1998, no valor
de R$1oo.000,00; 529) nº 3.870/98. DepuIacb CUNHA
BUENO. Solicita nformaçães ao Ministério do Plane
jamento e Orçamento sobre liberação de verba para
o Município de Rio Grande da Serra, Estado de São
paulo, consignada no Orçamento Geral da União
para 1998, no valor de R$100.000,00; 530) nº
3.871/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério do planejamento e Orçamento
sobre liberação de verba para o Município de Rio
das Pedras, Estado de São Paulo, consignada no
orçamento Geral da União para 1998, no valor de
R$100.000,00; 531) nº 3.872/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério do.plane
jamento e Orçamento sobre liberação de verba para
o Município de Rio Claro, Estado de São paulo, consig
nada no Orçamento Geral da União para 1998, no
valor de R$100.000,00; 532) nº 3.873/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Agricultura e do Abastecimento sobre liberação
de verba para o Município de Santa Fé do Sul, Estado
de São Paulo, consignada no Orçamento geral da
União para 1998, no valor de R$100.000,00;
533) nº 3.874/98. Deputado CUNHA BUENO. So
licita informações ao Ministério do Planejamento e
Orçamento sobre liberação de verba para o Município
de Santa Fé do Sul, Estado de São paulo, consig
nada no Orçamento Geral da União para 1998, no
valor de R$350.000,00; 534) nº 3.875/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Agricultura e do Abastecimento sobre liberação
de verba para o Município de Santa Branca,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
Geral da União para 1998, no valor 'de
R$150.000,00; 535) nº 3.876/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério do
planejamento e Orçamento sobre liberação de
verba para o Município de Santa Branca, Estado
de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da
União para 1998, no valor de R$208.000,00; 536)
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nº 3.877/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in- sobre liberação de verba para o Município de Mauá,
formações ao Ministério do Meio Ambiente, Recur- Estado de São Paulo, consignada CUNHA BUENO.
sos Hídricos e Amazônia Legal sobre liberação de Solicita informações ao Ministério do Planejamento e
verba para o Município de Santa Bárbara D'Oeste, Orçamento sobre liberação de verba para o Município
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento de Mirandópolis, Estado de São Paulo, consignada
Geral da União para 1998, no valor de no Orçamento Geral da União para 1998, no valor
R$200.000,00; 537) nº 3.878/98. Deputado CUNHA de R$200.000,00; 547) nº 3.888/98. Deputado
BUENO. Solicita informações ao Ministério da CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
Agricultura e do Abastecimento sobre liberação de do Planejamento e Orçamento sobre liberação de
verba para o Município de Miranópolis, Estado de São verba para o Município de São Caetano do Sul, Estado
paulo, consignada no Orçamento geral da União para de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da
1998, no valor de R$150.00,00; 538) nº 3.879/98. União para 1998, no valor de R$100.000,00; 548) nº
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações 3.889/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor-
ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre mações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos
liberação de verba para o Município de Mirassol, Hídricos e Amazônia Legal sobre liberação de verba
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento para o Município de São José do Rio Pardo, Estado
Geral da União para 1998, no valor de de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da
R$100.000,00; 539) nº 3.880/98. Deputado CUNHA União para 1998, no valor de R$100.000,00; 549) nº
BUENO. Solicita informações ao Ministério Extraor- 3.890. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor-
dinário dos Esportes sobre liberação de verba para o mações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos
Município de MOcoca, Estado de São Paulo, consig- Hídricos e Amazônia Legal sobre liberação de verba
nada no Orçamento Geral da União para 1998, no para o Município de São José do R$150.000,00;
valor de R$100.6000,00; 540) nº 3.881/98. Deputado 550) nº 3.891/98 Deputado CUNHA BUENO. Solicita
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério informações ao Ministério Paulo, consignada no
do Meio Ambiente, recursos Hídricos e Amazônia Orçamento Geral da União para 1998, no valor de
Legal sobre liberação de verba para o Município de R$100.000,00; 551) nº 3.892/98. Deputado CUNHA
Mococa, Estado de São Paulo, consignada no BUENO. Solicita informações ao Ministério do Plane-
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de jamento e Orçamento sobre liberação de verba para
R$100.000,00; 541) nº 3.882/98. Deputado CUNHA o Município de Tambaú, Estado de São Paulo, con-
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Plane- signada no Orçamento Geral da União para 1998, no
jamento e Orçamento sobre liberação de verba para valor de R§ 225.000,00; 552) nº 3.893/98 Deputado
o Município de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo, CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
consignada no Orçamento Geral da União para da Educação e do Desporto sobre liberação de
1998, no valor de R$500.000,00; 542) nº 3.883/98. verba para o Município de Itapeva, Estado de São
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Paulo, consignada no Orçamento Geral da União
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre liberação para 1998, no valor de R§ 100.000,00; 553) nº
de verba para o Município de Lecéia, Estado de São 3.894/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor-
Paulo, consignada no Orçamento Geral da União para mações ao Ministério do Planejamento e Orçamento
1998, no valor de R$ 100.000,00; 543) nº 3.884/98 sobre Geral da União para 1998, no valor de R$14D.OOO,OO;
Deputada CUNHA BUENO. Solicita informações ao 554) nº 3.895/98 Deputada CUNHA BUENO. Solicita
Ministério da Previdência e Assistência Social sobre informações ao Ministério da Previdência e Assistên-
liberação de verba para o Município de Lupérico, cia Social sobre liberação de verba para o Município
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral de Lins, Estado de São Paulo, consignado no
da União para 1998, no valor de R$100.000,00; 544) Orçamento Geral da União para 1998, no valor de
nº 3.885/98. Deputada CUNHA BUENO. Solicita in- R$100.000,00 555) nº 3.896/98 Deputado CUNHA
formações ao Ministério do Planejamento e Orçamento BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio
sobre liberação de verba para o Município de Matão, Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal so-
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral bre liberação de verba para o Município de Lins,
da União para 1998, no valor de R$150.000,00; 545) Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
nº 3.886/98 Deputada CUNHA BUENO. Solicita infor- Geral da União para 1998, no valor de R$130.000,00;
mações ao Ministério do Planejamento e Orçamento 556) nº 3.897/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita

informações ao Ministério do Planejamento e
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Orçamento sobre liberação de verba para o Mu- grampeadas, era assessor de Martins e Sl?ria "quem
nicípio de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, participava das negociatas." A reportagem tran-
consignada no Orçamento Geral da União para screve o que seria a gravação de uma conversa tele-
1998, no valor de R$200.000,00. 11 - PAUTA DO fônica mantida entre Yves Femandes e Sérgio Góis, na
SENHOR 12 VICE-PRESIDENTE. A MESA aprova qual o primeiro esclarece que "há mais de três dias"
os pareceres proferidos por Sua Excelência nos havia feito depósito naconta do Deputado Marchezelli.
seguintes Projetos de Resolução: 1) n2 165, de Em outro trecho há referência, feita pelo mesmo
1997, de autoria do Deputado Paes Landim, que in- Yves Fernandes, a um depósito de quinze mil. Em
stitui o Grupo Parlamentar Brasil/Argentina. Voto do outro trecho teria Sérgio Góis dito o seguinte a Yves
Relator: pela aprovação; 2) n9 187, de 1998, de Fernandes: "..Eu tenho 20 para dar para o Banco, 40
autoria da Deputada Esther Grossi, que institui o para dar para os políticos. Acho que dá para re-
Grupo Parlamentar Brasil/Cabo Verde. Voto do solver." No que tange à fita contendo a gravação
Relator: pela aprovação. 111- PAUTA DO SENHOR desses trechos e outros que estariam sendo repro-
29 VICE-PRESIDENTE. Sua Excelência o Senhor 22 duzidos esclarece a reportagem que, instado, pelo
Vice-Presidente, Deputado Severino Cavalcanti, na vice-líder do PTB, Fernando Gonçalves, a mostrá-Ia,
qualidade de Corregedor, relata os seguintes proc- teria dito o Ministro Eduardo Jorge "que sabia da fita
essos: 1) Sindicância n2 03/97. Apuração da denún- mas não estava com ela e alertou que quem ouvisse
cia do Deputado Augusto Carvalho sobre existência a gravação teria de encaminhá-Ia à Polícia Federal,
de irregularidades na DATAMEC, envolvendo dire- o que provocaria um escândalo". Outro que,
tores dessa empresa e membros da Câmara dos segundo a reportagem, também declara ter con-
Deputados RELATÓRIO: Com ofício n2 653, de 2 de hecimento da fita, mas acrescenta que nem a ouviu,
julho de 1997, o Sr. Presidente encaminhou ao Cor- é o Presidente da Caixa Econômica Federal, Sérgio
regedor cópia de pronunciamento do Senhor Deputado Cutolo. Tais detalhes levaram o Corregedor, inicial-
Augusto Carvalho, feito da Tribuna da Câmara no dia mente, a solicitar ao Presidente da Caixa Economica
26 de junho de 1997, no qual esse ilustre em irregulari- Federal o fornecimento, caso a igual forma, em face
dades que teriam ocorrido na DATAMEC, con- da menção feita pelo Ministro Eduardo Jorge Caldas
forme a denúncia feita pela revista IstoÉ em sua Pereira, segundo a reportagem, de que, levado o
edição n2 1.477, data de 25 de julho de 1997. conhecimento das irregularidades ocorridas na
Segundo a referida reportagem, teria ocorrido super- DATAMEC à Polícia Federal, a respectiva infor-
faturamento em contratos firmados entre a DATAMEC mação provocaria um escândalo, oficio o Corregedor
e fornecedores de serviços contratos por essa em- ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal,
presa e em razão do que o Ministro Eduardo Jorge indagando sobre a existência de investigação naquele
Caldas teria chamado ao Palácio do Planalto o Líder Departamento objetivando esclarecer os fatos denun-
do PTB na Câmara, Deputado Paulo Heslander, ciados, notadamente quando ao envolvimento de qualquer
para comunicar-lhe a existência de uma gravação membro desta Casa nas irregularidades reportados
comprometedora de um parlamentar do PTB. A re- por aquela Revista. Em ofício de 12 de setembro de
portagem, às fls. 20, após divulgar que aquele Minis- 1997, o Departamento de Polícia Federal, pelo seu
tro teria declara0 ao então Líder do PTB, Deputado Diretor-Gral, esclareceu, respondendo à indagação
Paulo Heslander, "ter graves denúncias contra Sér- do Corregedor, que "à míngua de provocação
gio Vieira de Góis. Presidente do ano passado numa específica, não instaurou qualquer procedimento
negociação política que, segundo parlamentares do aparatório sobre o conteúdo da matéria jornalística
PTB, assegurou o apoio do deputado Nelson realizada pela revista IstoÉ, em sua edição de 25 de
Marchezelli (PTB-SP) ao projeto do governo de re- junho p.p". Mediante ofício datado de 17 de setem-
forma da Previdência". Segundo a mesma report- bro de 1997, o Presidente da Caixa Econômica
agem, os petebistas concordaram com a demissão Federal, em resposta ao ofício que o Corregedor lhe
de Sérgio Góis, mas, dois dias depois acertaram para dirigiu sobre o assunto, afirmou que não dispunha de
que viesse a substituí-lo o administrador de empresa cópia da gravação referida no expediente deste àr-
SÉRGIO BALLERINI. Esclarece a reportagem ainda gão Sindicante. Respectivamente, em 14 de outubro,
que, além de Sérgio Góis, foram demitidos o diretor pelo ofício n2 60 e em 13 de novembro de 1997, pelo
comercial da DATAMEC, Sérgio Lustosa Botelho Mar- ofício n2 62, o Corregedor solicitou esclarecimentos
tins e o de recursos Humanos e que "Yves Fernan- sobre o assunto reportado pela revista IstoÉ aos
des, principal interlocutor de Góis nas conversas hoje ex-Presidentes da DATAMEC Sérgio Ballerini e
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Sérgio Vieira Góes. Respondendo ao Ofício do Cor
regedor e no que se relaciona com a denúncia de
envolvimento de membros desta Casa nas irregulari
dades reportadas pela revista IstoÉ, afirmou o
seguinte o ex-Presidente da Datamec, Dr. SÉRGIO
/BALLERINI, verbis: "Preliminarmente permita-me
informá-lo de que sou egresso do quadro de empre
gados da DATAMEC S.A. tendo assumido o cargo
de Diretor-Presidente por indicação da Caixa
Econômica Federal, acionista majoritário da So
ciedade, através de eleição, e empossado no dia 20
de maio de 1997. É meu dever de cidadão declarar
que ao longo do tempo que .presto serviços a esta
casa, jamais tive conhecimento, em todos os postos
que ocupei, de gerência ou interferência de mem
bros do Parlamento nas atividades dá Empresa. Por
extensão, do Exmo. Sr. Deputado Nelson Marchezelli
desconheço qualquer procedimento aético ou avil
tante. Do diálogo travado, nada poderei acrescentar
aos trabalhos que vêm sendo promovidos por V. Exª
já que não o presenciei e sequer conheço sobre
gravações telefônicas e o conteúdo de sua correspon
dentes transcrições." Atendendo ao pedido de
manifestação quanto às reportagens publicada pela
revista IstoÉ, denunciando irregularidades que te
riam ocorrido na DATAMEC e quanto ao que seria a
transcrião de conversação telefônica que teria tido
com Yves Fernandes e em que é citado o Deputado
NELSON MARCHEZELLI, limitou-se o Dr. Sérgio
Luiz Vieira de Góes a mencionar o sistema de fiscali
zação a que está submetida essa empresa e a fazer
a seguinte referência quanto ao último fato retro
apontado: " No que tange ao Excelentíssimo Deputado
Nelson Marchezelli, devo esclarecer que meses antes
de assumir a Presidência da DATAMEC, avalizei um
empréstimo bancário para uma empresa, junto à
Caixa Econômica Federal. Infelizmente a devedora
não saldou, no prazo, o débito com o Banco Credor,
razão pela qual vime obrigado a honrar o com
promisso. Naquele momento, meu capital disponível
estava imóbilizado, razão pela qual busquei o auxílio
do amigo Deputado Nelson Marchezzelli que, gentil
mente, prontificou-se a emprestar-me a quantia ne
cessária à liquidação da: operação, posteriormente
restituídos. Repudio, veementemente, as refêrencias
desrespeitosas contra os ilustres membros dessa
Casa e, em especial, aos integrantes do PTB, citados
na reportagem." Complementando as informações
prestadas em seu ofício CE-185/97, de 20-10-97, o
Dr.SÉRGIO BALLERINI, Presidente da DATAMEC
encaminhou, em 6 de maio de 1998, ao Corregedor,
o "Relatório de Auditoria de Gestão nQ 198175, da

Secretaria Federal de Controle, da Delegacia Federal
de Controle/RJ, do Ministério da Fazenda, o qual,
em sua parte conclusiva, faz a seguinte afirmativa:
"Em face dos exames realizados, concluímos pela
REGULARIDADE da gestão dos administradores da
Empresa, no período de 1Q-1 a 31-12-97." Oficiou
também e por último o Corregedor (OtCor nQ 035/98,
de 13 de maio de 1998), ao ex-Ministro Eduardo
Jorge Caldas Pereira, indagando-lhe sobre se tinha
conhecimento quanto a quem teria posse da
gravação contendo osiindícios de práticas delituosas
a que se referia a reportagem da revista IstoÉ, já
referida, tendo do mesmo recebido resposta pela ne
gativa em expediente datada de 20 de maIo de 1998,
encaminhado ao Corregedor. É o Relatório. Como
se extrai do relatório, duas foram as denúncias feitas
pela revista IstoÉ, em sua edição de 25 de junho de
1997, em matéria intitulada "CHANTAGEM PLA
NALTO": a 'primeira, de que a DATAMEC, a empresa
de informática da Caixa Econômica Federal, estaria su
perfaturando contratos com fornecedores da em
presa, com insinuação de qUe Deputados estariam
envolvidos com tal ilicitude, e, a' outra, de que o
Deputado Nelson Marquezelli teria recebido de Sérgio
Vieira de Góis, então Presidente dessa empresa, a
quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais). No que
respeita exatamente ao envolvimentÇ> de deputados
denunciados superfaturamentos, o único indício de
tal possibilidade nos fomece a repostagem ao transcre
ver, seguidamente ao subtítulo "40 é para dar aos políti
cos" o seguinte trecho do que seria uma' transcrição
de uma conversa telefônica mantida entre Sérgio
Vieira de Góis, esntão Presidente da DATAMEC, e
Yves Fernandes, que seria assepsor do Diretor
Comercial dessa empresa, Sérgio Lustosa Botelho
Martins: "Góis - Alô... PÔ cara, esse negócio veio
"na hora certinha.. ; Fernandes - É; Góis - É, por
que eu tava f... 40 que veio 42 que você deixou
aqui; Fernandes - 48; Góis - Com 12 são 60. Eu
tenho 20 para dar para o banco, 40 para dar para os
políticos. Acho que dá para resolver; Fernandes 
Isso devia ter vindo há muito mais tempo, mas agora
se resolve rápido. IPVA do Versailles desde 92 que eu
não pago, entendeu, meu? IPTU, essas coisas to
das...então, tô pagando essas coisas todas, enten
deu?" No concernente à denúncia de haver o Deputado
Nelson Marquezelli recebido do ex-Presidente da
DATAMEC, Sérgio Vieira de Góis, a importância de
quinze mil reais, ambos, segundo a reportagem, teriam
afirmado que esse depósito referia-se ao pagamento de
igual impôrtancia que o Deputado havia emprestado,
anteriormente, a Sérgio Vieira de Góis. A conser-
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vação telefônica acima transcrita acima transcrita,
em que se verifica a interferência inexplicável de
Yve~ Fernandes, no que poderia ser o pagamento do
empréstimo dos referidos quinze reias, senão pode
confirmar as afirmações de Sérgio Vieira de Góis e do
Deputado Nelson Marquezelli, também não chegam
a informar tais declarações. face à informada existên
cia de tal gravação, que poderia constituir elemento
de prova, confirmatória ou não, das denúncias feitas,
da suposição, íncita na reportagem, de que o Presi
dente da Caixa econômica poderia tê-Ia em seu
poder, e a insinuação feita, segundo a mesma re
portagem, pelo Ministro Eduardo Jorge Caldas
Pereira, da gravidade de irregularidades ocorrentes
na DATAMEC, em face da declaração que lhe é
atribuída, na mesm"a matéria jornalística, de que
"quem ouvisse a gravação teria de encaminhá-Ia à
Polícia Federal" o Corregedor oficiou, seguidamente,
ao Presidente da Caixa Econômica Federal, Sérgio
Cutolo, ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia
Federal, Vicente Chelotti, e, naturalmente, ao atual e
ao anterior Presidente da DATAMEC, respecti
vamente, Drs. Sérgio Ballerini, e Sérgio Luiz Vieira
de Góis e, por último, ao Dr. Eduardo Jorge Caldas
Pereira, Ministro da Secretara-Geral da Presidência
da República ao ensejo da ocorrência dos fatos de
nunciados. Em 20 de outubro de 1997, com ofício nº
CE-185/97, o Presidente da DAMATEC, Sr. Sérgio
Ballerini, ofereceu seus esclarecimentos (fls. 25),
dos quais pinçamos, conforme transcritos no Re
latório, os trechos que poderiam constituir subsídio
no Relatório, o atual Presidente da DATAMEC, ao
declarar que durante o tempo que presta serviços à
DATAMEC jamais teve conhecimento de "gerência
ou interferência de membros do Parlamento nas
atividades da Empresa, traz, com tal afirmação,
elemento de contestação à denúncia de en
volvimento de membros desta Casa no noticiado su
perfaturamento que teria praticado a DATAMEC. Aduz,
ainda, o Dr. Sérgio Ballerini, como transcrito no Re
latório, que desconhece, acrescendo, mais, que nada
pode esclarecer quanto as gravações das conversas
telefônicas aludidas na reportagem da revista IstoÉ.
No que respeita aos contratos firmados com a
DATAMEC, ao acentuar estar a empresa sujeita a
auditorias oficiais realizadas pelo CISET, do Ministério
da fazenda, pelo Tribunal de Contas da União e às re
alizadas pelo Conselho Fiscal e pela Assembléia de
Acionistas, conclui não ser afctível que "todos esse
fiscalizadores emitissem pareceres equívocos sobre
o mesmo ato", acrecendo, ainda, que segundo os re-

latórios conclusivos, "os procedimento foram con
siderados como regulares pelos Orgãos oficiais
citados". O Dr. Sérgio Ballerini em correspondência
datada de 6 maio de 1998, encaminha ao Correge
dor "Relatório de Audotoria de Gestão" (fls.38 a 46),
firmado por analistas da Secretaria Geral. de
Controle da Delegacia Federal de Controle/RJ,
do Ministério da Fazenda, em que o objeto da respec
tiva auditoria é a "Prestação de contas da DATAMEC
relativa ao exercício de 1997, quando era respon
sável pela Unidade Gestora objeto da auditagem, o
Dr. Sérgio Luiz Vieira de GÓias. Conforme se vê da
conclusão desse Relatório (fls. 46) opinam os audi
tores pela "REGULARIDADE DA GESTÃO DOS AD
MINISTRADORES DA EMPRESA AUDITADA, NO
PERíODO DE 1º-1 a 31-12-97" Em correspondência
datada de 28 de novembro de 1997, o Dr. Sérgio
Luiz Vieira de Góias, conforme consta do Relatório 
repise-se, enfatiza qLie, em razão de dificuldade fi
nanceira decorrente da responsabilidade por aval
dado a empresa inadimplente em obrigação assu
mida junto à Caixa Econômica Federal, buscou
auxílio junto ao seu. amigo, Deputado Nelson Mar
quezelli, que lhe emprestou a "quantia necessária à
liquidação da operação, posteriormente restituídos".
Afirma, mais, na linha dos esclarecimentos pre
stados pelo Presidente da DATAMEC que o
sucedeu, Dr. Sérgio Ballerini, que os controles a que
está a empresa sujeita "afasta qualquer hipótese de
fraude, falcatrua ou superfaturamento", eis que "os
atos de gestão praticados pela Presidência eram
rigidamente contralados e precedidos das seguintes
formalidades, seja quanto aos contratos celebrados
com clientes ou com fornecedores: A. análise pelo
Corpo Gerencial; B. análise pela Assessoria
Jurídica; C. apreciação pelo Conselho Diretor com
posto por toda a diretoria; D. aprovação pelo Con
selho de Administração". (fls. 31 e 32). De sua parte,
o Presidente da Caixa Econômica, Dr. Sérgio Cutolo
dos Santos (fls 18) eo Dr. eduardo Jorge Caldas
Pereira, ao ensejo dos fatos denunciados, Ministro
da Secretaria-Geral da Presidência da República,
(fls 50), limitaram-se, em resposta ao pedido de es
clarecimento feito pelo Corregedor, a firmar o
primeiro, que não dispunha de cópia da gravação",
o segundo, desconhecer " o teor das supostas
gravações ou o eventual detentor das mesmas" Ape
sar dos indícios decorrentes das conversas que te
riam sido gravadas, de que poderia estar ocorrendo
grave lesão ao interesse público, reforçados com a
declaração stribuída pela revista IstoÉ ao então Minis
tro da Secretaria-Geral da Presidência da república
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(fls 9), de que, "quem ouvisse a gravação teria de
encaminhá-la à Policia FederaL" o Sr. Diretor-Geral
desse órgão, indagado sobre a existência de investi
gação a respeito do assuhto, limitou-se a afirmar, ao
Corregedor, em ofício J de 12 setembro de 1997
(fls.17), que à míngua de provocação específica, não
instaurou qualquer procedimento apuratório sobre o
conteúdo da matéria jornalística realizada pela revista
IstoÉ. Não há notícia, também, de quem poderia se
esperar as providências legais de sua alçada, eis
que é da sua competência entre outros altos encar
gos que lhe comete a Constituição Federal, os de
"promover o inquérito civil e a ação civil pública, para
a proteção do patrimônio público" e " requisitar... a
instauração de inquérito policial..." (CF, art. 129).
Como se vê, as autoridades referidas na reportagem
em causa, que, possivelmente, poderiam conhecer
algum ou outro detalhe sobre os respectivos fatos,
dispor de algum elemento material de sua com
provação, ou, em razão da respectiva competência
funcional, ter interesse na elucidação dos mesmos
declararam-se, implicitamente, sem condição de co
laborar com o nosso objetivo de deslindá-Ios, desta
forma, em razão das limitações legais que condi
cionam as diligências investigatórias do Corregedor,
de chegarmos, como desejável, a qualquer con
clusão quanto à efetiva ocorr-encia, ou não, das
i1icitudes denunciadas pela revista Isto É. Diante
dessa circustância, outra alternativa não tem o Cor
regedor senão PROPOR, como isto ora faz, O AR
QUIVAMENTO da presente sindicância, eis que
nada se logrou provar quanto ao denunciado en
volvimento do Sr. Deputado NELSON MARQUEZ
ELLI ou de qualquer outro membro desta Casa, seja
do Partido Trabalhista Brasileiro, seja de deputado
filiado a qualquer outro Partido político, nas irregu
laridades que a revista IstoÉ, em sua edição de 25
de junho de 1997 e sob o título "Chantagem no Pla
nalto", denuncia haverem ocorrido. Este, o nosso
parecer, salvo melhor juízo". A Mesa delibera pela
aprovação do parecer supra, pelo arquivamento da
referida sindicância. 2) Processo s/nQ

• "Denúncia.
Denunciantes: Promotores de Justiça da Comarca
de Passos, Minas Gerais. Denunciados: JOSÉ NEIF
JABUR (Deputado Federal) e outros. Assunto: O
Deputado José Neif Jabur e outros são réus numa
"Ação de Ressarcimento de Danos por Altos de Im
probidade Administrativall proposta pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, mediante a
atuação dos Promotores de Justiça Paulo Márcio da
Silva e Carlos Alberto Valera, da Comarca de Pas
sos, Minas Gerais. RELATÓRIO: OS membros do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais acima
apontados remeteram a esta Casa, com ofício de 27
de março de 19a8, cópia de peças da ilAção Civil
públicall que propuseram contra JOSÉ NEIF JABUR
e outros, justificada a respectiva promoção, ao que
consta do ofício retro-apntado, na IIpossível ocorrên
cia de crime contra o patrimônio da Creche Monsen
hor João Pedro". Da petição inicial da "Ação de Res
sarcimento de Danos por Atos de Improbidade Admin
istrativall da lavra da promotoria pública dO,Ministério
Público do Estado de Minas Gerais pinçam-se os
seguintes trechos, porque os únicos que aludem à
pessoa do Deputado JOSÉ NEIF JABUR: 11 Apurou
se, então, após decisão que decretou a quebra do
sigilo bancário dos envolvidos, que no período com
preendido entre 1976 e 1993 a CRECHE MONSEN
HOR JOÃO PEDRO foi dirigida por MARIA ENY
JABUR (vice-presidente), LAERTE FRANCISCO
RODRIGUES (presidente) e sua esposa RAQUEL
DE LIMA E SILVA a qual, apesar de ocupar apenas
cargo. subalterno nos quadros de direção da enti
dade, com ela colaborava efetivamente, participando
das decisões tomadas, iminscuindo-se nos assuntos
do ente filantropo, agindo naturalmente como se
fosse mais um membro de sua diretoria. É certo afir
mar-se ainda que. també, o Sr. NEIF JABUR, apesar
de não ter exercfdo, pelo menos formalmente, car
gos de direção na entidade participava decisi
vamente das decisões tomadas pela diretoria,
chegando ao absurdo de representá-Ia no ato de
assinatura dos convênios para liberação de recursos
financeiros, em que pese o fato de não ter ele pro
curação de seu presidente para essa finalidade. 11

Lê-se, logo a seguir, na petição inicial referida:
IIAtravés de falsificação material, da fraude, da mal
versão e do desvio dos recursos públicos destinados
à CRECHE MONSENHOR JOÃO PEDRO, auferi
ram os requeridos, através d~ condutas comissivas,
ganhos ilícitos, levandq a entidade ao completo caos
administrativo e financeiro, arrastando-a ainda à
beira da sua completa iniviabilidade, notadamente
em razão de pesadas dividas existentes junto aos
fornecedores e ainda pelo não recolhimento de con
tribuições sociais devidas (INSS e FGTS)". Em outro
trecho e precedendo ao relacionamento de con
vênios firmados pela Creche Monsenhor João Pedro
com o Governo de Minas Gerais no anos d~ 1988 e
1990, vem a afirmação de que grande parte desses
recursos, após liberados, não ingressaram nos cof
res dessa entidade filantrópica. Vem asseverado, a
seguir, no petitório da promotoria públicall

; " Avulta
mais·que os convênios firmados em 14 de setembro
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de 1988 e 7 de novembro daquele mesmo ano,
foram assinados pelo Sr. JOSÉ NEIF JABUR, em
circunstâncias desconhecidas ressaltando mais que
seus respectivos valores não deram ingresso nos
cofres da entidade, como era de se esperar". Re
laciona a petição, a seguir, três casos de desvio de
recursos públicos provenientes de três cheques ad
ministrativos em favor das entidades filantrópicas já
referidas, ao se apurar que dois deles foram deposi
tados em contas nona Agência Caeté do Banco
Agrimisa e na agência centro Bradesco, ambas em
Belo Horizonte e, um terceiro, recebido na boca do
caixa do Banco emitente desses cheques, isto é, o
Estado de Minas Gerais, com o esclarecimento, sub
sequente, de que o Presidente dessas entidades,
LAERTE FRANCISCO RODRIGUES, negou-se a re
conhecer como sua a assinatura lançada no verso
desses cheques. A promoção, ao fim, antes de plei
tar as sanções previstas na Lei n. 8.429, de 92, pela
prática de atos de improbidade contra a adminis
tração pública, requerem, como previsto nessa lei, a
concessão de medida cautelar de sequestro dos
bens de todos s réus, de plano deferida pelo Juiz da
Causa, ao entendimento de "justo receio de que, no
curso do processo, venham os requeridos dissipar
os bens, tornando inócua a ação, em caso de pro
cedência". É o Relatório. Como se vê pode ver da
petição do MP, especialmente nos pontos que fazem
referência ao Deputado NEIF JABUR, E do de
spacho do Juiz determinando a citação dos réus e
deferindo a medida cautelar, o que existem são ap
enas suspeitas de que esse Deputado poderia estar
envolvido na prática das i1icitudes que fundamen
taram a ação de ressarcimento de danos por atos de
improbidade administrativa. O processo acha-se,
pois, em sua fase inicial, sendo certo que, se houver
uma decisão judicial condenando o Deputado a res
sarcir prejuízos que tenha causado a qualquer des
sas entidades, o juiz qu eo condenar terá que reme
ter cópia do processo ao Ministério Público ao fim da
apresentação de denúncia pela comissão de crime
de apropriação indébita, uma vez comprovado o
desvio dos recursos provenientes de subvenção.
Ora, essas razões todas estão a aconselhar o ar
quivamento da promoção do ministério Público sob
exame,porque, mesmo que venha a ser condenado
o Deputado a ressarcir os prejuízos que porventura
tenha causado a qaulquer essas entidades, seu
processamento criminal, por apropriação indébita, fi
cará na dependência, primeiro, de o Ministério
Público denunciá-lo, ao depois, de licença desta
Casa para esse processamento, decidida em razão

de pedido do STF. Assim, mesmo que pudéssemos
enquadrar a ilicitude em razão da qual está sendo o
Deputado NEIF JABUR processado civilmnete,
como contrária ao decoro parlamentar, se, por
acaso, vier o Poder Judiciário a inocentá-lo, por não
comprovada a prática, pelo mesmo, da ilicitude de
nunciada, não teria esta Casa como justificar a
sanção que tivesse a ele aplicada, porque já teria
sido judicialmente demonstrado não haver não haver
sido ele considerado responsável pelo fato delituoso
que o MP lhe atribuiu. Propomos, assim, como já
assinado, o arquivamento do Ofício com o qual o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por
seus Promotores de Justiça Paulo Márcio da Silva e
Carlos Alberto Valera, dão notícia a esta Casa da
ação que moveram contra o Deputado NEIF JABUR.
Este, o nosso parecer, salvo melhor juízo." A Mesa
aprova o parecer supra, pelo arquivamento da
matéria. Dando prosseguimento, Sua Excelência, o
Senhor 2º Vice-Presidente, apresenta seus pareceres
proferidos nos seguintes expedientes referentes a
reembolso de despesas médico-hospitalares, os quais
são aprovado pela Mesa: 1) Processo nº 11.214/98.
Deputado Luciano Castro. "Li o parecer detalhado
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da
despesa e informando que foram observadas as dis
posições do Ato da Mesa n. 24/83. De acordo."; 2)
Processo nº 11.226/98. Deputado Jorge Maluly Netto.
"Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando
a exatidão da despesa e informando que foram obser
vadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De
acordo."; 3) Processo nº 11.729/98. Deputado Márcio
Reinaldo Moreira. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e in
formando que foram observadas as disposições do Ato
da Mesa nº 24/83. De acordo."; 4) Processo nº 12.109198.
Deputado Cláudio Cajado. "Li o parecer detalhado do
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa
e informando que foram observadas as disposições do
Ato da Mesa n. 24/83. De acordo."; 5) Processo nº
12.131/98. Deputado Ronaldo Perim. "Li o parecer detal
hado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da
despesa e informando que foram observadas as dis
posições do Ato da Mesa n. 24/83. De acordo."; 6) Proc
esso nº 12.375/98. Deputado Dério Knop. "Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão
da despesa e informando que foram observadas as
disposições do Ato da Mesa n. 24/83. De acordo."; 7)
12.401198. Deputada Simara Ellery. "Li o parecer de
talhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da
despesa e informando que foram observadas as
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disposições do Ato da Mesa n. 24/83. De acordo."; mando que foram observadas as disposições do Ato da
8) Processo nº 14.199/98. Deputado Carlos Cardinal. Mesa nº 24/83. De acordo."; 20) Processo nº 111.319/98.
"Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apre- Deputado Aldir Cabral. "Li o parecer detalhado do
ciando a exatidão da despesa e informando que foram Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De e informando que foram observadas as disposições
acordo."; 9) Processo nº 14.457/98. Deputado José do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo."; 21) Processo
Maurício. "U o parecer detalhado do Sr. Diretor- nQ 111.410/98. Deputado Jurandyr Paixão. "U o
Geral, apreciando a exatidão da despesa e infor- parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
mando que foram observadas as disposições do exatidão da despesa e informando que foram obser-
Ato da Mesa nQ 24/83. De acordo."; 10) Processo vadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De
nº 14.581;98. Deputado José Thomaz Nonô. "Li o acordo."; 22) Processo nQ 111.489/98. Deputado
parecer d.etalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a Ushitaro Kamia. "Li o parecer detalhado do Sr. Dire-
exatidão da despesa e informando que foram obser- tor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infor-
vadas as disposições do Ato da Mesa nQ 24/83. De mando que foram observadas as disposições do Ato
acordo."; 11) Processo nº 14.619/98. Deputado da Mesa nº 24/83. De acordo."; 23) Processo nº
Augusto Nardes. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor- 111.542/98. Deputado Mendonça Filho. "Li o parecer
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exa-
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa tidão da despesa e informando que doram obser-
nQ 24/83. De acordo."; 12) Processo nº 16.378/98. vadas as disposições do Ato da Mesa nQ 24/83. De
Deputado Roberto Campos. "Li o parecer detalhado acordo."; 24) Processo nº 112.424/98. Deputado
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da Henrique Eduardo Alves. "Li o parecer detalhado do
despesa e informando que foram observadas as dis- Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa
posições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo."; 13) e informando que foram observadas as disposições
Processo nº 105.576/98. Deputado Freire Júnior. "Li do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo."; 25) Processo
o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando nº 112.610/98. Deputado Paulo Paim. "U o parecer
a exatidão da despesa e informando que foram ob- detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exa-
servadas as disposições do Ato da Mesa nQ 24/83. tidão da despesa e informando que foram obser-
De acordo."; 14) Processo nº 106.387/98. Deputado vadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De
Miguel Rosseto. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor- acordo."; 26) Processo nº 112.905/98. Deputado
Geral, apreciando a exatidão da despea e informando Hélio César Rosas. "Li o parecer detalhado do Sr.
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
nº 24/83. De acordo."; 15) Processo nQ 109.017/98. informando que foram observadas as disposições do
Deputado Alzira Ewertonº "Li o parecer detalhado do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo."; 27) Processo nº
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa 113.091/98. Deputado Felipe Mendes. "U o parecer
e informando que foram observadas as disposições detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exa-
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo."; 16) Processo tidão da despesa e informando que foram obser-
nQ 109.487/98. Deputado João Paulo Cunha. "Li o vadas as disposições do Ato da'Mesa nº 24/83. De
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a acordo.". IV - PAUTA DO SENHOR 1Q SECRETÁRIO.
exatidão da despesa e informando que foram obser- Sua Excelência profere seus pareceres nos seguintes
vadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De expedientes: 1) Processo nº 13.742/98. "Trata-se de
acordo."; 17) Processo nº 109.901/98. Deputada Alzira proposta de Ato da Mesa, alterando o Regulamento
Ewertonº "U o parecer detalhado do Sr. Diretor- do Programa de Assistência á Saúde - Pró-Saúde,
Geral, apreciando a exatidão da despesa e infor- aprovado pelo Ato da Mesa nQ 72/93. Dentre as
mando que foram observadas as disposições do Ato modificações mais significativas, destaca-se a que
da Mesa nº 24/83. De acordo."; 18) Processo nº faculta ao deputado e seus dependentes inscreverem-
110.343/98. Deputada V..anessa· Felippe. "Li o pare- se no Pró-Saúde, nas mesmas condições aplicáveis
cer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a aos servidores da Casa, a saber, mediante con-
exatidão da despesa e informando que foram ob- tribuição mensal correspondente ao rateio das
servadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. despesas globais do Plano e da quota-parte das
De acordo."; 19) Processo nQ 110.784/98. Deputado despezas realizadas pelos beneficiários. Ante as in-
Jurandyr Paixão. "Li o parecer detalhado do Sr. Dire- formações processadas, esta Secretaria submete o
tor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infor-
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assunto ao exame e à deliberação da douta Mesa,
com vistas à aprovação da minuta do Ato da Mesa
anexa." Apreciada a matéria, a Mesa aprova o pare
cer supra e, em conseqÜência, baixa o Ato da Mesa
nQ 97, de 1998, que vai publicado ao fnal da ata. 2)
Processo nº 31.923/97. "Trata-se de proposta de Ato
da Mesa, visando ao aprimoramento dos procedi
mentos operacionais do Programa de Assistência e
Educação Pré-Escolar - PAE, instituído pelo Ato da
Mesa nº 40/92. As alterações propostas mais signifi
cativas são aquelas referentes ao percentual da
alíquota de contribuição por beneficiário assistido
(§§ 4Q e 5º do art. 2º), as relativas à documentação
exigida dos estabelecimentos de ensino (art. 4º) e as
que fixam normas para evitar duplicidade de per
cepção do benefício, na hipótese de ambos os geni
tores serem servidores da administração pública di
reta e indireta (art. 3Q

). Na justificação apresentada,
é rassaltado que a redução, de 1,5% para 0,5%, da
alíquota de contribuição incidente sobre o valor da
remuneração do servidor inscrito no programa
elimina as distorções hoje existentes, vez que não
se verificará mais a situação em que o servidor con
tribua com valores superiores aos recebidos através
do reembolso da mensalidade escolar. Ante as infor
mações processadas, esta Secretaria submete o as
sunto ao exame e à liberação da douta Mesa, com vis
tas à aprovação da minuta do Ato da Mesa anexa."
Discutido o assunto, a Mesa aprova o parecer supra
e, em conseqüência baixa o Ato da Mesa nº 98, de
1998, que vai publicado a final da ata. 3) Processo
nº 111.605/98. "Trata-se de minuta de Ato da Mesa,
dispondo sobre as diretrizes de elaboração das pági
nas e informação de natureza privada dos Depu
tados Federais e institucionais das Comissões e das
Lideranças Partidárias da Casa, a serem desenvolvi
das, implementadas e mantidas no ambiente Internet
da Câmara dos Deputados. No encaminhamento do
processo a esta Secretaria, o Diretor-Geral informa
que "Taç providência resultado de reunião do
Comitê Gestor Internet (fls. 4/6), mostra-se absolu
tamente necessária, porquanto trata de definir os
parâmetros básicos para incçusão no site da Câmara
das informações relativas aos Senhores Parlamen
tares, às Comissões Temáticas e às Lideranças Par
tidárias." Esta Secretaria, à vista das informações
processadas, e com parecer favorável, submete o
pleito ao exame e à deliberação da douta Mesa, na
forma da minuta de Ato da Mesa em anexo. "A Mesa

aprova o parecer supra e, em conseqüência, baixa
o Ato da Mesa nº 99, de 1998, que vai publicado ao
final da ata. 4) Processo nº 115.728/96 e anexos

Assessoria de Divulgação e Relações Públicas.
Aquisição de equipamentos para o estúdio de TV.
"Trata-se de proposta de aquisição dos equipamen
tos relacionados às fls. 297, destinados à melhoria
de captação e de processamento de imagem e som
da TV Câmara, pára a transmissão das reuniões
simultâneas das comissões técnicas. Preliminar
mente, cabe informar que a Câmara dos Deputados,
em 16/4/97, firmou contrato com a empresa SONY 
Comércio e Indústria Ltda. com o fim de prover a TV
Câmara dos equipamentos necessários ao normal
funcionamento de uma emissora televisiva, com
preço total estimado em R$2.355.000,00 (dois
milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil reais). A
Assessoria de Divulgação e Relações Públicas 
ADIRP informa que, com a efetiva operação da TV
Câmara, é indispensável a aquisição dos referidos
equipamentos, ressaltando a necessidade da TV
estar em prefeitas, condições para atender ao
grande volume de trabalho no final deste e início
do próximo ano, em decorrência das eleições e do
início de nova legislatura. O Departamento de Ma
terial e Patrimônio -esclarece que o valor esti
mado para tal aquisição é de R$579.406,87
(quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e
seis reais e oitenta e sete centavos), o que repre
senta um acréscimo de 23, 527% (vinte e três in
teiros e quinhentos e vinte e sete milésimos por
cento) do total estimado para o contrato inicial. In
forma, ainda, que a aquisição em tela deverá ser
feita diretamente com a SONY, mediante aditivo
ao contrato vigente, com fulcro no inciso I do art.
21 e § 1º do art. 112, ambos do Regulamento dos
Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Depu
tados, aprovado pelo Ato da Mesa nº 44/96, ver
bis: Art. 21. É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial: I - para
aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros
que só possam ser fornecidos por produtor, em- I

presa, ou representante comercial exclusivo
vedada a preferência de marca salvo, justificada
mente, para padronização do bem, devendo a
comprovação de exclusividade ser feita através de
atestado fornecido pelo órgão de registro do
comércio de Brasília - DF, pelo Sindicato, Fed
eração ou Confederação patronal, ou, ainda, pelas
entidades equivalentes; Art. 112. Os contratos regi
dos por este Regulamento poderão ser alterados,
com as devidas justificativas, nos seguintes ca-
sos: § 1º A contratada fica obrigada a acei-
tar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizeram nas
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obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no
caso particular de reforma de edifício ou de equi
pamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento)
para os seus acréscimos. (grifo nosso). Por último,
consta da instrução processual e reserva de recursos
efetuada pelo Departamento de Finanças, na ocasião
em que se manifestou sobre a existência de dotação
orçamentária para o fim em questão. Ante o exposto,
esta Secretaria submete o assunto ao exame e à de
liberação da douta Mesa, nos termos das infor
mações e manifestações favoráveis dos órgãos técni
cos da Casa.1I A Mesa aprova os pareceres dos ór
gãos técnicos da Casa, nos termos das informações
do parecer supra. 5) Processo nº 35.790 e anexos.
Recurso. A servidora ISIS CAVALCANTI GOMES,
Técnico Legislativo - Adjunto Parlamentar, ponto n2

4.951, ora requisitada ao Senado Federal, inconfor
mada com a decisão do Diretor-Geral contrária ·ao se
pedido de pagamento relativo à Convocação Ex
traordinária de julho de 1997, recorre a esta Secre
taria, ante os argumentos de fls. 26-31. Em síntese,
alega a recorrente que trabalhou todo o período
daquela convocação (de 1 a 25-7-97), não tendo re
cebido a remuneração correspondente, lIem virtude
de lapso cometido pelo Departamento de Pessoal do
Senado Federal, que não comunicou ao Gabinete do
Senador Humberto Lucena, da necessidade de assi
natura da freqüência da ora suplicante, junto ao De
partamento de Pessoal da Câmara dos Deputados...
IISobre tal justificativa, O Departamento de Pessoal
desta casa, às fls. 54-55 manifestou-se deste modo:
IIAinda que se lamente o incidente, o fato é a
Câmara assim como o Senado, exigiu o registro de
freqüência junto ao Departamento de Pessoal deste
órgão, durante a convocação extraordinária do Con
gresso Nacional. Assim, se a postulante não tomou
conhecimento da referida determinação quer por ex
travio da cópia do documento, quer por outra razão,
a Câmara, cumpriu coma sua obrigação quando
comunicou ao órgão cessionário sua decisão, con
forme cópia do ofício anexo. Cumpre acrescentar
que a Coordenação de Pagamento de Pessoal infor
mou que obedeceu a critério de efetiva presença às
sessões legislativas, com apuração da freqüência
no Departamento de Pessoal durante o período
da referida Convocação Extraordinária, de acordo
com a informação prestada pela Coordenação de
Registro Parlamentar e Cadastro Funcional às fls.
109, razão pela qual não recebeu as vantagens
pecuniárias decorrentes da citada convocação. 11

Esta Secretaria, à vista das informações proces-

sadas, acompanhando as informações e mani
festações contrárias dos órgãos técnicos da Casa,
considerando inexistir registro da freqüência da re
corrente às sessões da convocação extraordinária de
julho de 1997 nos moldes convencionados pelas duas
Casas do Nacional (fls. 64-65); considerando que o reg
istro da freqüência é condição imprescindível ao pa
gamento de valor relativo à convocação em tela;
considerando· que a CâlT}ara dos Deputados não
opôs obstáculo qualquer a que as freqüências
fossem registradas, tendo antes comunicado ao ór
gão cessionário (Ofício n2 358/97, fls. 31) sua de
cisão (da Câmara) de proceder de maneira análoga
à daquela Casa, informando-a inclusive dos detalhes
relativos ao local e horário dos registros; opina pelo
não-provimento do rec:i.JrsQ, por falta de amparo le
gaI." A Mesa aprova o parecer supra. 6) Processo n2

3.8.575/97. Recurso (anistia). O servidor ALLAN
KARDEC PIMENTEL; Analista Legislativo, atribuição
Técnico em Comunicação Social, pon~o n2 4.532, in
conformado com a' decil?ão do Dir~tor-Geral (fls.
131) contrária ao seu pedido de pagamento de ven
cimentos atrasados, relativos ao período de 27-11
85 a 29-11-89, recorre a esta Secretaria, ante os ar
gumentos de fls. 1-4. Referido
servidor trabalhou como prestador de -serviços no
Serviço de Divulgação da Câmara dos Deputados
no período de 21-8-72 a 28-11-73, abandonando o
serviço lIem decorrência de perseguição política, face
a sua contestação ao regime militar que imperava
naquela época. 11 (fls. 9) Readmitido por atd do Sen
hor Presidente desta Casa datado de 22-11-89, to
mou posse e entrou em exercício no dia-~O do mesmo
mês, no cargo Técnico em Comunicação SOcial, em vir
tude da anistia -concedida pela Lei n2 6.683179, peJa
Emenda Constitucional nº 26185 e pelo art. 82 do Ato das
disposições Constitucionais Transitórias, de 5-10-88,
conforme noticiado no processo CD-n2 16.218/87. Em
síntese, alega o recorrente que: - â anistia foi re
querida no dia 21-7-87, com base na Emenda Con
stitucional n2 26/85, tendo sido readmitido no dia 22
11-89, o que lhe confere o direito de receber a in
denização constitucional prevista; - houve omissão
das autoridades, que deveriam ter efetuado o pa
gamento independentemente de requerimento, já
que o ato é conseqüência da readmissão; - a autori
dade pública não pode aplicar a prescrição de que
trata o Decreto n2 20.910/32 e a lei n2 1.711/52, por
tratar-se de verbas alimentícias, e tampouco a Lei nº
8.112190, por ter sido sanciqnada posteriormente à
sua readmissão. Sobre tal arrazoado, o Depar
tamento de Pessoal (Coordenação de Legislação e
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Pessoal Estatutário), às fls. 124-128, manifestou-se;
assim: "(...) Preliminarmente, quanto à alegação de
não ter ocorrido a intempestividade do pedido, por
se tratar de verbas de caráter alimentício, permissa
vênia, houve prescrição qüinqüenal, primeiro porque
cessou a oportunidade de peticionar, à vista do
próprio Decreto nº 20.910, de 1932 citado pelo re
querente, cujo art. 1º prevê a extinção pura e sim
ples do direito de postular em cinco anos, a partir do
ato, seja qual for a natureza do pedido; depois a
jurisprudência é enfática ao afirmar que são atingi
das pela prescrição as parcelas salariais, que têm a
conotação alimentar, anteriores a cinco anos do momento
da postulação (...) Sobre o mérito, esta Coordenação
tem a esclarecer que, conquanto o requerente tenha

. sido readmitido amparaçlo na E.C. nº 26/85, o insti
tuto da anistia (1ão se concretiza a partir da vigência
da lei que a concede, pois, é necessário que a Ad
ministração Pública, em razão do princípio da
autonomia administrativa que a norteia, examine as
diferentes situações que lhes são expostas. Assim,
não obstante ter manifestado sua vontade em 1987
com base na lei de anistia, emenda constitucional
supra, o fato é que foi anistiado sob o arrimo, princi
palmente, da Carta Política vigente, que, inclusive,
devido a sua forma mais liberal acerca do assunto,
foi notável para êxito do seu pedido (...) Deste modo,
e por ser a anistia uma espécie de graça, isenção de
culpa ou do cumprimento de pena, porém de certo,
concedida dentro de exatos parâmetros, o requer
ente foi anistiado e readmitido sob a égide da Con
stituição de "\988, que no art. 82 das Disposições
Transitórias veda a remuneração de qualquer
espécie em caráter retroativo à data de sua promul
gação. Portanto o direito de receber atrasados,
como quer o postulante, a contar de 27 de novembro
de 1985, encontra óbice na própria Carta Política
vigente que o agraciou. Quanto ao lapso temporal
compreendido entre a promulgação da Constituição
em vigor até a data anterior a sua posse nesta Casa,
acreditamos não se tratar de direito líquido e certo,
como afirma o peticionário, pois o § 12 do art. 8º do
ADCT da CF parece-nos restritivo e não imperativo.
Porquanto o legislador, considerando o princípio da
autonomia da administração, quis apenas limitar os
atos do agente público em relação ao pagamento
retroativo de indenizações salariais aos anistiados, e
não ordenar, porque, se assim desejasse, bastaria
que suprimisse a expressão somente do dispositivo
legal, para ter-se a conotação de mandamento, e
não de restrição constitucional, conforme se veri
fica:'ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS Art. 8º É concedida anistia §
1º O disposto neste artigo somente gerará efeitos fi
nanceiros a partir da promulgação da Constituição,
vedada a remuneração de qualquer espécie em
caráter retroativo.' (grifo nosso). Assim, não faz sen
tido alegar que a administração foi omissa quando
não efetuou pagamento de vencimentos atrasados,
visto que a omissão só se configuraria se esta Casa
tivesse a obrigação constitucional de indenizar o
autor das prestações salariais vencidas' a partir de 5
de outubro de 1988, hipótese equívoca, segundo
preceito supra. Cumpre ressaltar, por oportuno, que
a prescrição é de ordem pública, não podendo ser
relevada pela Administração, de acordo com o dis
posto no art. 112 da. Lei nº 8.112/90 - Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos. "Na esteira
das consid"erações supra do órgão de pessoal, con
trárias ao pleito, importa destacar que a anistia em
apreço materializou-se no ato de readmissão do
servidor, firmado pelo Presidente da Câmara do
Deputados, em 22-11-89. Verifica-se, ali (fls. 17), que o
embasamento normativo da anistia foi a Lei nº 6.683, de
28-8-79, a Emenda Constitucional nQ 26, de 27-11-85 e
o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (art.
82, § 19) da Constituição Federal de 1988. Assim, a read
missão de que se trata, concretizada em 22-11-89, nas
ceu sob manto da Carta Política de 88, e por isso a
ela vinculada, em específico ao disposto no art. 82, §
1º, do ADCT retrotranscrito. Desse modo, consid
erando que a anistia somente gerou efeitos financei
ros a partir da promulgação da Constituição de 88
(vedada a remuneração de qualquer espécie em
caráter retroativo), e considerando que a anistia al
cançou o requerente somente no momento da read
missão deste na Câmara dos Deputados (22-11-89),
não é próprio reconhecer-lhe direito a pagamento re
lativo a período em que a anistia ainda não o havia
atingido, o que só ocorreu, reafirme-se, a partir do
ato de sua readmissão. Tal entendimento é respaldado
por remansosa jurisprudência, de que é exemplo a de
cisão seguinte do TST, assim: "EMENDA: READ
MISSÃO. Anistia (artigo 8º, parágrafo 1º e 52 do
ADCT). Aos empregados que tenham sido dispensa
dos por participação em greve, no serviço público ou
atividades essenciais, aplica-se a anistia assegurada
na Carta Magna, ainda que pagas as reparações le
gais decorrentes da dispensa". "EMENDA: ANISTIA.
DIFERENÇAS SALARIAIS SOMENTE A PARTIR
DA EFETIVAÇÃO DA READMISSÃO 1. O § 52 do
art. 8Q do ADCT assegura a readmissão dos em-

. pregados demitidos em decorrência de motivação
política. O citado instituto garante direitos somente a
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partir de sua.efetivação, condicionando o seu exer- motivos para modificar minha convicção inicial fa-
cício à iniciativa do empregado e empregador. Não vorável à pretenção. Daí este voto em separado. I
se cogita desse tempo para qualquer outro fim". - O PEDIDO E SEU çUNDAMENTO JURíDICO.O
(PROC. nº TST 101.023/93.9 - AC. 511 T4.930/94 - requ~rente exerceu, entre 1964 e 1968, a função de
1511 Região. D.J. de 3-2-99, p. 1271." (grifamos). Secretário da Comissão de Orçamento da Câmara
Esta Secretaria, à vista de todo o exposto, e acom- dos Deputados e da CPI sobre o IBRAINDA, por três
panhando o entendimento dos órgãos técnicos da anos e meses. Na época, a função de Secretário de
Casa, opina pelo não-provimento do recurso, por Comissão não era remunerada, por não ser função
falta de amparo legaL" A Mesa delibera pela gratificada. Posteriormente, a Resolução nº 33172
aprovação do parecer supra, pelo indeferimento do transformou-a em função gratificada. Com base no
pleito. 7) Processo nl! 103.836/98. Concessão de art. 40, § 4º, da Constituição Federal, o requerente
medalha-prêmio. "Versa o processo sobre a con- pede que lhe seja estendido, apenas para efeito de
cessão da medalha prêmio ao servidor WALTER incorporação de quintos, o benefício concedido aos
EUGÊNIO PEREIRA, em função de haver comple- Secretários de Comissão em atividade. Além do fun-
tado cinqüenta anos de serviço público, nos termos damento constitucional, o requerente traz ao proc-
do Ato da Mesa nº 96/86. A instrução do processo esso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
revela que o referido servidor preenche todos os no Mandado de Segurança n2 20.526-DF. Nele, o
requisitos para a concessão do prêmio, eis que com- Procurador da República impetrante é designado
pletou 52 anos de serviço público no dia 9-3-98, para exercer o "encargo" não remunerado de Pro-
não constando dos seus assentamentos funcionais curador-Chefe da Procuradoria no Estado do Ceará
qualquer ocorrência de penalidade. Ante o exposto, Não se trÇlta de "encargo em comissão", por não ter

esta Secretaria, com parecer favorável, e nos termos sido criado por lei, mas de "encargo" criado por de-
do art. 3º do referido Ato, submete o pleito ao exame creto. Lei posterior transformou em cargo em
e à deliberação da douta Mesa. "A Mesa aprova o comissão o encargo de Procurador-Chefe nos
parecer, porém com manifestação do Senhor Depu- estados. Na decisão o Supremo Tribunal Federal
tado Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente, no sentido mandou que fossem pomputados, para efeito de in-
de que gostaria de ter tomado conhecimento anteri- corporação de quintos, os oito anos de exercício do
ormente do referido processo, uma vez que o fun- "encargo", não obstante a inexistência de cargo em
cionário agraciado é seu Chefe de Gabinete. V - comissão criado por Lei. 11 - O PARECER CON-
PAUTA DO SENHOR 22 SECRETÁRIO. A Mesa re- TRÁRIO E SUA ANÁLISE CRíTICA. O extenso
solve aprovar minuta de Ato da Mesa referente à Parecer (34 páginas) resume-se, em substâr.tcia, a
criação de funções comissionadas na Assessoria duas proposições básicas, a saber: 111 Proposição: A
Legislativa destinadas aos servidores responsáveis primeira é o princípio de legalidade, apresentado, no
pelo expediente da Secretaria Executiva do Con- Parecer, em formulações, como por exemplo: "A in-
selho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, de vestidura em função comissionada ou em cargo em
que trata a Resolução nQ 17/97, baixando, em con- comissão, para fins de incorporação de quintos,
seqüência, o Ato da Mesa n2 100, de 1998, que vai pressupõe a existência formal da função comis-
publicado ao final da ata. Prosseguindo, Sua Excelên- sionada ou do cargo em comi~são, com criação
cia devolve o Processo n2 50.388/94 à Mesa, refer- específica resultante de. norma legal anterior à
ente à incorporação de vantagem pessoal, de inter- nomeação". (p.13). Eis outras frases do Pareberno
esse de Samuel Malheiros, relatando o excelente mesmo sentido: "A ordem constitucional nacional
parecer técnico elaborado pela Assessoria Legis- não permite a nomeação ou designação de servi-
lativa. Assim, delibera pronunciando-se com voto dores para cargos ou funções p.úblicas inexistentes"
em separado, no seguinte teor: "Desde que tomei (p.14) ou "Não há como incorporar parcelas de
conhecimento da questão discutida no presente função gratificadas que, efetivamente não foram ex-
processo, por meio do Memorial dirigido pelo interes- ercidas" (p.24). Em síntese, o requerente não faria
sado aos Membros da Mesa, conveci-me de que o jus ao benefício pleiteado porque a função de Se-
pleito se amparava em sólida fundamentação cretário de Comissão não era função gratificada
jurídica Li, também, atentamente o Parecer do Asses- crida por lei. DISCUSSÃO. Efetivamente, o princípio
sor Legislativo contrário ao pedido, mas entendo que da legalidade é norma constitucional (art. 37, caput),
sua argumentação é insuficiente para demonstrar que se impõe a toda a Administração pública. Nen-
a improcedência do pedido, e não consegui ver hum servidor público, sob qualquer pretexto, poderá
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furtar-se a seu cumprimento. É ponto pacífico. Entre- autos do Mandado de Segurança nº 20.526-DF, não
tanto, o Supremo Tribunal Federal, reiteradas vezes, pode socorrê-lo em sua pretenção".(p. 31, grifo acres-
entendeu que o princípio da legalidade tem alcance centado). Como se vê, pela longa citação; o ponto cen-
que pode ir além da "letra da lei". Sirva de exemplo trai da argumentação do Parecer para concluir pela não
o próprio Mandado de Segurança n2 20.526-DF, no aplicabilidade da decisão do Supremo Tribunal ao caso
qual manda incorporar quintos, mesmo tratando-se do requerente é o que se poderia chamar de "a teoria
de encargo não criado por lei e não remunerado. O dos dois campos de atuação". A teoria consiste em
fato de esse "encargo" ter sido transformado em afirmar que, no caso do Mandado de Segurança de-
cargo em comissão por lei posterior bastou para o cidido pelo STF, um campo de atuação do servidor
STF considerá-lo fundamento jurídico para a referida eram as atribuições próprias do cargo efetivo da Pro-
incorporação, sem que isso, obviamente, repre- curador da República; o outro campo de atuação era
sentasse a mais Jeve desobediência ao princípio da o correspondente ao exercício do encargo de Pro-
legalidade. O Ministro Vítor Nunes Leal, em outro curador-Chefe no Estado do Ceará. O servidor fora
MS, assim se pronunciou: "Note-se ainda que a remunerado pelo exercício do cargo, mas não pelo
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre exercício do encargo adicional, isto é, do segundo
tem dado interpretação ampliativa à Lei 1741 (agre- campo de atuação e isso legitimaria a incorporação
gação ou incorporação), contrariando o entendi- de quintos pleitada. Em síntese, o Procurador da
mento restritivo da Administração Pública". (p. 74 do República teria exercido um encargo não previsto
citado MS). O Ministro Themístocles Brandão Cavalcanti entre as atribuições de seu cargo, enquanto a
afirma (p. 74): "Eu mesmo, como Consultor-Geral função de secretário de Comissão estava incluída
da República, dei parecer por equidade, mandado entre as atribuições do Oficial Legislativo. Por esta
contra tempo de serviço gratuito". Parece, pois, sufi- razão, este último não faria jus à incorporação plei-
ciente claro que o princípio da legalidade não tem o tada. DISCUSSÃO. A teoria é engenhosa, mas
sentido absoluto da letra da lei que o Parecer apar- padece de inconsistências. Primeiramente, sublinhe-
enta atribuir-lhe, nem a oportuna referência a ele se, mesmo que a teoria fosse confirmada, não seria
parece suficientemente concruente para rejeitar a legítimo extrair dela a conclusão pretendida' pelo
pretenção sob exame. 2" Proposição (do Parecer) - Parecer, como se tentará demonstrar adiante. Como
A decisão do Supremo Tribunal Federal, no MS inconsistência aponte-se: A) O próprio Parecer
20525-DF, não se aplicaria ao caso do requerente, (p.24) lembra o disposto no Estatuto dos Fun-
porque, diz o Parecer: "o Procurador em questão, cionários Civis da União - Lei 1711/52, então
além das atribuições próprias de seu cargo, pelas vigente, em seu: "Art. 7º § 3º É vedado
quais era remunerado, exercia outras, de chefe re- atribuir-se ao funcionário encargos ou serviços diferen-
gional da Procuradoria da República, pelas quais tes dos que os próprios de sua carreira ou cargo, e
não percebia qualquer retribuição. Aqui, sem ques- que como tais sejam definidos em leis ou regula-
tionarmos, existiam dos campos destintos de mentos". Configura-se aí um dilema: ou o encargo
atuação do agente público: um próprio de seu cargo de Procurador-Chefe era próprio da carreira de Pro-
efetivo e outro correspondente ao exercício de fato curador da República ou não era. Se era próprio, re-
de encargo de direção. As atribuições, referentes ao sultaria improcedente a "teoria dos dois campos de
encargo da chefia inexistente, não integravam as atuação", já que não existiria um segundo campo
tarefas do cargo de Procurador da República fixadas não previsto na lei. Se não era próprio, estaria sendo
em lei. O art. 38 da Lei nº 1.341, de 30 de janeiro de infringido o citado § 30 do art. 70 da Lei 1711, uma
1951, aplicável à época, ao discriminar as atribuições ilegalidade, portanto. A hipótese da ielgalidde parece
dos Procuradores da República, não incluía, entre muito pouco plausível, pois o Supremo Tribunal le-
essas, o encargo de direção de unidade regional do gitimou a situação examinada. Explicação plausível,
Ministério Público Federal." No caso particular do re- portanto, parece ser o entendimento de que, a partir,
querente, não existiam dois campos distintos de do Decreto 68.33/71, o encargo de Procurador-
atuação funcional. O postulante, ao contrário do afir- Chefe de unidades regionais teria passado a consti-
mado no processo (fls.54), não exerceu encargo não tuir uma das atribuições possíveis ou potenciais, em-
remunerado ("Secretário de Comissão"), mas de- bora não ordinárias, do cargo de Procurador da
sempenhou atribuições próprias, inerentes ao seu República. A criação do encargo por decreto seria
cargo efetivo e claramente definidas nos termos da apenas uma especificação das outras atribuições
Resolução nº 67/62. Por isso é que o decidido nos prevista no art. 30 da lei 1.341/51, conforme explí-
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cado no próximo item.Trata-se de encargo potencial comissão, da mesma forma que a função de Se-
ou adicional, uma vez que nem todos os Procura- cretário de Comissão foi transformada por lei poste-
dores o exerciam, da mesma forma que nem todos os rior em cargo em comissão. Se a teoria dos dois
Oficiais Legislativos exerciam a função de Secretário campos se revela inconsistente, cai por terra, repita-
de Comissão. Se aceito tal entendimento, perde vali- se, o único obstáculo para que seja aplicado ao
dade a teoria dos dois campos e cai por terra o único pleito do requerente a decisão do Supremo Tribunal
obstáculo para aplicar-se ao requerente a decisão Federal. C) - Foi dito acima que, mesmo que a teo-
unânime do Supremo Tribunal Federal. B) - Muito ria dos dois campos de atuação fosse confirmada, o
mais importante, porém, é atentar para o disposto no que não é o caso, como se viu, ainda assim não se-
art. 30, XV da mesma Lei 1.341/51, VERBIS: " Art. 30. ria legítimo extrair dela a conclusão pretendida pelo
São atribuições do Procurador Geral da Parecer, o da não aplicabilidade da decisão do STF
República: XV - designar, mediante à pretensão do requerente. Isto porque restaria,
portaria, qualquer membro do Ministério Público Federal ainda, o dado fundamental da impossibilidade de o
para o desempenho de outra atribuições. sem pre- "encargo" de Procurador-Chefe caracterizar-se
juízo de suas funçõ13s ordinárias". Estão ai previstas, como cargo em comissão ou função gratificada.
pois, com todas as letras, outras atribuições para o em razão de não ter sido criado por lei, mas por
Procurador da República, por exemplo, (por que decreto. E já que a incorporação de quintos só
não?) a de chefiar uma unidade regional, ou seja, pode dar-se em relação a cargo ou função criados
exercer o encargo de Procurador-Chefe nos por lei, a argumentação do Parecer, fosse ela pro-
Estados. Que a lei não falasse expressamente do cedente retiraria o fundamento jurídico não só da
encargo de Procurador-Chefe parece óbvio, uma pretensão do requerente, mas também da preten-
vez que este só seria criado vinte anos depois, por são do impetrante do Mando de Segurança. Ocorre

decreto. Mas a lei o incluía, ao dar ao Procurador que o Supremo Tribunal Federal, em sessão
Geral poderes para designar Procuradores da plenária e por decisão unânime, entendeu de
Repúblicapara o desempenho de outras atribuições, modo diverso, ao deferir o MS. Creio que é impor-
com o correspondente dever do Procurador de ex- tante lembrar que esta própria Mesa Diretora apro-
ercê-Ias, sem que devesse ser por isso remunerado. vou reivindicação de outros servidores, em si-
A lei estabelecia, como se vê, dois tipos de tuações assemelhadas à presente. Tomo dois exem-
atribuições do Procurador: funções ordinárias e pios. O primeiro se refere aos integrantes do Se-
outras atribuições. Ambas eram, porém, atribuições cretariado Parlamentar, em número aproximado de
do Procurador da República previstas em lei. Logo, quatrocentos em suas diversas denominações de
encargo de Procurador-Chefe integrava as Assistente, Secretário, Auxiliar, Motorista e
atribuições do Procurdor da República. Ademais Ajudante de Gabinete Parlamentar. Todos eles
disso, o encargo de Procurador-Chefe nos Estados foram beneficiados com a incorporação de quintos.
era não só atribuição, mas atribuição privativa de Sublinhe-se que tais denominações foram defini-
Procurador da República; nenhem outro servidor po- das por ato administrativo da Mesa da Câmara e
dia exercê-lo (art. 3°), da mesma forma que Se- não por lei ou resolução. O outro é o caso dos fun-
cretário de Comissão era atribuição privativa de Ofi- cionários da Câmara colocados à disposição do In-
cial Legislativo. Desse modo, não parece legítimo stituto de Previdência dos Congressistas -IPC. To-
falar-se de dois supostos campos de atuação do dos eles, em número de 29, também tiveram o
servidor, um o das atribuições de seu cargo e outro benefício da incorporação de quintos, mesmo consid-
o encargo criado pelo decreto. Há apenas o campo erando a circunstancia de que as funções no IPC
das atribuições previstas na lei, seja como função or- tinham sido criadas não por lei, mas por ato adminis-
dinária, seja como outras atribuições. Parece, assim, trativo dos dirigentes administrativos do IPC. O
não sustentável a tese de que o procurador da tratamento dispensado aos integrantes do Secre-
República teria dois campos de atuação, enquanto o tariado Parlamentar e aos servidores do IPC
Oficial Legislativo teria apenas um. Com isso, fica estaria sendo negado pela Administração da
demonstrada a identidade entre a sistuação jurídica Câmara a um funcionário da Casa classificado em
do procurador-Chefe e a do Oficial Legislativo Se- primeiro lugar no concurso público de ingresso na
cretário de Comissão. O dado verdadeiramente rele- carreira de Oficial Legislativo, em 1964, classificado
vante, e comum aos dois, é que esse encargo foi em primeiro lugar no concurso público para Asses-
transformado por lei posterior em cargo em Sol' legislativo, em duas áreas - Direito-e-Redação,
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em 1978, que foi Chefe de Gabinete do Terceiro Se
cretário da Câmara, Chefe de Gabinete do 2° Vice
Presidente da Câmara e inúmeras outras funções. É
surpreendente que se lhe recuse o mesmo
tratamento, sobretudo em se tratando de um bene
fício cuja legitimidade e fundamento jurídico foram
endossados nada menos do que pelo Supremo Tri
bunal Federal. Dificilmente o administrador público
poderia ter maior tranqüilidade em relação ao
princípio da legalidade". A Mesa resolve conceder
'vista do referido Processo ao Senhor 1° Secretário,
,Deputado Ubiratan Aguiar (Relator da matéria), para
reexame, tendo em vista a apresentação de parecer
técnico da Assessoria legislativa e do supracitado
voto em separado. Dando prosseguimento, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Deputado
Zé Gomes da Rocha, o qual pleiteia revisão da de

cisão da Mesa que resultou na Representação sin°,
de 1997, que solicita perda temporária de seu man
dato por 30 dias, uma vez que a Comissão de Con
stituição e Justiça e de Redação julgou não ser de
sua competência a matéria, ao enviar o seguinte
Ofício n° 454-P/97: "Sirvo-me do presente para en
caminhar a Vossa Excelência a Representação sin°,
de 1997, em que se "solicita a manifestação da
Comissão de Constituição e justiça e de Redação
sobre a proposta de aplicação da pena de perda
temporária do mandato, pelo período de trinta dias,
aplicável ao Deputado Zé Gomes da Rocha, como
incurso no dispost9 no art. 246, inciso 11, combinado
com o art. 262 do Regimento Interno, art. 61 da Re
solução n° 30, de 1990 e arts. 2° e 6° do Ato da
Mesa n0211, de 1991. como é do conhecimento de
Vossa Excelência, diversas Representações oriun
das da Mesa diretora da Casa têm sido encamin
hadas à Comissão de constituição e Justiça e de Re
dação para a apuração de prática de atos incom
patíveis com o decoro parlamentar. Entretanto, pu
demos observar sérias dificuldades por parte deste
Órgão Técnico no desempenho desse seu mister. A
Constituição Federal e o Regimento Interno da Casa
não asseguram à comissão meios suficientes para
que se promova uma investigação eficaz e segura.
Por isso o Deputado Marcelo Déda apresentou Pro
posta de Emenda à constituição, cujo escopo é dotar
a CCJR de poderes de investigação próprios de
autoridades judiciais, a exemplo do que ocorre com
as CPls. julgamos, pois, imprescindível a rápida
aprovação dessa PEC para que não fique a
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados exposta a situações por vezes
vexatórias, como no episódio recente da Repre-

sentação contra os Deputados Osmir Lima, Chicão
Brígido e Zila Bezerra em que a Comissão não ob
teve sequer resposta aos "convites" formulados a al
gumas testemunhas consideradas indispensáveis
para a elucidação da matéria. Tendo em vista estas
considerações, aliado ao fato de que o Regimento
Interno não dispõe expressamente sobre a apre
ciação de pedido de aplicação de pena de perda
temporária de mandato (suspensão) pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, só o
fazendo à cassação de mandatos parlamentares,
art. 240, § 3°, remetemos a proposição a Vossa Ex
celência, com duas fitas que a instruem (uma fita de
vídeo e uma fita K-7), para que adote as providên
cias regimentais cabíveis..." Face aos argumentos
do Senhor Presidente da Comissão de constituição

e Justiça e de Redação, a mesa decide, por pro
posta do Senhor 1° Vice-Presidente, rever a decisão
anterior para determinar o arquivamento da matéria,
por haver perdido a oportunidade. Assim, a mesa ex
pede a seguinte CERTIDAO: "A Mesa, em reunião
realizada hoje, ao examinar A representação sin°, de
1997, na qual se "solicita a manifestação da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
sobre a proposta de aplicação da pena de perda
temporária do mandato, pelo período de trinta dias,
aplicável ao Deputado Zé Gomes da Rocha, como
incurso no disposto no art. 246, inciso 11, combinado
com o art. 262 do Regimento Interno, art. 61 da Re
solução n° 30, de 1990 e arts. 2° e 6° do Ato da
Mesa n° 211, de 1991", considerando as razões le
vantadas pejo senhor Presidente da Comissão de
Constituição e justiça e de Redação, ao devolver a
matéria, decidiu rever o processo quanto ao mérito,
por unanimidade, o ponto de vista expedido pelo
Senhor 1° Vice-Presidente, no sentido de considerar
que os argumentos do Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação justificam o ar
quivamento da matéria. "Nada mais havendo a
tratar, às 21 :30 horas, o Senhor Presidente declara
encerrada a presente reunião. E, para constar, eu,
Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que,
após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. - Michel Temer, Presidente.

ATO DA MESA N2 82, DE 1998

Dispõe sobre a lotação de servi
dores no Gabinete do Líder do Partido
Socialista Brasileiro - PSB.

A Mesa da Câmara dos Deputados no uso de
~uas atribuições.

Resolve:
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Art. 1Q Em observância ao disposto no art. 1º
do Ato da Mesa nº 10, de 1987, fica estabelecida a
seguinte lotação de servidores no Gabinete do Líder
do Partido Socialista Brasileiro:

1 Chefe de Gabinete - FC-08
6 Assessores Técnicos - CNE-07
1 Chefe de Secretaria de Vice-Líderes - FC-06
1 Secretário Particular - CNE-09
5 Assistentes Técnicos de Gabinete - CNE-09
4 Assistentes de Gabinete - FC-05
4 Auxiliares - FC-04
3 Ajudantes "A" - FC-02
2 Ajudantes "B" - FC-03

Art. 2º Revogam-se as disposições em con
trário.

Art. 3º Este ato entra em vigor na data' de sua
publicação.

Câmara dos Deputados, 11 de março de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

ATO DA MESA N!I 93, DE 1998

Aprova o Regulamento Interno do
Conselho de Altos Estudos e Avaliação
Tecnológica e dá outras providências.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
sua competência e considerando o disposto no art.
14 da Resolução nº 17, de 1997,

Resolve:
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Interno

do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tec
nológica, na forma do anexo a este Ato.

Art. 2º Observadas as disposições constantes
da Resolução n2 17, de 1997, e do Regulamento a
que se refere o artigo anterior, fica o Conselho de Al
tos Estudos e Avaliação Tecnológica autorizado a
deliberar sobre seus procedimentos internos e sobre
os casos omissos.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala de Reuniões, 15 de abril de 1998. 
Deputado Michel Temer,Presidente.

REGULAMENTO INTERNO DO CONSELHO DE
ALTOS ESTUDOS E AVALIAÇÃO TERNOlÓGICA

CAPíTULO I
Da natureza e das finalidades

Art. 1!2 O Conselho de Altos Estudos e
Avaliação Tecnológica, de que tratam os arts. 275,
276 e 277 do Regimento Interno, e órgão técnico
consultivo vinculado à Mesa da Câmara dos Depu
tados.

Parágrafo único. O Conselho destina-se pre
cipuamente a oferecer embasamento técnico-cien
tífico necessário ao planejamento de políticas públi
cas e ao processo decisório legislativo no âmbito da
Casa.

Art. 22 São finalidades do Conselho:
I - promover estudos concernentes à formu

lação de políticas e diretrizes legislativas, ou insti
tucionais, à definição das linhas de ação ou de suas
alternativas e respectivos instrumentos normativos
de interesse da Casa, quanto a planos, programas
ou projetos, políticas e ações governamentais;

11 - promover estudos de viabilidade e análise
de impactos, riscos e benefícios de natureza tec
nológica, ambiental, econômica, social, política,
jurídica, .cultural, estratégica e de outras espécies,
em relação a tecnologias, planos, programas ou pro
jetos, políticas ou ações governamentais de alcance
setorial, regional ou nacional;

111 - promover produção documental de alta
densidade crítica e especialização técnica ou cien
tífica, que possa ser útil ao trato qualificado de
matérias de interesse legis,li:ltivo.

CAPíTULO 11
Da composição

Seção I - Membros natos ou representantes

Art. 3º Integram o Conselho, na condição de
membros natos ou representantes, com mandato
por tempo indeterminado:

I - o Presidente da ,Câmara dos Dep'utados,
ou outro membro da Mesa, por ela indicado, a quem
caberá presidir o Conselho:

11 - onze Deputados' portadores de currículo
acadêmico ou experiência .profissional compatível
com os objetivos do Conselho, indicados pelos
Líderes e designados pelo Presidente da Câmara
dos Deputados com observância da proporcionali
dade partidária prevista no art. 27 do· regimento In
terno:

111 - o Diretor da Assessoria legislativa.
§ 12 Os membros representantes referidos nos

incisos I e 11 integrarão o Conselho até que sejam
substituídos ou expire o mandato ou a investidura de
que decorre a representação.

§ 2º A vaga do Conselho correspondente a
membro representante referido no inciso 11 será
preenchida por designação do Presidente da
Câmara, no interregno de cinco sessões, de acordo
com indicação feita pelo Líder do Partido ou de
Bloco Parlamentar a que pertence o lugar, ou inde-
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pendentemente dessa comunicação, se não for feita
naquele prazo.

§ 3º Os membros de que trata o § 1º terão su
plentes que os substituirão nas hipóteses de ausên
cia ou impedimento e os sucederão em caso de
vacância.

Seção 11 - Membros temporários
Art. 4º Integram o Conselho, na condição de

membros temporários, com atuação restrita a cada
trabalho, estudo ou projeto especifico de que devam
participar no âmbito do Conselho:

I - um Deputado representante de cada
Comissão Permanente cuja área de atividades ou
campo temático guarde correlação com trabalho em

. exame ou execução no- Conselho, mediante solici
tação do Presidente deste, eleito por seus pares no
âmbito da Comissão:

11 - pelo menos um Assessor Legislativo, indi
cado, na forma do art. 52, dentre os integrantes de
cada Núcleo Temático que tenha pertinência com a
matéria objeto do trabalho em elaboração ou apre
ciação pelo Conselho:

111 - por proposta do Conselho, até quatro cien
tistas ou especialistas de notório saber e renome
profissional, cuja colaboração será obtida através de
convênios de cooperação técnica com as entidades
de que trata o art. 10, ou por contrato como consul
tores autônomos para realização de tarefa certa ou
por tempo determinado, nos termos do art. 11.

Art. 5º A designação para participação das
atividades com Conselho, na forma do art. 49 11 re
caíra exclusivamente sobre Consultor ou Assessor
legislativo detentor de notório saber em sua área de
especialização, reconhecido em decorrência de pro
dução intelectual qualitativamente significativa e da
participação intensa nos trabalhos da Assessoria
Legislativa ou na coordenação técnica de Núcleo,
atendido, ainda ressalvado para a primeira desig
nação, pelo menos um dos seguintes requisitos:

I - possuir titulo de pós-graduação "stricto
sensu" correlato com a sua área de especialização
e, no mínimo, dois anos de efetivo exercício no
cargo ou função comissionada de Assessor legisla
tivo:

11 - icontar mais de cinco anos de efetivo exer
cício no c~rgo ou função comissionada de Assessor
Legislativ6.

!
Pa~ágrafo único. A designação de que trata o

parágrafo anterior será feita pelo Presidente, medi
ante indicação do Diretor da Assessoria Legislativa e
aprova9ão prévia do Conselho.

CAPíTULO 111
Das Atividades

Art. 6º A programação anual de atividades ou
estudos conjunturais do Conselho será definida com
base em sugestões ou propostas da Mesa, das
Comissões e do Colégio de Líderes ou por iniciativa
de seus membros natos.

Art. 72 Para sua apreciação pelo Conselho, a
proposta de trabalho ou estudo será detalhada pela
Assessoria Legislativa, especificando-se os ob
jetivos, a metodologia, os prazos, o orçamento e,
quando for o caso, os termos de referência para con
tratação de consultoria especializada.

Art. 8º A orientação política e a supervisão de
cada trabalho ou estudo a cargo dos demais mem
bros temporários do Conselho serão exercidas pelos
parlamentares a que se refere o art. 4º I sendo um
dentre eles designados Relator pelo Presidente.

Art. gº A Assessoria Legislativa exercerá as
atribuições de Secretaria Executiva do Conselho e
provera o corpo técnico para compor o colegiado.

Art. 10. O Conselho manterá intercâmbio com
instituições científicas e' de pesquisa centros tec
nológicos e universidades, organismos ou entidades
estatais voltadas para o seu campo de atuação,
visando a:

I - celebrar convênios ou contratos de coop
eração técnica, prestação de serviços ou aS9istência
técnica, nos termos do art. 277, § 4º do ~egimento

Interno.
11 - desenvolver programas de atualização dos

especialistas do quadro da Assessoria Legislativa.
Parágrafo único. O afastamento em virtude do

disposto neste artigo dependerá de autorização da
Mesa.

Art. 11. A eventual contratação de profissionais
a que se refere o art. 4º,1II, ou das entidades a que
se refere o art. 10 dependerá de :

I - aprovação do plano de trabalho ou estudo:
/I - observância dos trâmites e condições de

licitação adotados.pela Câmara dos Deputados:
111 - parecer prévio do Conselho, quanto à ho

mologação do resultado da licitação. ou o recon
hecimento da situação de dispensa ou inexigibili
dade de licitação.

§ 1º Para efeito de aplicação do disposto neste ar
tigo, a Assessoria Legislativa avaliará, em cada caso, se
a complexidade ou especificidade técnico-científica da
matéria justifica a celebração de contrato ou convênio
com profissional ou entidade especializados.

§ 2º Os dados especificados no art. 7º in
scrição o processo de celebração de convênio ou de
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licitação, cabendo a secretaria executiva do Con
selho a atribuição de fiscalização a execução do re
spectivo convênio ou contrato.

Art. 12. A produção doéumental havida no âm
bito do Conselho e da titularidade da Câmara dos
Deputados, cabendo ao Conselho estabelecer os
critérios de acessibilidade e divulgação.

Art. 13. As solicitações do Conselho terão
tratamento preferencial da administração da Câmara
dos Deputados, em especial dos órgãos de docu
mentação e informação e de informática.

Art. 14. A proposta orçamentária anual da
Câmara conterá dotação específica para atender as
atividades do Conselho, o qual apresentará a Mesa
a sua programação e respectiva previsão de custos.

CAPíTULO IV
Das Reuniões e Deliberações

Art. 15. As reuniões do Conselho realizar-se-ão
na sede da Câmara convocadas pelo Presidente do
Conselho, de ofício ou por requerimento de um terço
de seus membros.

§ 1º Do aviso de convocação, que será expedido
com a devida antecedência constarão dia, hora, local e
objeto da reunião. Além da comunicação feita pela Se
cretaria Executiva aos membros do Conselho, por av
iso protocolizado, o aviso será encaminhado para pub
licação no Diário da Câmara dos Deputados.

§ 2º É vedada a realização de reunião do Con
selho em horário coincidente com o da Ordem do
Dia da sessão ordinária ou extraordinária da Câmara
ou do Congresso Nacional.

§ 3º As reuniões do Conselho durarão o tempo
necessário ao exame da pauta respectiva, a juízo do
Presidente.

Art. 16. As reuniões do Conselho serão públi
cas, ressalvado o disposto no parágrafo único,
sendo facultada a Rarticipação, sem direito a voto,
de Deputado que nãó'seja membro.

Parágrafo único. $erão reservadas, a juízo do
Conselho, as reuniões \em que haja matéria que
deva ser debatida com a presença apenas dos fun
cionários em serviço no Conselho e técnicos ou
autoridades que este convidar.

Art. 17. As reuniões do Conselho serão ini
ciadas com a presença mínima da maioria de seus
membros parlamentares, ou com qualquer número,
se não houver matéria sujeita a deliberação.

Parágrafo único. Para efeito de quorum de aber
tura, o comparecimento dos Deputados verificar-se-á
pela sua presença na Casa, e do quorum de votação
por sua presença no recinto onde se realiza a reunião.

Art. 18. As decisões do Conselho serão
tomadas por maioria -ele votos dos seus membros
parlamentares.

§ 1º Cada trabalho ou estudo concluído será
apresentado pelo Relator a que se refere o art. 8ll e
submetido à discussão e votação pelo Conselho, ad
mitido apenas destaques supressivos, desde que a
supressão pretendida não implique perda OU in
versão de sentido do restante no texto.

§ 2Q Amplicam-se às reuniões do Conselho e
às suas deliberações, no que couber, as disposições
regimentais aplicáveis as Comissões.

CAPíTULO V
Da Presidência

Art. 19. Ao Presidente do Conselho compete,
além de outra atribuições previstas neste Regula
mento Interno:

I - a~sinar a correspondência e demais expedi
dos pelo Conselho:

11 - convocar e presidir todas as reuniões do
Conselho e nelas manter a ordem e a solenidade ne
cessárias:

111 - fazer ler a ata da reunião anterior e sub
metê-Ia a discussão e votação;

IV - dar ao Conselho conhecimento de toda a
matéria recebida e despachá-Ia.

V - encaminhar ao solicitante e as Comissões
interessadas os trabalhso e estudos concluídos e
aprovados pelo Conselho:

VI - tomar as providências necessáiras a divul
gação da produção documental havida no âmbito do
Conselho.

VII - encaminhar a Mesa da Câmara a pro
gramação e respectiva previsão de custos para o ex
ercício seguinte, para fins de inclusão na proposta
orçamentária anual da Câmara.

Art. 20. O Presidente do Conselho será nos
seus impedimentos, substituindo pelo mais idoso
dentre os Deputados de maior número de legisla
turas que sejam membros do Conselho na condição
a que se refere o art. 3º 11.

CAPíTULO VI
Da Secretaria Executiva

Art. 21. À Secretaria Executiva do Conselho
compete, além de outras atribuições previstas neste
Regimento Interno.

I - prestar apoiamento aos trabalhos e incum
bir-se da redação das atas das reuniões:
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Dispõe sobre a criação do Museu da
Câmara dos Deputados e dá outras
providências.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições, resolve:

Art. 12 Fica criado o Museu da Câmara dos
Deputados, com o objetivo de expor peças e/ou
documentos do patrimônio da Casa ou de interesse
fundamental na reconstituição da história da Insti
tuição.

Art. 22 O Museu funcionará na sala de acervo
permanente do Espaço Cultural.

Parágrafo único. A sala de vídeos do Espaço
Cultura ficará parte das instalações do Museu.

Art. 3º O Museu da Câmara dos Deputados in
tegrará a estrutura administrativa do Serviço Técnico
Auxiliar, do Centro de Documentação e Informação,
que se responsabilizará pelo seu funcionament!J.

Art. 42 Ao Museu da Câmara dos Deputados
compete:

I - identificar os bens de caráter histórico e
artístico, bem como aqueles que, por características
especiais, venham a possui valor cultural a curto,
médio e longo prazos; organizar, descrever e regis
trar as peças museológicas;

li - realizar pesquisas para levantamento de
dados complementares, que remontem à história
dos bens culturais no contexto institucional;

111 - realizar perícias destinadas a apurar o
valor artístico e a autenticidade de obras de arte;

V - opinar, tecnicamente, na aquisição e/ou
doação de obras de arte;

VI - propor a conservação e a restauração de
peças sob sua guarda;

VII - manter controle dos bens localizados nas
diversas dependências da Casa, inclusive na
residência oficial;

VIII - promover levantamentos de espaços e
sugerir a sua ocupação com peças museológicas;

IX - organizar exposições dos acervos da Insti
tuição, organizar palestras e seminários sobre a
atividade histórica da Casa.

Art. 511 Ficam criadas, na estrutura administra
tiva da Câmara dos Deputados, as funções comis
sionadas constantes do Anexo I deste Ato.

Dispõe sobre transformação de car
gos vagos.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas competências legais estabelecidas no artigo
51, inciso IV da Constituição Federal, resolve:

Art. 1º Ficam transformados em cargos de
Analista Legislativo - atribuição Taquígrafo Legis
lativo - atribuição Taquígrafo Legislativo, Código
(CD-AL-012), 2 (dois) cargos vagos da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Ad
junto Parlamentar, área: Secretaria, Código (CD
AL-020).

Art. 22 As despesas decorrentes da aplicação do
disposto neste Ato serão atendidas pelos recursos
orçamentários próprios da Câmara dos Deputados.

Art. 311 Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 1998. - Michel
Temer, Presidente.

Justificação

Tendo em vista que o prazo de validade do
atual concurso público, realizado por esta Casa,
para Analista Legislativo - atribuição Taquígrafo
Legislativo, expirar-se-á no dia 7 de junho próximo,
considerando a inexistência de vagas na Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Taquígrafo Legislativo e, por outro lado, a existência
e cargos vagos desnecessários em outras cate
florias funcionais do Quadro Permanente, e consid
tlrando, também, que grande número de servidores
" , citr "a categoria funcional estão em condições de
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11 - indicar Consultores e Assessores para obter a aposentadoria, a aprovação da presente pro-
participar das atividades do Conselho, como mem- posta possibilitará o aproveitamento dos candidatos
bros temporários, nos termos do art. 5º e para par- remanescentes do referido concurso público.
ticipar de programas de atualização referidos no
art. 10 li;

111 - elaborar de acordo com a programação
prevista para o ano seguinte, a respectiva previsão
de custos;

IV - detalhar as propostas de trabalho, nos ter
mos do art. 72 para apreciação pelo Conselho;

V - opinar, em cada caso, quanto à conveniên
cia de celebração de contrato ou convênio com
profissional ou entidade especializados;

VI - fiscalizar a execução dos convênios ou
contratos firmados para atender as necessidades do
Conselho.

VII - desempenhar outros encargos próprios
do Conselho por determinação de seu Presidente.

ATO DA MESA NR 94, DE 1998
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ANEXO AO ATO DA MESA Nº 95, DE 1998

Nº de funções Denominação Nível

1 Chefe FC-05

1 Secretário FC-04

3 Encarregado do setor FC-04
de controle e execução

Altera a denominação da Assessoria
de Divulgação e Relações Públicas e dá
outras providências.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas competências legais estabelecidas no artigo
51, inciso IV, da Constituição Federal, resolve:

Art. 12 Enquanto não aprovada a nova estrutura
administrativa da Câmara dos Deputados, prevista no
artigo 16 da Resolução nº 28, de 1998, fica alterada
para Secretaria de Comunicação Social a denomi
nação da Assessoria de Divulgação e Relações Públi
cas, criada pela Resolução n2 20, de 1971.

Parágrafo único. Em conseqüência do dis
posto no caput deste artigo a função comis
sionada de Chefe da Assessoria de Divulgação e
Relações Públicas, de Nível FC-8, passa a de
nominar-se Diretor da Secretaria de Comunicação
Social, de Nível FC-8.

Art. 2º O Serviço de Divulgação e o Serviço de
Relações Públicas, criados pela Resolução nº 20, de
1971, passam a denominar-se, respectivamente, Co
ordenação de Divulgação e Coordenação de Re
lações Públicas.

Parágrafo único. Em conseqüência do disposto
no caput deste artigo as funções comissionadas de
Chefe do Serviço de Divulgação e de Chefe do
Serviço de Relações Públicas, de Nível FC-7, pas
sam a denominar-se, respectivamente, Diretor da
Coordenação de Divulgação e Diretor da Coorde
nação de Relações Públicas, de Nível FC-7.

Art. 3º Fica criada a função comissionada de
Secretário da Coordenação de Relações Públicas,
de Nível FC-4, passando a função comissionada de
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Art. 62 As des'pesas decorrentes da aplicação transmitir informações ao público extemo, inclusive
deste Ato correrão à conta das dotações próprias do estrangeiros em visita ao Museu. Pelo grau de re-
orçamento da Câmara dos Deputados. sponsabilidade oriundo das atividades exercidas

Art. 7º As normas de funcionamento do Museu pelo pessoal que atua diretamente no Museu, faz-se
serão regulamentadás por meio de portaria baixada necessária a criação de funções para o seu corpo téc-
pelo Diretor-Geral. nico.

Art. 82 Este Ato' entra em vigor na data de sua Sala de Reuniões, 17 de junho de 1998. -
publicação. Michel Temer, Presidente.

Art. 92 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

É cada vez mais importante a valorização das
transformações ocorridas dentro de cada Instituição.
Resgatar a história deixa de ser uma iniciativa pessoal
dos administradores, para se tomar uma reconstrução
do passado de glórias e dificuldades inerentes à ex
istência institucional. Prova disto, é o número cres
cente de órgãos que se preocupam em resgatar sua
história e apresentá-Ias nos seus museus.

A Câmara dos Deputados, uma instituição rica
em fatos históricos, por muito tempo se ressentiu da
falta de espaço para mostrar seu passado e con
seqüentemente o passado do país. Os grandes mo
mentos políticos por ela vividos têm sido ignorados
pela sociedade em face da pouca divulgação de sua
memória e da inexistência de um espaço apropriado.
Essa carência tem revelado aos membros da Mesa
desta Casa, a urgência em se viabilizar a criação de
finitiva do Museu da Câmara dos Deputados.

As recomendações da Unesco sobre segu
rança de museus afirmam que a responsabilidade de
um acervo é exclusivamente de quem o detém. Uma
análise estrutural considera duas questões funda
mentais: a legal e a operacional.

Na questão legal, o Ato da Mesa n2 68, de
1993, que cria o Espaço Cultural, prevê em sua or
ganização um espaço para o acervo permanente e
sala de vídeo. Sendo o Centro de Documentação e
Informação o detentor da guarda dos bens culturais
da Casa, fica claro que o ato qualifica o Centro para
administrar o Museu.

Quanto à questão operacional, o embrião do
Museu já funciona com todo o apoio oriundo do Centro
de Documentação e Informação. O CeDi selecionou
pessoal com formação específica, fornecendo treina
mento e disponibilizando seus acervos e equipamen
tos, além de manter o espaço em funcionamento con
tínuo, contínuo, inclusive feriados e finais de semana.
Os servidores indicados para desenvolver as ativi
dades do Museu necessitam de sólida formação cu~ural

que lhes dê uma visão ampla do aspecto histórico das
peças expostas. Deverão, ainda, demonstrar con
hecimentos básicos em outro idioma para que possam



REGULAMENTO DO PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE (PRÓ-SAÚDE)

TITULO I
Disposições Preliminares

CAPíTULO I
Do Programa de Assistência à Saúde

Art. 12 O Programa de Assistência à Saúde
(PRÓ-SAÚDE) objetiva proporcionar assistência
médica complementar aos servidores da Câmara
dos Deputados e a seus dependentes com vista ao
tratamento, prevenção e recuperação da saúde, me
diante modelo associativista, de caráter estritamente
social, sem fins lucrativos, na forma estabelecida
neste regulamento.

Art. 22O PRÓ-SAÚDE consistirá de:
I - serviços próprios do Departamento Médico,

sem ônus para o servidor;
1/ - serviços prestados por instituições públicas

ou privadas e por. profissionais liberais ajustados,

Justificação

ATO DA MESA NQ 97, DE 1998

A denominação Assessoria de Divulgação e
Relações Públicas e a sigla por ela gerada, ADIRP,
são nomenclaturas adotadas em 1970 e que se en
contram completamente superadas, tornando-se, in
clusive, de difícil compreensão pelos públicos interno
e externo e por todos aqueles que trabalham com a
comunicação social no País.

Assim, a nova denominação adapta a área
competente da Câmara dos Deputados à compreen
são geral de suas funções, sobretudo no momento
em que suas tarefas são ampliadas, com a criação
da TV e da Rádio Câmara dos Deputados, dentre
outras iniciativas. A nomenclatura adotada fica, de
igual forma, uniformizada com aquela utilizada no
Senado Federal e no Poder Executivo.

Por sua vez, a mudança da denominação dos
Serviços de Divulgação e de Relações Públicas busca
harmonizar a nomenclatura adotada na Secretaria de
Comunicação Social, uma vez que são igualmente de
fasadas, pois também oriundas da década de 70, com
a adotada nos demais Departamentos da Casa.

Ainda, a aplicação deste ato não gera qualquer
despesa ao orçamento da Câmara dos Deputados,
pois somente altera as denominações dos órgãos
envolvidos e, conseqüentemente, das funções
comissionadas vinculadas.

Altera o Regulamento do Programa
de Assistência à Saúde dos Servidores
da Câmara dos Deputados - PRÓ
SAÚDE, e dá outras providências.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições, resolve:

Art. 1º É facultado ao deputado federal, no ex
ercício do mandato, inscrever-se no Programa de
Assistência à Saúde a que se refere o Ato da Mesa
nQ 72, de 1993, sem prejuízo no que dispõe o Ato da
Mesa nº 24, de 1983.

§ 1Q O deputado poderá também inscrever de
pendentes, nos termos dos arts. 62 e 72 do Regula
mento do Pró-Saúde.
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Secretário, de Nível FC-4, criada pelo Ato da Mesa § 2Q A inscrição de dependentes, a que refere o
nº 86, de 2 de abril de 1998, a integrar a estrutura da parágrafo anterior, será realizada mediante requeri-
Coordenação de Divulgação. mento do parlamentar, dirigido à Secretaria Execu-

Art. 4Q Este ato entra em vigor na data de sua tiva do Pró-Saúde, observado o disposto no art. 82

publicação. do Regulamento do Programa.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 1998. - Art. 22 A inscrição implica plena aceitação, por

Michel Temer, Presidente. parte do parlamentar, das condições estabelecidas
no Regulamento do Programa e das normas
baixadas pelo seu Conselho Diretor.

Art. 3Q O parágrafo único do art. 12 do Ato da
Mesa nº 24, de 1983, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Parágrafo único. Os benefícios a que se refere
o presente Ato serão concedidos a critério da Mesa,
condicionadas sempre à disponibilidade de recursos,
que correrão à conta de dotação orçamentária alo
cada na atividade própria do orçamento da Câmara
dos Deputados e do Fundo Rotativo." ,

Art. 4º O Regulamento do Programa de Assistên
cia à Saúde dos Servidores da Câmara dos Deputados
- PRÓ-SAÚDE, a que se refere o Ato da Mesa nº 72, de
1993, é alterado na forma do anexo ao presente ato.

Art. 52 O anexo do Ato da Mesa n287, de 1998,
fica acrescido de uma função de Assistente Técnico,
FC-6, uma função de Chefe de Seção, FC-5, e de
quatro funções de Encarregado, FC-4;

Art. 62 Este Ato entra em vigor no prazo de 30
(trinta) dias após sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Sala de Reuniões, 12 de julho ,de 1998. 
Michel Temer, Presidente.
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conveniados, ou contratados, com participação fi
nanceira do servidor; .

11I - serviços prestados por profissionais lib
erais e instituições públicas ou privadas de livre
escolha do servidor.

Art. 3º A assistência prestada pelo PRÓ
SAÚDE não exclui a utilização dos serviços propor
cionados pela previdência oficial.

CAPíTULO 11
Dos Beneficiários

Art. 42 São beneficiários ao PRÓ-SAÚDE,
desde que regularmente inscritos, todos os servi
dores ativos, ocupantes de cargo efetivo, inativos,
respectivos dependentes, bem como os pensionistas _
vinculados à Câmara dos Deputados, desde que
atendam às condições previstas nas normas esta
belecidas pelo Programa e estejam em pleno gozo
de seus direitos.

Art.5º São considerados titulares do PRÓ-SAÚDE:
I - servidores ativos, ocupantes de cargo efetivo;
\I - inativos;
111 - pensionistas, vinculados à Câmara dos

Deputados em decorrência de falecimento de servi
dor ativo ou inativo.

Parágrafo único. Ao beneficiário pensionista,
não será permitida a inscrição de dependentes.

Art. 6º São considerados dependentes diretos
do servidor, desde que devidamente registrados no
Departamento de Pessoal da Câmara dos Depu
tados:

I - o cônjuge;
11 - a companheira ou o companheiro desig

nado, desde que comprovada união estável como
entidade familiar;

11I - filhos e enteados, solteiros, menores de
vinte e um anos ou inválidos de qualquer idade.

ParágrafO' único. Não podem ser inscritos, ao
mesmo tempo, como beneficiários do Programa a
esposa e a companheira ou o esposo e o compan
heiro.

Art. 72 São considerados dependentes indiretos
do servidor:

I - filhos e enteados de 21 a 24 anos, solteiros,
desde que sejam dependentes econômicos e este
jam cursando estabelecimento de ensino de 3° grau;

11 - irmãos solteiros inválidos ou interditados
por alienação mental, que vivam sob a sua de
pendência econômica e constem, nesta condição, de
sua declaração do imposto de renda;

111- pai e mãe;

IV - menor de vinte e um anos de idade,
solteiro, que se ache sob guarda ou tutela do titular,
por determinação judicial. •

§ 1º Cada um dos dependentes referidos neste
artigo, para ser inscrito e mantido no PRÓ-SAÚDE,
de.verá atender cumulativamente às seguintes con
dições:

I - dependência econômica exclusiva do servi
dor, desde que a renda do dependente não seja su
perior a um salário mínimo:l "

11 - comprovação de que reside com o titular,
ou em imóvel deste ou por este mantido. .

§ 2º Tratando-se de pai e mãe, e vigente o vín
culo conjugal, o limite a. que se refere o inciso I do
parágrafo anterior é de dois salários mínimos para o
casal.

§ 3º Relativamente a càda um dos dependentes
a que se refere 'este artigo, será devida contribuição
mensal, de responsabilidade do titular, a ser estipu
lada pelo Conselho Diretor.

Art. 8º A comprovação das 60ndiçães constan
tes dos arts. 6º e 7º obedecerá as seguintes exigên
cias, podendo ser requeridas a qualquer tempo,
mesmo após a inscrição do dependente:

I - cônjuge e filho de até 21 anos: são incluídos
mediante comprovação do estado civil e.da relação
de parentesco junto ao Departamento de Pessoal;

11 - companheiro(a): comprovação de união
estável como entidade familiar, mediante a apresen
tação de:

a) documento de identídade; . \
.' . b) certidão de nascimento, se solteiro, ou, se
separado judicialmente ou .divorciado, ·certidão de
,casamento com a respectiva averbação; .

. c) cópia autenticada da· declaração do Imposto
de Renda, fornecida pela Receita Federal, em que
conste o(a) companheiro(a) como dependente, ou
comprovação de estar inscrito no Departamê'nto de
Pessoal nesta condição; '.

d) disposições testamentárias;
e) declaração feita perante tabelião;
f) certidão de nascimento de filho em comum;
g) declaração de casamento religioso;
h) prova da mesma residência;
i) declaração de conta bancária conjunta;
j) apólice de seguro em que conste o servidor

como instituidor e o (a) companheiro (a) como bene
ficiário(a).

1I1-lrmão solteiro inválido (qualquer idade):
a) certidão de nascimento do dependente;
b) cópia autenticada da declaração do Imposto

de Renda, fornecida pela Receita Federal, em que
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conste o irmão como dependente, ou comprovação
de estar inscrito no Departamento de Pessoal, nesta
condição;'

c) declaração do titular de que o dependente
não possui rendimento superior a um salário mínimo,
vive sob sua dependência econômica exclusiva, re
side com ele ou em imóvel por ele mantido (for
mulário próprio);

d) laudo de junta médica do Departamento
Médico da Câmara dos Deputados ou de junta
médica oficial por ele homologado;

e) declaração fornecida pelo INSS sobre se o
dependente é beneficiário daquele órgão, devendo,
em caso afirmativo, ser informado o valor do bene
.fício.

IV - FiI~o e enteado solteiros inválidos
(qualquer idade):

a) certidão de nascimento do dependente;
b) certidão de casamento do titular, no caso de

enteado;
c) certidão de casamento do cônjuge separado

ou divorciado, com a respectiva averbação, no caso
de enteado;

d) certidão de óbito do pai ou da mãe, no caso
de enteado;

e) laudo de junta médica do Departamento
Médico da Câmara dos Deputados ou de junta
médica oficial por ele homologado.

V - Filho e enteado entre 21 e 24 anos:
a) certidão de nascimento do dependente;
b) certidão de casamento do titular, no caso de

enteado;
c) certidão de casamento do cônjuge separado

ou divorciado, com a respectiva averbação, no caso
de enteado;

d) certidão de óbito de pai ou mãe, no caso de
enteado;

e) cópia autenticada da declaração do imposto
de renda, fornecida pela Receita Federal, em que
conste o filho ou o enteado como dependente, ou
comprovação de estar inscrito no Departamento de
Pessoal, nesta condição;

f) declaração do titular de que o dependente
não possui rendimento superior a um salário mínimo,
vive sob sua dependência exclusiva, reside com ele
ou em imóvel por ele mantido (formulário próprio);

g) declaração semestral de matrícula em esta
belecimento de ensino do 3Q grau.

VI - Enteado e menor de 21 anos sob guarda
judicial:

a) certidão de nascimento do dependente;
b) certidão de casamento do titular;

c) certidão de casamento do cônjuge separado
ou divorciado, com a respectiva averbação;

d) certidão de óbito de pai ou mãe, no caso de
enteado;

e) termo de guarda judicial, no caso de menor
sob guarda;

f) cópia autenticada da declaração do imposto
de renda, fornecida pela Receita Federal, em que
conste o enteado ou o menor como dependente, ou
comprovação de estar inscrito no Departamento de
Pessoal, nesta condição;

g) declaração do titular de que o dependente
não possui rendimento superior a um salário mínimo,
vive sob sua dependênG.ia econômica exclusiva, re
side com ele ou em imóvel por ele mantido (for
mulário próprio).

VII - Pai e mãe sem economia própria:
a) certidão de nascimento ou de casamento, ou

carteira de identidade do dependente;
b) atestado de óbito do genitor ou genitora e

cópia do formal de partilha;
c) cópia de sentença judicial da separação ou

do divórcio do dependertte, com averbação na cer
tidão de casamento;

d) declaração fornecida pelo INSS sobre se o
dependente é beneficiário daquele órgão, devendo,
em caso afirmativo, ser informado o valor do bene
fício;

e) cópia autenticada da declaração do imposto
de renda do titular, fornecida pela Receita Federal,
inclusive para verificação se consta rendimento do
dependente, quando for o caso;

f) contrato de locação, em nome do titular ou
do dependente, no qual conste que o imóvel locado
se destina a este;

g) certidões negativas dos cartório de registro de
imóveis da localidade de residência do dependente;

h} declaração do titular de que o dependente
não possui rendimento superior a um salário mínimo,
vive sob sua dependência econômica exclusiva, re
side com ele ou em imóvel por ele mantido (for
mulário próprio).

§ 1ll O filho emancipado fica excluído do dis
posto no inciso I.

§ 2l! No caso do inciso " deste artigo, o servi
dor deverá apresentar, no mínimo, três documentos,
além dos enumerados nas alíneas a e b deste in
ciso, admitindo-se, também, outros meios de prova.
Caso o servidor não possua a documentação ne
cessária, a prova exigida será a sentença judicial so
bre a convivência.
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§ 3º O servidor deverá comunicar ao Depar
tamento de Pessoal, sob a~ penas da lei, qualquer
fato que implique exclusão do dependente como
beneficiário pelo não-ateRdimento a qualquer si
tuação exigida.

§ 42 O não-atendimento das exigências con
stantes dos incisos I a VII acarretará o cancelamento
da inscrição do dependente, mesmo após a sua in
clusão no Programa.

CAPíTULO 111
Da Inscrição, do Desligamento e da Readmissão

Art. 92 A utilização dos serviços e da assistên
cia proporcionados pelo PRÓ-SAÚDE implica a acei
tação, por parte do titular, das condições estabeleci
das neste regulamento e normas complementares.

Art. 10. A inscrição do servidor no PRÓ-SAÚDE
dar-se-á automaticamente, facultando-se-Ihe mani
festação em contrário, mediante preenchimento de
formulário próprio, dentro de dois meses contados a
partir da data de sua entrada em exercício, sendo
lhe restituídas as contribuições que, no período, tiv
erem sido descontadas em sua remuneração.

Parágrafo único. Após esse prazo, a ,mani
festação em contrário do servidor não lhe garante a
devolução de contribuições já recolhidas.

Art. 11. A inscrição de dependentes indiretos
será feita mediante prévio registro no Departamento
de Pessoal e solicitação do servidor, atendidas as
exigências previstas neste regulamento.

Art. 12. O cancelamento da inscrição a pedido
do beneficiário titular dar-se-á no mês subseqüente
à solicitação, após total quitação dos débitos exis
tentes e a devolução dos documentos em seu poder.

Art. 13. Terá cancelada a sua inscrição no Pró
Saúde o beneficiário que cometer falta grave na utili
zação dos benefícios.

§ 1º São consideradas faltas graves:
I - deixar a descoberto eventuais débitos para

com o Pró-Saúde, por mais de noventa dias após o
vencimento;

11 - descumprir as disposições deste regula
mento, ou utilizá-Ias com fraude, para fins lucrativos
ou em benefício de terceiros.

§ 22 O cancelamento da inscrição, no caso
deste artigo, será efetivado pelo conselho Diretor.

§ 3º O servidor desligado, nos termos deste ar
tigo, deverá devolver toda a documentação em seu
poder, sob pena a ser obrigado a ressarcir com o
acréscimo de trinta por cento de multa todas as
despesas referentes ao uso indevido.

§ 4º O beneficiário titular punido nos termos
deste artigo poderá ser readmitido no Programa, a

critério do Conselho Diretor, após o decurso de um
ano do cancelamentQ de sua inscrição.

Art. 14. O servidor que, por qualquer motivo,
se desligar do PRÓ-SAÚDE fará jus apenas ao
atendimento prestado pelo Departamento Médico.

Art. 15. O servidor que solicitar reinclusão no
Pró-Saúde sujeita-se ao pagamento de taxa corre
spondente ao dobro do valor da contribuição mensal,
no mês da readmissão.

Art. 16. Ao beneficiário readmitido no Pró
Saúde aplicam-se os seguintes prazos de carência:

I - dois meses para consultas médica e ex
ames complementares;

11 - três meses para internação hospitalar e
cirurgia de pequeno porte;'

111 - quatro meses para tomografias compu
tadorizadas, ressonância magnética e exames radi
ológicos intervencionistas;

IV - seis meses para cirurgia de médio porte;
V -' nove meses para atendimentos obstétricos

e cirurgias ginecológicas;
VI - doze meses para os casos de internação

em UTI (unidade de terapia intensiva), UTIN (uni
dade de terapia intensiva neonatal), cirurgia plástica
restauradora, cirurgia cardiovascular e cirurgia de
grande porte.

§ 1ºOs prazos de carência estabelecidos neste
artigo são dispensados nos casos de acidentes pes
soais e de emergência.

§ 22 A não-observância dos prazos referidos
neste artigo acarretará o pagamento integral das
despesas médicas porventura realizadas pelo servi
dor.

TITULO 11
Dos Beneficios

CAPíTULO I
Da Assistência Médico-H9spitalar e Ambu,lat()rial

Art. 17. A assistência médico-hospitar e ambu
latorial será prestapa nos termos do art. 20 e com
preenderá as seguintes modali~ades:

I - antendimento ambulatorial ou hospitalar;
11 - exames complementares de diagnósticos;
111 - tratamento psiquiátrico;
IV - tratamento fisioterápico;
V - remoção para outro centro clínico, quando

caracterizada a emergência e a inexistência de con
dições técnicas locais.

Parágrafo único.; Na celebração de ajustes,
convênios, contratos e credenciamentos com enti
dades e profissionais prestadores de serviços de
saúde, o Conselho Diretor do programa levará em
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conta a prevalência do interesse dos servidores da
Casa associados do Pró-saúde.

Art. 18. Excluem-se do amparo do PRÓ-SAÚDE:
I - tratamentos e cirurgias experimentais, ex

ames e medicamentos ainda não reconhecidos pelo
órgão competente de fiscalização da medicina, pro
cedimentos não éticos, cirurgias de mudança de
sexo e inseminação artificial e tratamentos que
visem à esterilização e ao controle de natalidade;

11 - atendimento médico e cuidados de enfer
magem a domicílio, salvo casos especiais, nos ter
mos de prévia autorização do Conselho Diretor, me
diante perícia médica e social;

11I - tratamentos clínicos e cirúrgicos, bem
como tratamento de qualquer natureza e internações,
relativos a rejuvenescimento, aquisição e perda de
peso para fins estéticos, em suas várias modali
dades;

IV - aparelhos estéticos de substituição, ócu
los, lentes de contato e aparelhos de surdez;

V - gastos hospitalares extraordinários, inclu
sive os referentes a acompanhante;

VI - despesas com produtos farmacêuticos
fora do atendimento ou período de internação hospi
talar.

§ 1° Os casos não mencionados neste artigo
terão cobertura normal, desde que aprovados pela
perícia médica do PRÓ-SAÚDE e autorizados pelo
Conselho Diretor.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior se aplica
à cirurgia plástica reconstrutora ou restauradora da
aparência quando efetuada exclusivamente para re
staurar funções em órgãos, regiões e membros lesa
dos em decorrência de acidente ou enfermidade, in
clusive ongênita.

§ 3° As despesas resultantes de acidente do
trabalho ou de doença profissional, quando de re
sponsabilidade da Câmara dos Deputados, serão
pagas pelo PRÓ-SAÚDE, se solicitado, assegu
rando-se ao Programa o ressarcimento integral
pela Câmara.

§ 4° O Conselho Diretor poderá autorizar, por
tempo determinado, o custerio, nos termos dó art.
30, de medicamento reconhecido como essencial à
sobrevida do paciente.

§ 5° Poderão ser autorizados, fora do País,
tratamentos clínicos ou cirúrgicos, condicionados a
prévia avaliação pelo Departamento Médico e expressa
autorização do Conselho Diretor para sua realização. ,

Art. 19. Caberá ao Conselho Diretor do PRO
SAÚDE estabelecer inclusão ou exclusão de pro
cedimentos sujeitos a autorização prévia.

CAPITULO 11
Do Antedimento Médico-Hospitalar

e Internações

Art. 20. O atendimento do beneficiário do PRÓ
SAÚDE dar-se-á mediante a apresentação da
Cédula de Identificação ao profissional ou à insti
tuição credenciados.

Art. 21. A internação para tratamento clínico ou
cirúrgico deverá ser precedida da apresentação da
respectiva Guia de Internação expedida peJa Secre
taria Executiva.

§ 1° Nos casos de urgência comprovada, que
impliquem internação imediata, o beneficiário, ou
qualquer por ele, deverá adotar as providências
pertinentes para a emissão e. encaminhamento da
respectiva Guia de Internação, permanecendo ou
não o paciente internado.

§ 2° O PRÓ-SAUDE não se responsabilizará
pelo pagamento de despesas do tratamento de inter- .
nados sem a respectiva Guia de Internação en
caminhada em tempo hábil.

Art. 22. A transferência de atendimento de um
para outro profissional ou instituição credenciad9s
poderá ser autorizada pela administração do PRO
SAÚDE, a pedido do beneficiário ou do profissional
inicialmente encarregado do atendimento, assegu
rada a quitação das etapas cumpridas.

Art. 23. A interrupção do tratamento por culpa
ou iniciativa do beneficiário será considerada aban
dono, assegurada a remuneração ao profissional ou
instituição pelos trabalhos já efetuados e cobrada
integralmente ao associado a despesa correspon
dente.

Art. 24. O beneficiário poderá utilizar por livre
escolha os serviços de profissionais e instituições
fora da rede credenciada, procedendo-se ao ressar
cimento das despesas na forma prevista no art. 30.

Parágrafo único. Em caso de emergência
comprovada, onde não haja possibilidade de escolha
de rede credenciada local, o Conselho Diretor
poderá, à vista do relatório do m~dico ,assistente e
parecer da perícia médica do PRO-SAUDE, ressar
cir integralmente as despesas médico-hospitalares
decorrentes, mantida a participação do servidor nos
termos do art. 29.

TíTULO 11I
Da Assistência Odontológica

Art. 25. Poderá a administração do PRÓ
SAÚDE estabelecer convênios com clínicas e odon
tólogos autônomos para assistência odontológica
sob a modalidade de pagamento direto.
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§ 112 Os orçamentos dos ,serviços serão pau
tados por tabela própria do PRO-SAUDE, com base
na tabela da Associação Brasileira de Odontólogos 
ABa, ficando o pagamento sob a inteira re
sponsabilidade do titular, na forma previamente
acordada entre as partes.

§ 212 De acordo com a disponibilidade de recur
sos, o Conselho Diretor poderá redimensionar, em
caráter geral, o padrão de assistência odontológica
de" modo a reduzir a participação financeira dos
beneficiários no custeio dos serviços.

TíTULO IV
Dos Programas Especiais

Art. 26. O Conselho Diretor, observadas as dis
ponibilidades financeiras, poderá autorizar a imple
mentação de programas especiais.

Parágrafo único. Entendem-se por programas
especiais projetos diretamente relacionados com os
objetivos do PRÓ-SAÚDE, a serem definidos e regu
lamentados pelo Conselho Diretor.

TíTULO V
Dos Recursos Financeiros

Art. 27. Constituem recursos financeiros do
PRÓ-SAÚDE:

I - dotação orçamentária alocada na atividade
própria do orçamento da Câmara dos Deputados;

11 - participação dos associados, compreen
dendo: a) contribuição mensal correspondente ao
rateio das despesas globais do PRÓ-SAÚDE ocorri
das no mês anterior, na forma do art. 28;

b) quota-parte das despesas realizadas pelos
beneficiários, na forma do art. 29.

111 - doações e transferências recebidas;
IV - multas, mora e restituições recolhidas por

associados;
V - rendimentos de aplicações financeiras;
VI- outras receitas.
Parágrafo único. Os recursos oriundos do in

ciso 11 serão descontados da remuneração do servi
dor e depositados, juntamente com os referidos nos
incisos 111 a VI, na Caixa Econômica Federal ou no
Banco do Brasil, na conta do Fundo Rotativo da
Câmara dos Deputados, vinculada ao PRÓ-SAÚDE,
podendo ser aplicados no mercado financeiro medi
ante autorização do Conselho Diretor.

Art. 28. A contribuição mensal dos titulares,
correspondente ao rateio das despesas do Pro
grama, de caráter obrigatório, será fixada pelo Con
selho, por proposta da Secretaria Executiva,
podendo estender-se aos dependentes.

Parágrafo único. Serão acrescidas na con
tribuição mensal do servidor recém-empossado duas
parcelas mensais, cada uma no valor de 150 CH,
observando-se o disposto no art. 10.

Art. 29. A quota-parte do titular na cobertura
das despesas médico-hospitalares e de exames
complementares, realizados por ele e seus depend
entes, far-se-á com base nas seguintes faixas de
contribuição:

Faixa Participação limite de
nas Despesas Participação

1 15% 1000 CH

2 20% 1500 CH

3 25% 2000 CH

§ 112 A distribuição dos titulares por nível de partici
pação será determinada em função da classificação por
faixas de rendimentos relativos ao mês da realização
das despesas, mediante ato do Conselho Diretor.

§ 212 Sempre que a participação financeira do
titular atingir o limite, o respectivo desconto em folha
será efetuado em duas parcelas iguais, sem juros ou
correção.

§ 312 O valor da contribuição mensal e o da par
ticipação do servidor na utilização do PRÓ-SAÚDE
que ultrapassarem o limite de consignação em folha
serão pagos mediante débito autorizado em conta
corrente bancária até, no máximo, sessenta dias do
seu vencimento, contados a partir do último dia útil
do mês em que seria descontado em folha.

§ 412 Decorrido o prazo a que se refere o § 312,

se não quitado o débito, o seu valor será atualizado
monetariamente, de acordo COIll os índices vigentes
no País.

§ 52 Os casos de inexistência de margem con
signável serão objeto de deliberação do Conselho
Diretor do PRÓ-SAÚDE.

§ 62 O participante que não estiver percebendo
remuneração, por motivo de afastamento regula
mentar, sem ônus para a Câmara dos Deputados,
podendo optar pela utilização do programa mediante
pagamento da contribuição mensal e da partici~ação

nas despesas, na forma dé autorização de débito em
conta-corrente bancária ou depósito em conta-cor
rente da Câmara dos Deputados em favor do PRÓ
SAÚDE.

§ 72 Outras formas de participação do titular
em programas especiais terão seus percentuais e
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critérios estabelecidos em normas complementares
a serem editadas pelo Conselho Diretor.

Art. 30. Em caso de livre escolha o pa
gamento será feito mediante ressarcimento, obe
decidas as tabelas adotadas pelo PRÓ-SAÚDE,
sobre as quais incidirão o percentual e o limite de
participação do usuário, conforme o art. 29 e seus
parágrafos

TíTULO VI
Da Administração do Plano

e das Competências

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 31. O PRÓ-SAÚDE será dirigido por um
Conselho Diretor.

§ 12 O Conselho Diretor do PRÓ-SAÚDE é
constituído pelos seguintes membros:

I - Diretor-Geral, como Presidente;
11 - Diretor Administrativo, como Vice-Presidente;
111- Diretor legislativo;
IV - Diretor do Departamento de Finanças;
V - Diretor do Departamento de Material e Pa-

trimônio;
VI - Diretor do Departamento Médico;
VII - Diretor do Departamento de Pessoal;
VIII- Chefe de Gabinete do Primeiro Secretário;
IX - Chefe de Assessoria Técnica da Diretorta-Geral;
X - Representante oficial do Sindicato dos

Servidores do Poder legislativo e do Tribunal de
Contas da União - SINDllEGIS, servidor efetivo do
quadro permanente da Câmara dos Deputados.

§ 22 O Conselho Diretor reuniu-se-á ordinaria
mente uma vez por mês, e extraordinariamente sem
pre que convocado pelo seu Presidente

Art. 32. O PRÓ-SAÚDE contará com uma Se
cretaria Executiva, composta, exclusivamente, de
servidores do quadro de pessoal da Câmara dos
Deputados.

CAPíTULO 11
Das Competências

Art. 33. Ao Conselho Diretor compete:
1-estabelecer as diretrizes normas do PRó-sAÚDE;
II - apreciar a previsão orçamentária da partici-

pação da Câmara dos Deputados no PRÓ-SAÚDE;
111 O apreciar a prestação de contas mensal e

anual das atividades do PRÓ-SAÚDE; e providen
ciar a sua publicação no Boletim Administrativo;

IV - aprovar a celebração de convênios,
ajustes e contratos, inclusive os de prestação de

serviços com vistas à implementação e operacionali
zação do PRÓ-SAÚDE;

V - assinar, por intermédio do ordenador de
despesas do Fundo Rotativo da Câmara dos Depu
tados, as ordens bancárias, cheques ou qualquer in
strumento de movimentação dos recursos do PRÓ
SAÚDE;

VI - assinar, por intermédio do Presidente, ou
do Vice-Presidente, na ausência do primeiro, con
vênio, ajustes e contratos;

VII - autorizar a aplicação do recursos dis
poníveis no mercado financeiro;

VIII- autorizar o paqamento de despesas, e
IX - exercer outras atribuições necessárias ao

desenvolvimento do PRÓ-SAÚDE.
Parágrafo único. O conselho Diretor deliberará

pelo voto da maioria de seus membros.
Art. 34. Ao Departamento Médico compete:
I - prestar assessoramento técnico necessário

à otimização do PRÓ-SAÚDE;
11 - opinar sobre atendimentos realizados à

conta do PRÓ-SAÚDE;
111 - opinar sobre o credenciamento de enti

dades e de profissionais liberais prestadores de
serviços na área de saúde e participar na elaboração
dos respectivos instrumentos contratuais;

IV - atuar como elemento homologador do
PRÓ-SAÚDE; e

V - exercer outras atribuições correlatas no
âmbito do PRÓ-SAÚDE.

Art. 35. À Secretaria Executiva compete:
I - propor a rescisão de contratos de creden

ciamento à vista de denúncias dos titulares;
11 - examinar faturas e propor glosas;
111 - proceder ao levantamento do rateio das

despesas globais do PRÓ-SAÚDE;
IV - elaborar a proposta orçamentária da partici

pação da Câmara dos Deputados no PRÓ-SAÚDE;
V - prestar apoio ao Conselho Diretor;
VI - preparar a prestação de contas mensal' e

anual do PRÓ-SAÚDE;
VII- controlar os recursos do PRÓ-SAÚDE; e
VIII - outras atribuições na forma determinada

pelo Conselho Diretor.

TíTULO VII
Das Disposições Finais

Art. 36. A Secretaria Executiva contará com
espaço físico adequado e material permanente e de
consumo necessário alocados pela Câmara dos
Deputados.

Art. 37. O PRÓ-SAÚDE disporá de servidores
cedidos pela Câmara dos Deputados, ficando-lhes



Dispõe sobre o Programa de As
sistência e Educação Pré-Escolar - PAE.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no
art. 54, inciso IV, da Lei n2 8.069, de 13-7-90, resolve:

Art 1º O Programa de Assistência e Educação
Pré-Escolar - PAE, de que trata o Decreto n2 977,
de 10 de novembro de 1993, destina-se ao atendi
mento educacional dos dependentes legais dos
servidores da Câmara dos Deputados, na faixa.
etária de zero a seis anos e fração, que venham a
matricular-se, em regime de tempo parcial, especial
ou integral, em estabelecimento de educação infan
til, regular ou especial, cadastrados no PAE, existen
tes no Distrito Federal e Entorno, e passa a regular
se pelas disposições do presente Ato.

§ 1º A faixa etária a que se refere este artigo
poderá ser ultrapassada, na hipótese de o dependente
legal apreséntar excepcionalidade devidamente
comprovada em laudo médico.

§ 2!l São beneficiários do Programa os dependentes
legais dos servidores em atiVidade, ocupantes de car
gos ou funções do Quadro Permanente, Secretariado
Parlamentar e Requisitados que percebam remu
neração pela Câmara dos Deputados regularmente in
scritos nos registros do Departamento de Pessoal

Art. 22 O programa efetuará o reembolso, na
folha de pagamento, das mensalidades escolares
pagas e devidamente comprovadas, de acordo com
as normas determinadas pelo Programa, observado
o limite de custeio por beneficiário assistido, bem
como as disponibilidades orçamentárias, dentro do
exercício corrente.
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assegurados todos os direitos, vantagens e bene- § 12 Excluem-se dos encargos do Programa as
fícios do cargo, sem ônus para o Programa. despesas referentes às atividades extracurriculares

Art. 38. A prestação de contas anual das ativi- ou extraordinárias, de matrículas, bem como
dades do PRÓ-SAÚDE deverá integrar as contas da aquisição de uniformes, roupas, calçados, materiais
Câmara dos Deputados. de uso pessoal ou pedagógico e transporte.

Art.. 39. O PRÓ-SAÚDE sujeita-se a auditagem § 22 O limite de custeio a que se refere o caput
financeira, administrativa e operacional pela Secre- deste artigo corresponderá à média aritmética pon-
taria de Controle Interno da Câmara dos Deputados. derada, com publicação l11ensal no Boletim Adminis-

Art. 40. Os detalhamentos que se fizeram ne- trativo, das mensalidades, cobradas pelos esta-
cessários à operacionalização deste regulamento belecimentos de educação infantil.
serão objeto de normas complementares emanadas § 39 As despesas com alimentação serão. compu-
do Conselho Diretor. tadas para o cálculo da média aritmética somente

Art. 41. Compete ao Conselho Dir.etor decidir quando o valor referente a esse serviço for parte inte-
sobre os casos omissos relacionados com este regu- grante; indissociada, do custo da mensalidade escolar,
lamento. comprovadas pela direção do estabelecimento de

Sala das Reuniões, 1º de julho de 1998. - ensino.
Michel Temer, Presidente. § 42 O servidor participante do Programa con-

ATO DA MESA NQ 98, DE 1998 tribuirá com 0,5 % {cinco décimos por cento), por
beneficiário assistido, da rem4'leração prevista no
art. 6º da Resolução· 28, qe 1998.

§ 59 A contribuição do servidor será mensal,
desde o mês da inscrição no Programa, de acordo
com os valores das mensalidades escolares determi
nados pelos estabelecimentos de ensino nos respec
tivoscurªos constantes nas declarações de matrícula.

§ 6º A inscrição dos beneficiários no Programa
não impõe outras obrigações ou encargos à Câmara
dos deputados, além dos expressamente .previstos
neste Ato.

Art. 3º O beneficiário de que tratá este Ato não
será percebido cumulativamente pelo servidor que
exerça mais de um cargo em regime dê acumulação.

§ 12 Na hipótese do cônjuge, companheiro(a) ou
gehitor(a), ocupara cargo, emprego ou função em
qualquer uma das esferas da Administração Pública
Direta, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de
Economia Mista, Fundações ou outras instituições,
mantidas ou percebendo dotação de Poder Público,
deverá apresentar declaração do órgão de origem,
atestando o não recebimento de semelhante benefício.

§ 22 A percepção cumulativa do benefício de
auxílio creche enseja responsabilidade pessoal do
servidor, que deverá ser apurada em processo ad
ministrativo disciplinar, independentemente da obri
gação de restituição integral de valores recebidos in
devidamente, sem prejuízo de outras sanções.

Art. 42 Poderão ser cadastrados no PAE todos
os estabelecimentos de educação infantil autori
zados pelo respectivo sistema de ensino do Distrito
Federal e Entorno.

§ 12 A autorização será comprovada junto ao
PAE por documento de autorização de funciona-
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mento, expedido pelo órgão responsável do sistema
de ensino ao qual o estabelecimento pertence.

§ 22 O estabelecimento que não possuir autori
zação de funcionamento fornecida pelo sistema de
ensino competente deverá apresentar ao PAE os
seguintes documentos:

l-CGC;
11- Estatuto ou Contrato Social;
1I1-lnscrição Estadual;
IV - Protocolo de solicitação de funcionamento

fornecido pelo sistema de ensino competente.
§ 32 A documentação do estabelecimento de

ensino especial será analisada pela direção do Pro
grama de forma diferenciada, podendo a mesma dis
pensar a apresentação. de algum documento esta
belecido no parágrafo anterior.

Art. 52 A administração e fiscalização das ativi
dades incumbem à Diretoria Administrativa, por in
termédio do Departamento de Pessoal, soba super
visão da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados.

Art. 62 Ao Diretor-Geral compete supervisionar
e dirigir o Programa, resolver os casos omissos e,
especialmete, promover a alocação dos recursos
materiais, financeiros e humanos necessários ao
funcionamento do sistema.

Art. 72 À Diretoria-Administrativa, como órgão
gestor do Programa, por intermédio do Depar
tamento de Pessoal, imcumbe:

I - inscrever os beneficiários, mantendo registros
individuais por servidores e dependentes atendidos;

11 - zelar pela realização dos objetivos sócio
pedagógicos do Programa;

111 - orientar os pais e responsáveis e atendê
los nos assuntos relativos ao Programa;

IV - estabelecer os critérios para o credencia
mento no Programa dos estabelecimentos de educação
infantil regular ou especial, bem como credenciá-los e
manter registro dos valores de suas mensalidades;

V - submeter ao Diretor-Geral:
a) previsão orçamentária própria do Programa

e proposta de dotação a ser incluída no orçamento
da Câmara dos Deputados, para o exercício sub
sequente na época determihada pelo Departamento
de Finanças;

b) pedido de repasse de dotação orçamentária
específica, tendo em vista as cotas estabelecidas no
cronograma de desembolso financeiro da Câmara
dos Deputados;

c) proposta de liberação dos recursos materiais
e financeiros ou pessoal suplementar indispensável
às atividades do Programa;

d) prestação de contas mensal e anual, acom
panhada de balanço geral e relatório de atividades;

e) proposta de limite de custeio por dependente
assistido a ser reembolsado aos usuários.

Art. 8º O órgão gestor implementará os
serviços auxiliares, gerais ou de apoio técnico-Ad
ministrativo do Programa aos quais ficarão afetas as
seguintes atividades básicas:

I - serviços de apoio burocráticq e de secre
taria, comunicações e outros;

11 - escrituração contábil e 'elaboração de de
monstrativos;

111 - armazenamento e recuperação de infor
mações por intermédio de sistema eletrônico de
processamento de dados.

Art. 92 A participação do servidor no Programa
será efetivada mediante:

I - formulário de inscrição preenchido pessoal
mente ou rJ:1ediante procuração;

11 - comprovação de matrícula do beneficiário
em estabelecimento de educação infantil, regular ou
especial, credenciado pelo Programa;

111-cópia de certidãQ de nascimento do beneficiário;
IV - cópia do contracheque
§ 12 A inscrição de beneficiários poderá ser

feita a qualquer época, atualizando-se sempre que
se fizer necessário, a critério da administração do
Programa, vedada a retroação.

§ 22 Além das exigências referidas neste artigo,
a inscrição e permanência no Programa implicam
aceitação, pelo &ervidor responsável, das normas e
diretrizes de funcionamento do Programa..

Art. 10. Os casos especiais serão examinados
pela Administração do Programa, que os submeterá
à consideração do Diretor-Administrativo.

Art. 11. O desligamento do usuário far-se-á a
pedido do servidor, sempre que o desejar e obrigato
riamente no caso de afastamento do efetivo exer
cício do cargo ou por limite de idade do dependente,
vedada a devolução de contribuições anteriores.

Parágrafo único. Ocorrendo aposentadoria ou
óbito do usuário do programa, o atendimento será
mantido até o término do ano letivo.

Art. 12. O custeio do Programa far-se-á com
dotações consignadas no orçamento da Câmara dos
Deputados e créditos adicionais para reforço de do
tação orçamentária.

Art. 13. O custeio anual do Programa deverá
abranger a estimativa de despesas com reembolso de
mansalidades aos usuários bem como as de adminis
trações do sistema, consoante aprovação do Diretor
Geral.
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a) promoção de levantamento preliminar de ne
cessidades e elaboração de modelo comum para
disseminação de informações das Comissões e lid
eranças Partidárias a ser realizado pelo Centro de
Documentação e Informação e pelo Centro de Infor
mática;

b) desenvolvimento, implementação e vincu
lação das páginas institucionais no Ambiente In
ternet da Câmara dos Deputados a ser realizado
pelo Centro de Informática; \

c) provimento das inform'ações a ser realizado
de forma descentralizada, sendo de inteira re
sponsabilidade da Comissão ou Liderança Partidária
o conteúdo das matérias veiculadas.

Art. 3º Este.ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala de Reuniões, 1Q de julho de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

ATO DA MESA Nl! 100, DE 1998

Dispõe sobre a criação de funções
comissionadas e dá outras providências.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso.de
suas atribuições; resolve:

Justificação

ATO DA MESA Nl! 99, DE 1998

Dispõe sobre as diretrizes de elabo
ração das páginas de informação de
natureza privada dos Senhores Depu
tados e institucional das Comissões e
das Lideranças Partidárias da Casa, a
serem desenvolvidas, implementadas e

Art. 14. O Diretor-Geral, mediante proposta da mantidas no Ambiente Internet da
Diretoria-Administrativa e de ·acordo com as dis- Câmara dos Deputados.
ponibilidades orçamentárias, poderá alterar a faixa A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
etária estabelecida no art. 1º. / suas atribuições, resolve:

Art. 15. O Programa observará as normas de Art. 1º Para o desenvolvimento e vinculação de
procedimentos orçamentários e financeiros vigentes. páginas de informações privadas, referentes à

'Art. 16. Este Ato entra em vigor na data da atuação parlamentar dos Senhores Deputados, fj-
publicação, revogados o Ato da Mesa nº 40, de cam instituídas as seguintes diretrizes:
1992, e as demais disposições em contrário.

a) concessão de espaço máximo de 2Mb (dois
megabytes) em disco magnético de equipamento
que abriga a página de informação institucional da
Câmara dos Deputados;

b) desenvolvimento, implementação e
manutenção das páginas privadas de informação
sob às expensas dos Senhores Deputados, sendo
de inteira responsabilidade dos mesmos o conteúdo
das matérias veiculadas;

c) provimento das referidas páginas e esta
belecimento dos respectivos vínculos no Ambiente
Internet da Câmara dos Deputados sob supervisão
técnica do centro de Informática.

Art. 2º Para o desenvolvimento de páginas de
informação institucional das Comissões e 'das lid
eranças Partidárias fica'm instituídas as seguintes di
retrizes:

O presente projeto visa alterar dispositivos ex
istentes no Ato da Mesa nº 40, de 1992, que dispõe
sobre o Programa de Assistência e Educação Pré
Escolar - PAE, adequando-o às necessidades do
momento e propondo, principalmente, a redução da
alíquota de contribuição incidente sobre o valor da
remuneração do servidor inscrito no programa.

O Ato da Mesa nº 40, de 1992, no art. 21, de
termina que o percentual de desconto (cota-parte)
seja equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos
por cento) dos rendimentos fixos normais, por bene
ficiário assistido. Com a aplicação deste percentual,
alguns servidores chegam a contribuir com valores
superiores aos recebidos por meio do reembolso da
mensalidade escolar, descaracterizando a função
social maior do Programa que é o incentivo à edu
cação dos dependentes dos servidores da Câmara
dos Deputados.

Mudando-se a alíquota de contribuição de
1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) para
0,5% (cinco décimos por cento) por beneficiário as
sistido, o desconto do servidor se tornará justo e co
erente, já que desaparecem as situações críticas em
que o servidor contribui com um valor superior ao
que lhe é reembolsado.

Assim, o projeto que se apresenta à consid
eração da douta Mesa altera a legislação em vigor,
proporcionando um benefício de forma igualitária a
todos os servidores habilitados para a participação
neste Programa, de acordo çom procedimentos ado
tados em outros órgãos da Administração Federal.

Sala de Reuniões, 1º de julho de 1998. 
Michel Temer, Presidente.
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Art. 1li Ficam criadas, na Assessoria Legisla
tiva, uma função comissionada de Coordenador de
Secretaria, nível FC-6, e' duas funções comis
sionadas de Encarregado !le Secretaria, nível FC-4,
alterando-se, em conseqüência, o Anexo 11 da Re
solução nll 48, de 1993.

Parágrafo único. As funções comissionadas
que trata este artigo são destinadas aos servi
dores responsáveis pelo expediente da Secretaria
Executiva do Conselho de Altos Estudos e
Avaliação Tecnológica, de que trata a Resolução
nll 17, de 1997.

Art. 22 As atividades técnicas do conselho con
tarão, sempre que necessário, com a participação de
Assessores Legislativos, nos termos dos arts. 72 e 89

da Resolução n2 17, de 1997.

Art. 32 As despesas decorrentes deste ato cor
rerão à conta das dotações orçamentárias da
Câmara dos Deputados.

Art. 49 Este ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tec
nológica, instituído nos termos da Resolução nº 17,
de 1997, funciona com o apoio da Assessoria Legis
lativa da Casa que, nos termos do art. 72 da referida
resolução, é responsável tanto pelo provimento do
corpo técnico para compor o colegiado como pelo
exercício das atribuições de Secretaria Executiva do
Conselho.

As atividades técnicas referentes ao Conselho
são exercidas por Assessores Legislativos, de
acordo com as respectivas qualificações profission
ais, e inserem-se na competência de assessora
mento a órgãos colegiados próprias da função
comissionada por eles exercida.

As atividades da Secretaria Executiva, todavia,
não estavam contempladas nas competências or
gânicas nem da Assessoria Legislativa nem de suas
unidades administrativas subordinadas. Em con
seqüência, não existe previsão de funções comis
sionadas próprias para o atendimento às re
sponsabilidades da Secretaria Executiva do Con
selho.

Embora muitas das atividades do Conselho as
semelhem-se às que são desenvolvidas no âmbito
de uma Comissão, não seria prudente iniciar o fun
cionamento do mesmo com uma estrutura de
mesma magnitude. Por essas razões, torna-se opor
tuna a criação das gratificações consubstanciadas

na presente proposta, como forma de assegurar a
um reconhecimento à altura das responsabilidades

"atripuídas aos servidores que cuidarão da Secretaria
Executiva do Conselho.

Sala de Reuniões, 12 de julho de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

MESA

4!! Sessão Legislativa da 50!. Legislatura
Ata da 3.2 Reunião da Mesa

realizada em 12-8-98

Aos dois dias do mês de abril de um mil, novecentos e
noventa e oito às 15h 30 minutos, reúne-se, na Sala de
Reunião do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos
Deputados, sob a Presidência do Senhor Deputado
Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores
Deputados Heráclito Fortes, 1li Vice-Presidente, Ubi
ratam Aguiar, 1º Secretário, Nelson Trad, 2º Secretário,
Paulo Paim, 32 Secretário, Efraim Morais, 4º Secretário.
Ausente; por motivo justificado, o Senhor Deputado
Severino Cavalcanti, 22 Vice-Presidente. Havendo
número legal, o Senhor Presidente declara aberto o
trabalho. 1- PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A
mesa resolve: a) aprovar o parecer de;> Relator, 1Q

Vice-Presidente, nO: Requerimento de Informação n2

3.936/98, de autoria do Deputado Edison Andrino,
pelo encaminhamento da referida proposição, que
solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre
a relação de todos os proprietários dos denominados
"Terrenos de Marinha" registrados na Delegacia do
Serviço de Patrimônio da União, no Estado de Santa
Catarina; b) determinar à Diretria-Geral que o res
sarcimento a ser feito em favor do Senhor Deputado
Albérico Filho, referido no Processo n2 102.618/96,
seja feito nos termos do demonstrativo apresentado
pela Seção de pagamento de Deputados da Coorde
nação de Pagamento do Pessoal, em consequên
cia à decisão adotada na reunião realizaqa em 1º
12 -7-98. Em continuação, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Diretor-Geral para que o
mesmo possa explicitar o, ocorrido com o Deputado
Osvaldo Biolchi e o suplente Deputado Antônio
Ebling. Assim, é relatado o memorando do Deputado
Antônio Ebling encaminhado à Presidência no qual
solicita providência, no seguinte teor: "Com a devida
vênia, dirijo-me a V. Exª para expor.o seguinte: 1.
Assumi na condiçãode-suplente a vaga do deputado Os
valdo Biolchi em 2-7-98; 2. Daquela data até o dia de hoje
não tenho podido Elxercer o meu mandato na
plenitude, pois não tive acesso ao gabinete, que por dire- .
ito entendo ser meu, não pude nomear assessores,
não recebi. parte das passagens. Hoje é tarde me
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dirigi ao gabinete e, para minha surpresa estava no dia 1º de junho vindouro e a propaganda elei-
fechado; 3. Junto ao Diretor-Geral da Câmara já toral é autorizada apartir do dia 6 de julho. A
tomei providências com relação ao pessoal do Assessoria Especial opina no sentido de que
gabinete; 4. Comuniquei ao Terceiro-Secretário, Depu- poderão os parlamentares se utilizar dos trabal-
tado Paulo Paim, que parte das passagens a mim hos gráficos em questão, desde que não se carac-
destinadas não me foram fornecidas. Diante do ex- terize propaganda eleitoral, até quatro de julho. O
posto, solicito providências urgentes de V. Ex!! "Ao Ministério Público não destoou dessa conclusão,
analisar os fatos, a Mesa decide, por unanimidade, entendendo deva a consulta ser respondida nos
que o requerente se acha no pleno exercício do termos seguintes (fls. 169): "a) Sim, há a possibili-
mandato, face ao afastamento do Sr. Deputado Os- dade de elaboração, neste anos de eleições de
valdo Biolchi (que requereu licença por 123 (cento e 1998, de trabalhos gráficos para os Deputados,
vinte e três) dias, a partir de 12 -7-98, sendo 3 três) dentro das cotas estipuladas, nos termos do Ato da
dias para tratamento de saúde e, ininterruptamente, Mesa da Câmara dos Deputados acima referido, ca-
120 (cento e vinte) dias para tratar de interesse bendo, no entanto, à Justiça Eleitoral, o eXÇime e fis-
Particular), podendo exercer, por conseguinte, todas calização do cumprimento da legislação eleitoral,
as prerrogativas inerentes ao mandato parlamentar. como, aliás, ressalvado no art. 42 e seu parágrafo
Prosseguindo, o Senhor Presidente expõe a Re- único, o próprio Ato daquela Casa Legislativa do
solução nº 20.217, de 2-6-98, do Tribunal Superior Congresso Nacional; b) Quanto aos tipos de tra-
Eleitoral, em resposta à Consulta formulada por balhos gráficos a ser elaborados para uso e di-
este Colegiado em 2 -4-98, a respeito dos limites vulgação por cada Deputado, serão aqueles rela-
determinados pela legislação eleitoral para o uso tivos efetivamente à atividade parlamentar, esta-
da cota de publicações pelos Deputados em ano belecidos no mencionado Ato da Mesa da
eleitoral, nos seguintes termos: "Consulta nº Câmara dos Deputados, nos termos do seu art. 12 ,

444 - Classe 5i! - Distrito Federal (Brasília). Re- inciso I a IV, em conformidade com o disposto no
lator: Ministro Eduardo Ribeiro. Consulente: Michel art. 73, inciso 11, in fine, da Lei n2 9.504/97, quanto
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados. Depu- às prerrogativas dos Parlamentares consignadas
tados. Trabalhos gráficos. Possibilidade de que sejam nas normas regimentais daquela Casa Legislativa,
fornecidos pela Câmara, no ano eleitoral, desde que sem caráter de promoção pessoal indevida, vedada
relativos à atividade parlamentar e com obediência pelo art. 37, § 12 , da constituição Federal, salvo
às normas estabelecidas em ato da Mesa, vedada das hipóteses óbvias de autoria ou participação di-
sempre qualquer mensagem que tenha conotação reta do interessado na tividade parlamentar
de propaganda eleitoral. Vistos, etc, Resolvem os específica, sujeita sempre as várias hipóteses e
Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por Maioria suas peculiaridades, ao exame e decisão, se for o
de votos, vencidos os Ministros Maurício Corrêa e caso, nos termos da lei e do próprio Ato da Mesa
Nilson Naves, responder à consulta, nos termos do da Câmara dos Deputados nº 65, de 1997, da
voto do Relator, que fica fazendo parte integrante Justiça Eleitoral; c) Sobre o impedimento para feitura
desta decisão. Sala de Sessões do Tribunal Supe- e divulgação dos referidos trabalhos gráficos, quanto
rior Eleitoral. Brasília 2 de junho de 1998. Ministro ao prazo, mesmo que não configurem a vedada
limar Galvão, Presidente. Ministro Eduardo propaganda eleitoral, não poderão ocorrer a partir de
Ribeiro, Relator. Ministro Maurício Corrêa, vencido, três meses antes do pleito por se tratar de "publici-
Ministro Nilson Naves, Vencido. Relatório. O dade institucional", nos termos do art. 73, inciso VO,
SENHOR MINISTRO EDUARDO RIBEIRO. O Presi- alínea b, da Lei nº 9504/97, "salvo em caso de grave
dente da Câmara dos Deputados consulta este Tri- e urgente necessidade pública, assim reconhe'cida
bunal quanto à "possibilidade de elaboração, em ano pela Justiça Eleitoral.É o relatório.VOTO, O SEN-
de eleições, de trabalhos gráficos para os Depu- HOR MINISTRO EDUARDO RIBEIRO (Relator):
tados dentro das cotas estipuladas, sem ferir a legis- Consoante o disposto no artigo 73, " da Lei nº 9504/97,
lação eleitoral. Em caso afirmativo indaga sobre não será possível a elaboração de trabalhos gráficos
quais tipos de trabalho poderão ser confeccionados para os Deputados "que excedam as prerrogativas
pelas Casas Legislativas e a partir de que data consiganadas nos regimentos e normas dos ór-
haverá impedimento para a feitura de quaisquer gãos que integram." Daí se haverá de concluir que
deles, considerando-se que o prazo para a escolha lícita a feitura de tais trabalhos, desde que com obe-
de candidatos às eleições do ano em curso se inicia diência a tais regimentos e normas. Tenho como



18734 Sábado 1 DIÁRIo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

perfeitamente aceitável a regulamentação constante
do Ato nll 65/97 da Mesa da Câmara dos Deputados,
em que se definem como trabalhos gráficos, relativos
à atividade parlamenta, além de outros impressos
de menor importância: "separatas de disccursos,
projetos, pareceres e trabalhos que contenham leg
islação ou textos ligados à atividade do parlamen
tar ou de interesse público;"Há de se colocar ênfase
na negação de que se inclua "qualquer mensagem
que possa ser caracterizada como propaganda elei
toraL" Quanto a um limite temporal para a feitura de
tais trabalhos, permito-me discordar das mani
festações constantes dos autos. Considero que não
se deve entender como publicidade, para os fins do
artigo 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/97, a feitura de
impressos com as características acima. Se
qualquer espécie de divulgação do trabalho parla
mentar houvesse de assim classificar-se, haveria
de vedar-se a circulão do "Diário do Congresso"
ou a transmissão da "Voz do BrasiL" E mais. Em
qualquer época seria inviável a elaboração dos
questionados trabalhos gráficos, pois, constando
o nome do Deputado, incidiria o previsto no ar
tigo 37, § 1ll da Constituição. Responde à consulta
nos termos acima, ou seja, de que admitida a feitura
dos trabalhos gráficos, de acordo com a citada regu
lamentalçao, não havendo imposição de que isso
deva cessar após determinada data. Não Haverá de
ser observados os limites quantitativos do Ato nº 65
da Mesa da Câmara. EXTRATO DA ATA. Cta nll 444
- DF Relator: Ministro Eduardo Ribeiro.Consultente:
Michel Temer, Presidente da Câmara dos Depu
tados. Decisão: O Tribunal, por maioria, decidiu nos
termos do voto do Ministro Relator, Vencidos os
Ministros Maurício Corrêa e Nilson Naves.
Presidência do Exmo. Sr. Ministro limar Galvão.
Presentes os Srs. Ministros Néri da Silveira,
Maurício Corrêa, Nilson Naves, Eduardo Ribeiro,
Eduardo Alckmin, Costa Porto e o Dr. Geraldo
Brindeiro, Procurador-Geral Eleitoral. Sessão de
2.6.98."0 Senhor 1º Vice-Presidente, Deputado
Heráclito Fortes, sugere que se elabore uma car
tilha com a finalidade de orientar quanto aos pro
cedimentos permitidos e dos proibidos, pela legis
lação vigente, o candidato na realização de sua
propaganda eleitoral para 1998, sendo, tal sugestão,
aprovada pela Mesa. A Mesa resolve ratificar os de
spachos favoráveis, ad referendum da Mesa, proferi
dos pelo Senhor Presidente nos seguintes expedien
tes: a) Ato da Mesa nQ 101, de 1998, que "cria na
Câmara dos Deputados o Sistema de Atendimento
ao Cidadão e dá outras providências", o qual vai

publicado ao final da ata; b) Requerimentos e In
formações: 1) nº 3.306/98. Deputado ENIO
BACCI. Solicita informações ao Ministério dos Trans
portes sobre a viabilidade, perante as empresas re
sponsáveis pelo trabalho de sinalização nas ro
dovias federais, da substituição de sinalizadores
de concreto e ferro por sinalizadores de plástico,
em face do grande número de graves acidentes
- aprovada a retirada de tramitação; 2) nº 3.697/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações à
Procuradoria-Geral da República sobre providências
quanto a site na Internet pregando o racismo, com
participação de cidadão brasileiro - aprovada a reti
rada de tramitação; 3) nº 3.766/98. Deputado
WALDOMIRO FIORAVANTE. Solicita informações
ao Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a
não liberação de verbas orçamentárias para 1997
conforme especificado; 4) nº 3.767/98. Deputado
WALDOMIRO FIORAVANTE. Solicita informações

ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento so
bre a não liberação de verbas orçamentárias para
1997 conforme especificado; 5) nº 3.768/98. Depu
tado WALDOMIRO FIORAVANTE. Solicita infor
mações ao Ministério da Saúde sobre a não-liberação
de verbas orçamentárias para 1997 conforme espe
cificado; 6) nº 3.769/98. Deputado WALDOMIRO
FIORAVANTE. Solicita informações ao Coorde
nador-Gerai do Grupo Técnico de Prestação de Con
tas do extinto Ministério da Integração Regional so
bre liberação de recursos para construção de ponte
no Município de Carlos Gomes, estado do Rio
Grande do Sul - aprovada a retirada de tramitação;
7) nº 3.770/98. Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita
informações ao Ministério da Justiça sobre providên
cias adotadas em conseqüência do assassinato do
Delegado Federal em São pauló; 8) nQ 3.771/98. Depu
tado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações à Casa
Civil da Presidência da República sobre providências
adotadas para defesa da economia brasileira das
conseqüências das recorrentes crises no mercado
financeiro internacional e sobre a vinculação da venda
do Sistema TELEBRÁS com a crescente ameaça sobre
os chamados mercados emergentes; 10) nº 3.773/98.
Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvilnento
Econômico e Social - sobre providências adotadas
para defesa da economia brasileira das conseqüên
cias das recorrentes crises no mercado financeiro in
ternacional e sobre a vinculação da venda do Sistema
TELEBRÁS com a crescente ameaça sobre os
chamados mercados emergentes; 11) nº 3.774/98.
Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao
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Ministério da Fazenda sobre providências adotadas
para defesa da economia brasileira das conseqüências
das recorrentes crises no mercado financeiro intema
cional e sobre a vinculação da venda do Sistema TELE
BRÁS com a crescente ameaça sobre os chamados
mercados emergentes; 12) nº 3775/98. Deputado
INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao Ministério
da Indústria do Comércio e do Turismo sobre
providências adotadas para defesa da economia
brasileira das conseqüências das recorrentes crises
no mercado financeiro internacional e sobre a vincu
lação da venda do Sistema TELEBRÁS com a cres
cente ameaça sobre os chamados mercados emer
gentes; 13) nº 3.776/98. Deputado INÁCIO ARRUDA.
Solicita informações ao Ministério das Comunicações
sobre providências adotadas para defesa da
economia brasileira das conseqüências das recor
rentes crises no mercado financeiro internacional e
sobre a vinculação da venda do Sistema TELE
BRÁS com a crescente ameaça sobre os chamados
mercados emergentes; 14) nº 3.778/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Fazenda sobre a liquidação extrajudicial do
Banco BBC SA, 15) nº 3.779/98. Deputado CUNHA

BUENO. Solicita informações ao Ministério do
Planejamento e Orçamento sobre aquisições de de
bêntures realizadas pelo Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social - BNDES; 16) nº
3.780/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre os emprésti
mos concedidos a bancos quebrados, com recursos
do PROER; 17) nº 3.781/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério de Minas
e Energia sobre a produção nacional de álcool e
açúcar; 18) nº 3.782/98. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações à Secretaria de Assuntos Es
tratégicos da Presidência da República sobre a pro
dução nacional de álcool e açúcar; 19) nº 3.783/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo
sobre a produção nacional do álcool e açúcar; 20)
nº 3784/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre a proclução
nacional de álcool e açúcar; 21) nº 3.785/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações
ao Ministério das Relações Exteriores sobre a pro
dução nacional de álcool e açúcar; 22) nº 3.786/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a pro
dução nacional de álcool e açúcar; 23) nº 3.787/98.
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério da Agricultura sobre a produção nacional

de álcool e açúcar; 24) nº 3.788/98. Deputado
TELMO KIRST. Solicita informações ao Ministério
do Planejamento e Orçamento sobre a situação
dos projetos do ·programa de governo "Ação
Brasil"; 25) nº 3.789/98. Deputado TELMO KIRST.
Solicita informações ao Ministério das Comuni
cações sobre o sistema de comunicações do Brasil
com o MERCOSUL; 26) nº 3.790/98. Deputado LUIZ
CARLOS HAULY. Solicita informações ao Min
istério da fazenda sobre os Conselhos de Contribuin
tes; 27) nº 3.791/98.Deputado PAULO BERNARDO.
Solicita informações ao Ministério do Planejamento e
Orçamento sobre operações com o Fundo Monetário
Internacional para instituir a Representação nº 01/98;
28) nº 3.792/98.Deputado FÁBIO FELDMANN. So
licita informações ao Ministério do Meio Ambiente,
recursos Hídricos e Amazônia Legal cobre o licen
ciamento ambiental do projeto de transposição de
águas do Rio São Francisco; 29) nº 3.793/98.Depu
tado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao
Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e
Amazônia Legal sobre a situação de funcionários do
IBAMA, no Estado' do Pará, envolvidos com a ex
ploração ilegal de madeira; 30) nº 3.794/98.
Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações
ao Ministério do Meio Ambiente, recursos Hídricos e
Amazônia Legal sobre o Relatório de Qualidade do
Meio Ambiente; 31) nº 3.795/98. Deputado FÁBIO
FELDMANN. Solicita informações ao Ministério do
Planejamento, Recursos Hídricos e Amazônia Legal
sobre planos de manejo florestal da madeira Juary;
32) nº 3.796/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. So
licita informações ao Ministério do Meio Ambiente,
Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre autori
zações de desmatamento concedidas pelo IBAMA;
33) nº 3.797/98. Deputado FÁBIO FELDMANN.
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambi
ente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre o
afastamento do Superintendente do IBAMA no
Estado do Acre; 34) nº 3.798/98. Deputado FÁBIO
FELDMANN. Solicita informações ao Ministério do
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Le
gai sobre plano de manejo florestal em Paragomi
nas, Estado do PArá: 35) nº 3.799/98. Deputado
FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao Ministério
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Le
gai sobre a hidrovia Paraguai-Paraná; 36) nº 3.800/98.
Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao
Ministério das Relações Exteriores sobre a posição do
Govemo brasileiro em relação ao incêndio em Roraima
perante a comunidade intemacional: 37) nº 3.801/98.
Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações
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ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídri
cos e Amazônia Legal sobre planos de manejo
florestal na Amazônia; 38) nº 3.802/98. Deputado
FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao Ministério
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Le
gai sobre a situação de planos de manejo florestal
na Amazônia; 39) nº 3.803/98. Deputado FÁBIO
FELDMANN. Solicita informações ao Ministério do
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal s0

bre o controle da exploração do mogno; 40) nº 3.804/98.
Deputado MARCELO DÉDA. Solicita informações ao
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre fi
nanciamento concedido pelo Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social - BNDES - a em
presas que menciona; 41) nº 3.805/98. Deputado
MARCELO DÉDA. Solicita informações ao Ministério
do Planejamento e Orçamento sobre financiamento
concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvirrlento
Econômico e Social - BNDES - aos adquirentes de
empresas estatais incluídas do Programa Nacional de
Desetatização; 42) nº 3.806/98. Deputado JARBAS
LIMA. Solicita informações ao Ministério da Pre
vidência e Assistência Social sobre a situação fi
nanceira da Previdência Social; 43) nº 3.807/98.
Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao
Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado sobre as providências adotadas para defesa
da economia brasileira das conseqüências das re
correntes crises no mercado financeiro internacional
e sobre a vinculação da venda do Sistema TELE
BRÁS com a crescente ameaça sobre os chamados
mercados emergentes; 44) nº 3.808/98. Deputado
RICARDO GOMYDE. Solicita informações ao Ministério
do Planejamento e Orçamento sobre gastos com
"atividades-meio necessárias ao funcionamento dos
sistemas de ensino", previstas no art. 70 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 45) nº
3.809/98. Deputado OSÓRIO ADRIANO. Solicita in
formações éfo Ministério da Fazenda sobre o resul
tado da aplicação do Fundo Constitucional referente
à Região Centro-Oeste, conforme art. 159, inciso I,
alínea c da Constituição Ftederal; 46) nº 3.810/98.
Deputado OSÓRIO ADRIANO. Solicita informações
ao Ministério da Fazenda sobre operações da União
no âmbito do Mercosul; 47) nº 3.811/98. Deputado
CUNHA BUENO. Socilita informações ao Ministério do
Meio Ambiente,Recursos Hídricos e Amazônia Le
gai sobre liberação de verba para o Município de
Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de
R$100.000,00; 48) nº 3.812198. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Plane-

jamento e Orçamento sobre liberação de verba para
o Mu1icípio de Presidente Venceslau, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento Geral da União'para
1998, no valor de R$100.oo0,00; 49) nº 3.813198.Depu
tado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Min
istério da Educação e do Desporto sobre liberação
de verba para o Município de Presidente Prudente,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral
da União para 1998, no valor de R$250.000,00;
50) nº 3.814/98. Deputâdo CUNHA BUENO. So
licita informações ao Ministério do Meio Ambiente,
Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre liberação
de verba para o Município de Presidente Prudente,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento Geral
,da União para 1998, no valor de R$500.000,00; 51)
nº 3.815/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita
informações ao Mi'nistério do Planejamento e
Orçamento sobre liberação de verba para o Município
de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de
R$430.000,00; 52) ,nº 3.816/9'8. Députado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Agricul
tlm e do Abastecimento sobre liberação de verba para o
Município de Pontal, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento Geral da União para 1998, no valor de
R$150.000,00; 53) nº 3.817/98.Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio
Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal so
bre liberação de verba para o Município d~ Piragui,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento
Geral da União para 1998, no valor de R$100.000,OO;
54) nl! 3.818/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita
informações ao Ministério do Planejamento e
Orçamento sobre liberação de verba para o Mu
ilicípio de Piraju, Estado de São Paulo, consignada
no Orçamento Geral da União para 1998, no valor
de R$800.000,OO; 55) nl! 3.819/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Educação e do Desporto sob're liberação de
verba para o Município de Piracicaba, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento Geral da
União para 1998, no valor de R$150.000,00; 56)
3.820/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério do Planejamento e Orçamento
sobre liberação de verba para o Município de
Piedade, Estado de São Paulo, consignada no
Orçamento Geral da União para 1998, no valord e
140.000,00; 57) nº 3.821/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita infgrmações ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento sobre liberação
de verba para o Município de Peruíbe, Estado de
São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União
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para 1998, no valor de R$100.000,OO; 58) n° de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo, consignada no
3.822/9~. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor- Orçamento Geral da União para 1998, no valor de
mações ao Ministério do Planejamento e Orçamento R$1oo.0oo,00; 68) nº 3.903/98. Deputado CUNHA
sobre liberação de verba para o Município de Pe- BUENO. Solicita informações ao Ministério do Meio
dreira, Estado de São Paulo, consignada no Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal so-
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de bre liberação de verba para o Município de Mogi-
R$100.000,OO; 59) nQ 3.823/98. Deputado CUNHA Guaçu, Estado de São Paulo, consignada no
BUENO. Solicita informações ao Ministério Ex- Orçamento Geral da União para 1998, no valor de
traordinário dos Esportes sobre liberação de R$220.000,00; 69) nº 3.904/98. Depu~ado CUNHA
verba para o Município de Pederneiras, Estado de BUENO. Solicita informações ao Ministério do Plane-
São Paulo, consignada no Orçamento Geral da União jamento e Orçamento sobre liberação de verba para
para 1996, no valor de R$100.000,OO; 60) nQ 3.82498. Depu- o Município de Osasco, Estado de São Paulo, con-
tado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Mhistério do signada no Orçamento Geral da União para 1998, no
Planejamento e Orçamento sobre liberação de verba valor de R$150.000,00; 70) nº 3.905/98. CDCMAM.
para o Município de Paulo de Faria, Estado de São Solicita informações aó Ministério da Fazenda sobre
Paulo, consignada no Orçamento Geral da a situação atual das negociações e das providências
União para 1998, no valor de R$100.000,OO; adotadas pelo Governo objetivando a retomada das
61) nº 3.825/98. Deputado CUNHA BUENO. So- obras habitacionais paralisadas da empresa ENCOL,
licita informações ao Ministério da Educação e do as garantiqs oferecidas aos mutuários, bem como o
Desporto sobre liberação de verba para o Município pagamento dos direitos trabalhistas dos empregados;
de Pardinho, Estado de São Paulo consignada no 71) nº 3.906/98. Deputado ARLINDO CHINAGLlA. So-
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de licita informações ao Ministério do Planejamento e
R$100.000,OO; 62) nQ 3.826/98. Deputado CUNHA Orçamento sobre fin~nciamentos e empréstimos
BUENO. Solicita informações ao Ministério Extraor- concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
dinário dos Esportes sobre liberação de verba para o Econômico e Social - BNDES; 72) nº 3.907/98. Depu-
Município de Pardinho, Estado de São Paulo, con- tado ARLINDO CHINAGLlA. Solicita informações à Se-
signada no Orçamento Geral da União para 1998, no cretaria-Geral da Presidência da República sobre ob-
valor de 100.000,00; 63) nº 3.898/98.Deputado jetivos, custos e planejamento das viagens nacionais e
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério intemacionais do Exmo. Sr. Presidente da, República;
do Planejamento e Orçamento sobre liberação de 73) nº 3.900/98.Deputado FERNANDO ZUPPO. Solicita
verba para o Município de Nova Aliança, Estado informações ao Ministério da Fazenda sobre prejuízos
de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da causados ao Município de Osasco, Estado de São
União para 1998, no valor de R$150.000,00; 64) nº Paulo, decorrentes das operações de venda de títu-
3.899/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor- los públicos assessoradas pelo Banco Vetor S.A; 74)
mações ao Ministério do Planejamento e Orçamento nº 3.909/98.Deputado VALDEMAR COSTA NETO.
sobre liberação de verba para o Município de Morro Solicita informações ao Ministério dos Transportes
Agudo, Estado de São Paulo, consignada no sobre dívidas da Companhia Docas do Estado de
Orçamento Geral da União para 1998, no valor de São Paulo para com a Prefeitura de Santos; 75) nº
R$100.000,00; 65) nº 3.900/98. Deputado CUNHA 3.910/98.Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE.
BUENO. Solicita informações ao Ministério Extraor- Solicita informações ao Ministério da Administração
dinário dos Esportes sobre liberação de verba para o Federal e Reforma do Estado sobre prestação de
Município de Monteiro Lobato, Estado de São Paulo, contas dos reoursos liberados pela Portaria nº 870,
consignada no Orçamento Geral da União para de 1993, do extinto Ministério da Integração Regional;
1998, no valor de R$100.000,00; 66) nº 3.901/98. 76) nº 3.911/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. So-
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao licita informações ao Ministério da Ciência e Tec-
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre Iib- nologia sobre a fiscalização de queimadas no País;
eração de verba para o Município de Monte Alto, Estado 77) nº 3.912/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. So-
de São Paulo, consignada no Orçamento Geral da licita informações ao Ministério do Meio Ambiente,
União para 1998, no valor de R$100.000,OO; 67) Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre a fiscali-
nIl 3.902/98. Deputado CUNHA BUENO. Solicita zação de queimadas no País; 78) nº 3.913/98. Depu-
informações ao Ministério Extraordinário dos tado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao Ministério
Esportes sobre liberação de verba para o Município do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Le-
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gal sobre a reforma institucional do IBAMA; 79) n2

3.914/98.Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita infor
mações ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento sobre a utilização de hormônios no
rebanho bovino leiteiro; 80) n2 3.915/98. Deputado
FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao Min
iétério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e
Amazônia Legal sobre a declaração do Presidente
do IBAMA, em 22 de março de 1998, a respeito da
ajuda oferecida pela ONU no combate ao incêndio
florestal de Roraima; 81) nº 3.916/98. Deputado FÁBIO
FELDMANN. Solicita informações ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento sobre estudo elabo
rado pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - EMBRAPA - referente a locais indi
cados para aterros sanitários em Jaguariúna, Estado
de São Paulo; 82) nº 3917/98. Deputada MÁRCIA
MARINHO. Solicita informações ao Ministério da
Saúde acerca de auditoria realizada no Município de
Caxias - MA; 83) n2 3.918/98.Deputada CIDINHA
CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da Pre
vidência e Assistência Social sobre servidora que men
ciona; 84) n2 3.919/98. Deputado INÁCIO A~RUDA.
Solicita informações ao Ministério das Relações Ex
teriores sobre visita do Titular da Pasta à República
de Cuba; 85) n2 3.920/98. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Saúde
sobre convênio celebrado entre a GEAP - Fundação
de Seguridade Social e o Ministério da Saúde; 86)
nº 3.921/98. Deputado MIGUEL ROSSETTO. So
licita informações ao Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo sobre acordos celebrados
entre o Governo Federal e a empresa General Motors
- GM; 87) n2 3.922198. Deputado MIGUEL
ROSSETTO. Solicita informações ao Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo sobre acordos
celebrados entre o Governo Federal e a empresa Ford
do Brasil S.A; 88) n2 3.923/98. Deputado ARLINDO
CHINAGLlA. Solicita informações ao Ministério da
Fazenda sobre os imóveis pertencentes à União alienados
a partir de 1995, bem como as condições em que foram
efetuadas as respectivas vendas; 89) nº 3.924/98.
Deputado MIRO TEIXEIRA. Solicita informações ao
Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e
Amazônia Legal sobre os precatórios pagos pelo
IBAMA; 90) nº 3.925/98. Deputado WALDOMIRO
FIORAVANTE. Solicita informações ao Ministério da
Previdência e Assistência Social sobre o benefício
de prestação continuada; 91) n2 3.926/98. Deputado
JOSÉ PINOTTI. Solicita informações ao Ministério da
Fazenda sobre a fiscalização de usinas de açúcar e ál
cool que estariam descumprindo portaria daquele ór-

gão; 92) n2 3.927/98. Deputado FÁBIO FELDMANN.
SO,licita informações" ao Ministério do Meio Ambiente,
Récursos Hídricos e Amazônia Legal sobre o uso de
produtos químicos no combate à dengue; 93) n2

3.928/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita infor
mações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Amazônia Legal sobre repasses, pelo
DNAEE ao IBAMA, de recursos originários do pagamento
de royalties pela exploração de potenciais hidrelétricos; 94)
n'2 3.929/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita infor
mações ao Ministério da Saúde sobre o uso do DDT
em campanhas de saúde pública; 95) n2 3.930/98.

Deputado FÁBIO FELDMANN Solicita informações
ao Ministério do Meio A(TIbiente, Recursos Hídricos
e Amazônia Legal sobre o Programa Piloto para a
Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 
PPG7; 96) n2 3.931/98. Deputado FÁBIO FELD
MANN. Solicita informações ao Ministério da Saúde
sobre o uso de produtos químicos no combate à
dengue; 97) n2 3.932/98. Deputado LlJ.CIANO ZICA.
Solicita informações ao Ministério da Indústria,
Comércio e Turismo sobre a comercialização do ál
cool; 98) n2 3.933/98. Deputado LUCIANO ZICA. So
licita informações ao Estado-Maior das Forças Arma
das sobre estudo :relativo à privatização da TELE
BRÁS; 99) n2 3.934/98. Deputado FÁBIO FELDMANN.
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal sobre o
licenciamento ambiental do empreendimento Xuxa
Water Park; 100) nº 3.935/98. Deputado FÁBIO
FELDMANN. Solicita informações ao Ministério de
Minas e Energia sobre a localização, a avaliação de
risco ambiental e o descomissionamento das usinas
nucleares Angra Ie Angra 11.11- PAUTA DO SENHOR
12 VICE-PRESIDENTE. A Mesa resolve aprovar os
pareceres proferidos pelo Senhor 12 Vice-Presi
dente, Deputado Heráclito Fortes, nos seguintes
Projetos de Resolução: '1) nº 188, de 1998,; de auto
ria do Senhor Deputado Nelson Marquezelli, que in
stitui o Grupo Parlamentar Brasil-República Tcheca
e dá outras providências, - pela aprovação; 2) n2

190, de 1998, de autoria do Senhor Deputado
Adylson Motta, que determina a confecção e a
afixação de placa comemorativa dos dez anos da
promulgação da constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 - pela aprovação. 11I- PAUTA DO
SENHOR 22 VICE-PRESIDENTE. A Mesa aprova os
pareceres proferidos por Sua Excelência nos seguintes
expedientes referentes a reembolso de despesas
médico-hospitalares: 1) Processo n2 8.30098.~.
Cidinha. Campos. Parecer: "U o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
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informando que foram observadas as disposições do nº 18.812/98. Deputado Talvane Albuquerque. Pare-
Ato da Mesa nº 24/83. De acordo."; 2} Processo nº cer: "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral,
9.638/98.Deputado Freire Júnior. Parecer: "Li o apreciando a exatidão da despesa e informando que
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a foram observadas disposições do Ato da Mesa nº
exatidão da despesa e informando que foram obser- 24/83. De acordo."; 14} Processo nº 110.340/98.
vadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83.De Deputada Joana D'Arc. Parecer: "Li o parecer detal-
acordo."; 3} Processo nQ 10.768/98.Deputado Hugo hado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da
Biehl. Parecer: "Li o parecer detalhado do Sr. Dire- despesa e informando que foram observadas as dis-
tor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e posições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo."; 15}
informando que foram observadas as dis- Processo nº 110.912/98. Deputado Henrique
posições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo."; 4} Eduardo Alves. Parecer: "Li o parecer detalhado do
Processo nQ 12.369198.Deputado Carlos Alberto. Pare- Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa
cer: "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apre- e informando que foram observadas as disposições
ciando a exatidão da despesa e informando que foram do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo."; 16} Processo
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. nº 112.955/98. Deputado Mendonça Filho. Parecer:
De acordo."; 5} Processo nº 12.407/98. Deputado "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apre-
Ademir Lucas. Parecer: "Li o parecer detalhado do ciando a exatidão da despesa e informando que
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº
e informando que foram observadas as disposições 24/83. De acordo."; 17} Processo nº 113.022/98.
do Ato da Mesa nQ 24/83. De acordo."; 6} Processo Deputada Cidinha Campos. Parecer: "Li o parecer
nQ 13.010/98. Deputado Eurípedes Miranda. Pare- detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão
cer: "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, da despesa e informando que foram observadas as
apreciando a exatidão da despesa e informando que disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo."; 18}
foram observadas as disposições do Ato da Mesa nQ Processo nº 113.077/98. Deputada Maria da Con-
24/83. De acordo."; 7} Processo nº 13.011/98. Depu- ceição Tavares. Parecer: "Li o parecer detalhado do
tado Geddel Vieira Lima. Parecer: "Li o parecer de- Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa
talhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão e informando que foram observadas as disposições
da despesa e informando que foram observadas as do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo."; 19} Processo
disposições do Ato da Mesa nº24/83. De acordo."; nQ 113.095/98. Deputado Felix Mendonça. Parecer:
8} Processo nº 16.151198. Deputado Geddel Vieira "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apre-
Lima. Parecer: "Li o parecer detalhado do Sr. Dire- ciando a exatidão da despesa e informando que
tor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infor- foram observadas as disposições do Ato da Mesa nº
mando que foram observadas as disposições do Ato 24/83. De acordo."; 20} Processo nº 113.373/98.
da Mesa nº 24/83. De acordo."; 9} Processo nQ Deputado Carlos Alberto. Parecer: "Li parecer detalhado
16.759198. Deputada Marta Suplicy. Parecer: "Li o do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando e informando que foram observadas as disposições
a exatidão da despesa e informando que foram ob- do Ato da Meas nQ 24/83. De acordo."; 21} Processo
servadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. nº 113.828/98. Deputada Maria da Conceição
De acordo."; 10} Processo nº 17.553198. Deputado Tavares. Parecer: "Li o parecer detalhado do Sr. Dire-
Carlos Alberto. Parecer: "Li o parecer detalhado do tor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infor-
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa mando que foram observadas as disposições do Ato
e informando que foram observadas as disposições da Mesa nº 24/83. De acordo."; 22} Processo nQ

do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo."; 11} Processo 113.904/98. Deputado Ushitaro Kamia. Parecer: "Li o
nº 17.645/98. Deputado Álvaro Valle. Parecer: "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram obser-
exatidão da despesa e informando que foram obser- vadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De
vadas as disposições do Ato da Mesa nQ 24/83. De acordo."; 23} Processo nº 114.007/98. Deputado Neuto
acordo."; 12} Processo nº 18.121/98. Deputada de Conto. Parecer: "Li o parecer detalhado do Sr.
Marta Suplicy. Parecer: "Li o parecer detalhado do Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando que foram observadas as disposições do
e informando que foram observadas as disposições Ato da Mesa nº 24/83. De acordo."; 24} Processo nº
do Ato da Mesa nQ 24/83. De acordo."; 13} Processo 114.094/98. Deputado Freire Júnior, Parecer: "Li o pare-
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cer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exa- sionadas de Encarregado de Setor (FC-04), em
tidão da despesa e informando que foram obser- decorrência da natureza especial de suas atividades.
vadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. De O Diretor da Coordenação de Segurança Legislativa,
acordo."; 25) Processo nº 114.509/98. Deputado na instrução processual, manifesta-se favoravel-
Haroldo Sabóia. Parecer: "Li o parecer detalhado do mente ao pleito, ressaltando: "... Por esses motivos,
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa sempre foi anseio desta Diretoria contemplar os
e informando que foram observadas as disposições servidores lotados no Setor de Investigação com uma
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo."; 26) Processo função comissionada de nível FC-4, o que, entretanto,
nº 114.510/98. Deputado Haroldo Sabóia. Parecer: não é possível, uma vez que o atual número de
"Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apre- funções comissionadas desta Coordenação é o estri-
ciando a exatidão da despesa e informando que foram tamento necessário para cumprir sua atribuições, que
observadas as disposições do Ato da Mesa nº 24/83. exigem uma ação descentralizada, compreendendo
De acordo."; 27) Processo nº 114.764/98. Deputado todos os edifícios da Câmara dos Deputados..."
Jurandyr Paixão. Parecer: "Li o parecer detalhado do Consultada, a Coordenação de Legislação de Pes-
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa soaI Estatutário informa que "caso seja vontade da
e informando que foram observadas as disposições alta administração desta Casa, poderão ser criadas
do Ato da Mesa nº 24/83. De acordo." IV - PAUTA as funções comissionadas correspondentes". Ante o
DO SENHOR 1º SECRETÁRIO. A Mesa aprecia os exposto, esta Secretaria submete o assunto ao ex-
seguintes processos relatados por Sua Excelência: ame e à deliberação da douta Mesa, nos termos das
1) Processo nQ 108.538/98. "Trata-se de minuta de informações e manifestações favoráveis dos órgãos
Ato da Mesa dispondo sobre a criação da Coorde- técnicos da Casa". A Mesa aprova a referida proposta
nação de Pessoal Inativo, no Departamento de e, em conseqüência, baixa o Ato da Mesa nº 103, de
Pessoal da Câmara dos Deputados. Em seu en- 1998, que "cria funções comissionadas na Coorde-
caminhamento, e a título de justificativa da proposta, nação de Segurança Legislativa", o qual vai publi-
o órgão de pessoal informa que de há muito vem ob- cado ao final da ata. 3) Processo nº 33.441/97 e anexos.
servando um aumento no volume dos serviços re- Licença-Prêmio. ''Trata-se de recurso interposto pelo
lacionados com a preparação e manutenção de servidor JOSÉ ESTEVAM DE MEDEIROS TAVARES,
aposentadorias, o que se agrava ante a complexi- Analista Legislativo, atribuição Taquígrafo Legislativo,
dade do processamento das mesmas e as exigên- ponto nº 1093, ocupante da Função Comissionada
cias impostas pelo Tribunal de Contas da União de de Supervisor de Pronunciamento, FC-06, contra de-
atualização periódica dos processos de inativação cisão do Diretor-Geral que indeferiu pedido seu de
em virtude das novas leis. Informa, ainda, que a concessão de licença-prêmio por 90 dias, nas con-

Seção de Provimento e Vacância, que hoje processa dições requeridas, a saber, no exercício da Função
as aposentadorias, vem demandando esforços ex- Comissionada. O indeferimento fundamentou-se no
cessivos nessa atividade, em detrimento de suas de- art. 312, da Ordem de Serviço nº 2, de 1991, que,
mais atribuições. O Diretor-Geral manifesta-se fa- para o servidor ocupante de oargo em comissão,
voravelmente à proposta. Esta Secretaria, ante o ex- autoriza o afastamento, por motivo de Iicença-
posto, e com parecer favorável, submete o pleito ao prêmio, "de 30 (trinta) dias a cada exercício". Res-
exame e à deliberação da douta Mesa." A Mesa salte-se, portanto, que o indeferimento deu-se ap-
aprova o parecer supra e, em conseqüência, baixa o enas para a circunstância de o servidor afastar-se
Ato da Mesa nº 102, de 1998, que "cria a Coorde- por mais de 30 dias mantendo a Função Comis-
nação de Pessoal Inativo, e dá outras providências", sionada, não lhe sendo defesa a licença por 90 dias,
o qual vai publicado ao final da ata. 2) Processo nº desde que sem a função. Em suas razões, o recor-
125.444/97. "Trata-se de proposta de Ato da Mesa dis- rente argúi a ilegalidade da citada Ordem de Serviço,
pondo sobre a criação de funções comissionadas na por contrariar a.Lei nº 8.112/90, que "não estabelece
Coordenação de Segurança Legislativa. O Senhor Di- condições ou restrições para o gozo de licença-prêmio
retor-Geral, ao posicionar-se favoravelmente ao as- por qualquer servidor, indistintamente" (fls. 18). Dispõe o
sunto, informa que servidores da Coordenação de art. 87 da Lei, in verbis: "Art. 87. Após cada qüinqüênio
Segurança Legislativa, lotados no Setor de Investi- ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3 meses de
gação, encaminharam ao Diretor daquele órgão, por licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remu-
meio de exposição de motivos, solicitação na qual neração do cargo efetivo". (grifo nosso.) Esclareça-
pleiteiam a concessão de 6 (seis) funções comis- se, por oportuno, que o dispositivo supra, embora al-
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terado pela Lei nº 9.527, de 10-12-97, que institui a
licença para capacitação em lugar da Iicença
prêmio, é aqui focalizado porque o período aquisitivo
do servidor consumou-se na vigência da norma an
tiga. No que toca ao não-pagamento da função comis
sionada para servidor em licença-prêmio superior a 30
dias, conforme regulamentada pela Ordem de Serviço
referida, esta Secretaria não vê ilegalidade no procedi
mento, eis que o ocupante de função de confiança,
conforme dispõe o art. 19, § 1º, da Lei nº 8.112/90,
"submete-se a regime de integral dedicação ao
serviço..." De resto, é esse também o disciplinamento
adotado pelo Egrégio Tribunal de Contas da União,
nestes termos: "O servidor que estiver exercendo
função comissionada durante o gozo de licença-prêmio
por assiduidade ficará afastado da função, e perceberá
apenas a remuneração do cargo efetivo".(grifo
nosso.) (Portaria-TCU nº 171, de 31-5-94 - parágrafo
único do art. 10). Àvista de todo o exposto, esta Secretaria,
acompanhando as manifestações contrárias dos ór
gãos técnicos da Casa, e considerando a supremacia
do interesse público sobre o privado, opina pelo não
provimento do recurso". A Mesa aprova o mencionado
parecer, pelo indeferimento do recurso. 4) Processo
nº 12.771/98. Autorização para visitar gabinetes par
lamentares. "Trata-se de pleito do cidadão JOSÉ
PEREIRA SALES, com o apoio do Deputado João
Almeida, no sentido de que seja autorizada a sua
visita aos Gabinetes Parlamentares, para a demon
stração aos deputados do invento denominado
"Modelo de Utilidade nº 760 1161", que consiste em
um "Gabarito Instrumento Facilitador para Auxiliar
Analfabeto em Votação Eletrônica". Estabelece o art
273 do Regimento Interno, verbis: "Art. 273. É
proibido o exercício de comércio nas dependências
da Câmara, salvo em caso de expressa autorização
da Mesa". Ante o exposto, esta Secretaria submete
o pleito ao exame e à deliberação do douto cole
giado. A Mesa indeferiu o pleito mencionado. Nada
mais havendo a tratar, às 16:30 horas, o Senhor
Presidente declara encerrada a presente reunião. E,
para constar, eu Secretário-Geral da Mesa, lavrei a
presente ata que, após assinada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. - Michel Temer, Presidente.

ATO DE MESA Nº 101, DE 1998

Cria na Câmara dos Deputados o
Sistema de Atendimento ao Cidadão e dá
outras providências.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas competências legais estabelecidas no artigo
51, inciso IV da Constituição Federal, resolve:

Art. 1º Fica criado, na Câmara dos Deputados,
o Sistema de Atendimento ao Cidadão, vinculado à
Secretaria de Comunicação Social, na Seção de
Atendimento à População da Coordenação TV
Câmara dos Deputados.

Art 2º Para o cumprimento do disposto no ar
tigo anterior, fica a administração autorizada a
aproveitar, em caráter emergencial, pelo prazo
máximo de 120 dias (cento e vinte), 14 (quatorze)
estagiários para exercer as atividades relacionadas
com o serviço de telemarketing, sendo 2 (dois) orien
tadores tecnicos e 12 (doze) operadores, com remu
neração equivalente a, respectivamente, 90%
(noventa por cento) e 80% {oitenta por cento do pa
drão 45, do Nível Superior da tabela de vencimentos
dos servidores da Câmara dos Deputados.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação
deste Ato correrão à conta das dotações orçamen
tárias próprias da Câmara dos Deputados.

Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala de Reuniões, 22 de julho de 1998 -
Michel Temer, Presidente.

ATO DE MESA Nº 102, DE 1998

Cria a Coordenação de Pessoal Ina
tivo e dá outras providências.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições, resolve:

Art. 1º Fica criada, no Departam'ento de Pes
soal, a Coordenação de Pessoal Inativo, com a fi
nalidade de exercer as atividades normativas e ex
ecutivas vinculadas à concessão e manutenção das
apósentadorias dos servidores da Câmara dos
Deputados.

Parágrafo único. Em decorrência do disposto
no caput deste artigo ficam criadas as funções
comissionadas constantes do anexo I deste Ato, ali
terando-se, em conseqüência, os Anexos da Re
solução nº 7, de 1975, e do Ato da Mesa n2 30, dé
1976.

Art. 22 As atribuições dos cargos de que trata
este Ato são as constantes do Anexo 11.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação
deste Ato correrão à conta das dotações orçamen
tárias da Câmara dos Deputados.

Art. 42 Este ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em con
trário.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1998 
Michel Temer, Presidente



ATO DA MESA N2 103, DE 1998

ANEXO 11

Funções Comissionadas - Atribuições
Diretor da Coordenação de Pessoal I~ativo:

coordenar e dirigir as atividades normativas 'e .ex
ecutivas vinculadas à concessão e manutenção das
aposentadorias dos servidores da Câmara dos
Deputados.

Chefe da Seção de Concessão de Aposen
tadorias: intruir os processos de concessão de
aposentadorias, minutar títulos de invalidade e
abono provisório, observar rigoroso controle do limite
de idade dos servidores para fins de aposentadoria
compulsória, proceder o levantamento do tempo de
serviço para fins de aposentadoria, informar as con
cessões de aposentadoria ao Tribunal de Contas da
União por intermédio do órgão de controle interno.

Chefe da Seção de Manutenção e Acompan
hamento de Aposentadorias: proceder a revisão
periódica das aposentadorias já concedidas conforme
exigências legais, submeter processos revistos ao
exame do Tribunal de Contas da União, manter o
registro e cadastro do pessoal inativo, emitir de
clarações e certidões, pesquisar e arquivar infor
mações referentes à legislação e jurisprudência so
bre aposerftadorias, encaminhar a exame médico os .
inativos sujeitos à inspeção periódica, instruir proc
essos de isenção de imposto de renda, informar as
alterações de aposentadoria ao Tribunal de Contas
da União por intermédio do órgão de controle in
terno.
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ATO DE MESA N2 102, DE 1998 ocorrendo hoje com a reforma administrativa e da
ANEXO I Previdência.

Este acrécimo de volume é profundamente
agravado pela complexidade do processamento das
aposentadorias, cujos cálculos não podem ainda, na
Câmara dos Deputados, serem feitos por meio
mecânico dadas as pecularidades funcionais e indi
viduais de cada servidor interessado na concessão,
bem como pelo cáráter, eminentemente formal da
tramitação do processo., :

Acrescem, ainda, as exigências impostas
pelo Tribunal de Contas da União de atualização
periódica dos processos de aposentadoria em vir
tude de edição constante de novas legislações
modificadoras, tanto dos procedimentos como dos
direitos, inclusive de ql,lantidades de Decisões e
Resolucões ,emanadas daquele Tribuna. Atual
mente, o setor próprio de aposentadorias vem de
mandando esforços excessivos na elaboração de
novas aposentadorias - cerca de duzentas
somente neste ano - requeridas eln virtude da vo
tação das emendas constitucionáJ's das reformas
administrativa e da Previdência, em detrimento
das demais atribuições.

Esta dificuldade, decorrente dp acanhamento
das condições de trabalho impostas à Seção de
Provimento e Vacância, cumuladas com o exercício
de outras atividades inerentes à npmeação,
provimento e vacânCia de todos os cargos do
Quadro de Pessoal, incl,usive em comissão, vem-se
agravando graças à exigüidade de',tempo imposta

. pelo Tribunal de Contas da União para encerra
mento dos processos (pouco mais "de trinta dias),
além de provocar monumental atraso nas revisões e
átualizações 'dos quase 2.000 (dois mil) processos
antigos, muitos deles ainda em exame pelo TCU.

Como forma de atenuar essa situação, consid
erando a urgência da criação de ~strutura adminis
trativa compatível capaz de suportar a atual de
manda dos serviços existentes no Departamento de
Pessoal, torna-se imprescidível a aprovação da pre
sente proposta.

N2 de VinculaçãolDenominação Nível
Funçoes Departamento de Pessoal

Coordenação de
Pessoal Inativo

1 Diretor de Coordenação FC-7

2 Chefe de Seção FC-S

1 Secretário. FC-4

8 Encarregado de Setor FC-4

Justificação

Desde há muito, vem o Departamento de
Pessoal observando um aumento substancial e
gradativo no volume dos serviços específicos do
setor responsável pela preparação e manutenção
de aposentadorias, mormente nos periódos em
que são proposta alterações na legislação básica,
reguladora das aposentadorias, tal como vem

Cria funções comissionadas na Co
ordenação de Segurança Legislativa.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições, resolve:

Art. 1Q Ficam criadas, na Coordenação de
Segurança Legislativa da Diretoria-Geral, 6 (seis)
funções comissionadas de. Encarregado de Setor,
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Nível FC-04, alterando-se, em conseqüência, o An
exo I em Resolução nll 7, de 27 de junho de 1975.

Art. 211 As despesas decorrentes da aplicação
deste Ato correrão à conta das dotações orçamen
tárias da Câmara dos Deputados.

Art. 3Q Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4Q Revogam-se as disposições em con
trário.

Sala de Reuniões, 12 de agosto de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

Justificação

O Regimento Interno, nos artigos 269 e
270, estabelece que "quando for cometido algum
delito nos edifícios da Câmara dos Deputados,
instaurar-se-á inquérito, de cuja apuração é in
cumbinada a Coordenação de Segurança Legis
lativa.

Para a execução de tais serviços, aCoorde
nação dispõe de setor próprio, o Setor de Investi
gações, onde se exige dos responsáveis muita dedi
cação e ânimo firme, pois além de cumprirem uma
carga horária que extrapola com freqüência o horário
de expediente normal, muitas vezes o esclare
cimento de delitos praticados ultrapassa o espaço
físico da Câmara dos Deputados, requerendo
diligências em todo o Distrito Federal, expondo os
servidores, inclusive, a todo tipo de dificuldades e
perigos, comuns à atividade policial civil.

Devido à alta responsabilidade atribuída aos
responsáveis pela execução desses serviços, con
sidera-se oportuna a concessão das vantagens con
substanciadas na presente proposta.

MESA

4! Sessão Legislativa da 5()1 Legislatura
Ata da 4!! Reunião da Mesa, realizada em 26-11·98

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de
um mil, novecentos e noventa e oito, às 18:00 horas,
reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural,
a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a Presidên
cia do Senhor Deputado Heráclito Fortes, 12 Vice
Presidente, Presentes os Senhores Deputados
Severino Cavalcanti, 211 Vice-Presidente, Ubiratan
Aguiar, 12 Secretário, e Efraim Morais, 411 Secretário.
Ausentes, por motivo justificado, os Senhores Depu
tados Michel Temer, Presidente, Nelson Trad, 2!l Se
cretário, e Paulo Paim, 32 Secretário. Havendo numero
legal, o Senhor 1li Vice-Presidente declara aberto os tra
balhos. I - Pauta do Senhor Presidente. A Mesa, resolve
ratificar os despachos favoráveis, ad referendum da

Mesa, do Senhor Presidente nos seguintes expedi
entes:
a) Atos da Mesa (publicados ao final da ata): 1) nQ 104,
de 1998, que "altera dispositivos do Regulamento dos
Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Depu
tados, aprovado pelo Ato da Mesa nll 44/96"; 2) 105,
de 1998, que "dispõe sobre a estrutura administra
tiva da Coordenação do Jomal da Câmara dos Depu
tados e dá outras providências". b) Reembolso de
despesas médico-hospitalares. Processo nº 119.022198,
de interesse do Deputado Pinheiro Landim. c) Requeri
mentos de Informações: 1) nll 3.937/98. Deputada
MARIA LAURA. Solicita Informação ao Ministério da
Fazenda sobre empréstimos de Iiquidez concedi
dos pelo Banco Central do Brasil; 2) nll 3.938/98.
Deputado PAULO PAIM.. Solicita informações à Casa
Civil da Presidência da República sobre sanção presi
dencial à Lei nll 9.639, de 1998; 3) nll 3.939/98. Depu
tado. PAULO PAIM. Solicita informações ao Ministério
da Previdência e Assistência Social sobre as con
seqüências da publicação da Lei nll9.639, de 1998, no
Diário Oficial da União. 4) nll 3.940/98. Deputado AIR
TON DIPP. Solicita informações ao Ministério da
Fazenda sobre devolução de empréstimo compulsório
cobrado no período de 1986 a 1989; 5) n2 3.941/98.
Deputado ALEXANDRE CARDOSO. Solicita infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre contratação
de advogados para defesa de causa junto ao 211

Conselho de Contribuintes; 6) n2 3.942198. Deputado
FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao Min
istério das Minas e Energia sobre aspectos referen
tes à tensão elétrica das redes de fornecimento do
País; 7) nll 3.943/98. Deputado FÁBIO FELDMANN.
Solicita informações ao Ministério do Meio .Ambi
ente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre a
situação atual das unidades de conservação fede
rais; 8) n2 3.944/98. Deputado FÁBIO FELDMANN.
Solicita informações ao Ministério do Meio Ambi
ente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal sobre
os procedimentos adotados pelo IBAMA em relação
às prescrições do becreto nll 1963, de 1996, na
área do Vale" do Javari, Estado do Amazonas; 9)
nll 3.945/98. Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita
informações ao Ministério da Fazenda sobre a de
marcação do Projeto Tamar; 10) n1l 3.946/98.Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento sobre a importação, a
produção e o consumo interno de alho; 11) n2 3.947/98.
Depja:b CUNHA BUENO. Solicita informações ao
Ministério do Planejamento e Orçamento sobre a
não liberação para o Município de Palmital, Estado
de São Paulo, da verba orçamentária no valor de
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R$200.000,OO, consignada no Orçamento da União Planejamento e Orçamento sobre a participação do
para 1997; 12) nº 3.948/98. Deputado CUNHA Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
BUENO. Solicita informações ao Ministério da Social- BNDES - nO'leilão das empresas federais de
fazenda sobna o seguro c;ienominado Poup Vida, teleComunicações; 26) n!l 3.962/98. Deputado WALTER
vendido pela seguradora AIG; 13) nll 3.949/98. PINHEIRO. Solicita informações ao Ministério das
Deputado CUNHA BUENO. Solicita informações ao Comunicações sobre a participação do Banco Na-
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo sobre cional de Desenvolvimento Econômico e Social -
a importação, a produção e o consumo intemo de alho; BNDES - no leilão das empresas federais de telecomuni-
14) nll 3.950/98.Deputado CUNHA BUENO. Solicita cações; 27) nIl 3.963198. Deputado ADYLSON MOTIA.
informações ao Ministério da Fazenda sobre a im- Solicita informações ao Ministério da Saúde sobre as
portação, a produção e consumo interno de alho; razões do credenciamento pelo SUS apenas do Hospi-
15) nll 3.951/98. Deputado VALDEMAR COSTA tal das Clínicas, em São Paulo,para transplantes de
NETO. Solicita informações ao Ministério dos Trans- fígado, rins e coração; 28) nº 3.964/98. Deputado
portes sobre dívida da Companhia Docas do Estado ADYLSON MOTIA. Solicita informações ao Ministério
de São Paulo para com o INSS; 16) nll 3.952/98. da Fazenda sobre créditos externos do TeSouro Na-
Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita infor- cional; 29) nll 3.965/98. Deputado CUNHA BUENO.
mações ao Ministério da Previdência e Assistência Solicita informações ao Ministério das Comunicações
Social referentE~ a dívidas para com o INSS da Compan- sobre contratos e metas relativas à desestatização do
hia Docas do Estado de São Paulo 17) nll 3.953/98. Sistema Telebrás; 30) nll 3.966/98. Deputado PEDRO
Deputado VALDIR COLATIO. Solicita informações WILSON Solicita informações ao Ministério da
ao Ministério da Fazenda sobre remessa de circu- Fazenda sobre a execução do Fundo Constitucional
lares e atos normativos concernentes à aplicação do Nordeste - FNE; 32) nº 3.968/98. Deputado
das disposições da Lei nº 9.138, de 1995; 18) nº EDUARDO JORGE. Solicita informações ao Min-
3.954/98. Deputado L1NDBERG FARIAS. Soljcita in- istério da Administração Federal e Reforma do
formações ao Ministério da Fazenda sobre o Im- Estado sobre a Emenda Constitucional nº 19, de
posto Sindical; 19) nº 3.955/98. Deputado FÁBIO 1998; 33) nº 3.969/98. Deputado ADHEMAR DE
FELDMANN. Solicita informações ao Ministério da BARROS FILHO. Solicita informações ao Ministério
Justiça sobre abuso de poder cometido por da Previdência e Assistência Social sobre a ex-
policiais rodoviários federais a agentes creden- ecução orçamentária dos recursos da Seguriadade
ciados pela CETESB; 20) nll 3.956/98. Deputado Social; 34) nº 3.970/98. Deputado ROBSON TUMA.
FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao Ministério Solicita informações ao Ministério da Justiça, por in-
do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Le- termédio da Polícia Federal, sobre a exclusão de inadim-
gal sobre dE~larações da Superintendente do plentes, de forma ilegal ou oblíqua, do cadastro do
IBAMA em São Paulo; 21) nº 3.957/98. Depu- Banco Central; 35) nll 3.971/98. Deputado ARNALDO
tado FÁBIO FELDMANN. Solicita informações ao FARIA DE SÁ. Solicita informações ao Ministério da
Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos Previdência e Assistência Social os cálculos utilizados
e Amazônia Legal sobre derramamentos de óleo pelo INSS nas revisões de aposentadorias e pensões;
ocorridos no litoral brasileiro; 22) nº 3.958/98. 36) n2 3.973/98. Deputado NILMÁRIO MIRANDA. So-
Deputado FÁBIO FELDMANN. Solicita infor- licita informações ao Ministério da Justiça sobre ativi-
mações ao Ministério do Meio Ambiente, Recursos dade da Guarda Rural 'Indígena (Frin) criada pela
Hídricos e Amazônia Legal sobre a situação atual Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; 37) nº
da invasão do Parque Nacional do Iguaçu e a re- 3.973/98. Deputado VICENTE ANDRÉ GOMES. So-
abertura de. Estrada do Colono; 23) n2 licita informações ao Ministério de Minas e Energia so-
3.959/98.Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor- bre contrato assinado entre a Eletrobrás e a National
mações ao Ministério da Saúde sobre providências Grid Company para o desenvolvimento de proje-
tomadas quanto a questões da Secretaria Nacional de tos de transmissão no Brasil; 38) nº 3.974/98.
Vigilância Sanitária; 24) n2 3.660/98. Deputado Deputado CARLOS APOLlNÁRIO. Solicit;:i infor-
JOSÉ PIMENTEL. Solicita informações ao Ministério mações ao Ministério de Minas e Energia sobre
da Fazenda sobre razões da criação de Diretoria na convênio firmado entre a Eletrobrás e a NGC; 39) n!l
Caixa Econômica Federal, pelo Decreto n2 3975/98. Deputado ARLINDO CHINAGLlA. Solicita in-
2.644, de 1998; 25) n2 3.961/98. Deputado WALTER formações ao Ministério da Fazenda sobre relatório
PINHEIRO. Solicita informações ao Ministério do de auditoria preparado para o BID, BrRD e PNDU sobre



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 1 18745

O PNAF - Programa Nacional de Apoio à Adminis- istério da Saúde sobre consumo de bebida al-
tração Fiscal para os Estados Brasileiros e sobre relatórios coólica; 54) n2. 3.990/98. Deputado VALDEMAR
de tomadas de contas das DAMF; 40) J1l! 3.976/98. COSTA NETO. Solicita informaçãs ao Ministério dos
Deputado JOSÉ PIMENTEL. Solicita informações ao Transportes sobre consumo de bebida alcoólica para
Ministério da Fazenda sobre não-pagamento, pela condutores de veículos; 55) J1l! 3.991/98. Deputado
Caixa Econômica Federal, de horas extras devidas ROLAND LAVIGNE. Solicita informações ao Min-
a servidores; 41) n2 3.977/98. Deputado GONZAGA istério da Saúde sobre esterilização de mulheres
PATRIOTA. Solicita informações ao Ministério das indígenas no sul da Bahia; 56) n2 3.992/98. Depu-
Comunicações sobre constituição de comissão tado GILNEY VIANA. Solicita informações ao Ministério
para tratamento da questão da anistia de servi- do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal
dores da ECT - Empresa Brasileira de Correios e sobre pactos federativos; 57) n2 3.993/98. Deputado
Telégrafos; 42) n2 3.978/98. Deputado JOSÉ ALEXANDRE CARDOSO. Solicita informações ao
AUGUSTO. Solicita informações ao Ministério Ministério da Previdência e Assistência Social sobre
das Comunicações sobre a Rádio Planalto as fraudes denunciadas no âmbito do referido órgão;
Estéreo Som Ltda., e a Rádio Gama Ltda.; 43) 58) n2 3.994/98. Deputado ALDIR CABRAL. Solicita
n2 3.979/98. Deputado ADELSON SALVADOR. So- informações ao Ministério da Saúde sobre recursos
licita informações ao Ministério da Fazenda sobre a oriundos da CPMF, transferidos ou não na totalidade
eventualidade de alterações na legislação de incen- à referida Pasta, esclarecendo a forma de sua apli-
tivos fiscais da SUDENE; 44) nSl 3.980/98. Deputado cação, especificando-se, desde a implantação do
JAIR BOLSONARO. Solicita informações ao Ministério tributo, os montantes entregues ou transferidos a
dos Transportes sobre o cumprimento da resolução do Estados, Municípios, Distrito Federal, autarquias, es-
Conselho Nacional de Trânsito; 45) n2 3.981/98. Depu- tabelecimentos privados e outros inseridos no Sistema
tado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao Min- Único de Saúde; 59) n2 3.995/98.Deputado FÁBIO
istério dos Transportes sobre o Processo n2 FELDMA n.2 Solicita informações ao Ministério do
2.900.000.9901190-41; 46) n2 3.982/98. Deputado Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Le-
INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao Ministério gal sobre participação do Sr. Roberto Esmeraldi na
da Fazenda sobre as providências adotadas para de- reunião do Banco Mundial e do Fundo Monetário In-
fesa da indústria de máquinas e equipamentos da crise ternacional; 60) n2 3.996/98. Deputada MARTA SU-
que a ameaça; 47) n2 3.983/98. Deputado EDU- PLlCY. Solicita informações à Casa Militar da
CARDO JORGE. Solicita informações ao Ministério Presidência da República sobre fitas e documentos
da Fazenda sobre o voto BCB 295/98, contido no mencionados em reportagem da revista Época; 61)
Comunicado n2 98.141.267, do Banco Central do n2 3.997/98. Deputado IVAN VALENTE. Solicita in-
Brasil; 48) n2 3.984/98. Deputado VALDEMAR formações ao Ministério da Fazenda sobre Carta de
COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério da Intenções a ser apresentada ao Fundo Monetário In-
Previdência e Assistência Social sobre dívidas da ternacional para efeito de empréstimo ao Brasil; 62)
Companhia Docas do Estado de São Paulo para n2 3.998/98. Deputado ÁLVARO GAUDÊNCIO
com o INSS; 49) n2 3.985/98. Deputado ALEXAN- NETO. Solicita informações ao Ministério da
DRE CARDOSO. Solicita informações ao Ministério Fazenda sobre exigência de depósito prévio para
do Planejamento e Orçamento sobre a contratação efeito de recurso junto ao Conselho de Contribuintes;
de advogados para a defesa de interesses do 63) n.!! 3.999/98. CDCMAM. Solicita informação ao
BNDES; 50) n2 3.986/98. Deputada TELMA DE Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
SOUZA. Solicita informações ao Ministério da e da Amazônia Legal sobre envolvimento do extinto
Fazenda sobre o pacote apresentado pelo Gov- IBDF em fraudes na liberação de recursos com incen-
erno Federal; 51) n2 3.987/98. Deputado INÁCIO tivos fiscais para reflorestamento no Município de'Di-
ARRUDA. Solicita informações ao Ministério da anópolis - TO; 64) n2 4.000/98. Deputado PAULO
Fazenda sobre o Programa de Estabilidade Fiscal PAIM. Solicita informações ao Ministério da Pre~

apresentado pelo Governo Federal; 52) n2 3.988/98. vidência e Assistência Social sobre o contrato fir-
Deputado VALDEMAR COSTA NETO. Solicita in- mado entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
formações ao Ministério da Educação e do De- e a Fundação Universidade de Brasília - FUB para o
sporto sobre consumo de bebidas por estudantes do Programa de Melhoria do Atendimento na Previdência
12 e 22 graus; 53) n2 3.989/98. Deputado VALDE- Social; 65) n2 4.001/98. Deputado JAIR BOL-
MAR COSTA NETO. Solicita informações ao Min- SONARO. Solicita informações ao Ministério do Exér·
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cito sobre concessão de pensão a filhas de ex-cornbat
entes da FEB; 66) n2 4.002/98. Deputado JAIR BOL
SaNARa. Solicita informações ao Estado-Maior das
Forças/Armadas sobre a estrutura remuneratória
da pepsão militar; 67) n2 4.003/98. Deputado JAIR
BOLS,bNARO. Solicita informações ao Ministério do
Exército sobre a estrutura remuneratória da pensão mili
tar; 68)~ 4.004/98. Deputado CIRO NOGUEIRA. So
licita informações ao Ministério do Trabalho sobre a
situação de empresas agrícolas do Piauí envolvidas
em processo judicial por exploração de trabalho
escravo; 69) n2 4.005/98. Deputado MARCELO
DEDA. Solicita informações ao Ministério da
Fazenda sobre as condições de contratos e rene
gociação da dívida do Deputado Sérgio Naya
junto ao Banco do Brasil; 70) n2 4.006/98. Depu
tado ROBSON TUMA. Solicita informações ao Min
istério da Previdência e Assistência Social sobre a
fraude das empresas usando terras no pagamento
de dívidas; 71) n2 4.007/98. Deputado MARCONI
PERILLO. Solicita informações ao Ministério da
Fazenda sobre a situação do Banco do Estado de
Goiás - BEG, junto ao Banco Central do Brasil;
72) n2 4.008/98. Deputado NILSON GIBSON. So
licita informações ao Ministério do Trabalho sobre
compra de área de terreno feito pelo SESC-SP, em
São Paulo, Estado de São Paulo; 73) n2 4.009/98.
Deputado AIRTON DIPP. Solicita informações ao
Ministério dos Transportes sobre cortes de recursos
para manutenção das rodovias brasileiras; 74) n2

4.010/98. Deputado LUCIANO ZICA. Solicita infor
mações ao Ministério Extraordinário de Política
Fundiária sobre o processo de desapropriação da
Fazenda Sapecado, Município de Colômbo,
Estado de São Paulo; 75) n2 4.011/98. Deputado
JOSÉ CARLOS COUTINHO. Solicita informações ao
Ministério de Minas e Energia sobre as tarifas de en
ergia elétrica cobradas pela Companhia de Eletrici
dade do Rio de Janeiro (CERJ) de usuários domésti
cos, comerciais e industriais, no período compreen
dendo os doze meses anteriores entre privati
zação da empresa; 76) n2 4.012/98. CDH. So
licita informações ao Ministério da Aeronáutica so
bre providências tomadas para aumentar a segu
rança de vôos de aeronaves comerciais nos aero
portos brasileiros, particularmente no Aeroporto
Santa Genoveva, de Goiânia - GO; 77) n2

4.013/98. CDH. Solicita informações ao Ministério da
Saúde sobre providências tomadas para coibir a fal
sificação de medicamentos; 78) n2 4.014/98. Depu
tado GIOVANNI QUEIROZ. Solicita informações ao
Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e

Amazônia Legal sobre o Processo n9 02001.004853/98
69 e das ações de fiscalização que ensejaram a
edição da Instrução Normativa n2 3, de 1998, do In
stituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA; 79) n2 4.015/98.
DEPUTADO AIRTON DIPP. Solicita informações ao
Ministério do Plenajamento e Orçamento sobre a do
tação orçamentária destinada às comemorações do
V Centenário do Descobrimento do Brasil. d) Missão
Oficial. Relação dos seguintes ofícios docorrente
ano - GPO n2s: 24, 36 a 38, 40 a 42, 45 a 55, 57, 59
a 69,71,72,74 a 83,101 a 107,110 a 112,118,119,
121 a 141,143 a 146,148 a 153,167,170 a 172,178
a 184, 186 a 191, 194 a 197, 201 a 205,207 a 224,
227 a 229, 233, 239 a 252, 255, 269, 279, 280 a 301,
304 a 312,314,315,323 a 337,343 a 346,349 a 357,
360 a 362,371 a379, 384 a 387,390,391,394 a 396,
400 a 410,418 a 432,446 a 472,476 a 485,488 a 502,
506, 510 a 520, 523, 531 a 545, 552 a 562, 565 a 568,
570, 576 a 578, 580 a 583, 587 a 593, 595 a 606, 610
a 614,617 a 639,641,650 a 656,658 a 666,668 a 674,
680,681,688 a 690,693 a 710,712 a 725 a 725,727
a 730, 738, 739743 a 747, 752 a 754, 758,761, 766,
767,770 a 781,791 a 796,798 a 804,809,812,813,
815 a 822,824 a 828,831 a 835,839 a 842,842,844
a 866,874 a 876,879,881 a 887,889 a 913,915 a
919, 921, 923 a 931, 935, 936, 939 a 949, 955 957 a
964, 966 967, 969 a 980, 982 a 987, 989 a 1003,
1008 a 1010, 1014 a 1018,1022 a 1036,1040, 1042 a
1054,1060 a 1072,1079 a 1085,1087 a 1095,1098,1106,
1110, 1112a 1120, 1125a 1131, 1133a 1145, 1150a 1153,
1155 a 1165,1167 a 1171,1175 a 1179,1183 a 1194,
1198 a 1209, 1211 a 1218,1220 a 1226,1230 a 1235,
1240 a 1248,1250,1251,1253 a 1255,1257,1261,
1264 a 1266, 1270 a 1273, 1275, 1277, 1285 a
1287,1292 a 1301,1305 a 1308,1311,1313,1315
a 1320, 1322, 1324, 1328 a '330, 1333 a 1335,
1345 a 1347,1353, 1359, 1361, 1362, 1368 a 1373,
1375 a 1384, 1387 a 1391, 1395 a 1399, 1401 a
1417,1421,1422,1430,1431,1433 a 1435,1440 a
1445, 1447 a 1453, 1458, 1459, 1977 a 1980,1982,
1983, 1985,1986, 1991 a 1994, 2005 a 2007,2009,
2018,2027,2036 a 2038, 2046, 2048 a 2051, 2053 a
2056, 2073 a 2079, 2083 a 2090, 2092 2093, 2095,
2098,2099,2101,2102,2110 a2115, 2120 a2122, 2124,
2125,2127,2131,2133,2135 a 2141,2143 a 2150. Em
conmuação, o Senhor Presidente comunica que 'vai

publicado ao final desta ata decisão da Mesa, do
dia 16 de novembro do corrente, referente à apre
sentação de 7 (sete) emendas ao Orçamento de
1999, sendo 5 (cinco) à despesa e 2 (duas) ao
texto. " - PAUTA DO SENHOR 22 VICE-PRESI-
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DENTE, A Mésa aprova os pareceres proferidos por 20.711/98. Deputada MARTA SUPUCY. "Li o pare-
Sua Execelênica nos seguintes expedientes a reem- cer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
bolso de despesas médico-hospitalares: 1) Processo exatidâo da despesa e infOl111ando que foram obser-
n2 6.674/98. Deputada JOANA D'ARC. "Li o parecer vadas as disposições do Ato da Mesa na 24/83. De
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciado a exatidão acordo."; 13) Processo na 20.775/98 Deputado HEN-
da despesa e informando que foram observadas as RrQUE EDUARDO ALVES. "Li o parecer detalhado
disposições do Ato da Mesa n2 24/83. De acordo."; 2) do Sr. Diretor-Geral, "apreciando a exatidão da despesa
Processo n2 17,397/98. Deputado ADROALDO e infonnando que foram observadas as disposições do
STRECK. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, Ato da Mesa na 24/83. De acordo."; 14) Processo na
apreciando a extidão da despesa infonnando que foram 20.945/98 Deputado ODíuo BALBINOTII. "Li o
observadas as disposições do Ato da Mesa n2 24/83. parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
De acordo."; 3) Processo n2 18437/98. Deputado exatidão da despesa e informando que foram obser-
CARLOS ALBERTO. "Li o parecer detalhado do Sr. Di- vadas as disposições do Ato da Mesa n2 24/83. De
retor-Geral, apreciando a exatidão da despe~ e infor- acordo."; 15) Processo n2 20.945/98 Deputado
mando que foram observadas as disposições do Ato ODILlO BALBINOTII. "Li o parecer detalhado do Sr.
da Mesa n2 24/83. De acordo."; 4) Processo n2 Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
18.501/98. Deputado ALCESTE ALMEIDA. "Li o informando que foram observadas as disposições do
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a Ato da Mesa n2 24/83. De acordo."; 16) Processo n2

exatidâo da despesa e informando que foram obser- 21.133/98 Deputado IBERÊ FERREIRA. "Li o parecer
vadas as disposições do Ato da Mesa n51 24/83. De detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da
acordo."; 5) Processo n2 18.898/98. Deputado FER- despesa e informando que foram observadas as
NANDO LYRA. "Li o parecer detalhado do Sr. Dire- disposições do Ato da Mesa n2 24/83. De acordo.";
tor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infor- 17) Processo n2 21.704/98 Deputado FIRMO DE CAS-
mando que foram observadas as disposições do Ato TRO. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apre-
da Mesa n2 24/83. De acordo."; 6) Processo n2 ciando a exatidão da despesa e infonnando que foram ob-
18.992/98. Deputado CARLOS CARDIANAL. "Li o servadas as disposições do Ato da Mesa na 24/83.
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exa- De acordo."; 18) Processo n2 22.967/98 Deputado Hélio
tidâo da despesa e informando que foram observadas as César Rosas. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
disposições do Ato da Mesa n2 24/83. De acordo."; 7) Geral, apreciando a exatidão da despesa e infor-
Processo n2 19.112/98. Deputado CARLOS ALBERTO. mando que foram observadas as disposições do Ato
"Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apre- da Mesa n2 24/83. De acordo."; 19) Processo n2

ciando a exatidâo da despesa e informando que 23.121/98
foram observadas as disposições do Ato da Mesa Deputado CARLOS ALBERTO. "Li o parecer detal-
n2 24/83. De acordo."; 8) hado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidâo da

Processo n2 19.662/98. Deputado RONALDO despesa e informando que foram observadas as dis-
PERIM. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, posições do Ato da Mesa n2 24/83. De acordo."; 20)
apreciando a exatidão da despesa e informando que Processo n2 23.265/98 Deputado CARLOS AL-
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n2 BERTO. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
24/83. De acordo."; 9) Processo n2 20.423/98. Geral, apreciando a exatidão da despesa e infor-
Deputado DARCíSIO PERONDI. "Li o parecer detal- mando que foram observadas as disposições do Ato
hado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidâo da da Mesa n2 24/83. De acordo."; 21) Processo n/2
despesa e informando que foram observadas as dis- 23.618/98 Deputada SANDRA STARLlNG. "Li o
posições do Ato da Mesa n2 24/83. De acordo."; 10) parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
Processo n2 20.506/98. Deputada JOANA D'ARC . exatidâo da despesa e informando que foram ob-
"Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apre- servadas as disposições do Ato da Mesa n2 24/83.
ciando a exatidâo da despesa e infonnando que foram ob- De acordo."; 22) Processo n51 24.346/98 Deputado
servadas as disposições do Ato da Mesa n2 24/83. De FREIRE JÚNIOR. "Li o parecer detalhado do Sr. Di-
acordo."; 11) Processo n2 20.534/98 Deputado retor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e in-
CLÁUDIO CAJADO. "Li o parecer detalhado do Sr. formando que foram observadas as disposições do
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e Ato da Mesa n2 24/83. De acordo."; 23) Processo
informando que foram observadas as disposições do n2 24.979/98 Deputado ÁLVARO VALLE. "Li o
Ato da Mesa n2 24/83. De acordo."; 12) Processo n.!l parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando
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a exatidão da despesa e informando que foram ob
servadas as disposições do Ato da Mesa n2 24/83.
De acordo.";24) Processo n225.215/98 Deputado
CARLOS ALBERTO. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
informando que foram observadas as disposições
do Ato da Me'sa n2 24/83. De acordo."; 25) Processo
n2 25.250/98 Deputado JOSÉ MACHADO. "Li o
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram obser
vadas as disposições do Ato da ~esa n2 24/83. De
acordo."; 26) Processo n2 25.797/98 Deputado CAR
LOS ALBERTO. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando
que foramobservadas as disposições do Ato da Mesa nll
24/83. De acordo."; 27) Processo n2 25.809/98 Depu
tado ÁLVARO VALLE. "Li o parecer detalhado dO Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e Infor
mando que foram observadas as disposições do Ato da
Mesa n2 24/83. De acordo."; 28) Processo n2
25.899/98 Deputado CARLOS ALBERTO. "Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da
despesa e informando que foram observadas as dis
posições do Ato da Mesa n2 24/83. De acordo.";
29) Processo n2 25.969/98 Deputado HÉLIO CÉSAR
ROSAS. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor
Geral, apreciando a exatidão da despesa e infor
mando que foram observadas as disposições do Ato
da Mesa n2 24/83. De acordo."; 30) Processo nll
25.997/98 Deputada MARTA SUPLlCY. "Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão dá
despesa e informando que foram observadas as dis
posições do Ato da Mesa n2 2483. De a:mb.'~ 31) Pro:::
essa nll 23.074/98 Deputado JOÃO ALMEIDA. "Li o
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram obser
vadas as disposições do Ato da Mesa n2 24/83. De
acordo."; anreciando a exatidão da despesa e infor
mando que observadas as disposições do Ato da
Mesa n2 24/83. De acordo."; 32) Processo n2

26.335/98. Deputado MOREIRA FRANCO. "Li o
parecer detalhado do Sr. Oiretor - Geral, apreciando
a exatidão da despesa e informando que foram ob
servadas as disposições do Ato da Mesa n2 24/83. De
acordo ."; 33) Processo n2 26.483/98. Deputado
ÁLVORO VALLE. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa nll
24/83. De acordo."; 34) Processo n2 26.514/98.
Deputado CARLOS ALBERTO. "Li o parecer detalhado
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
rnoonErldo que foram observadas as disposições do Ato da

Mesa nll 24/83. De acordo "; 35) Processo n2

26.581/98. Depulado CARLOS MENDES. "Li o parecer
delhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão' da
despesa e infOlTTla1Ct> que foram observadas as disposições
do Ato da Mesa nll 24/83. De acordo."; 26) Processo
n2 26.588/98. Deputado Paulo Bauer. "Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exa
tidão da despesa e informando que foram obser
vadas as disposições doa .Ato da Mesa n2 24/83. De
acordo."; 37)Processo n228.592/98. Deputado JOÃO
ALMEIDA. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor
Geral, apreciando a exatidão da despesa e infor
mando que foram observadas a disposições 'do Ato
da Mesa n2 24/83. De acordo."; 38)Processo n2

27/6441'98. Deputado JOÃO ALMEIDA. "Li o parecer
detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exa
tidão da desp,esa e informando que foram obser
vadas as disposições do Ato da Mesa n2 24/83.
De acordo."; 39) Processo n2 28.045/98. Deputado
GEOVANNI QUEIROZ. "Li o parecer detalhado do
Sr. Diretor-Geral, apreciandó a exatidão da
despesa e informando que foram 'observadas as
informações do Ato Mesa n2 24/83. De acordo.";
40)Processo n228.089/98. Deputada MARIA LAURA.
"Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apre
ciando a exatidão da despesa e informando que
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n2

24/83. De acordo."; 41 )Processo n2 28.823/98.
Deputado Lima Netto. "Li o parecer detalhado do Sr. Di
retor-Gerai, apreciando a exatidão da despeSa e infor
mando que foram observadas as disposições do Ato
da Mesa n224/83. De acordo."; 42)Processo
n2100.383/98. Deputado VANESSAFEUPPE 'Uopare
cer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão
da despesa e inforanando que foram observadas as dis
posições do Ato da Mesa nll 24/83. De acordo.";
43)Processo n2 103.378/98. Deputado CARLOS AL
BERTO. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor
Geral, apreciando a exatidão da despesa e infor
mando que foram observada as disposições do Ato
da Mesa n2 24/83. De acordo.";. 44)Processo n2

104.393/98. Deputado ALZIRA EWERTON. "Li o
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando
a exatidão da despesa e informando que foram
observadas as disposições do Ato da Mesa
n224/83. De acordo."; 45)Processo n2 106.861/98.
Deputado CARLOS ALBERTO. "Li o parecer do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e in
formando que foram observadas as disposições do
Ato da Mesa n2 24/83. De acordo."; 46) Processo n2
109.730/98. Deputado PEDRO CORRÊA. "Li o pare
cer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
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exatidão,da despesa e informando que foram obser- n2 115.725/98. Deputado MOREIRA FRANCO. "Li o
vadas as disposições do Ato da Mesa n2 24/83. De parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
acordo."; 47)Processo n2 109.924/98. Deputada exatidão da despesa e informando que foram obser-
SANDRA STARLlNG. "Li o parecer detalhado do Sr. vadas as disposições do Ato da Mesa n2 24/83. De
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e acordo."; 59)Processo n2 115.743/98. Deputado LUIZ
informando que foram observadas as disposições MAINARDI. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral,
do Ato da Mesa n2 24/83. De acordo."; 48) Processo apreciando a exatidão da despesa e informando que
n2 111.125/98. Deputado HENRIQUE EDUARDO foram observadas as disposições do Ato,da Mesa n2
ALVES. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, 24/83. De acordo."; 60) Processo n2 115.877/98.
apreciando a exatidão da despesa e informando que Deputada MARIA DA CONCEiÇÃO TAVARES. "Li o
foram observadas as disposições do Ato da Mesa parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
n2 24/83. De acordo."; 49)Proceso n2 112.917/98. exatidão da despesa e informando que foram obser-
Deputado ADEMIR LUCAS. "Li o parecer detalhado vadas as disposições do Ato da Mesa n 224/83. De
do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da acordo."; ,61 )processo n2 116.118/98. Deputado
despesa e informando que foram observadas as dis- NELSON OTOCH. "Li o parecer detalhado do Sr. Di-
posições do Ato da Mesa nSl 24/83. De acordo."; retor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e in-
50)Processo n2 113.154/98. Deputado Franco Mon- formando que foram observadas as disposições do
toro. "Li o parecer do Sr. Diretor-Geral, apreciando a Ato da Me~a n2 24/83. De acordo. 61) Processo n2
exatidão da despesa e informando que foram obser- 116.118/98. Deputado NELSON OTOCH. "Li o pare-
vadas as disposições do Ato da Mesa n2 24/83. De cer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
acordo."; 51 )Processo n2 114.033/98. Deputado exatidão da despesa e informando que foram obser-
NEIVA MOREIRA. "Li o parecer detalhado do Sr. Di- vadas as disposições dq Ato da Mesa n2 24/83. De
retor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e in- acordo.62) Processo n2 116.242/98. Deputado
formando que foram observadas as disposições do JOÃO TOTA. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-
Ato da Mesa nSl 24/83. De acordo."; 52)Processo n2 Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando
114.367/98. Deputado TILDE SANTIAGO. "Li o que foram observadas as disposições do Ato da Mesa
parecer detahado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a n2 24/83. De acordo."; 63) Processo n2 116.595/98.
exatidão da despesa e informand que foram ober- Deputada CIDINHA CAMPOS. "Li o pareçer detal-
vadas as disposições do Ato da Mesa n224/83. De hado do Sr. Diretor-GeraI, apreciando a exatidão da
acordo."; 53)Processo n2114.690/98. Deputado NEL- despesa e infOlTTléJ1Cbcp:!foram observadas as disposições
SON OTOCH. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor- doAtodaMesan2 24/83. De acordo."; 64) Processo n2
Geral, apreciando a exatidão da despesa e informando 116.626/98. [)eputOOo SEVERINO CAVALCANTI. "U o
que foram observadas as disposições do Ato da parecer detalha:b do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exa-
Mesa n224/83. De acordo."; 54)Processo tidão da despesa e informando que foram obser-
n2114.813/98. Deputada MARISA SERRANO. "Li o vadas as disposições do Ato da Mesa n2 24/83. De
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a acordo."'S5)Processo n2 116.757/98. Deputada CID-
exatidão da despesa e informando que foram ob- INHA CAMPOS. "Li o parecer detalhado do Sr. Dire-
servadas as disposições do Ato da Mesa nSl tor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e infor-
24/83. De acordo."; 55)Processo n2 115.075/98. mando que foram observadas as disposições do Ato
Deputado ELlSEU RESENDE. "Li o parecer detal- da Mesa nSl 24/83. De acordo."; 66) Processo
hado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da n2116.865/98. Deputado EMERSON OLAVO PIRES.
despesa e informando que foram observadas as dis- "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apre-
posições do Ato da Mesa n2 24/83. De acordo."; ciando a exatidão da despesa e informando que
56)Processo n2 115.140/98. Deputado RAUL foram observadas as disposições do Ato da Mesa
BELÉM. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, nSl 24/83. De acordo."; 67) Processo n2 117.769/98.
apreciando a exatidão da despesa e informando Deputada CIDINHA CAMPOS. "Li o parecer detal-
que foram observadas as disposições do Ato da Mesa hado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da
n2 24/83. De acordo."; 57)Processo n2 115.700/98. despesa e informando que foram observadas as
Deputado PAULO PAIM. "Li o parecer detalhado do disposições do Ato da Mesa n224/83. De acordo.";
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa 68)Processo n2 118.009/98. Deputada MARIA DA
e informando que foram observadas as disposições CONCEiÇÃO TAVARES "Li o parecer detalhado do
do Ato da Mesa n2 24/83. De acordo."; 58)Processo Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa
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e informando que foram observadas as dis- processadas, submete a matéria ao exame e à delib-
posições do Ato da Mesa (1S1 24/83. De acordo."; eração da douta Me~a. Apreciada a proposta, a
69) Processo n2 118.113/98. Deputada TELMA DE Mesl;i aprova o parecer supra e, em conseqüên-
SOUZA. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor- cia, baixa o Ato da Mesa n2 106, de 1998, que
Geral, apreciando a exatidão da despesa e infor- "delega competência o Presidente e ao Diretor-
mando que foram observadas as disposições do Ato Geral, com vistas à aplicação da Lei n.2 9.506, de
da ,Mesa n2 24/83. De acordo."; 70) Processo nSl 1997, no âmbito da Câmara dos Deputados", o qual
118.716/98. Deputado USHITARO KAMIA. "Li o vai publicado ao final da ata; 2) Processo nSl
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apre- 119.578/98. Remanejamento de funções. "Trata-se
ciando a exatidão da despesa e informando que de porposta de Ato da Mesa, remanejando funções
foram observadas as disposições do Ato da Mesa para a Assessoria Técnica da diretoria-Geral. As
n2 24/83. De acordo."; 71) Processo nSl 119.016/98. funções a serem remanejadas, nos termos da minuta
Deputada MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES. "Li o anexa, são as de Assessor Técnico Jurídico, Assessor
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a Administrativo e Ajudante "A", cedidos à Assessoria
exatidão da despesa e informando que foram obser- Técnica pela Diretoria-Geral, Secretaria-Geral da Mesa,
vadas as disposições do Ato da Mesa nSl 24/83. De Diretoria Legislativa, Diretoria Administrativa, Depar-
acordo."; 72) Processo nJ! 025/98.Deputado tamento de Comissões, Departamento de Pessoal e De-
FRANCO MONTaRa. "Li o parecer detalhado do Sr. partamento Médico, com o fim de dotar a Assessoria
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e in- Técnica de estrutura suficiente para o desenvolvimento
formando que foram obsevadas as diposições do Ato de seus trabalhos. Esta Secretaria, à vista das infor-
da mesa nJ! 24/83.de acordo."; 73 Processo n2 mações processadas, submete a proposta ao exame
119.203/98. Deputado SEVERINO CAVALCANTI. e à deliberaação da douta mesa". A Mesa aprova a
"Li o parecer detalhado do Sr. diretor-Geral, apre- proposta e, em conseqüencia, baixa o Ato da Mesa
ciando a exatidão da despesa e informando que nSl 107, de 1998, que "remaneja funções que especi-
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n2 fica para a Assessoria Técnica", publicado ao final
24/83. De acordo". 74 Processo n2 119.216/98. da ata; 3) Processo n2 111.655/98. Criação de
Deputado JOÃO PAULO CUNHA "li o parecer detal- função comissionada. "Trata-se de proposta de Ato
hado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da da Mesa dispondo sobre a criação de 16 (dezesseis)
despesa e informando que foram observadas as funções comissionadas na Coordenação de
disposições do Ato da Mesa n2 24/83. De acordo." /li Segurança Legislativa, pleiteadas por servidores
- PAUTA DO SENHOR 12 SECRETÁRIO. A Mesa que prestam serviços no Plenário da Câmara
aprecia os pareceres proferidos pelo Senhor 12 Se- dos Deputados. O diretor da Coordenação de Segu-
cretário nos seguintes expedientes: 1) Processo n2 rança Legislativa manifesta-se favoralvelmente ao
119.580/98. Delegação de competência. "Trata-se pleito, cabendo destacar o que se segue; "Ademias,
de proposta de Ato da mesa, delegando competên- em face da complexidade das atribuições inerentes a
cia ao Presidene e ao diretor-Geral da Câmara dos esses agentes, especialmente no trato com os Senho-
Deputados para a aplicação da Lei ~ 9.506, de res Parlamentares e no controle do acesso de pessoas
1997, no âm bito desta Casa. Em sua Justificativa, ao Plenário os servidores .que lá' trabalham são con-
a proposta traz o que segue: "A lei n2 9.506, de stantemente submetidos a treinamento com o ob-
1997, que extinguiu o Instituto de Previdência dos jetivo de mantê-los aptos a exercerem essas
congressistas - IPC, transferiu ao Senado Federal e funções. Por esses motivos, e considerando que
à Câmara dos Deputados a concessão e manutenção sempre foi anseio desta, Dir~toria contemplar os
dos benefícios provenientes daquele Instituto e criou o agentes de segurança lotados no Plenário com uma
Plano de Seguridade Social dos Congressistas. Assim, função comissionada de nível FG-4, o que entre-
visa o presente Ato delegar algumas das atribuições ref- tanto, não é possível, uma vez que o atual número
erentes à aplicação da mencionada lei, já que os ar- de funções comissionadas desta Coordenação é o
tigos 42, 52 e 6S! da Resolução n2 1, de 1997, do Con- estritamente necessário para cumprir' suas
gresso Nacional, que a regulamenta, dispõe que atribuições, que exigem uma ação descentralizada
cada uma das Casa promova a adaptação de sua compreendendo todos os edifícios da Câmara dos
estrutura administrativa e adote os procedimentos Deputados, este Órgão se manisfesta, s.m.j., fa-
necessários ao cumprimento daquelas determi- voravelmente ao atendimento do pleito neste proc-
nações." Esta Secretaria, à vista das informações esso..." A Coordenação de Legislação de Pessoal
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Estatutário informa que já foram concedidas, em
benefício de agentes de segurança, gratificações
correspondenes à Função FC-04, até que seja
aprovada a estrutura administrativada Câmara dos
Deputados, como no caso dos servidores desig
nados para prestar o serviço de segurança do Presi
dente da Casa, bem como de sua residência oficial e
que a matéria comporta juízo de oportunidade e con
veniência, tendo em vista o poder discricionário de
que dispõe a Administração para decisões desta
natureza. No encaminhamento do processo, o
Senhor Diretor-Geral posiciona-se favoralvemente
ao assunto. Ante o exposto, esta Secretaria sub
mete o assunto ao exame e à deliberação da
douta Mesa, nos termos das informações e mani
festações favoráveis dos órgãos técnicos da Casa.
A Mesa aprova o mencionado parecer e, em con
seqüencia, baixa o Ato da Mesa n2 108, de 1998,
que "cria funções comissionadas na Coorde
nação de Segurança Legislativa", que vai publicado
ao final da ata; 4) Processo n2 113.203/98. Transfor
mação de função. "Trata-se de proposta de Ato da
Mesa dispondo sobre a transformação da função
comissionada de Auditor, Nível FC-07, criada pela
Lei n2 5.810, de 11.10.72, em Auditor-Chefe, Nível
FC-08, nos termos da minuta de Ato da Mesa anexa.
No encaminhamento da proposta, o Departamento
de Pessola informa o que segue: "Alguns órgãos da
estrutura administrativa da Casa, criados na mesma
época da Auditoria Interna da Diretoria-Geral e inclu
sive de mesmo nível hierárquico, como por exemplo
a Assessoria Técnica da Diretoria-Geral, tiveram re
classificadas, ao longo do tempo, as funções de
seus ocupantes, em virtude de mudanças estruturais
no Grupo-Direção e Assessoramento Superiores ou
de ajustes na estrutura administrativa. Tal fato,
porém, não ocorreu com o Auditoria Interna, órgão
existente na estrutura administrativa da Casa Há
quase três décadas. A Resolução n2 69, de 1994,
contudo, restabeleceu as competências e atribuições
da Audiroria Interna, em função do processo evolu
tivo das relações de trabalho, causando, com isso,
maior complexidade dos trabalhos ali reali
zados(...)" possível ouvir antecipadamente a douta
Mesa; - excluído o Fundo Rotativo, cuja previsão de
arrecadação atinge o montante de R$9.276.297,OO, o
referido teto orçamentário totaliza R$1.020.196.248,
sendo R$807.752.688,00 destinados ao pagamento
de pessoal e encargos sociais e R$212.443.560,00
para as demais despesas; - o limite orçamentário
obtido não é suficiente para atender às reais neces
sidades da Câmara dos Deputados no exercício vin-

douro, restando ainda, em termos globais, um déficit
de aproximadamente R$288 milhões, vez que a pro
gramação da Casa projeta uma despesa de
R$1.308.058,62; - no mencionado déficit está in
cluído o passivo de aproximadamente R$132 mil
hões, referente a despesas de exercícios anteriores
já reconhecidas, dada a expectativa de serem liqui
dadas ainda neste exercício financeiro; - a Secre
taria de Orçamento Federal - SOF, informalmente,
comprometeu-se a incluir no projeto de lei a ser re
metido ao Congresso Nacional o valor correspon
dente ao ressarcimento de constribuições do IPC,
que totaliza R$84.853.000,00, resssaltando que
caso o compromisso se confirme o déficit será re
duzido sensivelmente; - embora tenha havido al
terações impostas pelos cortes sofridos na proposta
orçamentária encaminhada, caso a Mesa Diretora
entenda por bem, ainda será possível restabelecer o
nível previsto das despesas da Casa, por meo de
emenda ao projeto de lei orçamentária, ou mesmo,
mediante crédito suplementar, a ser encaminhado
ao longo do próximo exercício, tendo por base o
comportamento da despesa. Ante as informações
processadas, e considerando o disposto no. inciso
XX, do art. 15, do Regimento Interno, esta Secre
taria submete a proposta ao exame da douta Mesa,
com vistas a sua aprovação. Aprovado pela Mesa o
parecer supra. 7) Processo n2 26.714/98. Liberação
de recursos."Trata-se de solicitação do Grupo
Brasileiro do Parlamento Latino-Americano Parlat
ino), instituído pelo Decreto Legislativo n2 6/88, no
sentido de que seja liberado R$23.822,OO (vinte e
três mil, oitocentos e vinte e dois reais), correspon
dente a US$20.000,OO (vinte mil dólares), para qui
tação da anuiqade de 1998 devida pela Câmara
dos Deputados, anuidade essa fixada na XII As
sembléia Ordinária da entidade. No encamin
hamento do processo a esta Secretaria, o Diretor
Geral informa e opina nestes termos: ", .. Instado a
manifestar-se, 'o Departamento de Finanças lem
bra que o Ato da Mesa n2 15/75 condiciona a lib
eração de recursos às entidades subvencionadas
à apresentação de prestação de contas dos recur
sos já liberados, providência já adotada pela insti
tuição interessada, encontrando-se, aquela docu
mentação, SOb análise do órgão competente da
Casa. Destaca, ainda, o Defin, a existência de débito
no valor de\R$25.119,21, decorrente de impug
nações processadas na prestação de contas de
1997, ainda sob exame do Tribunal de Contas da
União, tendo sido encaminhadas, àquela Corte de
Contas, contestações da entidade por intermédio da
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Secretaria de Controle Interno desta Casa. Por fim, gãos técnicos da Casa; 9) Processo n2 115.064/98.
aquele órgão técnico esclarece que a programação Readmissão."Trata-se de requerimento da ex-Se-
encaminhada pelo Parlatino para este exercício cretária Parlamentar SYBELE DE QUEIROZ FER-
prévia o pagamento de anuidade de R$20.000 (vinte REIRA, ponto n2 61.116, para que seja readmitida
mil reais), portanto idêntica à contribuição afetada no ou que lhe seja paga indenização referente aos me-
exercício de 1997, e não US$20.000,00 (vinte mil ses de gestação e pós-gestacional, por ter sido ex-
dólares) como ora solicitado. Assim, inobstante o onerada em junho do corrente ano, grávida de
equívoco registrado na programação orçamentária aproximadamente três meses. Revela a instrução
daquele Grupo, entendo não haver óbice à liberação do processo que: 1 - o cargo de Secretário Parla-
dos recursos na forma pleiteada pela entidade." Ante mentar é cargo em comissão, de livre nomeação e
as informações processadas, e considerando o dis- exoneração, o que lhe confere natureza distinta do
posto no art. 32, do Ato da Mesa nSl 15/75, esta Se- cargo público efetivo, por pressupor um vínculo
cretaria submete o assunto ao exame e deliberação precário entre servidor e administração, inviabili-
da douta Mesa.A Mesa aprova o parecer retro nos zando a expectativa de estabilidade à gestante; 2
termos dos pareceres dos órgãos técnicos da Casa; - a Câmara dos Deputados já se manifestou con-
8) Processo nSl 116.300/98. Doação de impressora. trariamente a pedidos dessa natureza (processos
"Cuida o presente processo de proposta formulada n2 2.926/95 e 21.390/97), e o fez com base no dis-
pela empresa SW Informática Ltda., com a qual a posto no item anterior e na Jurisprudência (Man-
Câmara dos Deputados mantém contrato de dado de Segurança nSl 11.1838/91, da Seção Ju-
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de diciária do DF, 111 Vara Federal); 3 - os ocupantes
peças, em diversas impressoras de propriedade da de cargo em comissão, sem vínculo empregatício
Casa. A referida empresa propõe a substituição de- com a União, são segurados efetivos da Previdência
finitiva da impressora defeituosa Rima Jet 3, Regis- Social, a quem cabe o pagamento dos benefícios
tro Patrimonial nSl 137.001, por outra de modelo pertinentes, incluindo-se o salário-maternidade (art.
BJ250C, tendo em vista defeito técnico insanável, 11, I, g, e 183, parágrafo único, da Lei n2

bem como a descontinuidade de sua fabricação, 8.112/90). Esta Secretaria, ante o exposto, e consid-
sem rr9ultar a operação em troca de equipamento. erando as informações e manfestações contrárias
Na in ução processual, o Centro de Informática dos órgãos técnicos da Casa, opina pelo não acol-
posich Ju-se favoravelmente à substituição, infor- himento do pedido, por falta de amparo legaL" Apre-
mando .:jue não existem impedimentos técnicos, vez ciado o processo, a Mesa aprova o parecer supra,
que an impressora oferecida é tecnicamente equiva- pelo indeferimento do pleito; 10) Processo n2

lente à enguiçada. No encaminhamento do proc- 115.673/98. Curso. "Trata-se da indicação do servi-
esso, o Senhor Diretor-Geral esclarece que, como dor DJALMA DE SOUZA ÁLVARES, Assessor Ad-
não se trata de substituição e sim de doação por minisrativo, ponto nSl 1608, para participar do Curso
parte da empresa prestadora dos serviços, o as- de Altos Estudos de Política e Estratégia da Escola
sunto deve ser submetido à Mesa Diretora, conforme Superior de Guerra. A instrução eJo processo revela
dispõe o Ato da Mesa nSl 63/97, em seu art. 62, que o servidor preenche os requisitos previstos
parágrafo único, verbls: "Art. 62 Todo e qualquer nos Atos da Mesa nSls 16, de 1975, e 93, de 1978,
material permanente, quando da sua aquisição, sob normatizadores dos afastamentos de servidores da
qualquer modalidade, será recebido pelo Almoxarifado Câmara dos Deputados. (fls. 9) O Diretor-Geral ma-
de Material Permanente da Coordenação de Material, e, nifesta-se favoravelmente à indicação, nos termos
se ~ito, imediatamente tombado ou , quando for o da instrução. fls. Esta Secretaria, ante o exposto,
caos, relacionado. Parágrafo único. A doação ou cessão e acompanhando as manifestações favoráveis
temporária de bens somente serão aceitas peJa dos órgãos técnicas da Casa, submete a pro-
Câmara dos Deputados com anuência prévia da Mesa posta ao referendum da douta Mesa." A Mesa
Diretora, aplicando-se, no que couber, o disposto neste aprova o parecer supra; 11) Processo nSl 721/êS.
artigo e no artigo precedente. (Grifamos) Ante o ex- Pensão. "GUILHERME PEREIRA LEAL, brasileiro,
posto, esta Secretaria submete o assunto ao exame viúvo, pensionista da Câmara dos Deputados em
e à deliberação da douta Mesa, nos termos das in- decorrência do falecimento de sua companheira,
formações e manifestações favoráveis dos órgãos RAIMUNDA GONÇALVES PEREIRA, inconformado
técnicos da Casa. Apreciado o parecer supra, a com adecisão do Diretor-Geral que lhe deferiu o pa-
Mesa o aprova nos termos dos pareceres dos ór- gamento da pensão a partir "da data de sua ha-
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bilitação" e nãoaçontar da data do óbito", interpõe
pedido de reconsideração, conforme documento de
fls. 26-29. Diz o interessado, em síntese, que o seu
pedido fundamenta-se no art. 74, da Lei n2 8.
213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social, nestes termos: "Art. 74. A
pensão por morte será devida ao conjunto dos de
pendentes do segurado que falecer, aposentado
ou não, a contar da data do óbito ou da decisão ju
dicial, no caso de morte presumida."Ademais, o
peticionário busca analogia com o direito dos
"herdeiros ou beneficiários", para quem o início
da sucessão ocorre com o evento morte (Código
Civil, art. 1.572). De modo contrário, os órgãos
técnicos da Casa argumentam que "em se
tratando especificamente de companheiro, a
pensão é devida somente a partir de sua habili
tação", a teor do art. 76; § 12, da citada Lei, as-
sim: "Art. 76 § 12 O cônjuge ausente não ex-
clui do direito à pensão por morte o companheiro
ou a companheira, que somente fará jus no
benefício a partir da data de sua habilitação e
mediante prova de dependência econômica
(grifo nosso)" Em oposição ao argumento rela
tivo ao direito dos herdeiros, a instrução do proc
esso traz decisão da Primeira Câmara do Tribu
nal de Contas da União, a qual encerra mani
festação do Ministro Homero Santos, nestes
termos: "repetindo o eminente Ministro Carlos
Átila Álvares 'pensão não é herança'. nem com
ela se confunde, não guardando os institutos
nenhuma similitude, seja com seus propósitos,
seja com suas origens, seja com seu conteúdo."
(TC 576.525/87-1, Decisão 278/96, Primeira
Turma). Não bastassem essas considerações de
ordem material, contrárias ao pleito, a Comissão
Permanente de Benefícios informa "que o recor
rente tomou ciência da decisão, aqui impugnada
por ele, em 7-4-98, vindo a protocolar seu re
curso somente em 9-9-98, o que torna intempes
tivo", a teor do art. 108, da Lei n.2 8.112/90, que
dispõe, verbis: "Art. 108 - o prazo para interposição
de pedido de recurso é de 30 (trinta) dias, a contar
da publicação ou da ciência, pelo interessado, da
decisão recorrida."Esta Secretaria, ante todo o ex
posto, e acompanhando as informaçãoes e mani
festações contrárias dos órgãos técnicos da Casa,
opina pelo indeferimento do pleito, por falta de
amparo legal." A Mesa aprova o Projeto de De
creto Legislativo n.2 752, de 1998, que "consolida
as disposições dos Decretos Legislativos n2 96, de
1975, e n2 29, de 1981, e dá outras providências.";

b) aprovar o Projeto de Resolução do Congresso
Nacional, que "regulamenta os arts. 1!~, 22 e 32 da Lei
n2 9.506, de 1997."; c) conceder vista do Processo
n2 101.496/98 ao Senhor 42 Secretário, Deputado
Efraim Morais. Proc!3sso de interesse da Coorde
nação de Transportes, referente à proposta de Ato
da Mesa alterando a legislação interna que disciplina
o uso de veículos da Casa, para ajustá-Ia ao novo
Código de Trânsito; d) conceder vista do Processo
n2 26.716/98 ao Senhor 12 Vice-Presidente, Depu
tado Heráclito Fortes. Processo de interesse do
Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano
(Parlatino), referente à liberação de re~cursos; e) rati
ficar o despacho favorável, "ad referendum" da
Mesa, do Senhor Presidente no processo n2

107.385/95, referente à prorrogação de requisição
da servidora Cleunice dos Santos, Analista Legisla
tivo, ponto n2 4191, ao Senado Federal. O Senhor 42
Secretário, Deputado Efraim Morais, apresenta aos
seus pares proposta de incentivo para desocu
pação antecipada do impovel funcional por parte de
parlamentar não reeleito, compreendendo o pa
gamento de meio subsídio àqueles que entregarem
dentro de um período a ser estabelecido. A Mesa re
solve aguardar detalhamento da proposta pela
Diretoria-Geral, embassada em decisões de
Mesa anterores, por sugestão do Senhor
Deputado Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente, para
deliberação em próxima reunião. Solicitando a
palavra, o Senhor Diretor-Geral relata o parecer do
órgão técnico da Casa, Departamento de Pessoal,
no Processo n2 121.361/98, referente à transfor
mação de cargos vagos, no seguinte teor:"A
Câmara dos Deputados realizou, ano passado, con
curso público para o cargo de Técnico Legislativo 
atribuição Operador de Máquinas, possibilitando,
com isso, o suprimento de pessoal nessa área.
Porém, alguns setores da Casa a)nda carecem
desses profissionais, em especial na Coordenação .
de Apoio Parlamentar. Tal carência ocorreu, princi
palmente, pelo número insuficiente de! candidatos re
crutados para atender à grande demanda em quase
todos os órgãos da estrutura administrativa. Consid
erando que remanescem, ainda, candidatos habili
tados no referido concurso; considl~rando a inex
istência de vagas na citada categoria funcional e, por
outro lado, a existência de cargos vagos desne
cessários em outras categorias funcionais do
Quadro Permanente; considerando que para a reali
zação do certame foi despendida grande quantidade
de tempo na elaboração e gastos com material, pes
soal e outras despesas vinculadas, envolvendo a
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participação de alguns órgãos da Casa; considerando,
por último, a oportunidade de otimização dos esforços
despendidos no concurso em tela, encaminho a
Vossa Senhoria minuta de Ato da Mesa que dispõe
sobre a transformação de cargos vagos, possibili
tando, com isso, a nomeação de 1O(dez) candida
tos." A Mesa delibera o referido processo,
aprovando-o e baixando, em conseqüência, o Ato
da Mesa n2 '111, de 1998, que "dispõe sobre trans
formação de cargos vagos", publicado ao final da
ata. Nada mais havendo a tratar, às 19h 10 minutos,
o Senhor Presidente declara encerrada a presente
reunião. E, para constar, eu, inlegível Secretário
Geral da Mesa, lavrei a presente ata 'que, após
assinada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. - Michel Temer, Presidente.

ATO DA MESA N2104, DE 1998

Altera dispositivos do Regulameto
dos Procedimentos Licitatórios da
Câmara dos Deputados, aprovado pelo
Ato da Mesa n2 44/96.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições legais,

Resolve:

Art. 12. O art. 19 e os incisos I e 11 do art. 20,
do Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da
Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa
n2 44/96, passam a ter como valores e percentuais,
respectivamente, os previstos no art. 23 e nos in
cisos I e 11 do art. 24 da Lei n2 8.666, de 21 de junho
,de 1993, observadas as alterações introduzidas pela
Lei n2 9.648, de 27 de maio de 1998.

Parágrafo único. Os valores ora fixados serão
revistos na forma do art. 120 da Lei n2 8.666, de 21
de junho de 1993, com a redação dada pela Lei n2

9.648, de 27 de maio de 1998.

Art. 22 Revogam-se as disposições em con-
trário. •

Art. 32. Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala de Reuniões, de de 1998. - Michel Te
mer, Presidente.

Justificação

Ajustar os valores para as modalidades de lici
tação e modificar os percentuais previstos para dis
pensa de licitação, fixados no Regulamento dos Pro
cedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados,
aprovado pelo Ato da Mesa n2 44/96, tendo em vista

as alterações introduzidas na Lei n2 8.666/93, bem
como proporcionar à Câmara dos Deputados
respaldo legal para que seja incorporado no referido
Ato da Mesa alterações posteriores que venham ~

ocorrer na aludida lei, relativamente aos itens em
questão.

, Tal medida visa, tanto no âmbito do Poder
Executivo como do Poder Legislativo, trazer à ad
ministração pública maior agilidade, celeridade e
economicidade na aquisição de bens e serviços
cuja despesa seja de pequéno vulto e; ainda, atu
alizar a gradação financeira prevista para as mo
dalidades de licitação, cujos valores estavam. de
fasados.

ATO DA MESA N.!l105, DE 1998

Dispõe sobre 'a estrutura adminIs
trativa eia Coordenação do Jornal da
Câmara dos peputados e dá outras
providências.

A Mesa da Câmara dos Deputa,dos, no uso
de suas competências legais estabelecidas no
artigo 51, inciso IV da Constituição Federal, re
solve:

Art. 12 Enquanto não aprovada a nQva estru
tura administrativa da Câmara dos Deputados, fica
criada, na Secretaria de Comunicação Social, a Co
ordenação do Jornal da Câmara dos Deputados,
bem como as funções comissionadas constantes do
Anexo I deste Ato, alterando-se, em con~eqüência,

os Anexos da Resolução n2 7, de 1975, e o Ato da
Mesa n2 30, de 1976.

Art. 22 Passam a integrar a estrutura adminis
trativa da Coordenação do Jornal da Câmara dos
Deputados 1 (uma) Função Comissionada de
Chefe da Seção de Imprensa, Nível FC-05, criada
pela Resolução rFl 20, de 30 de novembro de 1971,
~ 1 (uma) Função Comissionada de- Assistente,
Nível FC-OS, criada pelo Ato da Mesa n2 34, de 13
de março de 1996.

Parágrafo único. As funções comissionadas de
que trata este artigo passam a denominar-se, re
spectivamente, Chefe da Seção de Opinião e Chefe
da Seção de Arte.

Art. 32 As atribuições dos cargos de que trata
este Ato são as constantes do Anexo 11.

Art. 42 As despesas decorrentes da aplicação
deste Ato correrão à conta das dotações orçamen
tárias da Câmara dos Deputados.
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Art. 52 Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala ae Reuniões, de de 1998. - Michel Te
mer, Presidente.

ANEXO I

N2de VinculaçãolDenominação Nível
Funçoes

Secretaria de
Comunicação Social
Coord. do Jornal da

Câmara dos Deputados

f Diretor de Coordenação
FC-7

1
Secretário

FC-4

3
Chefe de Serviço FC-6

5
Chefe de Seção

FC-5

1
Encarregado de Setor

FC-4

Departamento de
Administração

4 Chefe de Secão FC-5

Departamento de material
e Patrimônio

4 Chefe de Secão FC-5

Departamento de
Finanças

4 CHEFE DE SEÇÃO FC-S

ATO DA MESA N2 105, DE 1998

Coordenação do Jornal da Câmara
dos Deputados

ANEXO 11

Funções Comissionadas - Atribuições

Diretor de Coordenação: coordenar e dirigir o
Jornal da Câmara dos Deputados;

Chefe do Serviço de Edição: coordenar a
edição do Jornal da Câmara dos Deputados e sua
veiculação na Internet;

Chefe do Serviço de Reportagem: organizar
a cobertura jornalística de todas as atividades da
Câmara;

Chefe do Serviço de Redação e Revisão: co
ordenar a confecção dos textos jornalísticos, ade
quando-os quanto à linguagem, correção e fidedigni
dade;

Chefe de Seção de Pauta: propor coberturas
jornalísticas das atividades da Agenda do Dia dos
trabalhos da Câmara e de reportagens especiais so
bre matérias relevantes debatidas e votadas em
plenário e nas comissões;

Chefe da Seção de Acompanhamento de
Plenário e de Comissão: supervisionar a cobertura
jornalística dos trabalhos do plenário e das
comissões;

Chefe da Seção de Edição Eletrônica: super
visionar a di~gramação e" arte final do Jornal da
Câmara impresso, bem como sua adequação e dis
ponibilização na Internet;

Chefe de Seção de Opinião: propor, organizar
e supervisionar debates, mesas redondas, artigos de
parlamentares, autoridades, cientistas e personali
dades artísticas e culturais, sobre temas de rele
vante interesse para o país, para publicação no Jor
nal da Câmara;

Chefe da Seção de Arte: coordenar a pro
gramação visual do Jornal da Câmara, quando à
arte e edição de fotografias, bicos de pena, gráficos,
tabelas, quadros, selos e legendas;

Chefe da Seção de Acompanhamento
Gráfico: acompanhar junto à Gráfica, passo a
passo, o processo de montagem e impressão do
Jornal da Câmara, adequando matérias, títulos,
legendas, fotografias, para garantir sua con
fecção em tempo hábil;

Chefe da Seção de Apoio de Jornal: contro
lar o arquivo impresso e em disquete do Jornal da
Câmara; organizar os procedimentos e expedientes
referentes à relação com as empresas responsáveis
pela impressão e distribuição do Jornal da Câmara,
bem como com entidades e instituições que mantém
convênios e acordos com o" Jornal da Câmara.

ATO DA MESA N2 106, DE 1998

Delega competência ao Presidente e
ao Diretor-Geral, com vistas à aplicação
da Lei n2 9.506, de 1997, no âmbito da
Câmara dos Deputados.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto
no § 12do art. 274 do Regimento Interno,

Resolve:
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Art. 12 São delegadas as seguintes competên
cias, com vistas à aplicação, na. Câmara dos Depu
tados, do disposto na Lei n2 9.506, de 1997:

I - ao Presidente:

a) conceder aposentadoria e pensão aos
Deputados Federais, servidores e seus depend
entes.

11 - ao Diretor-Geral:

a) decidir acerca de requerimento de partici
pação ou de retirada do Plano de Seguridade Social
dos Congressistas;

b) autorizar a averbação ou desaver
bação do tempo de contribuição e exercício de
mandato;

c) autorizar o ressarcimento das contribuições
recolhidas ao IPC;

d) firmar convênio com entidades estaduais e
municipios de seguridade parlamentar.

Art. 22 Este ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Deputado Michel Temer, Presidente.

Justificação

A Lei n2 9.506, de 1997, eu extingüiu o Instituto
de Previdência dos Congressistas - IPC, transferiu
ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados a
concessão e manutenção dos benefícios provenien
tes daquele Instituto e criou o Plano de SEguridade
Social dos Congressistas.

Assim, visa o presente ato delegar algumas das
atribuições referentes à aplicação da mencionada Lei, já
que os artigos 42, 52 e 62 da Resolução n2 1, de 1997,
do Congresso Nacioinal, que a regulamenta, dispõe
que cada uma das Casas promova a adaptação de
sua estrutura administrativa e adote os procedimentos
necessários ao cumprimento daquelas determinações.

ATO DA MESA N2 107, DE 1998

Remaneja funções que especifica para
a Assessoria Técnica.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições, resolve:

Art. 12 As funções comissionadas de Assessor
Técnico - Jurídico, Assessor Administrativo e
Ajudante "A", cedidos à Assessoria Técnica pela Di
retoria-Gerai, Secretaria-Geral da Mesa, Diretora
Legislativa, Diretoria Administrativa, Departamento
de Comissões, Departamento de Pessoal e pelo De
partamento Médico passam a integrar a estrutura

administrativa da Assessoria Técnica, na forma do
Anexo a este Ato.

Art. 22 Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala de Reuniões, 26 de novembro de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

ANEXO
(Art. 12 do Ato da Mesa n2 107, de 1998)

SITUACÃO ATUAL

Orgão Função Símbolo Quan
tidade

Diretoria-Geral Assessor Técrix>Jurfci::o FC-7 1
Aiudante liA' FC-2 1

Secretaria- Assessor Administrativo CNE-7 1
Geral
da Mesa

Diretoria AssessorTécnico-Jurídico FC-7 1
Leoislativa 2

Diretoria Assessor Técnico- CNE-7 1
Administrativa Administrativo FC-7

Assessor
Técnico -Jurídico

Departamento AssessorTécnb>Jurídico FC-7 1
de Comissões

Departamento AssessorTécnico-Jurídico FC-7 1
Médico

Departamento AssessorTécnicoJurídico FC-7 1
de Pessoal

SITUACÃO PROPOSTA

Orgão Fun9ão Símbolo Quan-
tidade

Assessoria AssessorTécnico-Jurídico FC-7 7
Técnica Assessor Administrativo CNE-7 2

Aiudante "A" FC-2 1

Justificação

A proposta ora apresentada consolida uma si
tuação de fato que é a lotação na Assessoria Téc
nica da Diretoira-Geral, e de forma definitiva dos
servidores que a compõem. Por outro lado, dá
prosseguimento às medidas consubstanciadas .na
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Ordem de Serviço n2 1/88, do Senhor Primeiro Se
cretário, que no item 4 determina ao Diretor-Geral
adoção de providênicas necessárias no sentido de
dotar a Assessoria Técnica de estrutura suficiente
para o desenvolvimento de seus trabalhos.

É, por fim, mais um passo no universo de
medidas visando a reestruturação deste órgão téc
nico enquanto não aprovada a nova estrutura admin
istrava da Câmara dos Deputados.

ATO DA MESA N2108, DE 1998

Cria funções comissionadas na Co
ordenação de Segurança Legislativa.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas competências legais estabelecidas no artigo
51, inciso IV da Constituição Federal, resolve:

Art. 12 Ficam criadas, na Coordenação de
SEgurança Legislativa da Diretoria-Geral, 16
(dezesseis) funções comissioinadas de Encarregado
de Setor, Nível FC-4, alterando-se, em conseqüên
cia, o Anexo I da Resolução n2 7, de 27 de junho de
1975.

Art. 2.2 As despesas decorrentes da aplicação
deste Ato correrão à conta de dotações orçamen
tárias da Câmara dos Deputados.

Art. 32 Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala de Reuniões, 26 de novembro de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

Justificação

O inciso IV do art. 51 da Constituição Federal
prevê que compete privativamente à Câmara dos
Deputados dispor sobre sua polícia.

Uma das missões mais importantes que a Coor
denação de Segurança Legislativa desempenha é sem
dúvida no Plenário desta Casa, no qual estão parla
mentares, jornalistas credenciados, servidores em
serviço e populares que eventualmente assistem aos
trabalhos ali desempenhados, e· que nos termos do
Regimento a ordem e a disciplina devem ser mantidos.

Para a execução de tais serviços, a Coorde
nação de Segurança Legislativa deispõe de setor
próprio - Setor Plenário - onde se exige dos servi
dores ali escalados que estejam à disposição para
todo e qualquer evento que se realize com muita
dedicação e ânimo, pois além de cumprirem uma
carga horária que extrapola com freqüência o horário
do expediente normal, são obrigados a manter apre
sentação pessoal compatível com o ambiente. Res
salte-se que no trabalho que realiza o grupo de
servidores do Setor Plenário está incluíndo a re-

cepção a autoridades que nos visitam, a convidados
ilustres que realizam palestras nas Comissões Téc
nicas, etc.

Devido à alta responsabilidade e profissionalismo
atribuída aos responsáveis pela execução desses
serviços, considera-se oportuna a concessão das van
tagens consubstanciadas na presente proposta.

ATO DA MESA N2 109, DE 1998

Dispõe sobre a transformação de
função comissionada.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas competências legais estabelecidas no artigo
51, inciso IV da Constituição Federal, resolve:

Art. 12 Enquanto não aprovada a nova estru
tura administrativa da Câmara dos Deputados, a
função comissionada de Auditor, de Nível FC-7,
criada pela Lei nli! 5.810, de 11 de outubro de 1972,
fica transformada em Auditor-Chefe, Nível FC-S.

Art. 2!l As despesas decorrentes da aplicação do
disposto neste Ato serão atendidas pelos recursos
orçamentários próprios da Câmara dos Deputados.

Art. 3IZ Este Ato entra em vigor na dat~ de sua
publicação.

Art. 4.2 Altere-se, em conseqüência do disposto
no artigo 12, o anexo do Ato da Mesa n2 30, de 5 de
maio de 1976.

Sala de Reuniões, 26 de novembro de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

Justificação

A Auditoria Intema, órgão existente na estrutura ad
ministrativa da Casa há mais de duas décadas, teve
suas competências e atribuições reestabelecidas pela
Resolução nl! 69, de 1994, em função do processo evo
lutivo das relações de trabalho. Conseqüentemente, tal
fato ocasionou maior complexidade dos trabalhos ali re
alizados, justificando, com isso, a concessão da van
tagem consubstanciada na presente proposta.

ATO DA MESA N2 110, DE 1998

Dispõe sobre transformação de car-
gosvagos. .

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas competências legais estabelecidas no artigo
51, inciso IV da Constituição Federal, resolve:

Art. 12 Ficam transformados cargos vagos da
categoria funcional de Técnico Legislativo, na forma
do Anexo a este Ato.

Art. 22 As despesas decorrentes da aplicação
do disposto neste Ato serão/atendidas pelos recur-
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sos orçamentários próprios da Câmara dos Depu
tados.

Art. 3.Il Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala de Reuniões, 26 de novembro de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

ANEXO

Situação Anterior Situação Nova
(cargos vagos a transfonnar) (cargos transformados)

N2 N.I!
TÉCNICO LEGlSI.AllVO ANAIJSTALEGISlAllVO

01 Assistente 01 - Fisioterapeuta
Legislativo (CO-AL- (CO-NS-906)

016)

17 Adjunto Parlamentar 07 - Médico (CO-NS-
(CD-AL-020) 901)

Área: Secretaria

10 lÉCNlCOLEGISlAllVO
Ag. Serviços
Legislativos
(CD-AL-017).

Área: Serviços
Paramédicos

Justificação

O Departamento Médico, após a adequação de
todos os seus serviços, com a contratação de pes
soal e aquisição de equipamentos, vem enfrentando
problemas em algumas áreas específicas de atendi
mento, como a falta de pessoal na Unidade de
Emergência do Plenário, na Seção de Clínica Radi
ológica e nas áreas de psiquiatria e de fisioterapia.

Considerando a inexistência de vagas nas
Categorias Funcionais envolvidas e, por outro lado,
a existência de cargos vagos desnecessários em
outras categorias funcionais do Quadro Permanente,
a aprovação da presente proposta virá atender a
referida carência de servidores, por meio da
nomeação de candidatos habilitados nos concursos
públicos em andamento realizado por esta Casa.

ATO DA MESA N2 111, DE 1998

Dispõe sobre transformação de cargos
vagos.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas competências legais estabelecidas no artigo
51, inciso IV da Constituição Federal, resolve:

Art. 1SI Ficam transformados cargos vagos da
categoria funcional de Técnico Legislativo, na forma
do Anexo a este Ato.

Art. 22 As despesas decorrentes da aplicação
do disposto neste Ato serão atendidas pelos recur
sos orçamentários próprios da Câmara dos Depu
tados.

Art. 3Sl Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 1998.
- Michel Temer, Presidente.

ATO DA MESA N2111', DE 1998

ANEXO

Situação Anterior Situação Nova
(cargos vagos a transfonnar) (Cargos Transfonnados)

N2 N2

TÉCNICO LEGISLATIVO TÉCNICO
LEGISLATIVO

10 Ag. Segurança Legis- 10 Operador de Máqui-
lativa (CD-AL-015) nas (CO-AL-023)

Justificação

A Câmara dos Deputados realizou, ano pas
sado, concurso público para o cargo de Técnico Leg
islativo - atribuição Operador de Máquinas, possibili
tando, com isso, o suprimento de pessoal nessa
área. Porém, alguns setores da Casa ainda carecem
desses profissionais, em especial na Coordenação
de Apoio Parlamentar. Tal carência ocorreu, princi
palmente, pelo número insuficiente de candidatos re
crutados para atender à grande demanda em quase
todos os órgãos da estrutura administrativa.

Assim, considerando a inexistência de vagas
na Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
atribuição Operador de Máquinas, e por outro, a ex
istência de cargos vagos desnecessários em outras
categorias funcionais do Qua,dro Permanente, a
aprovação da presente proposta virá atender a
referida carência de servidores, através da
nomeação de candidatos habilitados no concurso
público em andamento realizado por esta Casa.

DECISÃO DA MESA

A Mesa, por seus membros abaixo assinados,
decidiu pela apresentação de 7 (sete) emendas ao
Orçamento de 1999, cujas cópias integram esta De
cisão, sendo 5 {cinco} à despesa e 2 (duas) ao téxto.

Brasília, 16 de novembro de 1998. - Michel
Temer - Presidente - Heráclito Fortes - 12 Vice
Presidente - Severino Cavalcanti - 22 Vice-Presi
dente - Ubiratan Aguiar - 12 Secretário - Nelson
Trad - 22 Secretário - Paulo Paim - 3Sl Secretário 
Efraim Morais - 42 Secretário.
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Emena.a Ti.tul.o
, UO

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Relação de Emenda à Despesa ( por UO )

Localidade

Q

Sábado 1 18759

Página: 01

Val.or do Acréscimo
(Em R$ 1,00)

jOl ASSISTENCIA PRE·ESCOLAR
01101 DISTRITO FEDERAL - DF 1.372.000

)02 INFORMATIZAÇÃO DA CPMARA DOS DEPUTADOS
01101 DISTRITO FEDERAL - DF 8.000.000

.)04 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES
01101 DISTRITO FEDERAL - DF 8.000.000

J05 ~UTENÇÃODOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
01101 DISTRITO FEDERAL - DF 16.076.000

.ioe ~UXlLlO REFEiÇÃO/ALIMENTAÇÃO
01101 DISTRITO FEDERAL - DF 5.940.000

EMENDA À QESPESA ( Espelho - Arquivo C:\Arquivos de Programas\EMENDAS99\emenda.099 )
• Data: 18/11/98

Hora: 14: 47

s:m.ncta Títul.o
Localidade - UF
UO (Cbdíqo - Nome)

COIIIPl..-nto da Localidade
F\mc:i.onaJ.-Programática

J01 ASSISTENCIA PRE·ESCOLAR
DISTRITO FEDERAL - DF
01101 - CAM.DEPUTADOS 01.041.0190.4500.0001

Situação do Subprojeto: Consta do PL
hea de Governo: PODER LEGISLATIVO
ripo de Realizaçl.o: ASSIST. PRE-ESCOLAR / CRECHE
:4od.aJ.i.dada: ATIPICA / OUTRAS

~tas - Descrição

Sequenc:i.al.: 000006-2

Esfera Orçamentária: Fiscal

C2Qantidade Acrescentada

JUSTIFICAÇÃO :
A PRESENTE EMENDA VISA A RECOMPOR A DOTAÇAO CONSIGNADA A CAMARA

)OS DEPUTADOS ATE O MONTANTE ASSEGURADO NO PROJETO DE LEI ORIGINAL
PL 41/9B-CN)o O VALOR ATUAL NAO ATENDE AS NECESSIDADES PROJETADAS

'ELr SETOR COMPETENTE DA CASA PARA O EXERCICIO DE 1999. NESSE
~XE. .CIO, ESTA PREVISTO O ATENDIMENTO DE CERCA DE 1.300
3ENEFICIARIOS AO MES, AO VALOR MEDIO DE R$197, 00 CADA. DAI A
'.ELEVANCIA DA APROVAÇAO DA EMENDA.

\CBÉSCIHOS:

Sequenc:i.al.
005183-5

GND
3

Fonte GND
100 8

Mod..Aplicaçl.o
90

ModoAplicaçl.o
00

VaJ.or
1.372 o000

VaJ.or
1.372 o000
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EMENDA À DESPESA ( Espelho - Arquivo C:\Arquivos de Programas\EMENDAS99\emenda.099 )
, Data: 18/11/98

Hora: 14: 47

~da Ti.tuJ.o
Locali.àãde - UF
UO (C6cl:i.qo - Nome)

Complemento da Local.idac:le
Funcional-Programática

J02 INFORMATIZAÇÃO DAC~ DOS DEPUTADOS
DISTRITO FEDERAL - DF
01101 - CAM.DEPUTADOS 01.001.0001.1002.0004

situação do Subprojeto: Consta do PL
Area de Governo: PODER LEGISLATIVO
ripo de Reali.zação: SERVIÇOS DE INFORMATlCA
..fodalidade: MANUTENÇÃO DE/DA

.fetas - Descrição

Sequencia1: 000001-4

Esfera orçamentária: Fiscal

Quantidade Acrescentada

\CRÉSCIMOS:

~ANCELAMENTOS: Sequencia1
005183-5

GND
3
4

Fonte GND
100 8

Mod.Aplicação
90
90

Mod. Aplicação
00

Val.or
3.000.000
5.000.000

Val.or
8.000.000

JUSTIFICAÇÃO:
A PRESENTE EMENDA VISA A RESGATAR O MONTANTE CONSIGNADO

lRIGINALMENTE A CAMARA DOS DEPUTADOS NO PL 41/98-CN. A DOTAÇAO
;ES~-~A-SE A COBERTURA DOS GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS E COM
~QU .ÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA, NO AMBITO DO
:ROJETO DE INFORMATIZAÇAO.

A RECOMPOSIÇAO ORA PROPOSTA TORNA-SE ESSENCIAL, EM FACE DOS
ELEVANTES TRABALHOS PREVISTOS PARA 1999. ENTRE OUTROS,:

~l INSTALAÇAO DE REDE BACK BaNE;
Bl INFORMATIZAÇAO DAS COMISSOES E DA SECRETARIA GERAL DA MESA;
Cl CONTINUIDADE DA IMPLANTAÇAO DA REDE CORPORATIVA DE INFORMATICA;
Jl EQUIPAMENTOS PARA REFORMULAÇAO DO CEDI (BIBLIOTECA):
El PROJETO INTERNET;
F) ATUALIZAÇAO TECNOLOGICA DE PLATAFORMAS.
DAI A IMPORTANCIA DA APROVAÇAO DESTA EMENDA.



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 1 18761

EMENDA À DESPESA ( Espelho· Arquivo C:\Arquivos de Programas\EMENDAS99\emenda.099 )
Data: 18/11/98
Hora: 14:47

Emanda Ti.tuJ.o
Loca.li.dade - UF
uo (C6diqo - Nome)

COIIIp~.-nto da Localidade
Funcional-Programática

ASSISTENCtA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES
DISTRITO FEDERAL - DF
01101 - CAM.DEPUTADOS

Situação do Subprojeto: Consta do PL
Área de Governo: PODER LEGISLATIVO
ripo de ReaLização: ASSIST.MEDICA E ODONTOLOGICA
~o~idade: ATIPICA / OUTRAS

lfetas - Descrição

01.075.0428.2004.0005

Sequencial: 000007-6

Esfera Orçamentária: Seguridade Soc~al

Quantidade Acrescentada

~SCIMOS:

:ANCELAMENTOS:

GHD Kod.Aplicação
3 90

Sequencial Fonte GHD Kod.Ap~icaç~o

005184-9 151 8 00

Valor
8.000.000

Valor
8.000.000

ruSTIFICAÇÃO :
A EMENDA EM APRECO OBJETIVA COMPLEMENTAR OS RECURSOS PARA

~UNCIONAMENTO REGULAR DO DEPARTAMENTO MEDICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS,
~TENDlMENTO DAS DESPESAS CONTRATUAIS DE ASSISTENCIA MEDICA E
?ARTTÇIPAÇAO DO ORGAO NO PROGRAMA DE ASSITENCIA MEDICA DOS SERVIDORES
. PRo AUDE 1. A EMENDA PRESENTE ELEVA A DOTAÇAO TOTAL DA SUBATIVIDADE
,O MESMO VALOR CONSTANTE DO PL 41/98-CN ORIGINAL. O MONTANTE ORA
::JNSIGNADO A CASA DNIABILIZA O ATENDIMENTO ADEQUADO NA AREA DE
~SSISTENCIA E DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS. DAI A NECESSIDADE DE
·,PROVACAO DO PLEITO ORA FOPl~LADO.
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EMEr~DA À DESPESA ( Espelho - Arquivo C:\Arquivos de Programas\EMENDAS99\emenda.099 )
. Data: 18/11/98

Hora: 14:47
------------------------------------------------------------------------------------------
&meneia Ti tulo

Localidade - UF
UO (C6diqo - Nome)

Comp~-.nto da LocaJ.idade
Func.i.onal.-Proqramát:i.ca

aos MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMNISTRAÇÃO GERAl
DISTRITO FEDERAL - DF
01101 - CAM.DEPUTADOS 01.007.0021.4900.0001

Situação do Subprojeto: Consta do PL
~ea de Governo: PODER LEGISLATIVO
ripo de Reüizaçáo: ADMINISTRAÇÃO GERAL
~odaJ.idade: MANUTENÇÃO DE/DA

'<Ietas - Descrição

sequenci~: 000003-1

Esfera Orçamentária: Fiscal

Quant:i.dade Acrescentada

\CBÉSCIMOS :

::ANCELAMENTOS :

GND Mod.Apllcação
3 90
4 90

Sequencial. Fonte GND Mod.Ap~icaç~

005183-5 100 8 00

Vüor
16.000.000

76.000
Val.or

16.076.000
JUSTIFICAÇÃO:

A PRESENTE EMENDA VISA A RECOMPOR A DOTAÇAO ATE O MONTANTE
:ONSIGNADO ORIGINALMENTE A CAMARA DOS DEPUTADOS NO PL 41/9B-CN. OS
).ECTT",::')S CORRESPONDENTES DESTINAM-SE AO CUSTEIO ADMINISTRATIVO E
)PE ~:QNAL DO ORGAO E A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E
1ATERIAIS PERMANENTES DE USO COMUM.

?ESSALTE-SE QUE O VALOR CONSTANTE DO PL 41/9B-CN J E R$7,8
;ILHOE3 :~rFERIOR A PROGRAMACAO DA CASA. DAI A NECESSIDADE DE
'.ECUPEP.AR A DOTAÇAO, PELO MENOS ATE O VALOR ORA INDICADO.
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EMENDA À DESPESA ( Espelho - Arquivo C:\Arquivos de Programas\EMENDAS99\emenda.D99 )
Data: 18/11/98
Hora: 14: 47

------------------------------------------------------------------------------------------
Emenda Ti.tul.o

Localidade - UF
UO (Código - Nome)

Complemento da Localidade
Func~onal-Programática

------------------------------------------------------------------------------------------
008 AUXlUO REFEIÇAo/ALIMENTAÇAo

DISTRITO FEDERAL - DF
01101 - CAM.DEPUTADOS 01.078.0486.4089.0006

situação do Subprojeto: Copsta do PL
Área de Governo: PODER LEGISLATIVO
Tipo de Realização: AUXILIO REFEIÇÃO
Modalidade: ATIPICA / OUTRAS

Metas - Descr~ção

Sequen~al: 000009-3

Esfera orçamentár~a: Fiscal

Quantidade Acrescentada

JUSTIFICAÇÃO:
A EMENDA EM APREÇO TEM POR FIM RECUPERAR O VALOR CONSIGNADO

JRIGINALMENTE A CAMARA DOS DEPUTADOS NO PL 41/98-CN. A DOTAÇAO
:ORRESPONDENTE VISA A ATENDER A DESPESA ESTIMADA COM O
AUX~~IO-REFEIÇAO/ALIMENTAÇAO. ESSE BENEFICIO ESTA PREVISTO NAS LEIS
1.~ /92 E 8.889/94 E NA RESOLUÇAO N° 28/98. O VALOR ATUALMENTE
~ESTINADO AO GASTO E INSUFICIENTE PORQUE O TOTAL DE BENEFICIARIOS A
;TENDER MENSALMENTE EM 1999 CHEGA A 12.516, AO CUSTO DE R$255,57
:ADA. :AI A RELEVANCIA DA APROVAÇAO DESTA EMENDA.

ACRÉSCIMOS:

CANCELAMENTOS:

GND Mod.,Aplicaçj,o
'3. 90

sequen~al Fonte GND Mod.,Aplicaçj,o
005183-5 100 8 00

VaJ.or
5.940.000

VaJ.or
5.940.000
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:MENOA AO l:EXTO ( Espelho· Arquivo C:\Arquivos de Programas\EMENDAS99\emenda.099 \
Data: 18/11/98
Hora: 14 :50

._----------------------------------------------------------------------------------------
:meneia Titul.o Capitulo Seç&o Artiqo Parágrafo Inciso A1íDea'

06 2 3 IV b

'EXTO:
EMENDA MODIFICATIVA:
DE-SE A ALINEA Bl DO INCISO IV DO ART. eo A SEGUINTE REDACAO:
B) SUPERAVIT FINANCEIRO DOS FUNDOS E OS RECURSOS RESSALVADOS·NA

EI N° 9.530, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997, ALTERADA PELA MEDIDA
ROVISORIA N° 1.634, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1997, E REEDIÇO~S

UBSEQUENTES, APURADOS EM BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO ANTERIOR,
OS TERMOS DO ART. 43, §2°, DA LEI N° 4.320/64, RESPEITADAS AS
ATEGORIAS DE PROGRAMAÇAO EM SEU MENOR NIVEL, CONFORME DEFINIDO NO
RT 6°, Sl°, DA LEI N° 9.692/98, E RESPECTIVOS SALDOS
AS DOTAÇOES ORÇAMENTARIAS APROVADAS NO EXERCICIO ANTERIOR., DEVENDO
S CREDITOS RESPECTIVOS SEREM ABERTOS DENTRO DE TRINTA DIAS DA
JRMULACAO DO PEDIDO, QUANDO O ORGAO SOLICITANTE PERTENCER AO PODER
EGISLATIVO OU AO PODER JUDICIARIO;

USTIFlCAÇÃO:
EM DECORRENCIA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, OS PODERES

EGISLATIVO E JUDICIARIO TEM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E
PRERROGATIVA DE ELABORAR SUAS PROPRIAS PROPOSTAS ORÇAMENTARIAS

.~T~. 51, IV; 52, XIII; E 99 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL E 5° DA
JO. ~. OS DISPOSITIVOS FORAM ESTABELECIDOS JUSTAMENTE NO SENTIDO DE
VITAR A PREVALENCIA DE UM PODER SOBRE O OUTRO, A SUBORDINAÇAO DE UM
.=\RA C:::M O OUTRO.

APESAR DISSO, o PODER EXECUTIVO, POR INTERMEDIO DO SEU ORGAO
JMPETENTE, RETARDA EM DEMASIA O ATENDIMENTO DOS PEDIDOS DE CREDITO
DICIONAL FORMULADOS PELOS MENCIONADOS ORGAOS DO LEGISLATIVO E DO
~DICIAP.IO, INVIABILIZANDO A QUE PROCEDAM ADMINISTRATIVA E
INANCEIP~NTE NOS TERMOS DA CARTA. E UM FORMA DISFARÇADA DE SE
OBREPOR, QUE NAO TEM AMPARO NO SISTEMA NORMATIVO.

NO CASO ESPECIFICO DA ABERTURA DE CREDITO DECORRENTE DE SUPERAVIT
.M FAVOR DOS FUNDOS, NADA JUSTIFICA A DEMORA, DE MAIS DE SEIS MESES,
UE HOJE OCORRE. ATENDIDOS OS ASPECTOS TECNICOS E OS DISPOSITIVOS
.EGAIS, NAO HAVERIA MAIS MOTIVOS PARA ATRASOS.

A CAMARA DOS DEPUTADOS ATENDE, COM OS RECURSO DO SEU FUNDO
.OTATIVO, AS DESPESAS RELACIONADAS COM O PROGRAMA DE ASSISTENCIA
~DICA DOS SERVIDORES (PRO-SAUDE). OS RECURSOS SAO DERIVADOS DAS
'ONTRIBUIÇOES DOS PROPRIOS SERVIDORES.

NESSE SENTIDO, A EMENDA EM APREÇO VISA A AMENIZAR A DEPENDENCIA
UE TEM O LEGISLATIVO E O JUDICIARIO PARA A ABERTURA DOS CREDITOS
:ENCIONADOS. VISA, AINDA, A DISPONIBILIZAR OS RECURSOS EM TEMPO HABIL
ARA
·XECUCAO.
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EMENDA AO TEXTO ( Espelho. Arquivo C:\Arquivos de Programas\EMENDAS99\emenda.099 \
. . Data: 18/11/98

Hora: 14:50

----------------------------------------------------------------------------------~-------
E1DBDd.a TituJ.o CapituJ.o 8.0 Art.:i.qo Parágrafo Inc:Lao ~

-----~------------------------------------------------------------------------------------
007 2 3

TEXTO;
EMENDA ADITIVA.
INCLUA-SE O SEGUINTE §3° NO ART. 6°:

ART. 6° ...

§3° OS CREDITOS SUPLEMENTARES DE QUE TRATAM OS INCISOS I, (A) E
!C), II, IV, (B), E VI, RELATIVOS AOS ORGAOS DOS PODERES LEGISLATIVO
~ JUDICIARIO E AO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO, SERAO ABERTOS POR ATOS
JOS DIRIGENTES MAXIMOS DESSES ORGAOS.

JUSTIFICAÇÃO:
A CONSTITUIÇAO FEDERAL ESTABELECE QUE OS ORGAOS DOS PODERES

~EGISLATIVO E JUDICIARIO E O MINISTERIO PUBLICO DAUNIAO SAO
:OMPETENTES PARA ELABORAR SUAS PROPOSTAS ORÇAMENTARIAS (ARTS. 51, IV;
:2, XIII; 99, §§lo E 2°; E 127, §3°). POR ISSO, A LEI 9.692/98
,LDO/99) FIXOU, NO SEU ART. 5°, OS PARAMETROS PARA A ELABORAÇAO DE
:'AIS PROPOSTAS, AS QUAIS, APOS CONCLUIDAS, FORAM ENCAMINHADAS AO
3ETOR COMPETENTE DO EXECUTIVO (SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL - SOF)
;PEP~S PARA CONSOLIDAÇAO DA PROPOSTA GLOBAL DA UNIAO. .

JMO SE SABE, A SOF TEM DEMORADO MAIS DE DOIS MESES PARA ATENDER
; PEDIDO DE CREDITO ADICONAL, MESMO QUANDO SE TRATA DE OFERECIMENTO
:E P.ECURSOS COMPENSATORIOS. ORA, NAO PARECE JUSTO ATRIBUIR AO
~:{ECUTIVO COMPETENCIA PARA ALTERAR PROGRAMAÇAO INCUMBIDA A OUTRO
;·:>DER.

NESSE SENTIDO, APRESENTA-SE A EMENDA EM TELA, A QUAL ATRIBUI AOS
)RGAOS DO LEGISLATIVO, JUDICIARIO E MPU, A PRERROGATIVA DE PROCEDER A
;JUSTES EM SUAS PROGRAMAÇOES, NOS LIMITES ESTIPULADOS NA LEI
)RÇAMENTARIA.
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MESA

41 Sessão Legislativa sa S()l!. Legislatura
Ata da 5.1! Reunião da Mesa,

realizada em 3-12-98

Aos Três dias do Mês de dezembro de um mil,
novecentos e noventa e oito, às 10h30min. reúne -se,
na Sala de Reuniões do Espaço Cultural, a Mesa da
Câmara dos Deputados, sob a Presedência do Sen
hor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes
os Senhores Deputados Heráclito Fortes, 12 Vice
Presidente, Severino Cavalcanti, 22 Vice-Presidente,
Ubiratan Aguiar, 12 Secretário, e Paulo Paim, 32 Se
cretário. Ausentes, por motivo justificado, os Sen
hores Deputados Nelson Trad, 22 Secretário, e
Efraim Morais, 42 Secretário. Havendo número legal,
o Senhor Presidente declara aberto os trabalhos.
1- PAUTA DO SENHOR PRESIDENTE. A Mesa re
solve: a) aprovar a proposta da oitava reformulação
do Orçamento Analítico da Câmara dos Deputados
para 1998; b) retificar os despachos favoráves, ad
referendum da Mesa, do Senhor Presidente nos seguin
tes expedientes referentes a reembolso de despesas
médico-hospitalares; 1) Processo n2 29.143/98, de
interesse do Deputado CARLOS ALBERTO; 22 Proc
esso n2 119.040/98, de interesse do Deputado LAEL
VARELLA 11 - PAUTA DO SENHOR 22 VICE
PRESIDENTE. A Mesa aprova os pareceres proferi
dos por Sua Excelência nos seguintes processos
referentes a reembolso de despesas médico-hospi
talares: 1) Processo nJi!. 28.120/98. Deputado FEU
ROSA. "Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral,
apreciando a exatidão da despesa e e informando que
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n2.
24/83. De acordo."; 2) Processo n2 28.772/98. Depu
tado PAULO BAUER. "Li o parecer detalhado do Sr.
Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa e
informando que foram observadas as disposições do
Ato da Mesa nJi!. 24/83. De acordo." 3) Processo n2.
28.825/98. Deputado MOREIRA FRANCISCO. "Li o
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando
a exatidão da despesa e informando quem obser
vadas as disposições do Ato da Mesa nJl 24/83. De
acordo."; 4) Processo n2. 120.828/98.Deputado
JOÃO PAULO CUNHA. "Li o parecer detalhodo do
Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da despesa
e informando que foram observadas as disposições
do Ato da Mesa nJi!. 24/83. De acordo."; 5) Processo
n2 121.484/98. Deputado MICHEL TEMER. "Li o
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram obser
vadas as disposições do Ato da Masa n2 24/83. De
acordo." Prosseguindo, o Senhor 22 Vice-Presidente,

na qualidade de Corregedor, dá ciência aos Senho
res Membros presentes de solitação feita pelo Depu
tado HAROLDO SABÓIA em pronuciamento da
Tribuna desta Casa, na sessão do dia 19 de novem
bro útimo, no sentido de que seja aprurada a
agressão verbal que informou haver sido vítima, por
parte do Senhor Deputado João Alberto. Apresenta,
ainda, Of. nJi!. 355/PT, da mesma data, do Líder do
Partido dos Trabalhadores, Deputado MARCELO
DÉDA, secundando a referida solicitação nos
seguintes termos: "Informado de que o Deputado
HAROLDO SABÓIA (PT-MA), por volta das 14:30,
de hoje, quando se dirigia ao plenário, num mo
mento em que atravessava a sala do café, foi
agredido pelo Deputado JOÃO ALBERTO (PMDB
MA), na presença de servidores e de outros parla
menteres, dirijo-me a Vossa Excelência para so
licitar que sejam tomadas as providências devi
das, com vista a apuração deste fato que con
figura quebra do decoro parlamentar. Solicito,
para tanto, seja acionado o Corregedor da
Câmara dos Deputados com o obejetivo de
averiguar os os fatos e recomedar a punição que
julga necessária.J1Esclarece que considera
problemática a aplicação de qualquer senção aos
membro desta Casa em razão de comportamento da
natureza da denúncia, à falta de tipificação do re
spectivo ato como contrário ao decoro parlamen
tar.Dessa forma, por falta de objeto, dada a inex
istência de senção aplicável ao mesmo, torna-se im
procedente a averiguação requerida. Nesses termos,
comunica que encaminhará ofício ao 'Senhor Depu
tado HAROLDO SABÓiA em resposta a sua solicitação.
Discutido o assunto, a Mesa acolhe o pronuciamento
do Corregedor. Em continuação, Sua Excelência
comenta que, em outra oportunidade, apresentara
projeto de resolução em que buscava , mediante al
teração do Regimento Interno, na parte relativa ao
decoro parlamentar, legislar modificação que habili
tasse o Colegiado a aplicar senção aos membros da
Casa que, embora tendo atitude não enquadradas
nos regimentalmente tipificados como contrários ao
decoro parlamentar, viessem a adotar compor
tamento que e caracterizassem, a juízo colegiado,
mediante decisão unânime, como desconformes à
ética e à dignidade compativeis com a estatura da
representação política pelos mesmos detida. Nessa
linha, aduz aos seus pares novos anteprojetos de re
solução modifica o art. 244 do Regimento Interno,
em substituição ao proposto no dia 11/12197, que
acrescentava inciso ao § 22 do art. 245 do Regi
mento Interno. A Mesa résolve encaminhar cópia do
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referido anteprojeto aos Senhores Membros para traditá-Io sustentando a tese de que, em matéria de
apreciação e deliberação em posterior reunião, nos decoro parlamentar, o julgamento feito pela Casa 9u
termos a seguir: "Projeto de Resolução n2. Introduz por qualquer de seus órgãos, pode vir exclusi-
modificação no art. 244 do Regimento Interno, con- vamente impregnado da conveniência, ditada, mui-
ferido à Mesa compêtencia para sancionar, em re- tas vezes, pelas circunstâncias políticas no momento
lação à hipótese que especifica, comportamentos que ocorrentes. Por certo que, sendo a Câmara dos
a mesma venha a considerar afetantes do decoro e da Deputados uma Instituição eminentemente de índole
dignidade do parlamentar, e, ainda e no mesmo sentido, política, há sempre um peso político a ser por ela con-
para recomendar ao Plenário, se considerar pertinente, siderado, mormente quahdQ a decisão que haja de
a senção da perda temporária do exercício do mandato. tomar entenda necessária à preservação da sua
A Câmara dos Deputados resolve: Art. 12. O art. 244 própria dignidade. Mas tal pressuposto não há de
do Regimento Interno fica acrescido dos seguintes servir de empecilho à observância de um mínil')1o de
§§ 39. e 42, com a seguinte redação: "Art. 244. § 32. A respeito à ordem legal, especialmente porque, ca-
mesa é competente para aplicar as penas de cen- bendo a ela, com dominância sobre outras, a tarefa de
sura verbal ao escrita e recomendar, ao Plenário, a construção do direito legislado, ninguém pode esperar
aplicação da pena de perda temporária do exercício do que a mesma desconheçá o valor e a imperiosidade da
mandato ao Deputado que adotar conduta ao pratipar observância de .tal forma de expressão do direito.As-
ato que, não enquadrado nas definições do § 12 e nos sim, se, no caso do decoro parlamentar, a lei não impõe
incisos I a 111 do § 22, todos deste artigos, em qualquer sanção específica para determinado comportamento do
dos incisos dos arts. 245 e 246, seja considerado, por membro desta Casa, não se pode entender, senão, que
esse colegiado, atentatório da dignidade ou decoro o legislador considerou não-censuráveis, à luz desse
parlamentar. § 42. A decissão da Mesa pela ocorrên- decoro, as atitudes que ela não definiu como tal e,
cia da infração que a autorize à adoração das medi- tanto, que não as sancionou com penas específicas.
das referidas no parágrafo anterior, inclusive quando É verdade, porém, que·seria tarefa quase impossível
ao entendimento da ocorrência de transgressão discriminar um a um todos os comportamentos que
grave aos preceitos deste Regime e do Código de poderiam ser censuráveis sob o ponto de vista do
Ética e Decoro Parlamentar, será tomada pela decoro parlamentar, ao objetivo de sancionar cada
unanimidade dos membros presentes à reuniã, dado qual com a medida disciplinar adequada. Daí expli-
prévio conhecimento, a todos os seus membros, da car-se haver-se limitado o legislador do Regirpento a
pauta incluindo deliberação de tal natureza. Art. 22. definir algumas poucas atitudes como ofensivas do
Esta Resolução entrará em vigor na data da sua decoro parlamentar, quase' sempre ligadas 'ao exer-
publicação. JUSTIFICAÇÃO. No exercício da função creio do mandato e ocorrentes dentro desta Casa. O
corregedora, que na Mesa, atualmente me cabe, de- fato, no entanto, é que esta Casa não pode manter-se
paro-me com denúncias da mais variada natureza, perplexa diante da exigência da sociedade de ap-
que imputam a membros desta Casa atitudes ou a 'enação dos membros desta .Casa em razão de cer-
práticar de atos entendidos, pelos que os apontam, tos comportamentos pelos mesmos adotados, por-
como atentatórios do decoro parlamentar, senão que não tem como sancioná-los, em razão de não
conspurcadores da dignidade, que haveria de ser o estarem definidos como atentatórios do decoro par-
padrão permanentemente mantido pelos que exerci- lamentar, explicando essa circunstância a inexistên-
tam o elevado munus da representação popular cia de sanção específica ajustável à atitude adotada,
junto ao Congresso Nacional. Muitas das atitudes ao com feição delituosa, mas legalmente assim não
atos denuciados não encontram, em nossa Lei In- considerada. Para que atitudes ainda não definidas
terna, exata definição como comportamentos em nossa Lei Interna como atentatórios do decoro
atemtatórios do decoro parlamentar e em razão do parlamentar, mas censuráveis à luz da consciência
que, mesmo vindo a serem comprovados os fatos social, possam vir a ser sancionadas, estamos pro~

denuciados, angustiate se nos termo a adoção de pondo a inclusão, no Regimento Interno, de dois dis~

pertinente senção, à falta da tipicidade, isto é, da positivos que irão permitir adote a Mesa as medidas
sua definição legal como delito, face ao decoro par- punitivas que lhe pareçam mais adequadas, entre as
lamenta.Da enexistência da definição advém, por sanções já previstas de censura verbal ou escrita, do
óbvio, a teor de inibir o arbítrio, inadmissível em mesmo passo que lhe assegura recomendar ao
tal caso. Diante do argumento retro-Iençado, susten- Plenário, quando isto entenda adequado, seja apli-
tado pela doutrina do Direito Penal, muito vêm con- cada, ao Deputado infrator, a pena de perda tem-
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porária do exercício do mandato.De outra parte, apra
que essas decisões, por certo com conteúdo político
e em atendimento a exigências manifestadas da
coletividade, não sejam tomadas, não em razão da
defesa da integridade desta Casa, mas movidas por
interesses político-partidá rios momentâneos, esta
mos propondo, com a inserção de um § 42 ao art.
244 do Regimento, que as mesmas somente pos
sam ser adotadas pela uninimidade dos membros da
Mesa, onde, por força de disposição constitucional, to
dos os Partidos Políticos, em princípio, estão repre
sentados. Cremos que, com a adoção da medida legis
lativa ora proposta, estamos criando condições para que
a Câmara sempre possa agir, com respaldo na lei, apli
cando aos seus membros as sanções que se indiquem
adequadas, quando adotem eles comportamentos
que possam ser havidos, a juízo de seus órgãos, at
entatórios do decoro ou da ética parlamentar, pois es
tamos certos cobrirem as normas ora propostas aslacu
nas de nossa Lei Interna, permisssivas de que se lance
sobre esta Casa a censura da inação justifícada no
espírito de corpo, quando, na maioria dos casos, a
falta de sanção decorre da inexistência de suporte
legal para a aplicação da pena. Justificado nas pre
cedentes razões, submeto à consideração de meus
pares a presente proposta de alteração regimental,
certo de que sua aprovação concorrerá para o aper
feiçoamento de nossos costumes políticos, visto do
ângulo do comportamento parlamentar."1II - Pauta
do Senhor 12 Secretário. A Mesa aprova o parecer
proferido por Sua Excelência no Processo n2
116.159/98, reerente à doação de ambulância, no
seguinte teor: "Trata-se de solicitação da Associação
dos Servidores da Câmara dos Deputados - AS
CADE, no sentido de que lhe seja doada uma am
bulância para melhorar o atendimento aos partici
pantes de seu plano de saúde. A Coordenação de
Transportes informa haver disponíveis para al
ienação duas ambulâncias marca Chevrolet, modelo
Veraneo, ano de fabricação 1988, movidas a álcool,
que podem ser doadas a critério da direção da Casa.
O Departamento de Material e Patrimônio diz que a
doação não é oportuna nem conveniente sob o as
pecto econômico financeiro, mesmo considerando o
grande benefício social que poderia trazer para a
comunidade do Distrito Federal, parecer não acom
panhado pela Diretoria Administrativa, que, consid
erando que a ASCADE mantém plano de saúde que
atende aos servidores da Casa e levando em conta
o alcance social da medida, manifesta-se favoravel
mente à doação. A Diretora-Geral, ao manifestar-se
favoravelmente ao pleito, informa que, segundoa

valiação realizada por servidores da Coordenação
de Transportes, o veículo está estimado em
R$4.000,00 (quatro mil reais), e que a matéria é dis
ciplinada pelo art. 148 do Ato da Mesa n2 44/96, ver
bis: Art. 148. a Alienação de bens da Câmara dos
Deputados, devidamente justificada, será precedida
de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
......... 11 - quando móveis dependerá de avaliação
prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes
casos: a) doação, permitida exclusivamente para fins
e uso de interesse social, após .avaliação de sua
oportunidade e conveniência sócio-econômica, rela
tivamente à escolha de outra forma de alienação.
Ante o exposto, e considerando que foram cumpridas
as formalidades exigidas pelo diploma legal e, sobre
tudo, que está devidamente caracterizada a finalidade
social da doação, esta Secretaria, atendendo ao dis
posto no art. 11, do Ato da Mesa n2 63/97, submete
o assunto ao exame da. douta Mesa, opinando fa
voravelmente à adoção da ambulância à Asscoação
dos Servidores da Câmara dos Deputados."IV 
Pauta do Senhor 312 Secretário. Sua Excelência
apresenta aos seus pares, para conhecimento, Re
latório dos despachos de sua Secretaria no período
de 3-4-98 a 1-12-98, conforme segue: "a) Justificati
vas de Faltas - Atestado de Junta Médica Oficial. De
acordo com o DL 7-95, art. 42, parágrafo 42 e do art.
236 do Regimento Interno, com ressarcimento fi
nanceiro: (Deputado - Período): Ademir Lucas - 6 a
9-4-98; Ademir Lucas - 31-5 a 3-7-98; Adetnir Lucas
- 30-5-98; Alberto Silva - 23-3 a 16-4-98; Alceste Al
meida - 7 a 9-4-98; Alceste Almeida - 27 e 28-10
98; Alcestes Almeida - 30-6 a 4-7-98; Alcides Mod
esto - 17-11 a 3-12-98; Alcione Athayde'- 13 a 15
10-98; Alcione Athayde - 24-6-98; Alcione Athayde 
29 e 30-6-98; Alcione Athayde - 10 e 11-8-98; Alzira
Ewerton - 1-4 a 30-5-98; Anibal Gomes - 14 a 21-4
98; Antonio dos Santos - 7 e 8-4-98; Antonio Geraldo
(Tony Gel) - 6 a 9-4-98; Antonio Joaquim Araújo - 2, 3
e 24-6-98; Antonio Joaquim Araújo - 7 e 8-4-98;
Antonio Joaquim Araújo - 17 a 19-3-98; Antônio
Brasil - 9 a 13-11-98; Ariosto Holanda - 31-3 e 1, 2
4-98; Armando Abílio - 6 a 9-4-98; Armando Abílio 
24 e 25-6-98; Armando Abílio - 26 a 30-10-98; Ar
mando Costa - 13 a 16-4-98; Armando Costa - 30
6- a 3-7-98; Armando Costa - 10 a 14-8-98; Ar
mando Costa - 2 a 5-6-98; Armando Costa - 26-10
98; Amon Bezerra 11-8-98; Amon Bezerra - 7 a
09/04/98; Arthur Virgílio Neto - 18/03/98; Arthur Virgílio
Neto - 02/06/98; Ary Kara - 07/05 e 02/06/98; Ary
Kara - 12/08/98; Ary Kara - 16 a 18 e 24/06/98; Ary
Kara - 21/01 e 11/02/98; Ary Kara - 27 e 28/10/98;
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Augusto de Carvalho - 23/06/98; Benedito Gui- 13/05/98; Emílio Assmar - 27/10 a 10/11/98; Emílio
marães - 02 a 03/03/98; Benedito Guimarães - 06 a Assmar - 09/02/98; Emílio Assmar - 03 a 09/04/98;
08/04/98 e 24/05 a 04/06/98; Benedito Guimarães - Enivaldo Ribeiro - 18 a 22/05/98; Esther Grossi - 22
18 a 20/05/98; Benedito Guimarães - 04 e 05/05/98; a 26(06/98; Esther G'rossi - 17 e 18/06/98; Esther
Betinho Rosado - 30/03 a)3/04/98; Bonifácio An- Grossi - 24 a 26/03/98; Euler Ribeiro - 26/03/98;
drada - 16/06/98; Bonifácio Andrada - 13 e Euler Ribeiro - 02/04 e 02/06/98; Euler Ribeiro - 28
14/10/98; Bonifácio de Andrada - 31/03 a 02/04/98; e 29/10/98; Euler Ribeiro - 18 a 20/06/98; Euler
Bonifácio de Andrada - 11/08/98; Bonifácio de An- Ribeiro - 24/06/98; Euler Ribeiro - 06/05/98; Euler
drada - 03/11/98; Bosco França - 10 e 17/08/98; Ribeiro - 12 e 15/05/98; Eurípedes Miranda - 07 e
Candinho Mattos - 12 a 13/05/98; Candinho Mattos 08/04/98;Eurípedes Miranda - 24/03/98; Eurípedes
- 16 e 17/06/98; Candinho Mattos - 27 a 29/10/98; Miranda - 27 e 28/10/98; Eurípedes Miranda - 18 a
Carlos Airton - 12/06 a 23/06 e 28/06 a 30/06/98; 20/05/98; Eurípedes Miranda - 11 e 12/08/98;
Carlos Airton - 28/04 a 30/04/98; Carlos Alberto - 01 Eurípedes Miranda - 24/06/98; Ezídio Pinheiro - 27
a 30/06/98; Carlos Alberto - 01 a 06/07/98; Carlos a 29/05/98; Fábio Feldmann - 21/05/98; Fábio Feld-
Alberto - 11/08/98; Carlos Alberto - 26/10 a mann - 16/06/98; Fábio Feldmann - 28 e 29/10/98;
24/11/98; Carlos Alberto - 27/04 a 29/05/98; Carlos Fábio Feldmann - 13 e 14/10/98; Fátima Pelaes -
Alberto - 23 a 31/03/98; Carlos Alberto Campista - 12/08/98; Fátima Pelaes :... 06 a 11/04/98 - 11 e
07 e 08/04/98; Carlos Alberto Campista - 23 a 12/05/98; Fátima Pelaes - 13/05/98; Fausto M.
25/06/98; Carlos Apolinário - 24 a 26/11/98; Carlos Martello - 13 a 28/10/98; Fausto M. Martello - 25 a
Cardinal - 04/07 a 31/08/98; Carlos Magno - 29/05/98; Fausto M. Martello - 06 a 08/05/98;
25/06/98; Carlos Apolinário - 24 a 26/11/98; Carlos Fausto M. Martello - 18/10 a 05/11/98; Félix Men-
Cardinal - 04/07 a 31/08/98; Carlos Magno - 25 a donça -' 25/05 a 23/06/98; Fernando Lopes -
29/05/98; Carlos Mendes -11/08/98; Carlos Mendes 12/03/98; Fernando Lopes - 07/05/98; Fernando
- 02,16,18,24 e 30/06/98; Carlos Nelson Bueno - Lyra - 16 a 18/06/98; Fernando Lyra - 22 a
28/05 a 18/06/98; Carlos Santana - 24/03 -,07 e 26/06/98; Feu Rosa - 30/06/98; Firmo de Castro-
08/04198; Carlos Santana - 18 a 20/11/98; Ceci 10 a 15/11/98; Firmo de Castro - 02 a 11/04/98;
Cunha - 28/10 a 03/11/98; cesar Bandeira - 31/03 a Firmo de Castro - 0:1 a 03/07/98; Firmo de Castro-
09/04/98; César Bandeira -/05/98; Chicão Brígido - 23 a 25/06/98; Firmo de Castro - 29 e 30/04/98;
07 a 09/04/98; Chicão Brígido - 27 a 30/04/98; Cid- Flávio Derzi - 10 a 15/08/98; Francisco Coelho -
inha Campos - 06 a 11/04/98; Ciro Nogueira - 13/03 18/06/98; Francisco Coelho - 02 a 04/06/98; Fran-
a 22/03/98; Ciro Nogueira - 26 a 30/10/98; Cláudio cisco Coelho - 19 a 21/05/98; Gerson Peres - 06 a .
Cajado - 24 e 25/06/98; Cláudio Cajado - 18 e 08/04/98; Gerson Peres - 18 a 21/05/98;' Gilvan
19/05/98; Cláudio Cajado - 11 a 14/08/98; Cleonân- Freire - 10 a 12/03/98 e 25/03/98; Gilvan Freire -
cio Fonsêca -01/07/98; Cleonâncio Fonseca - 05 a 12/02/98; Gonzaga Patriota - 29/01, 18/03, 08/04,
14/05/98; Cleonâncio Fonseca - 13 a 14/10/98; 04/06, e 24/06/98; Gonzaga Patriota - 12 a
Cleonâncio Fonsêca - 28 e 29/04/98; Cleonâncio 14/05/98; Hélio Rosas - 04 a 18/06/98; Henrique
Fonsêca - 30/04/98; Cleonâncio Fonsêca - 06 a 08 Eduardo Alves - 12 a 21/05/98; Henrique Eduardo
e 13 a 15/04/98; Cleonâncio Fonsêca - 19 a Alves - 30/05 a 28/06/98; Henrique Eduardo Alves-
21/05/98; Cleonâncio Fonsêca - 02 a 04/06198; 17/05 a 30/05/98; Herculando Anghinetti - 06/04 a
Cleonâncio Fonsêca - 16 a 18106198; Cleonâncio Fon- 12/04/98; Hermes Parcianello - 04 e 05/06/9~ e 11 e
sêca - 11 a 12108198; Cleonâncio Fonsêca - 27 e 12108/98;lberê Ferreira - 10 a 24/08/98; Itamar Serpa
28/10/98; Cleonâncio Fonsêca - 24/11/98; Costa - 16/06/98; Itamar Serpa - 12103/98; Ivandro Cunha
Ferreira - 27 a 29/10/98; Cunha Bueno - 26/10 a Lima - 13 e 14/05/98; Jayme Santana - 01 a 07/04/98;
10/11/98; Cunha Bueno -10 a 16/11/98; Davi Alves Jayme Santana - 20 a 26/05/98; Jayme Santana
Silva - 30/03 a 25/04/98; Dolores Nunes - 16/06/98; - 07 a 13/05/98; Joana d'Arc - 28105 a 26/06198; Joana
Dolares Nunes - 07 e 08/04/98; Domingos Leonelli - d'Arc-28/04/98 a 27/05/98; João Alberto Souza-16a
19/05/98; Edson Silva - 07 e 08/04/98; Eduardo Bar- 25106198; João Alberto Souza - 19 a 28105'98; João AR:lerto
bosa - 26/05/98; Eduardo Campos - 02/06/98; Souza - 27 a 29/10198; João Carlos Bacelar - 01/04/98;
Eduardo Jorge - 05 a 15/05/98; Elcione Barbalho - João Carlos Bacelar - 26/03198; João Colaço - 12 a
07 e 08/04/98; Elcione Barbalho - 28 a 30/04/98; 15105198; João Faustino - 12105198; João Faustino -
Eliseu Moura - 17/03 a 01/04/98; Eliseu Moura - 16/06/98; João Iensen -:-19 a 21/05/98;João Magalhães
02,07,08 e 29/04/98; Emerson Dlvao Pires - 12 e - 03 a 12104/98; João' Matos - 25 a 30/06/98; João
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Matos - 25/ a 31/05198; João Paulo Cunha - 01/08 a
01/09/98; João Paulo Cunha - 16106198; João Paulo
Cunha - 15/10 a 10/11198; João Pizzolatti 
19/05198; João Pizzolatti - 05 e 06/05198; João
Ribeiro - 30/06198; João Ribeiro - 19 e
26105/98;João Thome Mestrinho - 02,07,08 e
30/04/98; João Thomé Mestrinho - 05/05 a 03/06198;
João Thomé Mestrinho - 27 a 29/10/98; João Tota 
24/06/98; João Tota - 10 a 14/08198; João Tota - 10
a 13/11/98; Jonival Lucas - 03 a 13/03198; Jorge
Maluly Neto - 27/04 a 11/05/98; Jorge Tadeu Mu
laden - 02 a 04/06198; Jorge Tadeu Mudalen - 02,29
e 30/04/98; Jorge Tadeu Mudalen - 16 a 18/06/98;
Jorge Tadeu Mudalen a 13/08/98; Jorge Tadeu
Mudalen - 13 e 14/10/98; José Ademir - 07 e 08105198;
José Aldemir - 14 a 22/05198; José Augusto - 24/06198;
José Carlos Coutinho - 24 a 26106198; José Chaves - 13
e 1411000; José Chaves -11 a 13000'98; José de Abreu
17 a 19, 23 e 24/06/98; José Egydio - 19 a 23/05/98;
José Egydio - 11 e 12/03/98; José Egydio 23/06 a
16/07/98; José Egydio - 14,26 a 31/10/96; José
Janane - 04 a 08/05/98; José Janene - 04 a
13/11/98; José Janene - 20/04 a 04/05/98; José
Janene - 13 a 17/04/98; José Linhares - 24 a
28/06/98; José Linhares - 26 a 31/03/98; José Luiz
Clerot - 30/03 a 02/04/98; José Luiz Clerot - 13, 20
e 26/05/98; 03 e 04/06/98; José Machado 
07/04/98; José Melo - 12 a 31/10/98; José Santana
de Vasconcelos - 23 a 26/11/98; José Santana de
Vasconcelos -16 a 15/05/98; José Santana de Vas
concelos -13 a 15/10198; José Santana de Vasconcelos
- 05 e 06/05/98; José Santana de Vasconcelos - 01 e
02/07/98; José Teles - 03 a 11/05/98; José Thomaz
Nonô - 03 a 17/06/98; Júlio César - 08/04/98; Júlio
Redecker - 24/11/98 a 01/01/99; Júlio Redecker 
10/11/98 a 10/02/98; Jurandy Paixão - 28/04 a
12/05/98; Lael Varella - 07 e 08/04/98; Lamartine
Posella - 30/06/98; Lamartine Posella - 26103/98;
Laprovita Vieira - 09 a 11/11/98; Laprovita Vieira 
14, 26 a 30/10/98; Laura Carneiro - 03 e 04/11/98;
Laura Carneiro - 26/05/98; Laura Carneiro 
16/06/97; Leopoldo Bessone - 25/05 a 03/06/98;
Leur Lomanto - 18 a 21/05/98; Luciano Zica - 12 e
13/05/98; Luis Barbosa - 02 e 07/04/98; Luis Bar
bosa - 24 a 30/06/98; Luiz Dantas - 15/06 a
05/07/98; Luiz Durão - 04,17,31/03 a 02/04/98; Luiz
Durão - 12/05 a 04/06/98; Luiz Durão - 05/11/98;
Luiz Gushiken - 29/04/98; Luiz Gushiken 
02/06/98;Luiz Gushiken - 12/02/98; Luiz Gushiken
18/03/98; Marcelo Barbieri - 03/06/98; Marcelo
Teixeira - 07 e 08/04/98; Marcelo Teixeira 
16/06/98; Marcelo Teixeira - 12/11/98; Marcia Cibilis

Viana - 17 a 19/11/98; Márcia Cibilis Viana - 31/03 a
02/04/98; Márcia Cibilis Viana - 06/05/98; Márcia Ci
bilis Viana - 10 a 12/11/98; Márcia Marinho - 26 e
27/05/98; Márcia Marinho - 10 a 13/08/98; Márcia
Marinho - 07 e 08/04/98; Márcia Marinho - 02 e
16/06/98; Márcia Marinho - 17/03, 30/04 e 07/05/98;
Marcus Vicente - 04 a 14/11/98; Marcus Vicente 
03/11/98; Maria da Conceição Tavares - 27/04 a
01/05/98; Maria da Conceição Tavares - 05 a
07/05/98; Maria da Conceição Tavares - 09 a
23/11/98; Maria da Conceição Tavares - 30/03 a
02/04/98; Maria da Conceição Tavares - 05 e
06/11/98; Maria da Conceição Tavares 
17/06/98; Maria Valadão - 12 e 17/03/98; Maria
Valadão - 07 a 09/04/98; Maria Valadão - 28 e
30/04/98; Marilu Guimarães - 05 a 07 e 19 a
21/05/98; Marilu Guimarães - 14, 27 a 29/10/98;
Marilu Guimarães - 11/08/98; Marilu Guimarães I

12,17,18,19 e 24/03/98; Marilu Guimarães - 03 a
05/11/98; Marilu Guimarães - 02,16,24 e 30/06/98;
Mário Cavallazzi - 24/03/98; Mário Cavallazzi - 15 e
16/06/98; Mário Cavallazzi - 07 e 08/04/98; Mário de
Oliveira. - 01/06/98; Mário de Oliveira - 30/04 a
10/05/98; Mário de Oliveira - 12 a 14/05/98; Mário
de Oliveira - 30/03 a 10/04/98; Mário Martins 
24/03/98;Mário Martins - 07 e 08/04/98; Mário Mar
tins - 13 a 15/10/98; Mário Martins - 04 e 05/11/98;
Marisa Serrano - 11 a 14/05/98; Marquinho Chedid
- 23/03 a 03/04/98; Marquinho Chedid - 05/05/98;
Marquinho Chedid - 19/05 a 02/06/98; Marquinho
Chedid - 14 e 15/10/98; Marta Suplicy - 30/06 a
02/07/98; Mauro Fecury-31/03,01 e 02/04/98; Max
Rosenmann - 17 a 19/03/98; Melquíades Neto - 18
a 21/11/97; Melquíades Neto - 16 a 25/10/97; Men
des Ribeiro Filho - 27 a 29/10/98; Mendes Ribeiro
Filho - 13 a 15/10/98; Miguel Rossetto - 07 e
08/04/98; Moacyr Andrade - 02 a 06/03/98; Moises
Lipnik - 25 a 29/05/98; Moises Lipinik - 10 a
14/08/08/98; Moisés Lipinik - 12 a 16/10/98; Moisés
Lipinik - 26/10 a 09/11/98; Moisés Bennesby - 13 a
17/04/98; Moisés Bennesby - 03 a 06/11/98; Moisés
Bennesby - 27/10/98; Murilo Domingo - 26 a
29/10/98; Murilo Domingos - 06 a 10/04/98; Murilo
Domingos - 10 e 11/08/98; Murilo Domingos- - 11 a
15/05/98; Murilo Pinheiro - 24/06/98; Murilo Pinheiro
- 13 a 16/10/98; Murilo Pinheiro - 16/06/98; Mussa
Demes - 05 a 07/05/98; Nan Souza - 23 a 27/03/98;
Neif Jabur - 07 a 08/04/98; Neif Jabur - 19 a
28/05/98; Neif Jabur - 06 e 13/05/98; Neif Jabur 
23/06 a 02/07/98; Neif Jabur - 04,10 a 12/03/98; Neif
Jabur - 11 a 13/08/98; Neiva Moreira - 01 a
03/07/98; Neiva Moreira - 12 a 30/06/98; Neiva
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Moreira - 01a 30/08/98; Nelson Harter - 24/11/98;
Nelson- Meurer - 10 a 20/08/98; Nelson Meurer 
25/05 a 08/06/98; Nelson Otoch - 09 a 14/11/98;
Nelson Otoch; Nelson Otoch - 19 a 23/05/98; Neuto
de Conto - 07 a 09/04/98; Neuto de Conto - 15 a
30/03/98; Nicias Ribeiro - 03, 04 e 10/03/98; Nicias
Ribeiro - 12/08/98; Nicias Ribeiro - 10 a 12105/98;
Nicias Ribeiro - 17/03 a 09/04/98; Nicias Ribeiro 
19 a 20/05/98; Nicias Ribeiro - 02,04, 16 a 18/06/98;
Nilton Baino - 04/11/98; Olávio Silva Rocha - 11 e
12/08/98; Oscar Goldoni - 30803 a 26/04/98; Os
mânio Pereira - 01 a 08/04/98, Osmar Leitão - 21 a
30/06/98; Osmir Lima - 26 a 30/10/98; Osmir Lima 
10 a 15/08/98; Osvaldo Coelho - 11 a 16/08/98; Os
valdo Reis - 03 a 05108198; Osvaldo Reis - 13 a
19f()4,.98; Paulo Cordeiro - 05 a 11/04198; Paulo Uma 
05105198; Paulo Uma - 16 a 18/06198; Paulo Lima 
24/03198; Paulo Uma - 11/11198; Paulo Uma - 19 e
26'05JOO; Paulo l'vbt.J'OO - 01,{)493; Paub RitzeI - 27 a
2911 QI98; Paulo Ritzel - 16 a 1810093; PinenteI Gomes 
24/03/98; Pimentel Gomes - 24 a 26/11/98; Pinheiro
Landim - 12 e 18/03/98 e 02/04/98; Raimundo San
tos - 08 a 22/06/98; Raimundo Santos - 29/03 a
03/04/98; Raquel Capiberibe - 04 a 08/05/98;
Raquel Capiberibe - 03 a 14/11/98; Raul Bélem 
16,24 e 30/06 e 01/07/98; Raul Belém - 01 a
30/04/98; Raul Belém - 05 a 10/06/98; Raul Belém
17,18,24 e 31/03/98; Regina Uno...,. 17 e 18/11/98;
Regina Uno - 31/03 a 02/04/98; Regina Uno 
19/11/98; Regina Uno - 26 a 28/05/98; Remi Trinta
11 a 22105/98; Remi Trinta - 13/10 a 16/10/98; Remi
Trinta - 06 a 09/04/98; Remi Trinta - 16 a 20/03/98;
Rimi Trinta - 10 a 14/08/98; Renato Johnsson - 27 a
29/10/98; Renato Johnsson - 24/06/98; Ricardo
Izar - 07, 08 e 30/04/98; Ricardo Rique - 21/09
a 05/11/98; Ricardo Rique - 20 a 21/05/98; Robério
Araújo - 01 e 02/10/97; Robério Araújo - 02 a
09/12197; Roberto Fontes - 13 a 14/10/98; Roberto
Fontes - 07,08 e 15/04/98; Roberto Fontes 
12105/98; Roberto Jefferson - 09 a 15/08/98;
Roberto Jeffersson - 12 e 16/10/98; Robertp Pessoa
- 07 e 08/04/98; Roberto Pessoa - 12 e 19/05/98;
Roberto Rocha - 07,08 e 15/04/98; Roberto Rocha
11 a 13/08/98; Roberto Rocha - 02/04/98; Roland
Lavigne - 07 a 15/05/98; Roland Lavingne - 07 e
08/05/98; Romel Anizia Jorge - 10 a 19 e 19 a
25/10/98; Ronald Perim - 16/06/98; Rubns Consac 
02,16,24 e 30/06/98; Rubns Cosac - 11/02198; 03 e
04/03; à 04/04/98 e 27 a 29/10/98; Rubens Cosac 
06 a 09/04/98; Rubens Cosac - 29 e 30/04 
19,20,26 e 27/05/98; Rubens Cosac -10 a 14/08/98;
Salomão Cruz - 28 a 30/04/98; Salomão Cruz - 12 a

16/10/98; Salomão Cruz - 06 a 10/04/98; Salomão
Cruz - 11 e 12111/98; Sandra Starling - 06 a
14/04/98; Sandra Starling - 06 a 14/04/98; Sandra
Starling - 04 a 18/05/98; Sandra Starling - 18/05/98
a 01/06/98; Silas Brasileiro - 16 a 20/11/98; Silvio
Pessoa - 10 a 17/10/98; Simão Sessim - 22 a
26/06/98; Talvane Alburquerqe - 07/05/98; Talvane
Albuquerque - 31/03/98; Talvane Albuquerque 
16/06/98;Taltvane Albuquerque - 29 a 30/04/98; Tal
vane Albuquerque - 27/108 a 25111/98; Talvane Albu
querque - 13 e 14/10/98; Talvane Albuquerque 
12/05,098; TaJvane Albuquerque -19106 a 18107198; Teima de
Souza - 23IQ3 a Q6/04,t98; Teima de Souza - 3OIt>4IOO;
Telden Santiago - 02 a Q41()EWB; lilden~ - 23m a
Q6{)4{98; TeimadeSouza-3m4,98; lilden Santiago - 02 a
04/06/98; TtIen Santago -1210398; Udsa1 Ba1deia - 18 e
24103 e 0810598; LJc.lsoo Bandeira - 11/02, 12/03,
07/04/98; Ushitaro Kamia - 19/05, 16/06, 18/06 e
24/06/98 Ushitaro Kamia - 02, 29 e 30/04/98; Ushi
taro Kamia - 04/06/98; Ushitaro Kamia - 05/06/98;
Valceci Oliveira - 11 e 12/08/98; Vanessa Felippe 
25/03/98; Vanessa Felippe - 05 e 10/11/98; Vanesse
Felippe - 29 e 30/04/98; Vanessa Felippe - 07 e
08/04/98; Vanessa Felippe - 26/03 a 02/04/98;
Vicente Cascione - 03 a 17/11/98; Vicente Cascione
- 19 a 26/05/98; Vicente Cascione - 29 e 30/04/98;
Wagner Rossi -19 a 21/05/98; Wagner Rossi - 02 e
03/04/98; Wagner Rossi - 11 a 18/10/98; Welinton
Fagundes - 11/05198; Welíton Fagundes - 31/03198 a
04/04/98; Wigberto Tartuce - 24 e 25/03/98; Wilson
Campos 01 e 02/04/98. 02 a 04/06/98; Wilson Cam
pos - 22 e 29101198, 17, 18, 19e 31103198; WISIon Campos
- 16 A 24/06/98; Wilson Ciganachi - 27 a 30/10/98;
Zila Bezerra - 07 e 08104198. b) Afastamento do País 
Em atendimento ao art. 228 do Regimento Interno:
(Deputado - Período): Ayref> da Cunha - 30-6 a 17
7-98; Ayres da Cunha - 25·5 a 2-6-98; Ayres da
Cunha - 13 e 14-10-98; Ayres da Cunha - 23 a 26
6-98; Alberto Goldman - 26-10 a 2-11/98; Dilso
Sperafico - 27 a 30-3-98; Dilson Sperafico - 15 a
17-5-98; Dilson Sperafico - 27-10 a 3-11-98; Esther
Grossi - 15 a 22-7-98; Eyurico Miranda - 15 a 25-6
98; Hugo Biehel- 21 a 25-10-98; Jairo Carneiro -19
a 27-10-98; Luciano Castro - 24-7 a 2-8-98; Marcus
Vicente - 3 a 7-4-98; Marcus Vicente - 3 a 7-1-98;
Maria da Conceição Tavares - 4 - a 13-4-98; Maria
da Conceição Tavares - 20-5 a 10-6-98; Maria da
Conceição Tavares - 20 a 26-9-98; Miro Teiveira -7 a
13-4-98; Odacir Klein - 20-6-98; Odacir Klein - 20-9-98;
Paulo Delgado - 21 a 23-5-98; Paulo Delgado -19 a 24
10-98; Roberto Campos - 17 a 23-10-98; Roberto
Pessoa - 7 a 15-10-98; Sandra Starling - 7 a 14-4-98. c)
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Justificativa de Faltas - Em atendimento ao art. 235,
Inciso 111 do Regimetno Interno. L1P. (Deputado 
Período): Ayres da Cunha - 25-5 a 2-6-98; Ayres da
Cunha - 10 a 12-11-98; Ayres da Cunha - 23 a 26
98; Ayres da Cunha - 30-6 a 2-7-98; Francisco Dor
nelles - 6-4 a 27-4-98;Marconi Perillo - 11-8 a 8-11
98; Maria da Conceição Tavares - 2 a 4-6-98; Maria
da Conceição Tavares - 12-5 a 28-5-98; Osvaldo
Reis - 6-8 a 1-12-98." Solicitando a palavra o Sen
hor Diretor-Geral relata os seguintes processos com
pareceres dos órgãos técnicos da Casa: 1) Processo
s/n2 PRÓ-SAÚDE, "Tenhjo a honra de apresentar a
Vossa Excelência a inclusa de Ato da Mesa que al
tera o Regulamento do Programa de Assistência à
Saúde - PRÓ-SAÚDE, estendendo os benefícios
desse Programa aos Deputados aposentados e re
spectivos pensionistas, vinculados ao Plano de
Seguridade Social dos Congressistas, nos termos da
Lei n2 9.506/97." A Mesa resolve aprovar a proposta
supra e, em conseqüência, baixa o Ato da Mesa n2

112, de 1998, que "altera o Ato da Mesa n2 97, de
1998, e dá outras providências", publicado ao final
da ata; 2) Processo n2 119.472/98.Função comis
sionada."Cuida-se, neste expediente, de minuta de
Ato da Mesa, encaminhada pela Diretoria Adminis
trativa e pelo Departamento de Pessoal, que "Dispõe
sobre a transformação e criaçaõ de funções comis
sionadas e dá outras providências. "A presente pro
posta alcança os servidores integrantes da Coorde
nação de Pagamento do Pessoal, do Departamento
de Pessoal, e é mais uma etapa a se realizar no mo
mento em que se consolida gradativamente a
reestruturação administrativa dos órgãos da Casa,
precnizada na Resolução n2 28, de 1998." A Mesa
delibera pela aprovação do processo supra e, em
conseqüência, baixa o Ato da Mesa n2 113, de 1998,
que "dispõe sobre a transformação e criação de
funções comissionadas e dá outras providências".
Em continuação, o Senhor Diretor-Geral retoma com
a proposta do Senhor Deputado Efraim Morais, 49.
Secretário, referente à desocupação antecipada do
imóvel funcional pelo parlamentar não reeleito, apre
sentada em reunião anterior - 26-11-98, expondo
seu parecer técnico nos seguintes termos: "Con
forme levantamento feito pela Cóordenação de Habi
tação, há 126 senhores deputados que ocupam
apartamentos funcionais e que não foram reelei
tos.Como a Câmara dos Deputados dispõe de ap
enas 432 apartamentos funcionais para atendimento
aos 513 parlamentares, necessário se faz que esta
Casa adote mecanismos, com urgência, para que. as
referidas 126 unidades residenciais sejam

preparadas para os novos deputados, como por ex
emplo, conferência minuciosa de todos os bens per
tencentes a cada unidade residencial, compra de
móveis e eletrodomésticos que estiverem em falta, e
reforma geral quando se fizer necessário e for con
statado nas vistorias. Assim sendo, visando acelerar e
facilitar a adoção dessas providências, submeto à supe
rior considerção de Vossa Excelência proposta de que
seja autorizado o pagamento de meia ajuda de custo
no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) ao depu
tado que entregar o apartamento funcional à Quarta
Secretari ou à Coordenação de Habitação, entre 16
e 31-12-98, impreterivelment Debatido o assunto, a
Mesa resolve, considerando a praxe da Casa (De
cisões da Mesa dos dias 11-10-90 e 19-10-94),
autorizar o pagamento de meia ajuda-de-custo no
valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) ao deputado
não reeleito que entregar o apartamento funcional à
Quarta-Secretari ou à Coordenação de Habitação
até 31-12-98, impreterivelment Nada mais havendo
a tratar, às 12:00 horas, o Senhor Presidente declara
encerrada a presente reunião. E, para constar eu,
Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que,
após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. - Michel Temer, Presidente.

ATO DA MESA N2 112, DE 1998

Altera o Ato da Mesa n2 97, de 1998, e
dá outras providências.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições, resolve:

Art. 12 Os Deputados aposentados pelo PLano
de Seguridade Social dos Congressistas, nos termos
da Lei n2 9.506/97, poderão inscrever-se no Pro
grama de Assistência à Saúde - Pró-Saúde, de
acordo com o estabelecido pelo art. 12 do Ato da
Mesa 97, de 1998, e seus parágrafos.

Parágrafo único. O disposto no caput deste ar
tigo estende-se aos pensionistas titulares vinculados
ao PLano de Seguridade Social dos Congressistas,
obedecidos os ditames do parágrafo único do art. 59.
do Regulamento do Pró-Saúde.

Art. 22 O Conselho Diretor do Pró-Saúde
baixará as normas decorrentes da aplicação deste
Ato.

Art. 32 Este Ato entra em vigor em 12 de fev
ereiro de 1999.

Sala de Reuniões, 3 de dezembro. de 1998. 
Michel Temer, Presidente.

Justificação

Com a extinçã9 do Instituto de Previdência aos
Congressistas - IPC, cuja liquidação dar-se-á em 12



N!! SITUAÇÃOATUAL N!! SITUAÇÃOPROPOSTA
Denominação I \ Denominação

1 Chefe da seção de ' 1 Chefe da Seção de
Pagamento de Pagamento de
Deputados - J:=C-OS Deputados - FC-06

1 Chefe da Seção de 1 Chefe da Seção de
Pagamento de Pagamento de
Pessoal Estatutário - Pessoal Estatutário -
FC-OS FC-06

1 Chefe do Serviço de 1 Chefe do. Serviço de
Pagamento do Pagamento do
Pessoal Trabalhista - Pessoal ITrabalhista -
FC-OS FC-06

1 Chefe da Seção de. 1 Chefe do Serviço de
Pagamento de Pagamento de
Inativos - FC-05 Inativos - FC-06

1 Chefe da Seção de 1 Chefe do Serviço de
Pagamento de Pagamento de
Pensionistas - FC-OS Pensionistas - FC-06

'.
1 Chefe da Seção de 1 Chefe do Serviço de

Pagamento de Pagamento de
Aposentadorias Aposentadorias
Parlamentares - FC- Parlamentares - FC-
OS 06

1 Chefe da Seção de 1 Chefe da Seção de
Pagamento de Pagamento de
Pensões - FC-OS pensões - FC-05

22 Encarregado do Setor 28 Técnico de Controle e
de Controle e Execução do
Execução - FC-04 Pagamento do Pessoal

-Fe-D5

06 Encarregado do Setor
de Pagamento do
Pessoal - FC-04

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições, resolve:

Art. 12 Ficam transformadas, na forma do An
exo, as funções comissionadas de que tratam as
Resoluções no!! 7, de 27-6-75; n2 37, de 2-12-82; n.!!
37, de 24-10-83, todas com a nova redação dada
pela Resolução n!1 65, de 25-10-84; as funções
transformadas pelo art. 32 do Ato da Mesa n2 15, de
26-5-87 e as funções criadas pelo Ato da Mesa n.!!
79, de 12-2-98, alterando-se, em conseqüência, o
Anexo da referida Resolução n2 7, de 27-6-75.
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de fevereiro de 1999, foi criado o Plano de Seguri- Parágrafo único. As funções referidas no caput
dade Social dos Congressistas, nos termos da Lei n.!! deste artigo passam a integrar a estrutura ádminis-
9.506/97. Assim, os antigos segurados daquele Insti- trativa da Coordenação de Pagamento do Pessoal.
tuto continuarão a ser assistidos, no âmbito da Art. 2.!! Ficam criadas, na Coordenação de Pa-
Câmara dos Deputados, por órgão específico do De- gamento do Pessoal, 6 (seis) funções comis-
partamento de Pessoal na concessão e manutenção sionadas de Técnico de Controle e Ex~cução de Pa-
das respectivas pensões. gamento do Pessoal, Nivel FC-05.

Além de conceder pensões aos Congressistas, o Art. 32 As de~pesas decorrentes da aplicação
IPC concedia, também, auxílio-doença, mediante res- deste Ato correrão à ~onta das dotações orçamen-

tárias da Câmara dos Deputados.
sarcimento aos seus segurados de despesas decor- Art. 42 Este Ato entra en vigor na data de sua
rentes de atendimento médio-hospitalar e de exames publicação.
complementares de diagnóstico. No obstante o am- Art. S.!! Revogam-se as disposições em contrário.
paro pela referida lei da manutenção e concessão das
pensões, o auxílio doença foi extinguido. Sala de Reuniões, 3 de dezembro de 1998. -

Recentemente, o Ato da Mesa n.!! 97/98, facultou Michel Temer, Presidente.
ao Deputado Federal, no exercício do mandato, in- ATO DA MESA N.!! 113, DE 1998
screer-se e aos seus dependentes no Programa de ANEXO
Assistência à Saúde - Pró-Saúde, que, instituído pelo
Ato da Mesa n.!! 72193, vem proporcionando assistência
médica complementar aos servidores ativos', inativos e
pensionistas da Câmara dos Deputados.

Dentro desse contexto, nada mais justo do que
estender, também, aos Deputados aposentados e
seus dependentesm bem como aos respectivos pen
sionistas, todos vinculados ao Plano de Seguridade
Social dos Congressistas, a faculdade de se in
screverem no Pró-Saúde, mediante alteração do Ato
da Mesa 97/98, a partir da data de liquidação do IPC.

A alteração proposta, à vista da assunção pela
Câmara dos Deputados dos segurados do IPC edo
caráter associativista de que se reveste o Pró-Saúde,
é legítima, pois somente coloca à disposição dos segu
rados do Plano de Seguridade Social um Programa de
Saúde do qual já participam Parlamentares, servidores
ativos e inativos, e pensionistas desta Casa.

Dispõe sobre a transformação e
criação de funções comissionadas e dá
outras providências.

;

ATO DA MESA N2 113, DE 1998



18774 Sábado 1 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Maio de 1999

Justificação

A Coordenação de Pagamento do Pessoal
através de requerimento subscrito por todos os seu~
servidores e com a ciência de seu Diretor, expõe
várias considerações que embasam o presente
pedido de transformação e criação de funções
comissionadas daquela Coordenação.

As afirmativas de que "em função dos vultosos
valores que lidam, diariamente, e da complexidade
dos serviços relacionados com a folha de pa
gamento,...", "o grau de. dificuldade dos trabalhos
principalmente pelas freqüentes alterações nas legi~
lações pertinentes...", "que esta Coordenação ab
sorveu os serviços de pagamento do auxílio-alimen
tação...", que "a própria natureza dos trabalhos que,
por si só, exige um esmerado cuidado no que con
cerne à discrição e ao sigilo", etc., são suficientes
para certificar-se da necessidade de uma remu
neração condizente com as tarefas desenvolvidas
naquele importante setor administrativo desta Casa.

E certo que pela atual compensação financeira,
representada pelas atuais funções comissionadas
para as quais foram designados, existem várias
outras correlações que entretanto não refletem o
mesmo grau de complexidade das tarefas, fato esse
também desestimulador a outros servidores, igual
mente capazes, que poderiam numa eventualidade
servir condignamente à Coordenação de Pagamento
do Pessoal, ao contrário, só não provocam o seu es
vaziamento voluntário por contar aquela Coorde
nação com servidores plenamente identificados com
seus respectivos ofícios.

MESA

-r- sessão Legislativa Extraordinária da 5()l! Legislatura
Ata da 3í! Reunião Extraordinária da Mesa,

realizada em 5-1-99

Aos cinco dias do mês de janeiro de hum mil
novecentos e noventa e nove, às 16:30 horas,
reúne-se, extraordinariamente, na Sala de Reuniões
do Espaço Cultural, a Mesa da Câmara dos Depu
tados, sob a Presidência do Senhor Deputado
Michel Temer, Presidente. Presentes os Senhores
Deputados Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente
Severino Cavalcanti, 22 Vice-Presidente, Nelso~
Trad, 22 Secretário, e Efraim Morais, 4.l! Secretário.
Ausentes, por motivo justificado, os Senhores Depu
tados Ubiratan Aguiar, 12 Secretário, e Paulo Paim,
32 Scretário. Havendo número legal, o Senhor Presi
dente, Deputado Michel Temer, dando início à re
união, diz que o seu objetivo será o de examinar,
dentro da competência da Mesa, o brutal assasinato

d~ ex-colega, Deputada Ceci Cunha, uma vez que
nao deva este Colegiado silenciar-se sobre o ocor
rido. Relata que, em 29 de dezembro de 1998, a
Deputada Maria Laura apresentou Requerimento
junto à Mesa nos termos a seguir:"REQUERI
MENTa n2 4, de 29 de dezembro de 1998. Da Sr'
Maria Laura. Solicita encaminhamento à Correge
doria e Procuradoria Parlamenta~ de requerimento
de providências em face da ocorrência narrada. Ex
celentíssimo Senhor Presidente, Tendo em vista as
atribuições previstas pela Resolução n2 3, de 1990
CN, e com fulcro nas disposições Regimentais atinen
tes à espécie, trata o presente de requerimento de en
caminhamento à Córregedoria Parlamentar de solicitação
de prGvidências em face da ocorrência a seguir narrada: 1
Consoante amplamente noticiado pela imprensa na
cional, figura como principal suspeito de crime de
homicídio perpetrado contra Ceci Cunha (PSDB-AL), o atual
Deputado Talvane Albuquerque (PFL-AL), benefi
ciário direto da vacância então observada junto à
Câmara dos Deputados, posto que suplente da
vítima; 11 - Agravou-se sensivelmente tal situação a
declaração do Deputado Augusto Farias (PFL-AL)
de que teria sido ameaçado de morte pelo mesmo
parlamentar retro-citado; 111 - Não obstante tal fato
insira-se no rol das atribuições da polícia civil Min
istério Público e Judiciário, é inegável que,' dada
suas peculiaridades, diga respeito· à imagem do
Congresso Nacional e à conduta de um de seus inte
grantes flagrantemente incompatível com o exercício da
atividade parlamentar, além das prerrogativas incritas no
artigo 53, § 32 da Constituição Federal. e artigo 248 do
Regimento Intemo da Câmara dos Deputados; IV 
Nestes termos, solicita-se encaminhamento de provo
cação à Corregedoria (investigação da conduta) e Pro
curadoria Parlamentar (prerrogativa da Câmara dos
Deputados para resolver sobre a eventual prisão e for
mação de culpa) para que, no âmbito de suas
atribuições, manifestem o interesse dessa Casa nas
conseqüências dos fatos noticiados:" Em con
tinuação, o.Senhor Presidente cita que o Ministro de
Estado da Justiça, Senador Renan Calheiros, jun
tamente com o Deputado Augusto Farias e o
Senador Teotônio Vilela, entregarão amanhã às 11
horas uma presumível fita gravada e eventuais docu
mentos adicionais. Acha que é preciso iniciar com a
instauração de uma sindicância para Se apurar even
tual quebra de decoro parlamentar. Discutido o as
sunto, a Mesa decide, por unanimidade, pela adoção
dos procedimentos, que vão detalhados na seguinte
nota: "NOTA DA MESA DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS.A Mesa da Câmara dos Deputados, reunida
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hoje, ainda estarrecida e abalada pelo brutal assass
inato da colega, Ceci Cunha, deliberou: 1. incluir na
pauta da convocação extraordinária o exame de pro
cedimentos necessárfos à apuração dos acon
tecimentos relacionados ao assassinato da Depu
tada Ceci Cunha, no que diz respeito ao possível en
volvimento de parlamentares (quebra de decoro par
lamentar); 2. oficiar ao senhor Deputado Augusto
Farias, para que imediatamente faça chegar à Corre
gedoria da CD as gravações que alega possuir so
bre o caso objeto desta reunião; 3. Tão logo o con
teúdo destas gravações cheguem ao conhecimento
da Mesa Diretora, esta se reunirá, de imediato, para
o exame dos procedimentos cabíveis à apuração de
responsabilidades. "Prosseguindo, o Senhor ~ Se
cretário, Deputado Efraim Morais, comenta sobre o
caso do Deputado Francisco Domelles, atual Ministro do
Trabalho e Emprego, em que o mesmo continua rece
bendo auxilio-moradia. O Senhor Diretor-Geral explica
que nos casos em que o Deputado faz a opção pela re
muneração do'mandato, prevista no art. 56, inciso I, § 32
da Constituição Federal, o procedimento adotado tem
sido pelo pagamento. Em continuação, o Senhor
Deputado Efraim Morais solicita apreciação da Mesa
no sentido de prorrogar o prazo da decisão tomada
na reunião de 03/12/98 a propósito da autorização
para pagamento da meia ajuda-de-custo no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais) ao Deputado não
reeleito que entregar o apartamento funcional à
Quarta-Secretaria ou à Coordenação de Habitação
até 31/12198. Após exposição de motivos do Senhor 4.2
Secretário, a Mesa resolve dilatar o prazo de entrega
até o dia 12/01/99, impreterivelmente. Nada mais
havendo a tratar, às 18:00 horas, o Senhor Presi
dente declara encerrada a presente reunião. E, para
constar, eu ,Secretário-Geral da Mesa, lavrei a
presente ata que, após assinada pelo Senhor Presi
dente, vai à publicação. - Michel Temer, Presidente.

MESA

-pSessão Legislativa Extraordinária da 5()l! Legislattn
Ata da 4l! Reunião Extraordinária da Mesa,

realizada em 6-1-99

Aos seis dias do mês de janeiro de hum mil
novecentos e noventa e nove, às 11 :40 horas,
reúne-se, no gabinete da Presidência, a Mesa da
Câmara dos Deputados, sob a Presidência do Sen
hor Deputado Michel Temer, Presidente. Presentes
os Senhores Deputados Heráclito Fortes, 12 Vice
Presidente, Severino Cavalcanti, 22 Vice-Presidente,
Ubiratan Aguiar, 12 Secretário, Nelson Trad, 2~ Se
cr-etário; Paulo Paim, 32 Secretário, Luciano Castro,

4.2 Suplente de Secretário, Augusto Farias, e Robson
Tuma. Ausente, por motivo justificado, o Senhor
Deputado Efraim Morais, 4.2 Secretário. Havendo
número legal, o Senhor Presidente, Deputado Michel
Temer, declara aberta a reunião, concedendo a
palavra ao Senhor Deputado Aug'usto Farias, que
apresenta a fita contendo ligações que com
provariam o relacionamento do Deputado Talvane
Albuquerque com um pistoleiro de alcunha "Chapéu
de Couro". Após se ouvir a fita, o Senhor Deputado
Severino Cavalcanti, 2~ Vice-Presidente, comunica
ter sido informado de que o Deputado Talvane Albu
querque renunciará ao mandato. Com. a palavra, o
Senhor Deputado Heráclito Fortes, 1.2 Vice-Presi
dente, sugere que, mesmo renunciando, tenha
seqüência a sindicância tendo em vista a possibili
dade de sua posse em 1~2-99, em novo mandato,
no lugar da ex-Deputada Ceci Cunha. O Senhor
Presidente sugere criar uma Comissão de Sindicân
cia 'com esta finalidade, para acompanhar o in
quérito, levantar eventuais novas provas para trazer
à Mesa, em data posterior, relatório do que apurou.
Prosseguindo, o Senhor Deputado Nelson Trad, 22

Secretário, acha que a fita em si não autoriza a aber
tura de processq. Não reconhece o Deputado Augusto
como interlocutor válido neste caso. Duvida que hoje a
Polícia Federal tenha elementos de convicção ou in
quérito concluído para mandar para o Ministério
Público. Acha que há um relacionamento promís
cuo de colegas com pistoleiros. E, ademais, que se
deva, antes de instaurar inquérito, proceder à perícia
da fita. Discutido o assunto, a Mesa decide constituir
Comissão de Sindicância para, no prazo de 15
(quinze) dias, apurar os fatos que envolvem o
assssinato da Deputada Ceci Cunha para ver se
houve quebra de decoro parlamentar. Tomando a
palavra, o Senhor Deputado Heráclito Fortes pede
que se registre em ata.que, em telefonema,. o Depu
tado Talvane Albuquerque manifestou a 'intenção de
renunciar. E que, minutos depois, em outro tele
fonema, disse tlue não mais renunciaria. Concluindo
a reunião, a Mesa resolve baixar o Ato da Mesa n2

114, de 1999, que vai publicado ao final da ata.
Nada mais havendo a tratar, às 13:00 horas, o Sen
hor Presidente declara encerrada a presente re
união. E, para constar, eu , Secretário-Geral da
Mesa, lavrei a presente ata que, após assinada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação. - Michel Te
mer, Presidente.

ATO DA MESA N2 114, DE 1999

A Mesa da Câmara dos. Deputados, no uso de
sua atribuições resolve constituir Comissão de Sin-
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7! sessão Lenislativa Extraordinária da 5()!! Legislatura
Ata da 5~ Reunião Extraordinária da Mesa,

realizada em 27-01-99

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de hum
mil novecentos e noventa e nove, às 09:00 horas,
reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural,
a Mesa da Gâmara dos Deputados, sob a Presidên
cia do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente.
Presentes os Senhores Deputados Heráclito Fortes,
12 Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 22 Vice
Presidente, Ubiratan Aguiar, 1.9. Secretário, Nelson
Trad, 2.2 Secretário, Paulo Paim, 32 Secretário,
Efraim Morais, 4.1! Secretário, e Zé Gomes da Rocha,
32 Suplente ele Secretário. Havendo número legal, o
Senhor Presidente, Deputado Michel Temer, declara
abertos os trabalhos, antes, convidando todos a as
sistir a apre:sentação de partes do CD ROM da
Câmara dos Deputados, elaborado pelo Centro de
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, a ser
distribuído a todos os Deputados Federais com o
objetivo de abordar as atividades do Poder Legisla
tivo, sua estrutura e seu funcionamento. I - PAUTA
DO SENHOH PRESIDENTE. A Mesa resolve ratifi
car os despachos favoráveis ad referendum da
Mesa, profe'ridos pelo Senhor Presidente nos
seguintes expedientes: a) Reembolso de despesas
médico-hospitalares: 1) Processo n.9. 2.904/98, de in
teresse do Deputado Herculano Anghinetti; 2) Proc
esso n.9. 6.64·4/98, de interesse do Deputado José
Priante; 3) Processo n.9. 9.857/98 de interesse do
Deputado José Priante; 4) Processo n2 18.820/98,
de interesse do Deputado João Paulo Cunha; 5)
Processo n.!! 24.033/98, de interesse do Deputado
Etevaldo Grassi de Menezes; 6), Processo n2

25.446198, ele interesse do Deputado Geovanni
Queiroz; 7)Processo n2 25.819/98, de interesse do
Deputado Ricardo Rique; 8) Processo n.!! 26.585/98,
de interesse do Deputado Claudio Cajado; 9)
Processo n~l 28.855/98, de interesse do Deputado
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dicância, composta pelos Deputados, SEVERINO Roberto Pessoa 10)Processo n9. 28.887/98 de inter-
CAVALCANTI, 2.!! VICE-PRESIDNTE e Corregedor, esse do Deputado Luiz Fernando; 11 )Processo
ROBSON TUMA, YEDA CRUSIUS, SIMARA EL- n.!! 29.000/98, de interesse do Deputado Odílio Bal-
LERY, Luís EDUARDO GREENHALGH e binotti; 12) Processo n2 29.240/98, de interesse
RIOBERTO .JEFFERSON, para, sob a presidênica do Deputado Antônio dos Santos; 13) ,Proc-
do primeiro, no prazo de 15 (quinze) dias, apresen- esso n2 29.290/98, de interesse do Deputado Alvaro
tarem relatório sobre os fatos relacionados ao assassi- Valle; 14) Processo n2 29.321/98, de interesse do
nato da Deputada CECI CUNHA, com vistas a verifi- Deputado Pimentel Gomes ; 15) Processo n9.
car se houve quebra do decoro parlamentar. 29.549/98, de interesse do Deputado Augusto

Sala de Fteuniões, 6 de janeiro de 1999. - Deputado Nardes; 16)processo n9. 29.571/98, de interesse do
Michel Temel', Presidente da Câmara dos Deputados. Deputado Nilton Biano; 17) Processo n.!! 29.823/98,

de interesse do Deputado Carlos Alberto; 18) Proc
esso n.9. 30.076/98, de interesse da Deputada Maria
Laura; 19)Processo n2 31.047/98, de interesse do
Deputado Antônio Joaquim de Araújo; 20) Processo
n.!! 31.098/98, de interesse do Deputado Carlos Al
berto; 21) Processo n2 31.157/98, de interesse do
Deputado Freire Júnior; 22)Processo n.!! 31.160/98,
de interesse do Deputado José Janene; 23) Proc
esso n.!! 31.395/98, de interesse do Deputado Hugo
Rodrigues; 24)Processo n.!! 31.575/98, de interesse
do Deputado Jaime Martins; 25); Processo n.!!
31.605/98, de interesse do Deputado Danilo de Cas
tro; 26) Processo n2 31.636/98, de interesse do
Deputado Álvaro Valle; 27) Processo n.9. 31.652/98,
de interesse da Deputada Marta Suplicy; 28) Proc
esso n.9. 31.810/98, de interesse do Deputado As
drúbal Bentes; 29) Processo n.!! 31.883/98, de inter
esse do Deputado Alberto Silva; 30) Processo n.!!
31.915/98, de interesse do Deputado Hélio Rosas;
31) Processo n.9. 112.550/98, de interesse do De pu
tado Carlos Alberto; 32) Processo n.!!
114.885/98, de interesse do Deputado Jurandir
Paixão; 33) Processo n.9. 118.715/98, de inter
es s e do Deputado Nelson Otoch; 34) Proc
esso n.!! 120.945/98, de interesse do Deputado João
Paulo Cunha; 35) Processo n.!! 121.045/98, de inter
esse do Deputado Gastão.Vieira; 36) Processo n.9.
121.271/98, de interesse do Deputado Silas
Brasileiro; 37) Processo n.!! 121.522/98, de interesse
do Deputado Franco Montoro; 38) Processo n.9.
121.569/98, de interesse da Deputada Maria da Con
ceição Tavares; 39) Processo n.9. 121.920/98, de inter
esse da Deputada Maria da Conceição Tavares; 40)
Processo n.9. 121.965/98, de interesse do Depu
tado José Rezende; 41)Processo n.9. 122.088/98,
de interesse da Deputada Maria Elvira; 42) Proc
esso n.9. 122.119/98, de interesse do Deputado
Rogério Silva; 43) Processo n.9. 122.910/98, de inter
esse da Deputada Maria da Conceição Tavares; 44)
Processo nSl 123.399/98, de interesse do Deputado
Waldomiro Fioravante; 45) Processo n.!! 12.883/98,



Maio de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 1 18777

de interesse do Deputado Adauto Pereira Lima; 46)
Processo n2 123.982/98, de interesse do Deputado
João Paulo Cunha; 47)Processo n2 124.043/98, de
interesse do Deputado Moisés Bennesby; 48) Proc
esso n2 124.129/98, de interesse do Deputado Ushi
taro Kamia; 49) Processo n2 124.440/98, de inter
esse do Deputado João Paulo Cunha; 50) Processo
n2 124.445/98, de interesse do Deputado Sílvio
Torres; 51) Processo n2 124.652/98, de interesse
do Deputado Nilmário Miranda; 52) Processo n2

124.853/98, de interesse do Deputado Fernando
Lyra; 53) Processo n2 124.972/98, de interesse do
Deputado José Rezende; 54) Processo n2

125.162/98, de interesse do Deputado NeIsa1 Otoch;
55) Processo n2 100.223/99, de interesse do Depu
tado Silvio Torres 56) Processo n2 100.531/99, de in
teresse do Deputado Roberto Pessoa; 57) Proc
esso n2 100.589/99, de interesse do Deputado Ushi
taro Kamia; 58) Processo n2 100.594/99, de inter
esse do Deputado Ushitaro Kamia 59) Processo n2
101.145199, de interesse do Deputado João Paulo
Cunha. b)Processo n2 27.944/94, e anexos. Prorro
gação de cessão da servidora Rosemeri Ricken
Wanderlinde, ponto n25.591, para, nas mesmas con
dições anteriores, continuar prestando srviço ao
Senado Federal, no gabinete do Senador Geraldo
Melo, até 31/12/99. c) Requerimento de Infor
mações: 1) 02 4.016/98. Deputado WELlNTON
FAGUNDES. Solicita informação ao Ministério da
Aeronáutica sobre o detalhamento da destinação
dos recursos de que tratam a Lei nl1 8.399 e as Por
tarias n2 1.047 e 778, que institui o Programa Fed
eral de Auxílio a Aeroportos - PROFAA - e aprovou
o Plano Biaunual de Investimento do referido pro
grama; 2) n2 4017/98. JOSÉ PINOTTI. Solicita infor
mações ao Ministério da Saúde sobre a importação
de hemoderivados e da capacidade de tais medi
camentos pela rede de hemocentros; 3) nl1 4.018/98.
CARLOS APOLlNÁRIO. Solicita informações ao
Ministério de Minas e Energia sobre reportagem
publicada com o título "Teles podem alugar lin
has de transmissão da ELETROBRÁS"; 4) n2

4.019/98.MARIA VALADÃO. Solicita informações
ao Ministério da Saúde sobre ex-diretor da
Central de medicamentos (CEME); 5) nS!
4.020/98. FÁBIO FELDMANN. Solicita informações
À Secretaria de Assuntos Estatégicos da Presidên
cia da República sobre relatório de regularidades
cometidas pelo Secretári-executivo do Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal; 6) n2 4.021/98. Deputado TETE
BEZERRA. Solicita informações ao Ministério Ex-

traordinário de Política Fundiária sobre metas fixadas
e resultados obtidos em relação ao programa de re
forma agrária no exercício de 1998; 7) n2 4.022/98.
Deputado INÁCIO ARRUDA. Solicita informações ao
Ministério do Exército sobre o processo de movimen
tação de militares para outras unidades da Fed
eração; 8) n2 4.023/98. Deputado ARRUDA Solicita
informações ao Ministério da Marinha sobre o proceso
de movimentação de militares para outras unidades
da Federação; 9) n2 4.024/98.Deputado INÁCIO AR
RUDA Solicita informações ao Ministério da
Aeronáutica sobre o processo de movimentação de
militares para outras unidades da Federação; 10) n2

4.025/98. Deputado MARCELO BARBJERJ Solicita
informações ao Ministério da Fazenda, através da
Receita Federal, sobre notfcia veiculada pela im
prensa, relativa à liberação do preço de cigarro; 11)
n2 4.026/98. Deputado CUNHA BUENO Solicita in
formações ao Ministério da Fazenda sobre a lib
eração da verba para o Município de Palmital,
Estado de São Paulo, consignada no Orçamento da
União para 1997, rubrica 0704001831714, subpro
jeto 7310, natureza 454072, fonte 100, a t ravés da
Caixa Econômica Federal; 2) n2 4.027/98. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Senhor
Ministro do Planejamento e Orçamento sobre a liberação
da verva para o Município de Palmitel, Estado de São
Paulo, consignada no Orçamento da União para
1997, rubruca 0704001831714, subprojeto 7310,
natureza 454072, fonte 100; 13) n2 4.028/98. Depu
tado MILTON TEMER. Solicita informações ao Min
istério da Fazenda sobre renúcia fiscal decorretne da
Medida Provisória n2 1.604-38, de 1998; 14) n2

4.029/98. Deputado MILTON TEMER. Solicita infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre os bene
fícios fiscais concedos a en1!idades adquirentes de
bancos estadusis; 15) n2 4.030/98. CIDINHA CAM
POS. Solicita informações ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social sobre servidores que men
ciona; 16) n2 4.031/98. Deputado ANTÔNIO DO
VALLE. Solicita informações ao Ministério da Admin
istração Federal e Reforma do Estado sobre o
número e tipos de cargos preenchidos por concurso
ou recrutamento amplo, nas áreas de Psicologia,
Odontologia. e Medicina, em órgãos do Governo
Federal no Estado de Minas Gerais; 17) n2 4.032/98.
AUGUSTO CARVALHO. Solicita informações ao
Ministério da Fazenda sobre a carta de intenções do
Governo brasileiro encaminhada ao Fundo
Monetário Internacional - FMI; 18) n2 4.033/98.
Deputado GIOVANNI QUEIROZ. Solicita informações
ao Ministério dos Transportes sobre a concessão de
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rodovias federais; 19) nl! 4.034/98. Deputado AN
TÔNIO JORGE. Solicita informações ao Ministério
da Previdência e Assistência Social sobre os princi
pais devedores do INSS; 20) nl! 4.035/98. Deputado
ANTÔNIO JORGE. Solicita informações à SUDAM,
sobre financiamentos concedidos pela instituição;
21) n2 4.036/98. Deputado ANTÔNIO JORGE. So
licita informações ao BNDES, sobre financiamentos
ou empréstimos concedidos pela instituição; 22) nl!
4.037/98. GILNEY VIANA. Solicita informações ao
Ministério Extraordinário de Política Fundiária sobre
terras públicas cedidas sob antigos contratos de ar
rendamento com cláusulas resolutivas; 23) nl!
4.038/98. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. So
licita informações ao Ministério da Previdência e As
sistência Social sobre pareceres de concessão de Cer
tificado de Entidades de Fins Filantrópicos; 24) NI!
4.039/98. Deputado ANTÔNIO JORGE. Solicita in
formações ao Ministério da Fazenda sobre ex
dirigentes de instituições vinculadas à Pasta; 25) n2

4.040/98. Deputado ANTÔNIO JORGE. Solicita in
formações ao Ministério do Planejamento e
Orçamento sobre os Presidentes do BNDES, nos
últimos dez anos; 26) n2 4.041/98. COLBERT MAR
TINS. Solicita informações ao Ministério da Pre
vidência e Assistência Social sobre entidades que
receberam Certificado de Entidade Filantrópica, nos
últimos doze meses, concedido pelo Conselho Na
cional de Assistência Social (CNAS); 27) nl!
4.042198. COLBERT MARTINS. Solicita informações
ao Ministério da Justiça sobre entidades que rece
beram Certificado de Entidade Pública nos últimos
doze meses; 28) ni! 4.043/99. Deputado B. S-. So
licita informações ao Ministério de Minas e Energia
sobre aplicação de recursos pela ELETROBRÁS em
projetos da CEPISA - Centrais Elétricas do Piauí
SA, no ano de 1998; 29) nl! 4.044/99. Deputado
PADRE ROQUE. Solicita informações ao Ministério
da Previdência e Assistência Social sobre as enti
dades filantrópicas; 30) nl! 4.045/99. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
da Fazenda sobre finanças concedidas pelo Banco
do Brasil aos adquirentes de empresas do Sistema
TELEBRÁS; 31) n2 4.046/99. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério do Plane
jamento e Orçamento sobre crédito especial de
R$1,6 bilhão para as empresas privatizadas do
Sistema TELEBRÁS; 32) n2 4.047/99. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
das Comunicações sobre crédito especial de R$1,6
bilhão para as empresas privatizadas do Sistema
TELEBRÁS; 33) nl! 4.048/99. Deputado CUNHA

BUENO. Solicita informações ao Ministério das
Comunicações sobre finanças concedidas aos
adquirentes de empresas do Sistema TELEBRÁS;
34) nl! 4.049/99. Deputado JAIR MENEGUELU. So
licita informações .ao Ministério da Previdência e As
sistência Social sobre débitos com o INSS das em
presas concessionárias de serviços públicos; 35) n2

4.050/99. LUCIANO ZICA. Solicita informações ao
Ministério da Ciência e Tecnologia sobre a extinção
da Fundação Centro Tecnológico para Informática;
36) nll4.051/99. Deputado ALDO REBELO. Solicita
informações ao Ministério da Indústria, do Comércio
e do Desenvolvimento sobre atos do Sr. Presidente
do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI
relativos à instituição de Diretrizes de Análise de
Marcas, de Patentes e de Trasferência de Tecnolo
gia; 37) nS! 4.052199. Deputado CUNHA BUENO. So
licita informações ao Ministério das Comunicações
sobre o cumprimento de metas fixadas para a
TELEMS, conforme previsto no processo de privati
zação; 38) nS! 4.053/99. Deputado CUNHA BUENO.
Solicita informações ao Ministério das Comuni
cações sobre o cu"mprimento de metas fixadas para
a TELEMIG, conforme previsto no processo de pri
vatização; 39) nS! 4.054/99. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério das
Comunicações sobre o cumprimento de metas
fixadas para a TELPA, conforme previsto no proc
esso de privatização; 40) n2 4.055/99. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
das Comunicações sobre o cumprimento de metas
fixadas para a TELPE, conforme previsto no proc
esso de privatização; 41) nl! 4.056/99. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
das Comunicações sobre o cumprimento de metas
fixadas para a TELEMAT, conforme previsto no
processo de privatização; 42) n2 4.057/99. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
das Comunicações sobre o cumprimento de metas
fixadas para a TELEBRASíUA, conforme previsto no
processo de privatização; 43) n2 4.058/99. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
das Comunicações sobre o cumprimento de metas
fixadas para a TELEST, conforme previsto no proc
esso de privatização; 44) nl! 4.059/99. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
das Comunicações sobre o cumprimento de metas
fixadas para a TELMA, conforme previsto no processo
de privatização; 45) nl! 4.060/99. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério das Comu
nicações sobre o cumprimento de metas fixadas para
a TELAIMA, conforme previsto no processo de privati-
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zação; 46) n.!1 4.061/99. Deputado CUNHA
BUENO. Solicita informações ao Ministério das
Comunicações sobre o cumprimento de metas
fixadas para a TELERN, conforme previsto no proc
esso de privatização; 47) n.!1 4.062/99. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
das Comunicações ,sobre o cumprimento de metas
fixadas para a TELERGIPE, conforme previsto no
processo de privatização; 48) n.!1 4.063/99. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
das Comunicações sobre o éumprimento de metas
fixadas para a TELEPISA, conforme previsto no
processo de privatização; 49) n.!1 4.064/99. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
das Comunicações sobre o cumprimento de metas
fixadas para a TELEPARÁ, conforme previsto no
processo de privatização; 50) n2 4.065/99. DepLitado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
das Comunicações sobre o cumprimento -de metas
fixadas para a TELEPAR, conforme previsto no
processo de privatização; 51) n2 4.066/99. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
das Comunicações sobre o cumprimento de metas
fixadas para a TELEAMAPÁ, conforme previsto no
processo de privatização; 52) n2 4.067/99. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
das Comunicações sobre o cumprimento de metas
fixadas para a TELEACRE" conforme previsto no
processo de privatização; 53) n2 4.068/99. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
das Comunicações sobre o cumprimento de metas
fixadas para a TELASA, conforme previsto no proc
esso de privatização; 54) n2 4.069/99. Deputado
CUNHA BUENO. Solicita informações ao Ministério
das Comunicações sobre o cumprimento de me
tas fixadas para a TELEMAZON, conforme pre
visto no processo de privatização; 55) n1!.
4.070/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in~

formações ao Ministério das Comunicações sobre o
cumprimento de metas fixadas para a TELEGOIÁS,
conforme previsto no processo de privatização; 56)
n2 4.071/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério das Comunicações sobre o
cumprimento de metas fixadas para a TELERON,
conforme previsto no processo de privatização; 57)
n2 4.072/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério das Comunicações sobre o
cumprimento de metas fixadas para a TELEBAHIA,
conforme previsto no processo de privatização; 58)
n2 4.073/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério das Comunicações sobre o
cumprimentá de metas fixadas para a TELECEARÁ,

conforme previsto no processo de prívatizaç?o; 59)
n2 4.074/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério das Comunicações sobre o
cumprimento de metas fixadas para a TELERJ, con
forme previsto no processo de privatização; 60) n2
4.075/99. Deputado CUNHA BUENO.' Solicita infor
mações ao Ministério das Comunicações sobre o
cumprimento de metas, fixadas para a TELESP, con
forme previsto no proéesso de privatização; 61) N2
4076/99. Deputado CUNHA BUENO. Solicita infor
mações ao Ministério das Comunicações sopre o cum
primento de metas fixadas para a TELESC, conforme
previsto no processo de privatização; 62) n2
4.077/99. CIDINHA CAMPOS. Solicita informações
ao Ministério da Previdência e Assistência Social
sobre servidores' qúe men'ciona; 63) n.!1
4.078/99. CIDINHA CAMPOS. Solicita informações ao
Ministério da Saúde sobre a Servidora Maria Soares
Zamith; 64) n2 4.079/99. CIDINHA CAMPOS. Solicita
informalções ao' Ministério I do \Desenvolvimento,
Indústria, e Comércio ,sobre o SerVidor Jackson Luiz
Santos Vasconcelos; 66) ~ 4.081/99. CIDINHA
CAMPOS. Solicita informações ao Ministério da
Agriculatura e do Abastecimento sobre servidores
que meciona; 68) n2 4.083/99.FÁBIO FELD
MANN.Solicita informações ao Ministério do Meio
Ambiente sobre a arrecadação de multas por in
fração à legislação florestal; 69) n~ 4.084/99.
Deputado PADRE ROQUE.Solicita informações ao
Ministério da Marinha sobre valores
destinados para custeio da pensão militar;
70) n2 4.085/99.Deputado PADRE ROQUE. Solicita
informações ao Ministério da Aeronáutico sobre
valores destinados para o custeio da pensão mili
tar; 71) n2 4.086/99.Deputado PADRE ROQUE. So
licita informações ao, Ministério do Exército sobre
valores destinados para o custei da pensão mili
tar; 72) n2 4.087/99.Deputado PADRE ROQUE. So
licita informações ao Minstério Extraordinário da De
fesa sobre valores destinados para o custeio da
pensão militar; 73) n2 4.088/99.FÁBIO FELDMANN.
Solicita informações ao Ministério da Agricul
tura e do Abasteciemnto sobre o registro de
agrot,óxicos; 74) n2 4.089/99.Deputado MIRO
TEIXEIRA. Solicita informações ao Ministério do
Orçamento e Gestão sobre o remuneração de, servi
dores e empregados públicos em exércício nos ór
gãs e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Ad
ministração Federal- SIPEC, bem como de inativo e
pensionistas pagos pelo Tesouro Nacional; 75)
n2 4.090/99.Deputado CUNHA BUENO. Solicita in
formações ao Ministério da 'Justiça sobre os valores
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arrecadados com a aplicação de multas nas es- SENHOR 12 SECRETÁRIO. Sua Excelência relata o
tradàs brasileiras; 76) nl! 4.091/99. Deputado AG- seguinte eXPediente: Processo s/rfl. "Trata-se de pro-
NELO QUEIROZ. Solicita informações ao Ministério posta de alteração do regulamento do Comitê de Im-
da Fazenda sobre compras e contratações reali- prensa da Câmara dos Deputados, com vistas a
zadas centralizadamente pelo Banco do Brasil S.A; ajustá-lo aos procedimentos aplicáveis aos jornalis-
77) n2 4.092/99. Deputado AGNELO QUEIROZ. So- tas profissionais credenciados para a cobertura das
licita informações ao Ministério da Fazenda sobre- atividades desta Casa. A iniciativa decorre sobretudo
contratação de xonsultorias realizadas centralizada- da defasagem do regulamento em vigor, datado de
mente pela Caixa Econônomica Federal. d) Missão 1979, lacunoso portanto quanto às práticas moder-
Oficiais. Relação dos seguintes oficios do correte nas de credenciamento e demais normas brien-
ano - GPO n.!ls: 1) 1989, ,2493, 2393, 2442, 2549, tadoras da relação desta Casa com os profissionais
2451, 2573, 2445, 2583, 2394, 2623, 2554, 2497, dos meios de comunicação. Dentre as alterações
2604, 2603, 2510, 2467, 2629, 2630, 2631, 2525, mais significativas, .pestaquem-se: - a possibilidade
2419, 2555, 2452, 2398, 2490, 0467, 0468, 2624, de reeleição, por um mandato (2 anos), dos dirigen-
2363, 239~, 2449, 2450, 2628, 2584, 2552, 2443, tes do' Comitê; - a exigência de 12 meses de cre-
2409, 2399, 2456, 2508, 2410, 2539, 2511, 2366, denciamento como condição para candidatura a
2441,2364,2627,2489,2403,2412,2499, 2372, cargo de direção-a supressão de exigências para0
2365, 2446, 2608, 2581, 2557, 2469, 2519, 2520, credenciamento (RGi CPF e Registro no Ministério
2601, 2526, 1984, 2599, 2600, 2423, 2551, 2494, do Trabalho) mediante a apresentação da carteira
2397, 2547, 1987, 2404, 2506, 2572, 2378, 2523, da FENAJ - Federação Nacional dos Jornalistas
2422, 2464, 2466, 2425, 0003, 0001, 2461, 2471, Profissionais; - a possibilidade de perda da creden-
0002, 2472, 2515, 2495, 2379, 2402, 2395, 2390, cial por procedimemo declarado incompatível com
2401, 2468, 2458, 2556, 2455, 2522, 2571, 2570, as normas disciplinares da Casa; - a suspensão do
2454, 0004, 2550, 2503, 2421, 2411, 2553, 2090, credenciamento ordinário em período próximo à
2548, 2367, 2418, 2457, 2396, 2406, 2498, 2585, eleição da Mesa da Câmara (15 de dezembro a 12

2488, 2468, 2376, 2392, 2514, 2407, 2387, 2543, de fevereiro), sendo, admitido, nesse intervalo, ap-
2632, 2541, 2633, 2463, 2545, 2542, 2447, 2420, enas o credenciamento provisório; - o acréscimo do
2521, 2540, 2453, 2544, 2453, 2413, 2462, 2496, cargo de Segundo-Secretário na direção do Comitê.
2512, 2400, 2505, 2470, 2504, 2524, 2516, 2492, Registre-se, por último, que as alterações em exame
2582, 2513, 2408, 2362, 2424, 2509, 2444, 2491, são do conhecimento do Comitê, tendo sido por ele
2448. O Senhor Presidente faz constar em Ata de- aprovadas e encaminhadas na forma do Regula-
cisão da Mesa do dia 09 de dezembro do corrente mento atual, conforme atestam as assinaturas an-
ano, referente ao arquivamento de denúcia contra os exas. Esta Secretaria, ante o exposto, e com pare-
Senhores Deputados Pauderney Avelino e Márcio cer favorável, submete a matéria ao exame e à de-
Reinaldo Moreira, feita pelo Senhor Guilherme liberação da douta Mesa." A Mesa ao apreciar as
Duque Estrada perante a Comissão de Fiscalização alterações propostas, resolve aprovar o novo
Financeira e Controle em 26 de junho de 1997, im- Regulamento do Comitê de Imprensa da Câmara
putado a esses parlamentares a prática de ilícitos dos Deputados, o qual vai publicado ao final da
definidos no Código Penal. Em constituição, a Mesa ata. Em continuação, A Mesa resolve ratificar os de-
resolve aprovar: 1) Projeto de Resolução n.!l 192, de spachos favoráveis, '!ad referendum" da Mesa, proferi-
1998, de autoria do Deputado Bonifácio de Andrada, dos pelo Senhor Presidente nos processos referentes
que "altera os arts. 212 e 213, acrescenta parágra- à requisição a seguir: 1) Processo n.!l 12.774/92.
fos aos arts. 205 e 210, todos do Regimento Interno "Trata-se de prorrogação do prazo de requisição de.
da Câmara dos Deputados, e dá outras providên- servidora LEOA BEATRIZ DE SOUZA GUEDES,
cias", na forma do substitutivo apresentado pelo Re- ponto n2 3.183, para continuar prestando serviços
lator, 12 Vice-Presidente, Deputado Heráclito Fortes; junto ao Senado Federal, até 31/12/99, deferida pelo
2) Ato da Mesa n2 115, de 1999, que disciplina os Senhor Presidente da Câmara dos Deputados
procedimentos para a realização do exame de saúde (fls.62), "ad referendum" da Mesa, na forma do dis-
necessário à admissão ao Plano de Seguridade So- posto no parágrafo único, do art. 15, do Regimento
cial dos Congressistas e da apuração de acidente Interno da Casa. Ante o exposto, observado que já
para fins do disposto na Lei n2 9.506, de 1997, o foram efetuadas as respectivas anotações pelo De-
qual vai publicado ao final da ata. " - PAUTA DO partamento de Pessoal, esta Secretaria submete o
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assunto à douta Mesa para a devida ratificação."
2) Processo nSl 120.3~4/95. "Trata-se de prorro
gação do prazo de requisição do servidor ELlR CA
NANÉA SILVA, ponto n2 5.058, para continuar pre
stando serviços junto ao Senado Federal, até
31/12/99, deferida pelo Senhor Presidente da
Câmara dos Deputados (fls. 47), "ad referendum" da
Mesa, na forma do disposto no parágrafo único, do
art. 15, do Regimento Interno da Casa. Ante o ex
posto, observado que já foram efetuadas as respec
tivas anotações pelo Departamento de Pessoal, esta
Secretaria submete o assunto à douta Mesa para a
devida ratificação." Solicitando a palavra, o Depu
tado Paulo Paim, 32 Secretário, comunica que não
será candidato à eleição da próxima Mesa, por
critério de seu partido. Agradece o convívio com
todos e a experiênoia que adquiriu em razão de
sua participação nos trabalhos da Mesa. O Senhor
Presidente registra a participação efetiva, equili
brada e competente do Deputado Paulo Paim, ex
altando a integração entre os membros, a satis
fação peja convivência democrática que houve du
rante a gestão desta Mesa Diretora. Nada mais
havendo a tratar, às 11 h, o Senhor Presidente de
clara encerrada a presente reunião. E, para constar,
eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata
que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à
publicação. - Michel Temer, Presidente.

REGULAMENTO DO COMITÊ DE IMPRENSA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 151 O Comitê de Imprensa é o órgão repre
sentativo dos jornalistas profissionais credenciados
para a cobertura das atividades da Câmara dos
Deputados.

Parágrafo único. São membros do Comitê os
jornalistas e profissionais de imprensa, crden
ciados na forma do art. 55l deste regulamento, obe
decidas, para todas as modalidades de credencia
mento, as disposições do Regimento Interno e dos
demais atos normativos da Câmara dos Deputados.

Art. 251 A direção do Comitê de Imprensa, com
posta de brasileiros natos ou naturalizados, terá 4
(quatro) membros efetivos - Presidente, Vice-Presi
dente, Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário - e
2 (dois) suplentes.

§ 151 O mandato dos dirigentes do Comitê será
de 2 (dois) anos, coincidente com o dos membros da
Mesa da Câmara dos Deputados, permitida a
reeleição para um único mandato subseqüente.

§ 251 As decisões do Comitê serão tomadas por
maioria simples dos seus membros, reunida em
Assebléia Geral.

Do Comitê

Art. 32. Compete ao Comitê:
I - emitir parecer sobre os pedidos de creden

ciamento;
11 - indicar representantes para solenidades,

conferências ou congressos, dentro e fora do País;
111- convocar a assembléia geral;
IV - tomar conhecimento das reclamações

apresentadas por qualquer membro ê adotar as
providências cabíveis.

Do Credenciamento

Art. 42 A credencial é o documento que identi
fica o profissional, habilitando-o ao ingresso nos lo
cais reservados à imprensa e nas demais dependên
cias da Câmara, salvo as privativas dos Deputados.

Art. 55l O requerimento de credencial deverá
ser dirigido ao Primeiro-Secretário da Câmara, em
papel timbrado e firmado por responsável da em
presa interessada.

§ 12 A credencial será expedida após o pro
nunciamento do Comitê de Imprensa.

§ 22 Ao examinar o requerimento de creden
ciai, o Comitê exigirá do pretendente:

I - carteira oe identidade e CPF;
11 - registro de jornalista profissional no Min

istério do Trabalho;
111 - cópia, devidamente autenticada, do con

trato social e do alvará de funcionamento da em
presa;

IV - carteira profissional, devidamente assi
nada pelo empregador requerente;

V - duas fotografias 3x4.
§ 32 A apresentação da carteira da Federação

Nacional dos Jornalistas Profissionais - FENAJ dis
pensa as formalidades dos itens I e 11.

§ 42 O credenciamento de que trata este artigo
será suspenso no perfodo compreendido :entre o dia
15 de dezembro próximo ao término do mandato dos
membros da M~sa e a data da posse da nova Mesa.

Art. 6.2 A credencial s~rá renovada de 2 (dois)
em 2 (dois) anos, até o dia 31 de março próximo ao
ínicio do mandato dos membros da Mesa, sob pena
de cancelamento.

Art. 72 Para os correspondentes estrangeiros,
além do requerimento previsto no caput do 'art. 52, e
de duas fotos 3x4, será exigido documento que os
habilite a exercer a profissão no Brasil.

Art. 82 Os órgãos de imprensa diária, as
estações de rádio e televisão, as agências noticiosas
e revistas de circulação reconhecidamente nacional
poderão credenciar representantes junto ao Comitê,
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desde que tenham sede ou mantenham sucursal ou
representação no Distrito Federal.

§ 12 Serão credenciados para cada órgão de
imprensa 3 (três) repórteres e 1 (um) repórter fo
tográfico, e 1 (um) repórter por emissora de rádio e
televisão ou similar.

§ 22 Os órgãos credenciados poderão requerer
autorização para o ingresso de seus profissionais
nas dependências da Câmara, para atividades de
apoio.

Art. 92. O Presidente do Comitê solicitará ao
Primeiro-Secretário credencial provisória, que terá
validade de até 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período, nos seguintes casos:

I - para substituição eventual de credencial;
11 - para os indicados ao credenciamento, até

que se processe a credencial descrita no art. 52;
111 - para jornalistas que, eventualmente, vêm à

Câmara dos Deputados para reportagens especiais;
IV - para estudantes de Escolas de Comuni

cação, indicados para estágio pelos respectivos es
tabelecimentos de ensino.

Parágrafo único. Salvo para os estudantes pre
vistos no inciso IV, o Comitê de Imprensa exigirá do
pretendente ao credenciamento provisório o registro
de jornalista profissional no Ministério do Trabalho e
1 (uma) foto 3x4.

Art. 10. A Primeira-Secretaria, a seu critério,
poderá emitir credenciais especiais para os diretores
de jornais, rádios, televisões e sucursais de empre
sas jornalísticas sediadas em Brasília, e para edi
tores, chefes de redação e de reportagens ou em
pregados dessas empresas em funções equivalen
tes.

Das Atribuições dos Membros do Comitê

Art. 11. São atribuições do Presidente:
I - representar o Comitê nas ocasiões próprias;
11 - manter entendimentos com os dirigentes da

Câmara dos Deputados sobre os assuntos de inter
esse do Comitê;

111 - firmar convênios visando aos interesses
dos credenciados; .

IV - despachar expediente 'do Comitê que lhe
seja encaminhado pelo Primeiro-Secretário.

Art. 12. Substituirá o Presidente, no caso de
impedimento, e suceder-lhe-á, no de vacância do
cargo, o Vice-Presidente.

Art. 13. São atribuições do Primeiro-Secretário:
I - preparar o expediente interno do Comitê;
11 - convocar, por determinação do Presidente,

o Comitê;

11I - substituir o Vice-Presidente, nos impedi
mentos deste, sucedendo-lhe no caso de vacância
do cargo.

Art. 14. Ao Segundo-Secretário compete sub
stituir o Primeiro Secretário, no caso de impedi
mento, sucedendo-lhe no caso de vacância do
cargo.

Art. 15. Ao suplente compete substituir, tran
sitória ou permanentemente, o membro efetivo.

Das Eleições

Art. 16. Só poderá candidatar-se a cargo de di
reção o membro do comitê, credenciado na forma do
disposto no art. 52, com no mínimo 12 (doze) meses
de credenciamento e sem qualquer vínculo trabal
hista com a Câmara dos Deputados.

Art. 17. Para as eleições do Comitê serão ob
servadas as seguintes normas:

I - processar-se-ão no primeiro dia útil seguinte
ao da eleição da Mesa da Câmara;

11 - só poderá votar o membro do comitê cre
denciado na forma do art. 52;

11I - o voto será secreto, devendo os candida
tos ser sufragados em chapas previamente regis
tradas;

IV - o registro da chapa far-se-á com a autori
zação dos respectivos candidatos, que deverão
estar em pleno gozo dos seus direitos, podendo ser
aceito o pedido até 48 (quarenta e oito>, horas antes
da data da eleição;

V - o candidato não poderá figurar em mais de
uma chapa;

VI - o Comitê, logo após o registro da chapa,
afixará os nomes dos componentes da mesma, para
conhecimento geral.

VII - é vedado o voto por procuração.
Art. 18. Será eleito o candidato ou chapa que

obtiver a maioria simples de votos.
Parágrafo único. Após a apuração, serão pro

clamados os eleitos, que assumirão as suas
funções, imediatamente, perante o Primeiro-Se
cretário da Câmara dos Deputados.

Da Assembléia Geral

Art. 19. A assembléia geral, que é soberana
em suas decisões, poderá ser convocada pelo Presi
dente, por 2 (dois) membros da direção ou pela
maioria absoluta dos membros do Comitê.

§ 12 Além do disposto no caput deste artigo, a
convocação da assembléia geral poderá ser re
querida, exclusivamente para deliberar sobre as
sunto pertinente ao Comitê, ao Presidente, por 1/3
(um terço), no mínimo, do colegiado.
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§ 22 A assembléia geral funcionará, em
primeira convocação, com a maioria absoluta dos
membros do Comitê, e, em segunda convocação,
decorrido o prazo fixado no edital, com qualquer
número.

§ 32 A assembléia geral, ordinária ou extraor
dinária, será convocada com anteC'edência de até 2
(dois) dias úteis, devendo o edital ser afixado no
quadro de avisos da sala de imprensa.

Disposições Gerais

Art. 20. O Comitê de Imprensa relação nominal
dos jornaflstas credenciados, com o nome dos ór
gãos que representam.

Art. 21. As atividades do Comitê restringir-se
ão aos jornalistas credenciados.

Art. 22. O presente regulamento só poderá ser
alterado mediante proposta da maioria absoluta dos
membros do Comitê, encaminhada por sua direção à
Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados.

Art. 23. Perde o credenciamento o jornalista ou
profissional da imprensa cujo procedimento for de
clarado incompatível com as normas disciplinares da
Casa.

Art. 24. Os casos omissos deste Regulamento
serão resolvidos pelo Primeiro-Secretário da Câmara
dos Deputados.

Art. 25. Este regulamento entrará em vigor na
data da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

ATO DA MESA N2 115, DE 1999

Disciplina os procedimentos para
realização do exame de saúde necessário
à admissão ao Plano de Seguridade So
cial dos Congressistas e da apuração de
acidente para fins do disposto na Lei n2
9.506, de 1997.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista o art. 62, da Re
solução n2 1, de 1997-CN,

Resolve:
Art. 12 A admissão do Deputado Federal ao

Plano de Seguridade Social dos Congressistas será
antecipada de exame de saúde, a ser realizado pelo
Departamento Médico da Câmara dos Deputados.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não
se aplica ao parlamentar amparado pelo § 32, do art.
12, da Lei n5!9.50S, de 1997.

Art. 22 Compete ao Presidente da Câmara dos
Deputados designar, quando necessário, comissão
especial para, em trinta dias, apurar o acidente

sofrido por parlamentar, que enseje invalidez perma
nente.

Art. 32 A invalidez permanente, para os fins da
Lei 9.50S, de 1997, será atestado por junta médica
da Câmara dos Deputados.

Art. 4.2 Este Ato entra em vigor em 12 de fevereiro
de 1999.

Sala de Reuniões, 27 de janeiro de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

Justificação

Cabe a cada Casa do Congresso Nacional
conceder e administrar os benefícios a serem con
cedidos no Plano de Seguridade Social dos Con
gressistas, criado pela Lei n2 9.50S, de 1997, con
forme determina a Resolução n2 1, de 1997-CN.

A Lei prevê o exame prévio de saúde para in
gresso do Deputado Federal ao novo Plano,
fazendo-se necessária à adequação dos serviços
desta Casa para atender a exigência legal. Assim
sendo, o presente Ato atribui competência ao Depar
tamento Médico da Câmara dos Deputados para re
alizar o exame.

O Presente Ato atribui, ainda, competência ao
Presidente da Câmara dos Deputados para instituir
comissão especial para apuração de acidente
sofrido por Deptuado Federal, que possa ensejar in
validez permanente, prevista como causa de
aposentadoria no Plano de Seguridade Social dos
Congressistas.

Para fins de comprovação da invalidez perma
nente, o Deputado será submetido à junta médica da
Câmara dos Deputados.

MESA

-r- Sessão Legislativa Extraordinária da 5()i! Legislatl.l'8

Ata da 6ª Reunião da Mesa, realizada em 28-1-99

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de hum
mil novecentos e noventa e nove, às 15h30min,
reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural,
a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a Presidên
cia do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente.
Presentes os Sentfores Deputados Heráclito Fortes,
12 Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 22 Vice
Presidente, Ubiratan Aguiar, 12 Secretário, Nelson
Trad, 22 Secretário, Paulo Paim, 32 Secretário,
Efraim Morais, 42 Secretário, José Maurício, 1.2 Su:'
plente, Zé Gomes da Rocha, 32 Suplente, Luciano
Castro, 42 Suplente, e Robson Tuma, Relator da
Comissão de Sindicância destinada a apurar os fa
tos relacionados ao assassinato da Deputada Ceci
Cunha (PSDB/AL). Havendo número legal, o Sen-
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hor Presidente, Deputado Michel Temer, declara ab- Deputado Robson Tuma e membros os Deputados
ertos os trabalhos. 1- Pauta do Senhor Presidente. Veda Crusius, Simara Ellery, Luiz Eduardo Green-
A Mesa resolve ratificar os despachos favoráveis, halgh e Roberto Jefferson2 A Comissão iniciou seus
"ad referendum" da Mesa, proferidos pelo Senhor trabalhos no dia 6 de janeiro de 1999, tendo reali-
Presidente nos seguintes expedientes: 1) Processo zado dez reuniões e ouvido dezenove depoentes.
n2 100.572/99. Reembolso de despesas médico-hos- Histórico dos fatos. No dia 16 de dezembro de 1998
pitalares de interesse do Deputado Manoel Castro; a Deputada Ceci Cunha (PSDB/AL) foi brutalmente
2) Processo n~ 2.749/93 e anexos.Prorrogação da assassinada, em chacina em que tirou a vida de
cessão do servidor Nelson Rojas de Carvalho, ponto mais três pessoas, logo após a solenidade de
n2 4992, para, nas mesmas condições anteriores, diplomação dos Deputados eleitos pelo estado de
continuar prestando serviços a Prefeitura Municipal Alagoas. O inquérito policial noticia que o crime
da cidade do Rio de Janeiro. Pedindo a palavra, o ocorreu por volta das 19h40min., quando a Depu-
Senhor Deputado José Maurício, 1~ Suplente, diz do tada Ceci, acompanhada do marido Juvenal Cunha
seu prazer e profundo reconhecimento pela oportuni- Silva, dirigiu-se à casa de sua irmã Claudinete, que
dade de ter participado desta Mesa Diretoria, que no tinha dado à luz há poucos dias. Lá também se en-
seu entender alterou para menor os procedimentos contravam seu cunhado Iran Carlos Maranhão e a
na Casa. Agradece especialmente o Senhor Presi- mãe deste, Neide Maranhão Pureza, além de
dente, pela compreensão, amizade e espírito frater- lronaldo João Maranhão Pureza. Sentaram para
nal para com ele. Manifesta, também, idêntico re- conversar na varanda em frente à casa, exceto
conhecimento aos colegas da Mesa, pelo respeito Ironaldo, que cuidava o jardim. A casa foi invadida
mútuo que todos demonstraram, dizendo que esta por três homens armados, que se dirigiram aos pre-
passagem em sua vida o marcará indelevelmente. O sentes perguntando quem era a Deputada e, ato
Senhor 22 Vice-Presidente, Deputado Severino contínuo, 'com tiros de calibre doze e trinta e
Cavalcanti, com a palavra, apontou, no Deputado oito, chacinaram os presentes. Houve apenas dois
José Maurício, as qualidades de homem sério, altivo, sobreviventes: Ironaldo, que escapou pelo jardim e
cuja passagem por esta Casa muito a enobreceu. A Claudinete que, segundo declarou, fugiu para o inte-
seguir, " Senhor Presidente, Deputado Michel Te· rior da casa e escondeu-se sob uma cama. Teste-
mer, rE e que mais que a palavra vale o gesto, e munhos colhidos no local dão conta que os assassi-
mais d ,ue o gesto vale a reação física. E que o nos ocupavam dois automóveis: um Fiát Uno branco
fato de ~ Jeputado José Maurício ter-se emocionado (ou verde, segundo um dos d~poimentos) e um
ao usar la palavra nesta reunião, mostra o apreço Corsa cinza. No dia 21/12198 o Deputado Augusto
que o nc 3mo tem pela Instituição e pela Mesa Dire· Farias comunicou às autoridades de seu Estado e
tora. Expressa sua convicção pessoal que, sem que ao Ministro da Justiça que, no dia 9 de novembro
se tome por uma crítica ao povo do Rio de Janeiro, havia tomado conhecimento de um plano do Depu-
tados gostaríamos que este mesmo povo o tivesse tado Talvane Albuquerque para assassiná-lo
mandado de volta à Câmara dos Deputados nesta para o qual teriam sido contratados pistoleiros,
Legislatura. Registra, ainda, a falta que o Deputado em razão de o referido Deputado ter perdido as
fará, não apenas nas reuniões da Mesa, mas tam· eleições, ser o primeiro suplente e desejar assumir o
bém na Casa. Em seguida, é concedida a palavra ao mandato a qualquer preço. O Deputado Augusto
Deputado Severino Cavalcanti, 2~ Vice-Presidente Farias teria sabido desse plano por um seu ~migo,

e corregedor, que apresenta aos membros da Mesa Deputado Estadual Júnior Leão, que fora contatado
Diretora o Relatório da Comissão de Sindicância pelo Sr. Júlio Diniz, empresário em ArapiracalAL, cio
destinada a apurar os fatos relacionados ao as- dade da Deputada Ceci e do Deputado Talvane. O
sasinato da Deputada Ceci Cunha (PSDB/AL), com Deputado Júnior Leão declarou ter sabido da con-
vistas a verificar se houver ou não envolvimento de tratação dos pistoleiros porque um de seus asses-
Deputado no episódio e, conseqüentemente, quebra sores, Sr. Lenine, havia sido procurado pelo soldado
do decoro parlamentar, cujo inteiro teor é o seguinte: PM Jorge Farias, que recebera a notícia do pistoleiro
"Apresentação. Atendendo a pedido de providências notório Maurício Guedes, também conhecido como
da Deputada Maria Laura, a Mesa da Câmara dos MAURíCIO Novais, alcunhado Chapéu de Couro. O
Deputados instaurou esta Sindicância, formando Deputado Augusto Farias ouviu toda a história do
Comissão presidida pelo Corregedor da Câmara, PM Farias e pediu que ele marcasse um encontro
Deputado Severino Cavalcanti, sendo relator o com o Chapéu de Couro. Em encontro com Maurício
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Guedes o Deputado, Augusto Farias ouviu toda a
história da tratativa, ,fez realizar gravação telefônica
de conversas entre o pistoleiro e o Deputado Tal
vane Albuquerque, nos dias onze e doze de novem
bro. Ao invés de dar publicidade à história, comuni
cando o fato às autoridades policiais competentes e
à Câmara dos Deputados, o Deputado Augusto
Fa'rias tomou providências no sentido de aumentar
sua segurança pessoal e não denunciou o ocorrido.
Contratou seguranças particulares - serviço que não
usava antes - e deixou de se expor em público.
Após o assassin~to da De"utad~ cCci Cunha e seus
familiares o Deputado resolveu trazer à tona o ocor
rido, para que fosse apurado, um,a vez que sentia
que sua situação e a chacina tinham muito em
comum: afinal, o Deputado Talvane 'não só era in
imigo declarado da Deputada Ceci, como com o
crime assumiria o mandato na Câmara dos Depu
tados. Além disso, era voz corrente no,Estado que o
mandante do crime era o Deputado Talvane e o
homicídio havia sido praticado por pistoleiros. TRA
BALHOS REALIZADOS PELA COMISSÃO. Esta
Comissão ouviu os seguintes depoentes: 12/1/1999
- Deputado AUGUSTO FARIAS; 121111999 - Prof.
RICARDO MOLlNA, Perito da Unicamp; 12/1/1999
Deputado TALVANE ALBUQUERQUE; 12/1/1999
- Deputado ALBÉRICO CORDEIRO; 13/1/1999
- Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ; 13/1/1999 -
Prefeitura de Arapiraca, S~ CÉLIA ROCHA;
13/1/1999 - Irmã da Deputada Ceci Cunha, srª MA
RIA CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA; 13/1/1999- Ex
Governador DIVALDO SURUAGY; 14/1/1999 -'
Senador TEOTÔNIO VILELA FILHO; 14/1/1999 
Prefeita de Anadia (AL), srª MARLENE FALCÃO
PEDROSA FIDELlS; 14/1/1999 - Soldado da PM,
JOSÉ JORGE FARIA DE MELO; 14/1/1999 - Pro
motor de Alagoas e Segundo Suplente de Deputado
Federal, Dr. JOSÉ HELENILDO RIBEIRO MON
TEIRO;. 14/1/1999 - Agente da Polícia Federal de
Alagoas, DIAMANTINO DA SILVA LIMA; 14/1/1999
- Delegado da Polícia Civil de Alagoas, Dr. AR
NALDO SOARES DE CARVALHO; 14/1/1999 
MAURíCIO GUEDES, Chapéu de Couro; 19/111999
Oitiva do Deputado TALVANE ALBUQUERQUE e do
Sr. JOSÉ MOURA ROCHA, seu advGgado; 21/1/1999,
- Assessor do Deputado Talvane Albuquerque,
JADIELSON BARBOSA DA SILVA; 21/1/1999
- Motorista do Deputado Talvane Albuquerque,
ALÉCIO CESAR ALVES VASCO; 21/1/1999 - As
sessor parlamentar do Deputado Talvane Albuquer
que, WEINER Luís LOPES DA SILVA. A Comissão
também requerer a quebra de sigilo bancário das

seguintes pessoas: - Augusto Cesár Cavalcanti
Farias; - Talvane Luís Gama Albuquerque; 
Maurício Guedes, também conhecido como Maurício
Gomes Novaes; - Jadielson Barbosa da Silva e - Alécio
Alves Vasco. Solicitou-se, ainda, a quebra de sigilo

telefônico de todos os números mencionados nos
depoimentos principais desta sindicância. Esses
pedidos foram encaminhados ao Sr. Procurador
Geral da Repúblic<;i, que os endossou de pronto,
manifestando saú apoio ao trabalho desta
Comissão, e os enviou de imediato ao Supremo Tri
bunal Federal, que permaneceu inerte até o final do
prazo desta Comissão, não tendo sido possível con
siderar esses dados valiosos neste relatório. Foi re
alizada petícia pelo Laboratório de Fonética Forense
da Unicamp, nas fitas entregues pelo Deputado
Augusto, Farias, qúe foram"examinadas em laudo
elaborado pelo, Prof. Dr. Ricardo Molina de
Figueiredo. A Comissão examinou também o laudo
do Prof. George Samuel Sanguinetti FElllows, Profes
sor de Medicina Legal da Universidaele Federal de
Alagoas, assistente'técnico do'Deputado Talvane Al
buquerque. O Deputado Talvane Albuquerque, para
sua defesa, requereu diversas providências, a
grande maioria atendida seguindo o princípio da am
pla defesa. Só deixaram de ser' atendidas as medi
das que não couberam no âmbito desta Comissão
oU visando salvaguardar o sigilo dos trabalhos, con
forme decisão unânime da comissão,em 13-01-99.
Esta Comissão, nos estreitos limites ele sua função
sindicante, deferiu as provas que pudessem ser pro
duzidas sem comprometer a celeridadra de seus tra
balhos. Cumpre I~mbrar que. a j'unção desta
Comissão sindicante não é esclarece,r o homicídio
havido, uma vez que ,nem tem essa função, nem os
instrumentos necessários para realizar investigação,
própria das autoridades policiais. A análise que aqui
se faz do caso se dá sob a óptica de indagar se
houve ou não quebra do decóro parlamentar pelo
Deputado Talvane Albuquerque, nos acontecimen
tos descritos nos autos. Houve, porém, farta col
heita de provas nesta sede e, certamente, todos
os elementos probantes aqui reuniclos serão en
caminhados às autoridades competentes para
auxiliarem no escalrecimento do crime cometido. Ao
final deste Relatório juntamos o rol de todos os
documentos constantes nestes autos de Sindicân
cia, como Anexo. ANÁLISE DAS PROVAS. Inicial
mente, cumpre observarmos o depoimento do Depu
tado Augusto Farias. Perante esta Comissão e em
depoimentos anteriores junto a autoridades de
Alagoas, o referido parlamentar declarou que no dia
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9 de novembro foi procurado pelo Deputado relevante de tais gravações, que é diálogo entre o
E~tadual de Alagoas, Júnior Leão, que lhe contou Deputado Talvane e Maurício Guedes. (Telefone to-
haver um plano para o seu assassinato. Tal plano te- cando.) (Voz masculina) - Oi. O SR. MAURíCIO -
ria sido levado ao conhecimento de seu assessor Quero falar com o Deputado Talvane. (Voz mascu-
Lenine, que tinha sido procurado por um PM Iina) - Quem dejesa? O SR. MAURíCIO - É
chamado Jorge Farias. Este último havia revelado MAURíCIO. (Voz masculina) - Só um minutinho,
ter sido procurado por Maurício Guedes, conhecido meu patrão. O SR. DEPUTADO TALVANE ALBU-
como Chapéu de Couro, que lhe contara ter sido QUERQUE - Meu amigo. O SR. MAURíCIO - Oi,
contatado pelo Deputado Talvane Albuquerque para meu amigo velho. Como é que vai o senhor? O SR.
praticar o homicídio. O Deputado declarou ter se en- DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE - Estava
contrado com o PM Farias no próprio dia 9, tendo doido para lhe ver, rapaz? O SR. MAURíCIO - O
ouvido a narrativa que havia sido feita por Maurício Senhor? O SR. DEPUTADO TALVANE ALBU-
Chapéu de Couro. Surgiu, então, no Deputado QUERQUE - Sim. O SR. MAURíCIO - Eu liguei
Augusto Farias, a necessidade de falar com o atrás do Júnior. o telefone está com a (ininteligível)
próprio Maurício Guedes, para confirmar a veraci- O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE - A
dade da história. Afinal, suas relações com o Depu- gente mudou de celular. O SR. MAURíCIO - E foi?
tado Talvane sempre tinham sido as melhores O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE -
possíveis e a história poderia ser uma simples ten- Amanhã estou com o número novo e lhe dou. Agora
tativa de extorsão. O PM intermediou o encontro este aqui é de um amigo meu. O SR. MAURíCIO -
do Deputado Augusto Farias com Maurício Guedes, É, né? O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUER-
que se realizou no dia 11 de novembro no Re- QUE - Este de agora. O SR. MAURíCIO - Sim, dou-
staurante Frei Damião, que fica em um posto de ga- tor, já estou com um litro de mel, já estou com o ra-
solina, na cidade de· Juazeiro, na Bahia. Nessa opor- paz; já com um, ·num sabe? O SR. DEPUTADO
tunidde, o Sr. Mauríico Guedes teria descrito seu en- TALVANE ALBUQUERQUE Sei. O SR.
contro havido na semana anterior com o Deputado MAURíCIO agora, quantos é que o· senhor quer?
Talvane Albuquerque ali mesmo naquela cidade, Três, como é? O SR. DEPUTADO TALVANE ALBU-
para onde o parlamentar fora acompanhado de 3 QUERQUE - Acho que dois tá bom; três tá bom,
assessores: Jadielson, Alécio e Júnior. Tal encontro né? (Voz masculina) - Três, né? O SR. DEPUTADO
havia sido combinado com o Maurício através de um TALVANE ALBUQUERQUE - A gente tem tudo
contato do Deputado com uma irmã do pistoleiro preparado pra dois. (Voz masculina) - Preparado
moradora de Arapiraca. Ao perguntar sobre os mo- pra dois, né? O SR. DEPUTADO TALVANE ALBU-
tivos de o Deputado Talvane querer matá-lo, ouviu QUERQUE - Vestimenta, tudo. O SR. MAURíCIO-
de Maurício que era devido a ele ter ficado sem Eu sei. Tudo certo o senhor tem; e o ... O SR.
mandato, coisa que não poderia admitir, pois precis- DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE - Tudo,
ava da imunidade parlamentar. O Deputado Talvane tudo,tudo. O SR. MAURíCIO - Pra nós ficar em
estaria com muitas dívidas, muitos processos, Maceió, né? O SR. DEPUTADO TALVANE ALBU-
problemas de AIHs (Autorizações de Internação QUERQUE - É. O SR. MAURíCIO - Lá pro careca,
Hospitalar, do SUS - Sistema Único de Saúde) etc... né? O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE
O Deputado Talvane teria escolhido o Deputado - É. O SR. MAURíCIO - E já fez o levantamento lá
Augusto porque sua autoria do crirme ficaria en- do careca? O SR. DEPUTADO TALVANE ALBU-
coberta pelas prováveis especulações acerca das QUERQUE - Tudo. O SR. MAURíCIO - Tudo? O
razões de seu homicídio terem relação com a morte SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE -
de seu irmão, Paulo César Farias: a mídia falaria de Tudo. O SR. MAURíCIO - Como é que nós vamos
ação da máfia e outras hipóteses fantasiosas, ficar, doutor? O SR. DEPUTADO TALVANE ALEU-
segundo o depoente. De acordo com o pistoleiro, o QUERQUE - Você vai pra aquela região ou não?
Deputado Talvane também teria cogitado da morte Como é que vai ser? O SR. MAURíCIO - Eu tenho
do Deputado Albérico Cordeiro, mas descartado a que combinar com o senhor certo,. porque o rapaz
hipótese por este ser pessoa sem inimigos, ficando o não conhece nada. Tá entendendo? O SR. DEPU-
crime sem outros suspeitos mais óbvios. O Depu- TADO TALVANE ALBUQUERQUE - Hum. Então,
tado Augusto, então, resolveu pedir a Maurício que amanhã... O SR. MAURíCIO - Sim... O SR. DEPU-
telefonasse pi:ua o Deputado Talvane e as conver- TADO TALVANE ALBUQUERQUE - ...você vai ligar
sas foram gravadas. Reproduzimos o trecho mais dez horas da manhã pra esse celular. O SR.
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MAURíCIO - Vou ligar dez horas da manhã pro
senhor. O SR. DEPUTADO TALVANE ALBU
QUERQUE - É. Você liga do seu horário, dez horas
de amanhã, porque aqui já é onze, né? O SR.
MAURíCIO - Aí já é onze horas, né? O SR. DEPU
TADO TALVANE ALBUQUERQUE - Porque aqui
estou no meio do shopping agora. O SR. MAURíCIO
- Sei. Tá no shopping, né? O SR. DEPUTADO TAL
VANE ALBUQUERQUE - Eu estou no shopping. O
SR. MAURíCIO - Eu sei. O SR. DEPUTADO TAL
VANE ALBUQUERQUE - Amanhã a gente com
bina o telefone fixo pra gente conversar e discutir
os detalhes. O SR. MAURíCIO - Então tá bom. O
SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE - Viu?
O SR. MAURíCIO - Tá certo. O SR. DEPUTADO·
TALVANE ALBUQUERQUE - As dez horas da
manhã você me dá uma ligada. O SR. MAURíCIO.
Tá bom. As dez horas da manhã eu ligo para o sen
hor. O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUERQUE
- Tá ok. O SR. MAURíCIO - Tá bom. Então
um...olhe... O SR. DEPUTADO TALVANE ALBU
QUERQUE - Oi. O SR. MAURíCIO - Alô! O negócio
da menina lá do apartamento. O SR. DEPUTADO
TALVANE ALBUQUERQUE - Sim? O SR.
MAURíCIO - Deputado jóia, viu? O SR. DEPUTADO
TALVANE ALBUQUERQUE - Foi tudo bem, né? O
SR. MAURíCIO - Tá. Porque o senhor deixou para
eu me comunicar com o Júnior. Eu tavaquerendo me
comunicar com o Júnior. O SR. DEPUTADO TAL
VANE ALBUQUERQUE - Pronto. Pois tá bom. O
SR. MAURíCIO - Mas amanhã eu ligo pra esse
celular do senhor. O SR. DEPUTADO TALVANE
ALBUQUERQUE - Ligue. O SR. MAURíCIO - Tá
bom? O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUER
QUE - Tá bom. Um abraço. O SR. MAURíCIO 
Outro. O SR. DEPUTADO TALVANE ALBUQUER
QUE - Tchau. A fita foi entregue à Câmara dos
Deputados peloDeputado Augusto Farias e man
dada periciar pelo Laboratório de Fonética
Forense da Unicamp, que comparou a vo,:, do
Deputado Talvane em discurso proferido na
tribuna da Câmara e na gravação telefônica. A
perícia, elaborada pelo Professor Dr. Ricardo
Molina de Figueiredo, Coordenador do Laboratório
de Fonética Forense e Chefe do Departamento de
Medicina Legal daquela Universidade, respon
dendo a quesitos formulados por esta Comissão,
estabeleceu que a voz constante da fita era, sem
sombra de dúvida, a do Deputado Talvane Albu
querque. E que as gravações reproduziam fiel
mente os diálogos originais - as falhas apresen
tadas não decorriam de tentativa de montagem,

configurando-se apenas como fenômenos locais,
provavelmente resultantes de defeito momentâneo
de ordem mecânica ou eletrônica. Assegurou, por
tanto, o citado perito, que não houve durante toda a
extensão da fita questionada - qualquer evento que
alterasse os diálogos originais no sentido de inserir
ou excluir qualquer trecho significativo de diálogo. O
Sindicato, Deputado Talvane Albuquerque, por sua
vez, apresentou a esta Comissão "Considerações
Médico-Legal" assinada por George Samuel San
guinetti Fellows, professor de Medicina Legal da Uni
versidade Federal de Alagaos, que contestou as
conclusões do laudo da Unicamp em geral, e em
particular a afirmação de que não existiria possibili
dade de alteração dos diálogos gravados. Perceba
se que não houve questionamento sério da autentici
dade da voz atribuída ao Deputado Talvane. E, por'
não se tratar de laudo pericial que se contraponha a
outro, e dada a exiguidade do tempo por nós dis
posto, remetemos a análise das objeções opostas
na "Consideração Médico-Legal" à fase em que o di
reito de ampla defesa será totalmente exercido, se
assim entender a Mesa da Câmara dos Deputados,
junto à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. Per~untado porque estava revelando o
plano, Maurício teria declarado que tivera medo, pois
seria um crime que envolveria investigações da
Polícia Federal, além de ele já ser um homem de
esta idade e não querer se envolver com uma morte
que considerava condenável. Teria declarado, tam
bém, que já deixara a vida de pistoleiro há muito
tempo. Durante a conversa entre o Deputado Tal
vane e Maurício, teria sido dito que já havia sido feito
o levantamento da rotina do Deputado Augusto, o
que levou à cogitação de fazer a morte desse Depu
tado parecer acidental, como em um atropelamento,
mas o Deputado Talvane C1eclarara que seria arris
cado, pois ele poderia não morrer e que preferia a
execução com um tiro de doze na cabeça. Teria
oferecido a Maurício Guedes, então, o pagamento
de duzentos mil reais, que pagaria adiantados 50
mil, com 15 dias outros 50 mil e após 30 dias 100
mil. Segundo o pistoleiro, temendo ser ele mesmo
morto pelo Deputado (que não tinha dinheiro para
pagar a avença, como teria declarado o PM Farias)
caso não aceitasse o encargo, fingiu aceitar e
começou a ganhar tempo a fim de reunir elementos
que pudessem comprovar sua história. Teria sido
nessa data combinado um código para ser usado
nos telefonemas entre Maurício e o Deputado Tal
vane: a expressão "litros de m~l" se referiria a pis
toleiros. que Maurício arranjaria para, o serviço,
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"careca" seria referência ao Deputado Augusto
Farias e "vestimentas" seriam as armas e outras
coisas necessárias ao desempenho desse encargo
pelos executores do crime. Depois disso, o Depu
tado Augusto Farias se precaveu contratando
servçios de segurança particular, deixando de
freqüentar lugares públicos e se resguardando. De
clarou que não denunciara o caso porque, ao con
sultar advogado, teria sido orientado de que a sim
ples intenção não é crime e que ele poderia ser
processado por calúnia pelo Deputado Talvane.
Quanto ao fato do Deputado Augusto Farias, ele
próprio, ter imunidade decorrente de seu mandato
parlamentar, nada disse o advogado. Houve ainda o
incidente de uma caminhonete Ranger preta (da
mesa marca e cor de uma pertencente ao Deputado
Talvane) ter cercado o carro da irmã do Deputado
Augusto Farias, com três pessoas dentro que,
segundo sua versão, seriam pessoas que o pro
curavam para assassiná-lo. Também na Maceió
Fest, carnaval fora de época, ao qual tradicionalmete
ia, mas não compareceu, houve um incidente de que
Dep. Augusto só tomou conhecimento, pela polícia,
depois do homicídio da Deputada Ceci: que os
assessores do Deputado Talvane, Jadielson e
Alécio, foram identificados rondando os camarotes
da família Farias. Isto teria acontecido no fim de se
mana de 12 e 13 de dezembro, logo antes do
homicídio da Deputada Ceci Cunha. O Deputado
Augusto declarou que, após a morte da Deputada
Ceci, como as investigações não demonstravam pro
gresso rápido no sentido de encontrar seus assassi
nos, resolveu contar o que sabia sobre o Deputado
Talvane, que era o primeiro suplente. Daí falou com
o Ministro da Justiça, o Governador do Estado, o Se
cretário de Segurança, o Senador Teotônio Vilela
Filho e denunciou tudo. Ouvido sobre esta versão
dos fatos, o Deputado Talvane Albuquerque negou
os completamente. Declarou nunca ter tido intenção
de matar o Deputado Augusto Farias, nem ter
qualquer p~rticipação na morte da Deputada Ceci
Cunha. Confirmou, porém que manteve contatos
com Maurício Guedes, o Chapéu de Couro. Inclusive
chegou a juntar aos autos conta telefônica contendo
ligação a cobrar de Maurício para seu telefone celu
lar. Em sua versão dos fatos, conhecia Maurício
Guedes de Arapiraca, pois ambos cortavam o cabelo
no mesmo lugar e também porque o Deputado Tal
vane, há mais de oito anos, era muito amigo da mãe
de Maurício, sua correligionária política. Contou o
Deputado Talvane que durante muitos dias Maurício
Guedes o procurou em diversos telefonemas, que o

Deputado não atendia, mas repetia sem cessar que
havia algo "muito importante, muito importante" para
contar. Desconfiado de que podia se tratar de um at
entado contra sua vida, o Deputado resolveu atendê
lo e aceitou encontrá-lo na cidade de Juazeiro, para
onde se dirigiu com seus assessores Jadielson,
Júnior e Mendonça. Explicando porque aceitara ir
até Juazeiro, o Deputado declarou que só fora até lá
porque caso o contrário não encontraria Maurício
Guedes, que não poderia andar livremente pelas
ruas de Arapiraca. Encontrando-se com Maurício no
já mencionado restaurante Frei Damião, afastou-se
com ele, e conversaram a sós, resultando dessa
conversa um acerto entre ambos de que o Maurício
iria contratar seguranças para o Deputado. O Depu
tado Talvane declarou que a principal intenção de
Maurício ao contatá-lo foi fazer pedidos: um quarto
para sua filha que ia dar à luz no hospital Santa Ma
ria (para ela não precisar ficar em enfermaria),
tratamento para sua mãe que estava doente e ajuda
a seu filho Mauricinho, que estava preso em
Goiânia, acusado da morte de um delegado. O
Deputado Talvane declarou ter atendido todos os
pedidos, por ser este seu estilo de políticp. e o das
pessoas da região, inclusive juntou aos autos docu
mentos de atendimento da filha de Maurício em seu
hospital, onde se lê na ficha de internação "cortesia
Talvane". Sua mãe foi atendida no hospital para ex
ames e tratamentos e enviou para Abadiânia/GO e
Goiânia seus assessores Jadielson e Weiner, que
visitaram Mauricinho na cadeia e foram oferecer a
ele assistência jurídica e auxílio. A conversa sobre o
Deputado Augusto Farias teria sido idéia do próprio
Maurício, que sugeriria que o Deputado Talvane
poderia assumir um mandato caso alguém matasse
um dos deputados eleitos. Talvane repelira a idéia e
cortara esse assunto. Maurício teria ainda acrescen
tado que já matara dois deputados em Sergipe e que
era muito ligado a políticos de Alagoas, Pernambuco
e Sergipe. Nesse contexto, citando crimes por moti
vações políticas, o Chapéu de Couro teria dito ao
Deputado Talvane que sua vida ainda corria risco,
porque a família de Luiz Dantas e do Sr. Miguel Ro
drigues ainda lhe ofereciam ameaças, ainda ·mais
agora que ele perdera o mandato. Esta conversa te
ria gerado um acordo entre o Deputado e Maurício
para a contratação de seguranças. Perguntado so
bre os motivos de precisar de segurança, o Depu
tado Talvane referiu-se à já citada antiga pendência
entre ele e a família do Deputado Luiz Dantas, que
já lhe valera preocupação com risco de vida no pas
sado. O atrito teria sido sério em 1993, com o
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Deputado Luiz Dantas e o Deputado Cleto Falcão.
Confrontado com o conteúdo da conversa telefônica
gravada e apresentada pelo Deputado Augusto
Farias, o Deputado Talvane teria justificado o
diálogo como se referindo à contratação de segu
ranças. O código teria, então o seguinte significado:
"litros de mel" para seguranças, "vestimenta" para os
coletes a prova de bala que necessitassem e
"careca" poderia ser a designação do próprio
Maurício. Disse que atendera a ligação de dentro do
Brasília Shopping, onde havia muitobarulho, pois era
época de compras de natal, estava dentro de uma
loja falando com um vendedor ao mesmo tempo que
falava ao telefone, e mal ouvira o que fora dito.
Disse que no dia da morte da Deputada Ceci ouvira
pelo rádio que era suspeito de ser o mandante e
começou a temer pela própria vida, uma vez que
teve sua casa invadida pela polícia, que cometeram
uma série de arbitrariedades. Teria, por isso, viajado
para Brasília, no próprio dia do crime. Declarou que
a Deputada Ceci temia há tempos ser assassinada:
andava em carro blindado, com vidros a prova de
bala. Mencionou que ela tinha dívidas de campanha,
oriundas de sua desistência de ser vice-governadora
na chapa de Manoel Gomes de Barros. Mencionou
ainda que Rodrigo, um jovem filho de uma srª íria,
teria ficado sabendo pelo filho da Deputada Ceci,
com quem estudava, que ela estaria sendo cobrada
em seiscentos mil reais pelo usineiro João Lira, din
heiro recebido para ser candidata à Vice-Gover
nadora do estado, e ela desistira e não devolvera.
Perguntado sobre sua caminhonete Ranger preta, o
Deputado declarou que a mesma fora roubada no
dia 16 de dezembro, por volta das 22hs., quando o
veículo estava com seu ex-assessor e primo de sua
esposa, Weiner, em Brasília. Juntou cópia da ocor
rência. Declarou que as acusações contra si, feitas
pelo senhor Lenine, deviam-se ao fato deste ser seu
inimigo declarado. Concunhado do Deputado Tal
vane, Lenine trabalhara como seu assessor vários
anos e depois rompera devido a umaação trabalhista
contra o Hospital Santa Maria. Sobre a atuação dele
como seu assessor, o Deputado Talvane narrou um
caso ocorrido na eleição de 1994, quando Lenine te
ria feito acrescentar a algumas umas cédulas falsas
com o nome do Deputado para auxiliar a cam
panha do Dep. Estadual Júlio Leão; tendo sido
isso descoberto na apuração, o Dep. Talvane ap
enas lhe deu uma reprimenda... Apresentou,
ainda, como argumento de defesa, um recorte do
jornal Tribuna de Alagoas, de propriedade da
família do Deputado Augusto Farias, referindo-se à

inocência do Dep. Talvane no homicídio da Dep.
Ceci. Narrando seus passos depois da morte da
Dep. Ceci, o Dep. Talvane declarou que viera a
Brasília e depois de contato com Jadielson, acom
panhado dos motoristas Denisval, Valdeir e Alécio,
fôra a São Paulo encontrá-lo no Mc'Donalds da Rua
Henrique Schaumann, no dia 20 de dezembro. Após
o encontro, voltara para Brasília de carro, mas re
solvera parar em Ribeirão Preto, de onde tomou um
avião, desceu em Guarulhos, onde soube do teor
das declarações do Deputado Augusto Farias e ou
viu a manifestação do Ministro da Justiça, que
acreditava em sua culpa na morte da Deputada
Ceci. Teria lá dado entrevista muito "apimentada"
para uma rádio alagoana, levantando diversas sus
peitas e, por isso também, começou a temer por sua
vida. Para confundir seu itinerário, tomou o primeiro
avião que deixava São Paulo, indo parar em
Chapecó, Santa Catarina, onde pernoitou em um ho
tel, voltando a São Paulo e, em seguida, a Brasília
no dia seguinte. Sobre seu relacionamento com a
Dep. Ceci, o sindicado declarou a esta Comissão
que, se não fosse o Talvane e não soubesse ser
inocente, até ele pensaria que Talvane era culpado.
Isso só comprova que os sentimentos que nutria
pela parlamentar estavam bem longe da amizade...
Confirma o comentário feito ao Deputado Augusto
Farias em que se referiu à Dep. Ceci como
"jararaca". Aliás, declarou que jornais de Alagoas
diziam "se você encontrar na estrada Ceci e uma
jararaca, deixe a cobra viva". A Comissão ouviu tam
bém os Deputados Albérico Cordeiro e José Thomaz
Nonô acerca da quase total ausência de parlamen
tares à cerimônia de diplomação no Tribunal Elei
toral de Alagoas, em 16 de dezembro, logo depois
da qual foi morta a Deputaqa Ceci. Expondo seus
motivos particulares para a ausência, os parlamen
tares não a consideraram anormal. Ambos muito
contribuíram para o esclarecimento da mentalidade
corrente no Estado de Alagoas, que historicamente
liga a política a violência e crimes de morte. O Depu
tado Albérico declarou que, pela imprensa, soubera
que a Prefeita de Anadia (AL) , Marlene, teria dado
declarações de que a Dep. Ceci lhe dissera que
estava sendo ameaçada de morte. O Deput?do Al
bérico tambem declarou não crer na versão das
ameaças causadas por dívidas de campanha. O
Dep. Albérico disse não crer em ameaças do Dep.
Luiz Dantas, ou sua família, ao Dep. Talvane.
Quanto à Dep. Ceci, declarou que muitas vezes re
comendara que andasse com seguranças, e ela não
demonstrava qualquer preocupação. Também infor-
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mou que a Dei'...Jtada, nesta última eleição, tivera ex
pressivo crescimento de votos, tendo entrado em
regiões do sertão onde há lideranças mais tradicion
ais, que poderiam ter sentido-se espoliadas por ela.
A Comissão ouviu, em seguida, a Prefeita de
Anadia, Marlene Falcão Pedrosa Fidelis, referida no
depoimento do Dep. Albérico, que compareceu a
esta Casa, mesmo com a saúde abalada, para co
laborar com as investigações. Declarou que a Depu
tada Ceci jamais se dissera ameaçada de morte e
que as informações do jornal que a ligam a essa de
claração são falsas. A Comissão ouviu também o Sr.
Helenildo Ribeiro Monteiro, Segundo Suplente na
coligação que elegeu a Dep. Ceci (PMDB, PSDB,
PTB e PFL). Declarou que fôra procurado pelo Dep.
Talvane após as eleições, para irem encontrar o ex
Governador Divaldo Suruagy, Terceiro Suplente de
Deputado na eleição de 1998. Houve uma reunião
no escritório do ex-Governador, para que Suruagy in
tercedesse junto ao Senador Teotônio Vilela Filho a
Guilherme Palmeira e ao Vice-Presidente Marco Ma
ciel no sentido de chamar o Dep. Nonô para um
cargo de Ministro; assim, Talvane assumiria e pas
saria seu lugar ao segundo suplente, pois já tinha
convite para ser Secretário de Estado em Rondônia,
e poderiam haver acertos até que o próprio terceiro
suplente assumisse o mandato. Isso ocorreria por
que Helenildo seria feito Secretário de Estado pelo
Governador Ronaldo Lessa ou pela Prefeita de
Maceió, Kátia Bornn. A hipótese foi considerada
muito fantasiosa pelo ex-Governador, especialmente
por Helenildo ser de posição política oposta ao Gov
ernador e à Prefeitura; o Senador, ouvido por esta
Comissão, declarou que nem quisera escutar tal elo
cubração, por demais fantasiosa, ainda mais que já
há um Ministro de Alagoas, o da Justiça. Mesmo as
sim, o Deputado Talvane insistira na idéia por algum
tempo. Importante no depoimento do Promotor
Helenildo é a afirmação de que, em toda essa mano
bra política, o Deputado Talvane declarava que iria
para a Secretaria em Rondônia, mas que precisava
da imunidade parlamentar para tanto. Repetiu isso
na reunião várias vezes. O ex-Governador confir
mou que a Deputada Ceci não usava seguranças e
quem dirigia seu carro durante as campanhas era
seu próprio marido. Foi ouvida também a irmã da
Deputada Ceci Cunha, srª Maria Clélia Santos de
Oliveira. Esta declarou que estava em Brasília no dia
da chacina e não pode acrescentar muito quanto às
circunstâncias. Também afirmou que a irmã não
tinha preocupações com segurança, não tinha lhe
dito nada sobre ameaças e usava um carro normal,

sem blindagem de nenhum tipo. Noticiou, também,
que o Dep. Talvane é apontado pela opinião pública
como mandante do homicídio de seu ex-Assessor
Hélio. Acrescentou que, na véspera do dia da morte
da Dep. Ceci, rol)dou a rua da casa da depoente um
"carro tipo Pajero", visto pelo marido da srª Clélia.
No seu interior, ele viu uma pessoa que reconheceu
mais tarde como Jadielson, Assessor do Dep. Tal
vane. Compareceu a Prefeita de Arapiraca, Célia
Rocha, que tinha estreita amizade com a Dep. Ceci
e que era vítima de ataques morais pelo Dep. Tal
vane, especialmente nesta última eleição. Confirmou
que a Deputada Ceci jamais se dissera ameaçada,
que andava, normalmente, acompanhada apenas
pelo marido. Revelou que o Dep. Talvane tinha fi
cado muito enraivecido com ela pela retenção do
dinheiro referente ao SUS de Arapiraca, que há pou
cos meses passou a ser gerido pelo município. Ele
pretendia usar esse dinheiro em sua campanha,
porém a depoente só repassou os recursos a ele um
dia depois de realizada a eleição. Em seu de
poimento a estaComissão, o Soldado PM Jorge
Farias declarou que foi procurado por Maurício
Guedes, que tinha sido seu vizinho em Arapiraca.
Indo ao seu encontro, ouve deste a história de que
tinha sido contratado pelo Dep. Talvane Albuquer
que para matar o Deputado Augusto Farias.
Segundo ouviu de Chapéu de Couro, o Deputado
procurara várias vezes a irmã dele emArapiraca,
deixando um número de celular par.a contato. Após
ligar, eles teriam combinado o encontro na Bahia. O
depoente confirmou que procurou o empresário
Diniz Machado para tentar contactar o Dep. Augusto
Farias. Narra que recebeu mil reais para despesas
de viagem do Dep. Augusto Farias e que foi a
Juazeiro localizar Maurício; que o levou ao encontro
do Deputado, na usina do irmão deste; que esteve
presente ao encontro do Dep. Farias com Maurício
Guedes; e que estava na mesma sala onde foram
feitos os telefonemas gravados. Asseverou que
Maurício Guedes não recebeu nem pediu qualquer
quantia em dinheiro ao Deputado Augusto Farias e
ainda lhe disse que ele nada devia. O PM Farias
confirma que os telefonemas foram feitos com a
anuência de Maurício Guedes, em doze dias segui
dos, e não houve qualquer condução dos diálogos
por parte do Deputado Farias. Ele também confirma
que Jadielson, Alécio, Valdeir e Mendonça são segu
ranças do Deputado Talvane e que a morte do As
sessor Hélio e o atentado ao radialista Alves Correia
são atribuídos publicamente, em Arapiraca, ao
mesmo parlamentar. Mais tarde, quando ocorreu a
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fuga de Maurício Guedes para São Paulo, foi, em
companhia do Delegado Gominho, da Polícia Fed
eral, ouvi-lo, no dia 28 de dezembro, a fim de identifi
car Chapéu de Couro. Nessa ocasião, teria presen
ciado o depoimento que foi gravado em vídeo. A
Comissão ouviu, também, Diamantino da Silva Lima,
Agente da Polícia Federal, que participou das inves
tigações e foi ouvir o depoimento de Chapéu de
Couro em São Paulo, junto com o Delegado
Gominho, que, depois, afastou-se do caso. Trouxe à
Comissão notícias sobre algumas diligências da
Polícia Federal para tomada de depoimentos de pes
soas no Posto Frei Damião, em Juazeiro, Nestas
diligências foram ouvidos Antônio Rebouças de
Souza, o "Mamoso", e Acileide Ferreira de Santana.
O primeiro é o borracheiro, que trabalha no Posto
frei Damião, em Juazeiro e que acompanhou
Maurício Guedes ao almoço com o Deputado
Tavane, que lá já se encontrava com três segu
ranças. Declarou que ao chegarem uma das mesas,
Maurício teria perguntado: "Deputado, o que é que o
Senhor quer comigo?" e o Dep. Tavene teria respon
dido que "tinha uma pessoa para derrubar", pois
"precisava continuar no poder e tinha que ser até 1.2
de janeiro, pois se passasse daquela data não mais
serviria". Declarou ter ouvido cogitações sobre a
morte do Deputado Albérico Cordeiro, mas que Tal
vane teria dito que a prioridade era matar o Depu
tado Augusto Farias. Disse ter ouvido que os dois
iam combinar posteriormente os detalhes. Declarou
ter, ainda, identificado os seguranças como Jadiel
son, Júnior e Mendonça, por fotos apresentadas
pela Polícia Federal. Que participou, também, de um
jantar naquela mesma noite, onde se tratou no
vamente da morte do Deputado Augusto Farias. Que
ao se despedir de Maurício, o deputado Talvane te
ria dito: "Meu amigo, estou nas suas mãos, só você
pode me ajudar" e Maurício teria ficado de arranjar
as pessoa~ para o serviço. A outra depoente de
Juazeiro, Acileide Santana, é garçonete no re
staurante já mencionado. Seu depoimento se limitou
a confirmar a presença de Maurício Guedes e do
Deputado Talvane no local, bem como dos acom
panhantes de ambos. Ao depor perante esta
Comissão Maurício Guedes confirmou todas de
clarações do Deputado Augusto Farias, exceto so
bre as gravações realizadas. Afirmou, contrariando o
depoimento do Soldado Farias também, que só foi à
usina um dia e que as gravações foram feitas exclu
sivamente nesse dia.Na verdade, até pela análise
da conta telefônica apresentada pelo Deputado
Augusto Faria, a gravação foi realmente feita em

dois dias. Maurício Guedes mencionou que foi ao
encontro do deputado Talvane acompanhadó de um
conhecido e vizinho, que é borracheiro no posto Frei
Damião, alcunhado "Mamoso". Na ocasião usava
um boné com o nome da deputada Ceci Cunha e do
candidato a Governador Mano. Declarou também
que no curso da conversa, após a explanação inicial
sobre o possível homicídio do Deputado Augusto
Farias ou Albérico Corc;leiro, e os métodos preferidos
pelo Dep. Talvane, este teria apontado o boné e dito:
"Olha, ess aqui é número um. Essa é minha inimiga
número um. Se eu matar ela vem a broncà pra cima
de mim. Mas ela tem uma bronca com o Mano, que
ela era vice do Mano e se afastou." (sic). Declarou
que, ao fim da conversa, tinha se convencido de que
a intenção do Deputado Talvane era matar o Depu
tado Augusto Farias, por isso resolveu avisar apenas
este e não o Deputado Albérico, nem a Deputada
Ceci. Segundo súas declarações sobre o segundo
encontro, que teria sido entrelJadielson e seu genro,
já estaria preparado esquema do .Deputado Talvane
para receber os pistoleiros que Maurício mandaria:
local para ficar em Maceió, armas vindas de Goiânia
- mas Jadielson teria dito que estava atrás de com
prar silenciosos - e "carros dublês" usados na cam
panha, decerto alusão a carros de "chapa fria".
Jadielson teria dito também que os duzentos mil
para pagamento de Maurício Guedes dependiam do
recebimento dos trezentos mil reais devidos ao
Deputado Talvane pela Prefeita deArapirpça, que os
estava retendo. Esse dinheiro, oriundos do SUS. Um
dos mais importantes depoimentos para a eluci
dação deste caso foi odo assessor Jadielson.2 Ele
admitiu ter recebido os telefonemas de Maurício
Guedes, Reproduzimos trecho de uma das
gravações, onde ele dialoga com o Chapéu de
Couro. (Telefone tocando). (Voz feminina) 
Gabinete do Deputado Talvane Albuquerque. O SR.
MAURíCIO - Eu queria farar com o Dr. Talvane. É
MAURíCIO. (Voz feminina) - Ele não se encontra,
DR. MAURíCIO O SR. MAURíCIO - Não se encon
tra não? (Voz feminina) - Não. O senhor quer deixar
recado? O SR.. MAURíCIO - Não, porque eu liguei
pra outro telefone dele, e o rapaz disse que ele se
achava aí; ia me esperar aí no gabinete, queria falar
com ele. (Voz feminina) - Vou te passar para o as
sessor dele. Só um minutinho. O SR.. MAURíCIO 
Passa pro assessor dele, por favor. (Voz feminina) 
Tá. Só um minutinho. (pausa.) O SR. JADIELSON 
Alô! O SR. MAURíCIO - Alô! É o Dr. Talvane? O SR..
JADIELSON - Oi, MAURíCIO. É Jadielson.2 O .SR.
MAURíCIO - É Jadielson.2 Diz Jadielson.2 O SR.
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JADIELSON - Tudo tranquilo? O SR. MAURíCIO 
TudÜ'tranquilo, meu filho. O SR. JADIELSON - É por
que ontem ele tava em Rondônia né? naquele celular.
O SR. MAURíCIO - Eu sei. O SR. JADIELSON 
Ele tava lá e, hoje já vindo pra cá. Só que não che
gou ainda. O SR. MAURíCIO - Nao chegou ainda,
né? O SR. JADIELSON - É, O SR. MAURíCIO 
Então tá bom, Jadielson2 Que hotas eu ligo para ele
mais tarde? O SR. JADIELSON - Qual o número
que o senhor tá? O SR. MAURíCIO - Olha, eu pre
firo ligar. Não vou dar número porque eu tô em casa
de favor. Tá entendendo? O SR. JADIELSON - Sei
como é. o SR.. MAURíCIO - Tá entendendo, Jadiel
son? O SR. JADIELSON - Sei. Inclusive quando o
senhor ligou ontem ele foi e ligou pra mim dizendo,
né (ininteligível). O SR. MAURíCIO - Foi, foi. Porque
aquele telefone do Júnior, que vocês me deram, tá
com a esposa dele, né? O SR. JADIELSON - É. O
SR. MAURíCIO - E eu fiquei na agonia e tenho uma
novidade boa, né? Que já tô ... O SR. JADIELSON
- Tem, né? O SR. MAURíCIO - Já tô com um; só
falta um chegar. O SR. JADIELSON - Sei. O SR.
MAURíCIO - Tá entendendo? Já to com uma pes
soa selecionada. O SR. JADIELSON - Perfeito. O
SR. MAURíCIO - Agora, olha, Jadielson, foi você
que fez o levantamento? O SR. JADIELSON - Foi.
O SR. MAURíCIO - Foi você que fez, Jadielson? o
SR. JADIELSON - Foi. O SR. MAURíCIO - Agora
eu quero saber o seguinte: como a gente pode con
versar dois minutos aqui, eu conversar com você-foi
você que fez o levantamento... O SR. JADIELSON
É Exato. O SR. MAURíCIO - Eu quero saber pra
quando a gente chegar como é que vai ter um apolo
certinho, como é que vai ser tudo. O SR JADIEL
SON - Eu queria inclusive que depois que conversar
com ele hoje... O SR. MAURíCIO - Hum... O SR.
JADIELSON - Eu ir aí pra gente conversar certinho,
traçar tudo, né? O SR. MAURíCIO - Você vem, né.
O SR. JADIELSON - É O SR. MAURíCIO - Tudo
bem, porque tava o Júnior. O SR. JADIELSON 
Certo. O SR. MAURíCIO - Mas aí o Júnior já saiu da
parada, né? O SR. JADIELSON - Não saiu, porque
ele tá resolvendo outras coisas. O SR. MAURíCIO
Ah, outras coisas. O SR. JADIELSON - E ele tá pra
lá, né? O SR. MAURíCIO - Então tá bem assim,
Jadielson2 O SR. JADIELSON - Então eu vou aí,
porque, quando o senhor ligar de volta, a gente volta
a acertar o dia pra mim ir aí pra gente conversar
tudo certinho. O SR. JADIELSON - Tranquilo. O SR.
MAURíCIO - Viu? O SR. JADIELSON - Viu, E a
gente conversa tudo certinho. O SR. MAURíCIO 
Tá. O SR. JADIELSON - Como é e como não é. O

SR. MAURíCIO - Ô,Jadielson2 O SR. JADIELSON 
Pois não. O SR. MAURíCIO - Deixa eu te dizer um
negócio: hoje eu falo com ele, ou você quer, eu falo
com você? Que eu ligue pra você? O SR. JADIEL
SON - O Senhor ligue pra aqui à tarde. O SR.
MAURíCIO - Umas quatro horas? O SR. JADIEL
SON - Aé eu venho pra aqui, que eu vou resolver
uns negócios e venho pra aqui esperar o senhor li
gar. O SR. MAURíCIO - Então tá certo assim, meu
filho. O SR. JADIELSON - Viu? O SR.. MAURíCIO
- Tá, Deus tome conta de você. O SR. JADIELSON
- tchau. O SR. MAURíCIO - Tchau. O SR.
JADIELSON - Até mais. O SR. MAURíCICO 
Tchau. (pausa) Todo o diálogo demonstra que
Jadielsón se incumbira de realizar tarefas prepa
ratórias para a chegada das pessoas a que se refere
Maurício Guedes. Perguntado sobre essas taregas,
Jadiels0':l insiste na versão de que eram os segu
ranças que estariam sendo contratados. Surge a
primeira contradição quando ele declara que o seu
primeiro encontro com Maurício, no restaurante do
posto de gasolina, ,foi em Petrolina e não em
Juazeiro. Declarou não saber nada do que falaram
nessa ocasião o deputado e Maurício. Mais adiante
em sua declaração muda a versão, passando a afir
mar que ouvira a conversa e que versava sobre a
contratação dos ditos seguranças. Afirmou que
nessa primeira viagem em companhia do Deputado
Talvane dormiu em um hotel em Petrolina, que o re
cibo de hotel de Juazeiro onde consta seu nome é
da vez em que foi sozinho a Juazeiro se encontrar
com Maurício Guedes, tendo esse encontro acon
tecido no início de novembro. Declarou que não
levou dinheiro algum a casa da irmão de Maurício
em Arapiraca, mas confirma que o Deputado man
dou dinheiro, só não sabe quem foi o portador. Con
firmou que estava em Maceió no d ia da morte da
Deputada Ceci, embora já estivesse a caminho de
Arapiraca com Alécio, na Explorer azul, quando, sa
bem da chacina pelo rádio e, ato contínuo resolvem
fugir sem sequer telefonar para o Deputado Talvane.
Há alguns pontos obscuros no depoimento, por ex
emplo, quando Jadielson afirma que nem passou em
casa em Arapiraca porque já tinha uma mala pronta
dentro do carro e não explica porquê. É bastante in
explicavel, mesmo que, por hipótese, estivessem as
rádios falando da responsabilidade do Deputado Tal
vane no caso, que os assessores tivessem o ra
ciocínio de que seriamperseguidos.Por que? Do que
fugiam? Declarou também que, tendo saído de
Arapiraca no dia 16, chegou a Brasília no dia 18 e
resolveu ir para São Paulo, em um ônibus da em-
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presa São Geraldo. Ficou em São Paulo na casa de
parentes no Embu das Artes, mas declarou primeiro
só ter levado duzentos r~ais, de um total de 250 que
tinha no banco, depositado pela irmã. Depois de
clara que recebeu mais quinhentos reais. Como
seus parentes não o acolheram muito bem ele diz ter
passado dias a perambular pela cidade, tendo inclu
sive passado a noite em praças públicas, chegando
a dormir na Praça da Sé. Essa versão é bastante es
tranha, principalmete se comparada ao depoimento
de Alécio, que ao narrar seu encontro com jadielson
em São Paulo, no Mc Donalds diz que o mesmo foi
embora de táxi... quem tem dinheiro para pagar táxi
não precisa dormir ao relento. Nesse encontro em
São Paulo, no dia 20, marcado para o Mc Donalds
da Rua Henrique Schaumann, o Deputado Talvane
compareceu com Valdeir, Alécio e Denisval, tendo a
conversa se desenrolado dentro do carro a caminho
do Embu das Artes. Ao narrar sua ida a Abadiânia e
Goiânia em companhia de Weiner para visitar
Mauricinho, o filho do Chapéu de Couro, declarou
que foi apenas prometer que o Deputado faria o que
estava ao seu alcançe, conversando sobre a possi
bilidade de saída na época do natal. Também de
clarou que apenas após essa visita foi ver no
vamente Maurício Guedes. Sobre essa visita o
próprio Deputado Talvane junta documento: Certidão
da Casa de Prisão provisória da Diretoria Geral de
Polícia Civil de Goiás. Nela consta o registro de ida
de Weiner e Jadielson em visita ao detento Maurício
Gomes N. Filho, no dia 13.11.98. Em seu segundo
encontro com Maurício, Jadielson admite ter ficado
hospedado em hotel de Juazeiro, tendo lá per
manecido três dias. No decorrer da inquirição se
contraria, afirmando depois que ficou quatro noites.
Mas não consegue explicar o que fez lá durante
tanto tempo, porque, segundo ele, só fora tratar de
detalhes sobre os tais seguranças. Jadielson confes
sou que comprou dois coletes a prova de bala, trazi
dos do Paraguai, de índio, contrabandista de armas
de Arapiraca. Os coletes tinham sido enterrados em
um terreno baldio por Jadielson, depois que o Depu
tado Talvane pediu que fossem jogados fora 
segundo o depoente, após a morte da Deputada
Ceci. Depois, já de São Paulo, Jadielson teria pedido
a um parente para desenterrar e "dar sumiço" nos
coletes. Declarou não ter verificado se seu parente
cumpriu a incumbência. Confrontado com o fato de
que é impossível comprar coletes para seguranças
que jamais tinha visto, devido ao tamanho, Jadielson
não ofereceu nenhuma explicação para tanto. De
claro u que pagou pelos dois coletes seiscentos

reais, dinheiro esse obtido do Deputado Talvane,
que sabia de seu destino. Alécio César Alves Vasco
declarou que trabalha como motorista do Deputado
Talvane desde 1990, ficando à disposição de seus
filhos e esposa. Confirma, em linhas gerais, a
versãode Jadielson sobre os motivos e circunstân
cias da fuga de Arapiraca no dia da morte da Depu
tada Ceçi, declarou ter ficado hospedado dias no
apartamento da irmã do Deputado em Brasília. De
clarou também ter ido a São Paulo de ônibus, mas
depois declara ter ido de carro na companhia do
Dep. Talvane. Disse ter voltado com os outros a
Brasília, depois de ter deixado o Deputado em
Ribeirão Preto. Por medo de permanecer em
Brasília, declarou ter retornado a São Paulo no dia
23. Mas sequer sabe declinar o nome do tio na casa
do qual alegou ter estado, nem mesmo o nome do
bairro em que diz ter ficado. Dado importante for
necido por Alécio foi que nos últimos meses, ele,
que acompanhava a esposa e filhos do Deputado,
não havia recebido instrução específica em relação
a maior segurança ou qualquer ameaça. Assim,
parece enfraquecida a tese do Deputado Talvane de
que havia sofrido ameaças recentes e que precisava
contratar mais seguranças. O depoimento do asses
sor Winer traz referências ao roubo da Ranger preta
no dia do homicídio da Deputada, bem como a nar
rativa da visita em Goiânia ao preso filho de Maurício
Guedes, confirmando que ele e Jadielson foram ofere
cer a ajuda do Deputado Talvane. Perguntado sobre
se sabia em que consistia essa ajuda, Winer não
soube informar, uma vez que o advogado que os
acompanhou já conhecia o preso. Afirmou que, no
dia da morte da Deputada Ceçi, Júnior esteve com
ele e Valdeir em Brasília no apartamento do Depu
tado. Em depoimento chegado a esta Comissão
em26.01.99, tomado .pela Polícia Federal de
Alagoas, verificamos as' declarações do ;assessor
José Bezerra da Silva Júnior, conhecido como
"Júnior". Este prestou informações que jogam nova
luz sobre o caso. Admite que Jadielson, Alécio e
Mendonça andavam armados e exerciam funções
de seguranças. Nos é autorizado, pois, cogitar que o
Deputado não precisava de mais seguranças, se já
tinham tantos entre seus acessores. Júnior declinou
até quais as armas que cada um carregava: pistolas
390 e revólveres 38. Além disso, declarou ter tido
sua fuga para o município de. Uianápoles/PA
custeada pelo Deputado talvane, que teria entregue
a ele quinhentos reais, e ainda utilizou um gol ver
melho de propriedade da irmã do Deputado. Tam
bém revelou que na fuga o Gol foi dirigido por We-
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iner. Afirmou que estava em Brasília no dia da morte do Nascimento Gama Albuquerque. Nestas se en-
da Deputada e em linhas gerais confirmou ter pre- contram diversos telefonemas de Juazeiro, que se
senciado o encontro inicial do Deputado e Maurício iniciam em 22.10.98 e se repetem nos dias 23, 26,
em Juazeiro. CONCLUSÃO. Objeto de exame desta 27, 28, 29 e 30. Ao apresentar essa conta o Depu-
Comissão de Sindicância são as denuncias feitas tado Talvane quis demonstrar que não atendia os
pelo Deputado Augusto Farias e os acontecimentos telefonemas, pois estes têm curta duração, mas a
ligados à morte da Deputada Ceci Cunha, para veri- gravação é eficaz para provar que o Deputado é até
ficar se o Deputado Talvane Albuquerque cometeu efusivo ao atender Maurício Guedes ao telefone.
ato imcompatível com o decoro parlamentar, nos ter- Essa contl;1 telefônica vem oferecer indício im-
mos do arts. 244 e 240, 11 do Regimento Interno da portantíssimo: as datas em que Maurício Chapéu
Câmara dos Deputados. O Deputado Talvane Albu- de Couro procura o Deputado Talvane coincidem
querque comprovadamente, conhecia e se re- com o período em que o pistoleiro declara estar co-
lacionava com o notório pistoleiro chamado Chapéu brando const?ntemente os 50 mil reais prometidos.
de Couro. Seja qual fosse a natureza da relação en- E os telefonemas cessam justamente no início de
tre ambos, um Deputado Federal não poderia ter novembro que é quando Maurício passou a procurar
contato com um criminoso foragido, um notório o Deputado Augusto Farias. Chapéu de Couro é o
matador. Tal cOJitato não era casual e inocente, protótipo da mentalidade anti-social criada pela im-
sabia muito bem o parlamentar que se tratava de um punidade no Estado de Alagoas. Certo de que per-
conhecido deliquente. A relação entre ambos, de mMeceriaintocado, quis aparecer na mídia todo o
cordialidade e favores, é bem medida se observar~ tempo, decerto esquecendo (ou crendo que não se-
mos não só Os tratamentos médicos gratuitos para a ria cumprida) a ordem de prisão de Sergipe, pela
filha e a mãe de Maurício Guedes, mas também pela qual acabou chegando a seu lugar: atrás das
visita que os assessores do Deputado Talvane fize- grades. Mas a mentalidade de Arapiraca não cessa
ram a Mauricinho, filho do pistoleiro, que esta preso de nos· reservar surpresas: justamente quando
em Goiânia. Nada disto é desmentido pelo Sindicato, Maurício Guedes inicia sua punição por um de seus
que admite tal prática como usual na política vários crimes, lembra-nos a imprensa que seu irmão,
alagoana. Porém, a quebr.a de decoro parlamentar Floro Gomes Novaes, notório e famoso matador e
não pode se prender a padrões m'orais de política re- assassino de aluguel, na década de 80, foi homen-
gional, onde, conforme noticiam diversas pessoa- ageado pela Câmara Municipal da cidade, virando
souvidas no curso desta investigação, a violências e nome de uma das principais ruas, como noticiou o
a morte são comuns. Chegamos a ouvir o que jornal Gazeta de Alagoas, de 19.01.99. Mas não
parece ser a expressão do estado de calamidade a podemos julgar o Deputado Talvane por esses
que chegou a desordem institucional em Alagoas: parâmetros bem peculiares a Alagoas. Ele deve ter
que muitos políticos alagoanos almejam encontrar seus atos avaliados pelo que se chama noral média
um bom pistoleiro que também tenha talento como do povo brasileiro e de seus Pares na Câmara dos
assessor parlamentar. Essa afirmação descortina Deputados. Pois é a essa moralidade média que re-
uma cultura em que se insere plenamente o Depu- mete o conceito de decoro parlamentar. Vejamos al-
tado Talvane. Tudo isto pode bem se aquilatar pela gumas considerações breves sobre decoro parla-
tranquilidade com que Maurício Chapéu de Couro mentar. Decoro diz respeito a decência, respeito,
apareceu neste episódio. Posando de herói e salva- moral, dignidade, ética, conduta irrepreensível, ctmfi-
dor do Deputado Augusto Farias, quando, na ver- abilidade, honrabilidade, correição, retidão moral, re-
dade, pistoleiro que é, tudo indica que só desistiu de speito de sj mesmo e aos outros. Pinto Ferreira de-
aceitar a encomenda de matá-lo porque o mandante fine "falta de decoro parlamentar" como "o procedi-
não entregou os 50 mil reais iniciais. E isto se afirma mento do congressista atentatório dos princípios da
como indicio importante, uma vez que há provas far- moralidade, ofensivos à dignidade do Parlamento (in
tas de que ele cobrou o dinheiro diversas vezes e Comentários 'à Constituição Brasileira. pág.25). Já
que a história, só tomou outro rumo, porque, ao in- Miguel Reale assim se expressa "Quando a Consti-
vés de receber 50 mil, recebeu apenas quinhentos tuição se refere a "decoro parlamentar", entra pelos
reais. Para chegar a essa conclusão basta cotejar as olhos que quer significar a forma de comportamento
provas juntadas aos outros autos pelo próprio Depu- do parlamentar de conformidade com as re-
tado Talvane, as contas telefônicas do aparelho sponsabilidades das funções que exerce, perante a
celular 985.4140, em nome de sua esposa Nireide sociedade e o Estado. O status de Deputado, em re-
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lação ao qual deve ser medido (e será cometido ou
decoro em razão dessa medida) implica, por con
seguinte, não só o respeito do parlamentar a si
próprio, como ao órgão a que se pertence, segundo
a fórmula política de Thomasius: "Faça aos outros o
que deseja que lhe façam". No fundo, a falta de
decoro parlamentar é falta de decência no compor
tamento pessoal, capaz de desmerecer a Casa dos
representantes, e falta de respeito à dignidade do
Poder Legislativo, de modo a expô-lo a críticas infun
dadas, injustas e irremediáveis, de forma incoven
iente." (in Decoro Parlamentar e Cassação de Man
dato Eleito, DRP, vol. 10. P. 89). Tendo em mente
esses conceitos, passemos a analizar a condulta do
Deputado Talvane Albuquerque. Seus assim
chamados "assessores" tanto o auxiliam no gabinete
como em "outros assuntos"... tanto é que a maioria
anda armada, conforme revela, no último de
poimento chegado a esta Comissão, o assessor
parece atingir amplitude muito grande... Colheu-se
também uma série de informações que parecem de
domínio público onde ao Deputado se atribuem
possíveis implicações na morte de seu assessor
Hélio e no atentado contra o radialista Correia. Tam
bém ouvimos da boca do próprio Deputado que o Sr.
Lenine, quando seu assessor fraudara as eleições
colocando nas urnas votos falsos para o Deputado
Talvane e companheiros de chapa, e houve apenas
"uma reprimenda"!! Tudo aponta que o padrão de
conduta pelo qual se pauta o Deputado Talvane está
bem longe da média desta Casa Legislativa, porque
acostumado a cometer e acobertar ilícitos. até
mesmo o Dr. José de Moura Rocha, advogado do
Dep. Talvante, declarou aos jornaismque "não havia
dúvida que o Deputado quebrara o decoro parlamen
tar" embora, em suam opnião, não houvesse provas
para levá-lo à ação penal. Se isso não bastasse,
após extenso interrogatório, op assessor Jadielson
confessou ter adquirido de contrabandista de ar
mas, dois coletes a prova de bala, vindos do Para
guai, com dinheiro do Deputado Talvane e a mando
deste. Mesmo que se aceite, por hipótese, a tese de
que os coletes eram para os seguranças que
Maurício ficara de contratar o fato, isoladamente, já
seria suficiente para que se concluísse pela prática
de ato incompatível com o decoro parlamentar.
Notemos: ao fazer negócio com o contrabandista o
Deputado Talvane, pela segunda vez, se relacionou
co pessoas do submundo do crime. E cometeu, no
mínimo, o crime de descaminho (Art. 334 do Código
Pena!), na pior das hipóteses o crime de receptação
(Art. 180, do Código Penal). Jadielson também con-

firmou a história de Maurício Chapéu de Couro ao
dizer que sabe que o Deputado Talvane mandou
dinheiro a ele na casa de sua irmã em Arapiraca.
Desmente que tenha sido ele a levar, mas afirma sa
ber que alguém levou. Não bastasse a prova e a
confissão dos favores prestados a Maurício Guedes,
há também confirmação da história do pistoleiro
quanto ao pagamento intermediado pela irmã. Além
disso, é muito pouco crível que, para fugirem, Jadiel
son, Júnior e Alécio, tiveram suas prisões preventi
vas decretadas, não tiveram contato com o amparo
financeiro do Deputado Talvane. Tal ato do Depu
tado Talvane, confirmado no depoimento feito por
júnior perante a Polícia Federal, constitui o crime de
favorecimento pessoal, posto no Art. 348 do Código
Penal. Ao relacionar-se com o pistoleiro Maurício e
contratar seus serviços - seja para qua.1 fim for - o
Deputado Talvane Albuquerque pratica ato que afeta
sua dignidade e configura irregularidade grave no
exercício do mandato. A acusação de que o Dep.
Talvane teria tentado contratar Maurício Guedes
para assassinar o Deputado Augusto Farias tem
foros de verdade, mesmo porque diversos de
poimentos coicidem em detalhes, embora nada pos
samos afirmar cabalmente, sempre lembrando os
estritos limites da investigação. O testemunho do
borracheiro "Mamoso" é bem específico quanto aos
termos do encontro .entre o pistoleiro e o Deputado.
Quanto às circunstância do homicídio da Deputada
Ceci, acreditamos que se podem considerar algu
mas semelhanças entre os casos, embora, mais
uma vez se diga, não tenhamos podldo averiguar a
fundo pela própria natureza desta sindicância. Em
ambos os casos há contratação de pistoleiros;
segundo depoimento de Maurício Guedes, em seu
primeiro encontro o Deputado Talvane teria dito que
não se arriscaria a tentar fazer parecer morte aci
dentai por atropelamento e que preferia "um tiro de
doze na cara' - exatamente como foi morta a Depu
tada Ceci; o Deputado Talvane tem uma Ranger
preta e um automóvel dessa marca foi visto ron
dando a casa da irmã da Deputada, tendo seu
marido reconhecido Jadielson dentro dela; essa
mesma Ranger desapareceu no dia do crime e foi
lavrado boletim de ocorrência de seu roubo no dia
exato da morte da Deputada Ceci... Muitas coin
cidências sempre abrem margem a boas investi
gações. Aliás, é muito sintomático o fato de que em
seu depoimento Alécio afirme que não quer que o
crime que vitimou a Deputada Ceci e seus parentes
seja esclarecido... Ainda sobre a possível con
tratação para matar o Deputado Augusto Farias para
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corrobar a versão de Maurício (que afirma que o dutor e presidente do inquérito, o Delegado Car-
dep. Talvane estava em "desespero de vida" para valho, mesmo se contasse com o auxílio da Polícia
não perder o "poder" da imunidade parlamentar) Federal, jamais poderia dizer quando aqui depôs
temos as narrativas do 22 Suplente Helenildo Ribeiro que nada tinha a informar sobre as diligências para
Monteiro, do ex-Governador Divaldo Suruagy e do a captura dos três assessores fugitivos, que tinha
Senador Teotônio Vilela Filho, de que o Deputado deixado tudo a cargo da Polícia Federal e nem pedia
Talvane estava traçando planos mirabolantes S3 irre- satisfações! Também cabe a expressão de nossa
alizáveis para assumir o mandato. O repúdio desta estranheza ao caso em que o Delegado da Polícia
Casa a atitude como a do Deputado Talvane Albu- Federal que o primeiro ouviu Maurício Guedes em
querque tem que ser nítido e célere: a prática de ato São Paulo, ter feito seu interrogatório em quarto de
incompatível com o decoro parlamentar, de acordo hotel, na mesma rua da sede da Polícia Federal em
com o art. 240 do Regimento Interno da Câmara dos São Paulo, atitude aparentemente sem explicação.
Deputados, impõe sej? esse parlamentar submetido Ainda, há que se cobrar uma atitude da Polícia
a processo para perda de mandato, o que se re- 123456Militar de Alagoas contra a relação de ver-
comenda como resultado desta sindicância à Mesa dadeira promiscuidade revelada pelo PM Jorge
da Câmara dos Deputados. Esta Comissão, no in- Farias com matadores de aluguel, com quem man-
tuito de colaborar co as investigações sobre a morte tém estreitas relações. Registra, por fim, um protesto
da Deputada Ceci Cunha, requer à Mesa da contra a ausência de providências do Supremo Tri-
Câmara dos Deputados cópias de seus documentos bunal Federal em atender o pedido de quebra de
e notas taquigráficas de depoimentos enviadas ao sigilo bancário e telefônico, feito desde o início dos
órgão do Ministério Público Federal, Ministério trabalhadores desta Comissão. Após minuciosa
Público de Alagoas, Supremo Tribunal Federal e análise das provas, mesmo nos estreitos limites de
Ministério da Justiça. Antes do encerramento deste uma Comissão de Sindicância, resta indubitável que
relatório é mister que faça uma menção ao péssimo o Deputado Talvane Albuquerque incidiu na conduta
trabalho de investigação da polícia de Alagoas. Há descrita nos arts. 240, (( e 244, § 22 do Regimento
uma chacina com dois sobreviventes. Um deles é Interno da Câmara dos Deputados, devendo, pois,
ouvido apenas uma vez e não se apresentam se- ser iniciado pela E. Mesa da Casa o processo para
quer fotografias dos suspeitos com prisão preven- perda de mandato. "LISTA DE DOCUMENTOS DO
tiva decretada, que poderiam ter sido facilmente obti- CASO TALVANE/CECI CUNHA. Em 17-12-1998, o
das nos arquivos da Câmara dos Deputados. Pude- Deputado Severino Cavalcanti, na qualidade de
mos apurar ainda outras irregularidades, como a jun- Presidente da Casa, em exercício, emite nota de-
tada ao inquérito de documentos sobre um Fiat en- pIorando o assassinato da Deputada Ceci Cunha.
contrado queimado, dando aparência de que se en- Em 22-12-1998, entrevista do Deputado Talvane AI-
contra um dos carros usados na chacina, mas tal buquerque. Degravação X-0194/98. Em 29-12-1998,
automóvel sequer se teve o cuidado de verificar se Of. n2 1/98-CRCN, o Senador Geraldo Melo, na
foi queimado em data anterior ao crime! Além disso, qualidade de Presidente da Comissão Repre-
não há nenhuma diligência noticiada a respeito de sentativa do Congresso Nacional, encaminha à pro-
localizar os automóveis usados pelos assassinos. vocação da Corregedoria e Procuradoria da Câmara
Não é de admirar, pois, que o delegado Carvalho, dos Deputados o requerimento de providências da
que depôs perante esta Comissão, tenha se retirado Deputada Maria Laura, datado de 29-12-1998. Nota
do inquérito, alegando problemas de saúde. A única da Mesa da Câmara dos Deputados (sem data)
testemunha ocular dos homicídios, Sr. lronildo, foi à comunicando a inclusão na pauta da convocação ex-
Delegacia na hora dos fatos, seu depoimento não foi traordinária o exame dos procedimentos necessários
tomado e ele simplesmente some devido ao medo à apuração dos fatos relacionados ao assassinato
de ser assassinado também. Pergunta-se: por que o da Deputada Ceci Cunha e oficia ao Deputado
Delegado não ouviu o depoimento de Ironildo de Augusto Farias para que entregue à Corregedoria a
pronto? O Delegado Arnaldo Soares de Carvalho, fita, que afirma possuir, contendo gravações das
que presidia o inquérito, disse ser "usual", se há conversações havidas entre o Deputado Talvane AI-
ocorrência a noite, o Delegado substituto espera o buquerque e o pistoleiro Chapéu de Couro. Em 5-1-
titular chegar para lavrar a ocorrência... Além disso, 1999, OF.COR. n2 1/99, 9 Corregedor solicita ao
esta Comissão constatou muitos erros nas diligên- Deputado Augusto Farias que encaminhe a fita que
cias da polícia de Alagoas. Por exemplo, como con- diz possuir, contendo a gravação das conversações
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havidas entre o Deputado Talvane Albuquerque e o Em 11-1-1999, Deputado Talvane Albuquerque so-
pistoleiro Chapéu de Couro para ser objeto de ex- licita seja confirmada a veracidade das palavras di-
ame e apuração de conduta contrária ao decoro tas pelo Deputado Moacir Andrade em entrevista à
parlamentar. Em 5-1-1999, o Deputado Talvane AI- rádio alagoana. Em 11-1-1999, Deputado Talvane
buquerque faz pronunciamento no .plenário da Albuquerque solicita que a Comissão de Sindicância
Câmara dos Deputados, sobre o envolvimento de solicite as fitas de audio e vídeo com as entrevistas
seu nome no caso do assassinato da Deputada Ceci gravas com Chapéu de Couro na Rádio e TV Gazeta
Cunha. Em 6-1-1999, documento declarando o de Alagoas. Em 11-1-1999, Deputado Talvane Albu-
Deputado Augusto Farias, que faz a entrega da fita querque solicita cópia da fita gravada durante a re-
de áudio à Mesa da Câmara dos Deputados, ale- união havida no Palácio Marechal Floriano Peixoto
gando que contém o registro bruto de conversações no dia 21-12-1998. Em 11-1~1999, Deputado Tal-
telefônicas para se prevenir de atentado à sua vida. vane Albuquerque solicita seja confirmada uma de-
(fita em degravação X-0003/99). Em 6-1-1999, o claração dada em entrevista à rádio alagoana pelo
Deputado Augusto Farias dá entrevista à imprensa Governador Ronaldo Lessa. Em 11-1-1999, Depu-
após entrega de fita à Comissão de Sindicância. - tado Talvane Albuquerque solicita que a Comissão
Degravação X-0001/99. Em 6-1-199, requerimento requeira ao Deputado Augusto Farias que informe o
do Deputado Talvane Albuquerque solicitando que- telefone através do qual fez a ligação para o telefone
bra do sigilo bancário e telefônico de pessoas Iis- 069-960-4583 entre os dias 9 e 11 de novembro,
tadas, audiências da Prefeita de Anadia (AL), Mar- com cópia da conta telefônica. Em 11-1-1998, Depu-
Iene Pedrosa e fitas do circuito de TV instalado no tado Talvane Albuquerque requer que a Comissão
Hiper Bom Preço, de Maceió - AL. Em 6-1-1999, confirme com os familiares da Deputada Ceci Cunha
OF.COR. n2 2/99, ao Prof. Ricardo Molina, da UNI- se o veículo Blazer que ela utilizava era blindado e
CAMP, solicitando análise da fita de áudio apresen- se tinha vidros à prova de bala. Em 11-1-1999, o
tada pelo Deputado Augusto Farias. Em 6-1-1999, Deputado Talvane Albuquerque requer à Comissão
SGM/P n2 3/99, Presidente Michel Temer indica o que requisite à Rede Globo cópia das fitas exibidas
Corregedor, Presidente da Comissão de Sindicância. no Jornal Nacional que foi ao ar no dia 6-1-1999. Em
Em 6-1-1999 - Degravação X-0004/99, da entre- 11-1-1999, Instalação da Comissão de Sindicância
vista coletiva à imprensa do Deputado Talvane Albu- Degravação X-006/99. Em 12-1-1999, tomada de
querque quando pediu a sua desfiliação do PFL. Em depoimento do Deputado Augusto Farias. De-
7-1-1999, Deputado Talvane Albuquerque requer gravação X-007/99. Em 12-11-1999, o Deputado
cópia da gravações das fitas magnéticas apresen- Talvane Albuquerque indica o Dr. George Samuel
tadas à Corregedoria pelo Deputado Augusto Farias. Sanguinetti Fellows para rever os laudos, periciais
Em 7-1-1999, Delegação chefiada pelo Superinten- apresentados à Comissão, na condição de Assis-
dente da Polícia Federal entrega ao Corregedor os tente Técnico. Em 12-1-1999, OF.COR. n2 13/99, o
autos do IPL n2 51/98, da Delegacia do 42 Distrito da Relator solicita ao Deputado Farias que informe os
Capital (AL). Em 8-1-1999, Of.Cor. n2 4/99, solicita números dos telefones utilizados para fazer as
ao Deputado Talvane Albuquerque que apresente os gravações apresentadas. Em 12-1-1999, o Depu-
funcionários lotados em seu gabinete parlamentar tado Augusto Farias solicita cópia do relatório apre-
JADIELSON BARBOSA DA SILVA e A~CIO sentado pela Polícia Federal e a do seu depoimento
CEZAR ALVES VASCO. Em 8-1-1999, encontro de prestado à Comissão e informa ao Presidente da
chapéu de Couro com Gustavo Ferraz Gominho, em Comissão e Relator o número do telefone usado
São Paulo. Degravação X-0005/99. Em 11-1-1999, pelo Sr. Maurício Novaes para falar com o Deputado
OF.COR. n2 5/99, ao Presidente Michel Temer solici- Talvane Albuquerque, acompanhado de cartão pes-
tando providências administrativas com relação aos soai encaminhando cópia de artigo referente à
funcionários citados como suspeitos de en- Prova-Gravação telefônica por terceiro. Em 12-1-
volvimento na morte da Deputada Ceci Cunha. Em 1999, o Prof. Ricardo Molina entrega o laudo das fi-
11-1-1999, Of.Cor. n2s 6 a 10/99, convocação dos tas encaminhadas para exame. Degravação X-
membros da Comissão de Sindicância para a re- 0008/99. Em 12-1-1999, Of.COR. n2 12/99, a
união de instalação. Em 11-1-1999, Deputado Tal- Comissão deSindicância solicita a quebra de sigilo
vane Albuquerque solicita cópias das peças inte- telefônico dos números relacionados à Procuradoria-
grantes do Inquérito Policial e fita de vídeo en- Geral da República. Em 12-1-1999, Deputado ",Tal-
tregues pelo Superintendente da Política Federal. vane Albuquerque pede juntada de entrevista da D.
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Claudinete Maranhão, testemunha ocular do crime, Polícia Federal de AL Diamantino da Silva Lima.
apresentada na Rádio Difusora de Alagoas no dia Degravação X - 0017/99. Em· 14/01/1999, tomada
16-12-1998, com degravação das falas da teste- de depoimento do Delegado da Polícia Civil de
munha. Degravação integral da entrevista X- Alagoas, Arnaldo Soares de Carvalho. Degravação
0010/99. Em 12-1-1999, tomada de depoimento do X - 0019/99. Em 14/01/1999, toma(ja de depoimento
Deputado Talvane Albuquerque Degravação X- de Maurício Guedes, "Chapéu de Couro". de-
009/99. Em 12-1-1999, tomada de depoimento do gravação X - 0020/99. Em 14/01/1999, o Dputado
Deputado Albérico Cordeiro. Degravação X-009/99. Talvane Albuquerque apresenta cópia da certidão da
Em 13-1-1999, tomada de depoimento do Deputado casa de Prisão Provisória da Região Metropolitana
José Thomas Nonô. Degravação X-0011/99. Em de Goiânia. Em 14/01/1999. Of.COR. 22199, o sen-
13-1-1999, tomada de depoimento da Prefeita de hor Relator informa ao deputado Talvane Albuquer-
Arapiraca, Sri. Célia Rocha. Degravação x-0011/99. que que Blazer da deputada Ceci Cunha não era
Em 13-1-1999, tomada de depoimento da irmã da blindada. Em 14/01/1999, Of. COR. 28/99, o senhor
Deputada Ceci Cunha, sri. Maria Cléia Santos de Relator informa ao deputado Talvane Albuquerque o
Oliveira. Degravação X-0013/99. Em 13-1-1999, a número do telefone informaqo pelo deputado
Comissão de Sindicância solicita a quebra de sigilo Augusto Farias. Em depoimento do Delegado de
bancário das pessoas relacionadas à Procuradoria- Alagoas, foi entregue à Comissão o laudo pericial
Geral da República. Em 13-1-1999, o Deputado Tal- contendo Q levantamento no local da morte e o
vane Albuquerque apresenta certidões, fita de vídeo termo da declaração de "Gamoso". Em 14/01/1999,
com entrevista do Deputado Augusto Farias no Of. COR 23/99, o senhor relator indaga ao deputado
Palácio, em 21-12-1998 Degravação X-022/99, a Moacir Andrade sobre a veracidade de uma afirma-
ocorrência policial da Ranger, matéria publicada na tiva dita a uma rádio alagoana. Em 14/01/1999, o
Tribuna de Alagoas em 19-12-1998 e prontuários senhor Relator solicita ao Governador Ronaldo
de pacientes na Real Sociedade Portuguesa de Lessa que confirme decleração em entrevista dada a
Santa Maria, em Arapiraca. Em 13-1-1999, o Depu- uma rádio alagoana.Em 14/01/1999, Of. COR.
tado Talvane Albuquerque envia fax das Certidões 25/99, o senhor Relator solicita à Rádio e TV Gazeta
Criminal e Cível da Justiça de Alagoas. Em 13-1- de Alagoas a entrevista com Chapéu de Couro. Em
1999, o Deputado Talvane Albuquerque informa 14/01/199, OtCOR. 26/99, o senhor relator solicita
desconhecer o paradeiro de seus funcionários e que da notícia que foi ao ar no Jornal Nacional no dia
enviou PTA à mãe de Jadielson e à esposa de 6/01/1999, com imagens do deputado Augusto
Alécio para que viessem a Brasília, mas que não foi Farias. Em 14/01/1999, Of COR. 27/99, o senhor
atendido. Em 13-1-1999, o Deputado Talvane Albu- Relator informa ao deputado Augusto Farias sobre a
querque envia os originais das Certidões Cível e decisão unânime da Comissão sobre duplicação de
Criminal. Em 13-1-1999, o Deputado Talvane Albu- documentos. Em 14/01/1999, Of COR 29/99, o sen-
querque solicita medidas administrativas junto à Se- hor Relator informa ao deputado Talvane Albuquer-
cretaria-Geral da Mesa relacionadas com a falta de que a decisão unânime da comissão sobre dupli-
seu comparecimento aos trabalhos da Casa en- cação de documentos. Em 14/01/1999, o deputado
quanto prestava depoimento junto à Comissão de Talvane Albuquerque envia cópia de matéria publi-
Sindicância no dia 12-1-1999. (Despachado e rece- cada no Jornal Gazeta de Alagoas no dia
bido pelo Senhor Secretário-Geral na mesma 20/12/1998 para anexar ao proce$so. Em
data.)Em 13-1-1999, tomada de depoimento do Gov- 14/01/1999, Of COR 32199, o senhor. Relator atende
ernador Divalgo Suruagy. Degravação X-0014/99. solicitação do deputado Talvane Albuquerque entre-
Em 14-1-1999, tomada de depoimento do Senador gando cópia da fita contendo a entrevista do
Teôtonio Vilela. Degravação X- 0016/99. Em 14-1- Deputado Augusto Farias e a reportagem da Tribuna
1999, tomada de depoimento da Sri. Marlene Falcão de Alagoas. Em 15/01/1999, O governador Ronaldo
Pedrosa Fidelis, Prefeita de Anadia. Degravação X- Lessa responde' à i~dignação feita pela Comissão,
0016/99. Em 14-1-1999, tomada de depoimento do por fax.. Através de OG 26/99.01.1. Em 15/01/1999,
soldado da PM José Jorge Farias de Melo. De- A Organização Arnon de Mello responde atendendo
gravação X-0017/99. Em 14/01/1999, tomada de de- a solicitação, enviando fitas solicitadas com imagens
poimento do Promotor de Alagoas José Helenildo do Chapéu de Couro. Tv Gazeta - Degravação X -
Ribeiro Monteiro. Degravação X - 0017/99. Em 0021/99.e Rádio Gazeta Degravação X - 23/99. Em
14/01/1999, tomada de depoimento do. Agente da 18/01/1999, o deputado Talvane Albuquerque requer
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audiência da comiSSão sindicante para ouvi-lo com
assistência dos Advogados. Em 18/01/1999, o
deputado Talvane Albuquerque solicita cópia do
laudo pericial ao Sr.· Corregedor. Em 18/01/1999, o
Corregedor atende à· solicitação de cópia e entrega
laudo da Unicamp. Em 18/01/1999, o deputado Tal
vane Albuquerque faz pronunciamento na tribuna da
Casa e pede que sejam entregues cópias aos mem
bros da Comissão. Em 18/01/1999, a Chefe de
Gabinete do senádor Teotônio Vilela filho solicito
gravação de seu depoimento prestado perante esta
Comissão. Em 19/01/1999 - o deputado Talvane Al
buquerque retira quebra do sigilo bancário de pes
soas conforme mencionadas, a quebra de sigilo tele
fônico, conforme· mencionado, o fornecimento de
peças que compõem Seu processo na Corregedoria,
assinado pelo Dr. José Moura Rocha. em
19/01/1999, o deputado Talvane Albuquerque requer"
recolhimento da testemunha em cáraere em Sergipe,
retira fornecimento de peças da sindicância, e que
seja submetido a exame de sanidade mental e toxi
cológo. 19/01/1999 - Oitiva defesa. X - 0026/99. Em
19/01/1999, o deputado Talvane Albuquerque teve
audiência acompanhado de seu advogado e assis
tente e apresenta cópia de sua identificação junto ao
CRM, cópia de lista manuscrita com o nome de Pe
dro L. Neto iluminado. Cópia de nota fiscal do Hotel
Charrua em nome de Pedro Luis Neto e cópia de
parte da conta telefônica da linha 985-4041 no
nome de Nereide do Nascimento Gama Albuquer
que, esposa do deputado Talvane, iluminadas as li
gações de números 53, 70, e 87, de Juazeiro. Em
19/01/1999, a requerimento do deputado Luís
Eduardo Greenhalgh solicita envio do parecer apre
sentado pelo Dr. Sanguinetti ao Dr. Molina para que
se manifeste a respeito. Em 20/01/1999, of. COR
35/99, faz solicitação à Unicamp, anexada a argu
mentação apresenta na defesa do deputado Talvane
Albuquerque. Em 21/01/1999, despacho do senhor
relator indefere o requerimento de 18/01/1999 do
deputado Talvane Albuquerque. Em 21/01/1999, de-

I •
spacho do senhor ao requerimento do deputado Tal-
vane Albuquerque datado de 19/01/1999, deferindo
o item a e indeferido o próximo. Em 21/01/1999 
Assessor do deputado Talvane Albuquerque,
JADIELSON BARBOSA DA SILVA. X - 0032/99. Em
21/01/1999. Em 21/01/1999 - Assessor parlamentar
do deputado Talvane Albuquerque, WINER Luís
LOPES DA SILVA. X - 0036/99. Em 21/01/1999,
apresentação da cateira funcional de Jadeilson Bar
bosa da Silva. Em 22/01/1999,0 deputado Talvane
Albuquerque requer cópia dos depoimentos pre-

stados pelos seus funcionários, através· de seu ad
vogado. Em 25/01/1999, o deputado Talvane Albu
querque requer a apresentação da conta telefônica
da Agrovale. Em 25/01/1999, o deputado Talvane Al
buquerque apresenta ao senhor relator a conta tele
fônica para comprovar as ligações do "Chapéu de
Couro". Em 25/01/1999, o deputado Talvane Albu
querque envia matéria da Gazeta de Alagoas noti
ciando homenagem ao pai de Chapéu de Couro em
Arapiraca. Em 25/01/1999, TERMO DE DE
CLARAÇÃO DE JOSÉ BEZERRA DA SILVA JUNIOR
em Maceió. Em 26/01/1999, Of. COR 38/99,de
spacho do senhor Reitor, pelo depoimento ao re
querimento do Senador Teotônio Vilela. Em
26/01/1999, despacho do senhor Relator pelo de
ferimento ao requerimento do deputado Talvane Al
buquerque que pede a apresentação de conta tele
fônica da Agrovale à Comissão. Em 26/01/1999 Of.
COR. 37/99, pedido de conta telefônica da Agrovale
ao deputado Augusto Farias". Solicitando a palavra,
o Deputado Robson Tuma historia os fatos. Diz que
o Deputado Talvane Albuquerque ofendeu o decoro
parlamentar, não só pelo contato que este teve com
"pistoleros", mas também porque teria participado de
contrabando de armas e facilitando a fuga de
presos. Tomando a palavr, o Deputado Heráclito
Fortes, 1.2 Vice-Presidente, manifesta a opinião de
que se está entrando numa seara perigosa, ao ex
pandir o objeto das investigações, conforme con
teúdo do Relatório. Diz que se enveredarmos por
este caminho, estaremos transformando a Câmara
dos Deputados numa Delegacia de Polícia. O Depu
tado Severino Cavalcanti, 22 Vice-Presidente, re
afirma a sua opinião de que o Deputado Talvane Al
buquerque atentou contra o decoro parlamentar. E
que, quanto ao Deputado Augusto farias envolvido
no episódio, agiu para se defender, constituido, por
tanto, situações inteiramente distintas. Diz que há
fatos comprobatórios contra o Deputado Talvane Al
buquerque, como a compra de coletes, o for
necimento do dinheiro, e a determinação de enterrar·
estes coletes que caracterizam a quebra do decoro
parlamentar. Afirma que o Relatório da Comissão é
criterioso, por isso submete aos membros da Mesa,
solicitando sua aprovação. Usando da palavra, o
senhor Presidente, Deputado Michel Temer, diz que
o Senhor 1.2 Vice-Presidente, Deputado Heráclito
Fortes, colocou bem um aspecto, o do alargamento
do objeto das investigações. Lembra que as CPls,
ao serem criadas ciscunscrevem sua atuação a fato
determinado. Concluindo sua intervenção, argúi: no
bojo de uma investigação no âmbito da Câmara dos
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Deputados, surgindo fatos diversos daquele que deu DO SENHOR 12 SECRETÁRIO. Sua Excelência re-
origem à investigação deverão estes serem levados torna à Mesa o processo ~ 50.388/94 e anexos, de
em consideração? É possível incidentalmente incluir interesse do Senhor Samuel Malheiros, referente à
novos fatos? Solicitando a palavra, o Deputado Ubi- incorporação de quintos, que concede vista ao Sen-
ratan Aguiar, 12 Secretário, diz que, como o próprio hor 22 Secretário, Deputado Nelson Trad, em razão
nome indica, cabe à Comissão sindicar. Acha que de novo parecer no seguinte teor: "Trata-se de re-
deveria a Comissão apenas investigar se houve ou curso do servidor aposentado SAMUEL MALHEI-
não quebra do decoro parlamentar. Refere que, ROS contra decisão do Diretor-Geral que lhe inde-
segundo o Relatório, o próprio advogado do Depu- feriu pedido de averbação, para fins de incorporação
tado Talvane Albuquerque declarou que o referido de quintos, do tempo de exerCício das funções de
parlamentar quebrara o decoro parlamentar. Men- Secretário da Comissão de Orçamento da Câmara
ciona, ainda, o fornecimento de dinheiro para com- dos Deputados (de 13-11-64 a 22-8-66) e de Se-
pra dos coletes e a facilitação da fuga. Conclui, cretário da ComissãoParlamentar de Inquérito sobre
manifestando a opinião de que estes três fatos já o IBRA-JNDA (de 11-5-67 a '7-3-68). Esclareça-se
bastam para. que se proponha a perda do mandato que a mátéria já foi apreciada pela Mesa, na reunião
do Deputado, por atentado ao decoro parlamentar. de 7-1-98, que "resolveu aprovar o parecer do Rela-
Com a palavra, o Senhor Presidente concorda com tor, Senhor 12 Secretário, pelo indeferimento do
a opinião de que se deva acolher a conclusão do processo..." (fi. 79) Referida decisão ocorreu no
Relatório. O Deputado Nelson Trad diz que se deve segundo encaminhamento do processo à Mesa,
agir com cautela, restringindo-se a atuação ao objeto uma vez que, no primeiro, na reunião 10-7-97, o
da investigação. Discutido o assunto, a Mesa, por Senhor Segundo-Secretário, Deputado NELSON
unanimidade, decide acolher o Relatório elaborado TRAD, e o Senhor Primeiro Suplente, Deputado
pela Comissão de Sindicância, exclusivamente no JOSÉ MAURíCIO, pediram vista do processo, para
que concerne às conclusões no sentido da perda do melhor exame. Considerando que do pedido de vista
mandato do Deputado Talvane Albuquerque, por não decorreu manifestação qualquer por parte dos
comportamento incompatível com o decoro parla- deputados referidos, .esta relatoria, então, e no-
mentar. O Senhor Presidente, Deputado Michel Te- vamente, submeteu o seu parecer ao douto cole-
mer, a seguir, lembra que, estando a três dias do fi- giado, logrando aprovação. Esclareça-sei ainda que,
nal da Legislatura, não haveria tempo hábil para se no período entre as duas reuniões, ·ou seja, no
iniciar e desenrolar o processo na Comissão de Con- período da vista, o processo original foi extraviado,
stituição e Justiça e de Redação. Refere que há a sendo então reconstituído pela Secretaria-Geral da
sugestão, que submete aos membros da Mesa, de, Mesa, conforme registrado às fls. 73 e· 74. Não ob-
após acolher-se o Relatório, seja este, juntamente stante a citada decisão da fI. 79, que aprovou o
com toda a documentação coletada e produzida pela nosso parecer, a instrução aponta que "Por solici-
Comissão de Sindicância, e, ainda, a cópia da Ata tação da Mesa Diretora, em sua reunião do dia 22-1-
da Reunião, encaminhadas ao exame da Mesa Dire- 98...", o processo foi encaminhado à Diretoria Legis-
tora a ser eleita em 2 de fevereiro próximo. A Mesa, lativa, "para exame e elaboração de parecer técnico
por unanimidade, decide pelo acolhimento da sobre o assunto." (fI. 81) Dado parecer (fI. 82-115),
sugestão. Ato contínuo, o Senhor Presidente, Depu- e submetido novamente o processo à Mesa, agora
tado Michel Temer, coloca em discussão a questão pelo Senhor Segundo-Secretário, este apresentou
da posse do Deputado Talvane Albuquerque na Voto em Separado (fls. 116-122), o que motivou o
próxima legislatura. Diz que, uma vez declarada a retorno do processo à Primeira-Secretaria, para ex-
vacância decorrente do falecimento da Deputada ame das novas peças. Em o nosso parecer original
Ceci Cunha, deverá a Mesa, nos termos do art. 241 (fls. 75-78), contrário ao pleito, apresentamos a
do Regimento Interno, no prazo de quarenta e oito matéria nestes termos':- "A questão de fundo, em sín-
horas, convocar o Suplente imediato, que no caso é tese apertada, é que a a'tividade não remunerada de
o Deputado Talvane Albuquerque. Discutido o as- Secretário de Comissão exercida pelo servidor pas-
sunto, a Mesa decide, por unanimidade, que se deva sou a ser função remunerada a partir de 1972, a teor
convocar o Suplente, Deputado Talvane Albuquer- da Resolução n2 33/72 e de outras que elevaram o
que, para posse como titular, no mandato de Depu- nível dessa função. Posteriormente, com o advento
tado Federal, ao final do prazo de quarenta e oito da Resolução n2 70/94, que define os critérios de in-
horas previsto no Regimento Interno. 11 - PAUTA corporação de quintos, os servidores da Casa inves-
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tidos em função comissionada tiveram regulamen
tado o direito de incorporarem "à remuneração de
seu cargo efetivo, como vantagem pessoal, a im
portância equivalente à ./ fração de um quinto da
gratificação da função ou do cargo para o qual foi
designado ou nomeado, a cada doze meses de
éfetivo exercício, até o limite de cinco quintos". (art.
12 da Res. n2 70/94) Nesse plano, entende o recor
rente, aposentado em 12..7-86 - após aRes. n2

33172, porém antes da Res. n2 70/94 -, qualificar
se ao benefício da incorporação dos quintos rela
tivos ao exercício da atividade de Secretário de
Comissão e aos períodos em que a exerceu, tudo
com fundamento no art. 40, § 42, da CF, na Doutrina
e Jurisprudência que menciona. Os órgãos técnicos
da administração da Casa opinam contrariamente ao
pleito, sob a alegação de que (1) a atividade de Se
cretário de Comissão, quando exercida pelo recor
rente, não era remunerada; (2) tal atividade era iner
ente às atribuições do cargo de Oficial Legislativo,
então ocupado pelo pleiteante (art. 55 da Res. n2

67172); (3) a função comissionada de Secretário de
Comissão foi criada antes (1972) da aposentadoria
do recorrente (1986), o que afasta a incidência do
art. 40, § 42 da CF; (4) o instituto da incorporação de
quintos visa preservar a percepção de gratificação
pelo exercício de determinada função e não criar
gratificação antes inexistente. O art. 40, § 42, da
Constituição Federal estabelece, verbis: "§ 42 Os
proventos da aposentadoria serão revistos, na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores em ativi
dade, sendo também estendidos aos inativos quais
quer benefícios ou vantagens posteriormente con
cedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando decorrentes da transformação ou reclassifi
cação do cargo ou função em que se deu a aposen
tadoria, na forma da lei" (grifo nosso.). No que toca
ao trecho sublinhado, reconhece-se que o benefício
ou vantagem da incorporação de quintos, regula
mentada, no âmbito desta Casa, pela Resolução n2

70, de 1994, é posterior à aposentadoria do recor
rente, que é de 1986, sendo-lhe portanto extensível,
desde que comprovado o exercício de função comis
sionada por um período mínimo de 12 meses, a teQr
do art. 12 da citada Resolução, verbis: "Art. 12 P,ara
os efeitos do disposto no § 22 do art. 62 da L~i n2

8.112, de 1990, o servidor investido em função
comissionada de direção, chefia, consultoria, asses
soramento, assistência e cargo em comissão de
natureza especial, previstos na Resolução n2 21, de
1992, e no Ato da Mesa n2 47, de 1992, incorporará

à remuneração do seu cargo efetivo, como van
tagem pessoal, a importância equivalente à fração
de um quinto da gratificação da função ou do cargo
para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze
meses de efetivo exercício, até o limite de cinco
quintos (grifo nosso.). Ora, a instrução do processo
revela, importa reiterar, que a atividade de Se
cretário de Comissão exercida pelo recorrente não
era, naquele tempo, uma função comissionada, o
que só ocorreu a partir de 1972, com o advento da
Resolução n2 33172. Assim, a prosperar o pedido,
estar-se-á admitindo a incorporação de quintos di
vorciada de seu elemento essencial, pré-requisito
necessário: o exercício anterior (por 12 meses, no
mínimo) de uma função comissionada (...)" lia) o
princípio constitucional da paridade entre vencimen
tos e proventos, inserto no § 42 do art. 40, da Consti
tuição Federal possui três comandos normativos
distintos; b) as vantagens pecuniárias que compõem
a sistemática de remuneração dos servidores públi
cos civis podem, quanto a sua natureza, ser classifi
cada nas seguintes categorias: 1. vantagens uni
versais ou gerais; 2. vantagens singulares; e 3. van
tagens especiais; c) as vantagens concedidas aos
servidores em ati,!idade, passíveis de 'extensão aos
servidores inativos, sem restrições, são aquelas
classificadas como vantagens universais ou gerais;
d) as vantagens singulares são condicionadas,
sendo extensíveis apenas aos servidores inativos
que, antes da aposentadoria, integralizaram os req
uisitos autorizadores da futura concessão; e) o STF,
no julgamento do ADI n2 778/DF/94, decidiu que "a
extensão aos aposentados dos benefícios e van
tagens criados, como prevê o § 42 do art. 40 da Con
stituição, é relativa aos de caráter geral, o que ex
clui situações particulares"; f) o objetivo fundamental
do instituto da incorporação..ele quintos foi o de pre
servar o status financeiro daqueles que, durante
longos anos, ocuparam' cargo ou funçãd de confi
ança no serviço público; g) os fatores condicionan
tes, consoante o prescrito na Lei n2 8.911/94 e na
Resolução n2 70, de 1994,. para incorporação de
quintos eram os seguintes: 1. ser servidor ocupante
de cargo efetivo, tendo em vista que os quintos in
corporar-se-iam à remuneração do cargo efetivo; 2.
Estar investido em função comissionada. ou em
cargo em comissão (ou ter estado investido); e 3.
completar o interstício de doze meses, para incorpo
rar parcela equivalente a um quinto da gratificação
prevista para o cargo em comissão ou função comis
sionada; h) após o advento da Lei n2 284/36, até os
dias atuais, vigora, na administração de recursos hu-
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manos do setor público, o princípio da especiªlidade
funcional, pelo qual cada cargo público possui um
conjunto determinado de atribuições; i) a organi
zação da Câmara dos Deputados, estabelecida pela
Resolução n.ll 67, de 1962, definiu, com precisão, as
atribuições próprias de cada cargo da instituição; j)
secretariar comissão não é uma situação equiva
lente a ocupar uma função gratificada de secretário
de comissão; I) a atribuição de "secretariar
comissões", desde a edição da Resolução n.ll67/62,
até a publicação da Resolução n.ll 33172, pertencia
ao cargo efetivo de Oficial Legislativo; m) Não há
como incorporar parcelas de funções gratificadas
que, efetivamente, não foram exercidas; n) na si
tuação referente à Comissão de Orçamento, como
na relacionada à Comissão Parlamentar de In
quérito, o recorrente não esteve investido em função
gratificada e nem desempenhou atribuições diversas
das cometidas ao seu cargo efetivo de Oficial Legis
lativo; o) o decidido no Recurso Especial n.ll 20.926
6-SP pelo STJ, que versa sobre a concessão de
vantagem geral, não serve para embasar, em termos
jurisprudenciais, a pretensão do recorrente, que al
meja obter o reconhecimento de benefício singular;
p) a posição adotada pelo STF, no julgamento do
M.S. n2 20.526-DF, refere-se ao exercício de fato
de encargo não remunerado, diverso das atribuições
inerentes ao cargo efetivo do impetrante do man
dado, não correspondendo essa situação à do recor
rente, que exerceu, de direito, atribuição específica
de seu cargo efetivo; q) em nenhum ato normativo,
vigente até a edição da Resolução n2 33, de 1972,
ocorrida em 5 de dezembro de 1972, ficou eviden
ciado que a atribuição de 'secretariar comissões' não
pertencia, realmente, ao cargo de Oficial Legislativo;
r) não há como reconhecer o direito à incorporação
de quintos, no caso examinado, por não satisfeitos
os requisitos legais que disciplinam essa vantagem.'
O Voto em Separado do Senhor Segundo-Se
cretário, Deputado NELSON TRAD, circunscreve-se
ao exame de duas proposições capturadas do pare
cer da Assessoria Legislativa, a primeira relativa ao
princípio da legalidade e a segunda a matéria apre
ciada pelo STF, de interesse de Procurador da
República - MS n2 20.526.1. Sobre a primeira pro
posição, não obstante reconhecer o nobre Deputado
que o princípio da legalidade 'se impõe a toda a Ad
ministração Pública'(fls. 117), restringe-se a apontar
situações em que tal princípio teria sido aplicado de
modo mais flexível pelo Supremo Tribunal Federal,
destacando frases do tipo: "o princípio da legalidade
tem alcance que pode ir além da 'letra da lei'; "inter-

pretação ampliativa da Lei..." e "parecer por eqüi
dade" (117-118), juízo esse que, a ser aplicado ao
caso presente melhor o seria se pelo próprio Su
premo Tribunal Federal, guardião da Lei. Sobre tal
mister, ainda, o que se pretendeu afirmar no Parece
é que os servidor recorrente NÃO foi investido em
função comissionada ou cargo em comissão que jus
tificasse, à luz da Resolução n.ll 70/94, a posterior
incorporação de quintos correspondentes ao valor
dessa função. A atividade de Secretário de
Comissão, quando exercida pelo servidor, era iner
ente ao cargo de Oficial legislativo, em que se en
contrava investido, e não uma função destacada a
que se conferisse qualquer recompensa pecuniária.
Aceder ao pleito, reafirme-se, significaria permitir a
incorporação de quintos a quem não exerceu função
comissionada, o que contraria a lei e por con
seguinte o princípio da legalidade. Quanto à
segunda proposição, diga-se que o julgado trazido à
colação (MS n.ll20.526-1) não guarda estreita identi
dade com o caso em exame, senão por gravitarem
em esferas distintas de poder, com as diferenças to
das daí decorrentes, por comportar este último sin
gularidades ausentes no Mandado de Segurança
acolhido pelo Supremo Tribunal Federal., Registre
se, a propósito, para ficar apenas com uma dessas
singularidades, que servidor recorrente, quando da
criação da função comissionada de Secretário de
Comissão, em 1972, não se encontrava secretari
ando qualquer comissão, tendo sido a última a CPI
do IBRA-INDA, de 11-5-67 a 7-3-68, enquanto o
Procurador da República, quando da criação do
cargo em comissão de Procurador-Chefe nas Pro
curadorias da República nos Estados (código DAS
101.4), em 1982, encontrava-se no exercício do
cargo desde 15-2-1974, "transferindo-se para a nova
condição funcional de Chefe, sem qualquer quebra
de continuidade, compondo-se, assim, uma unidade
inte~~mporal devidamente consolidada." Tal circun
stância, por certo, afasta e compromete a incidên
ciado artigo 40, § 42, da CF, supre-transcrito, ao

.-Caso presente, dado que, a criação da função comis
sionada de Secretário de Comissão, em dezembro
de 1972, NÃO caracteriza uma vantagem ou bene
fício posteriormente concedido aos servidores em
atividade - como quer o texto constitucional -, visto
ser anterior à aposentadoria do recorrente, ocorrida
em 1986. E mesmo por ocasião da criação desse
benefício ou vantagem, o servidor NÃO se encon
trava no exercício da secretaria de nenhuma
comissão, tendo sido a última, como visto, aproxi
madamente há cinco anos (11-5-67 a 7-3-68), o que
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representou uma quebra de continuidade, NÃO se
compondo, assim, uma unidade intertemporal devi
damente consolidada. Além disso, o benefício ou
vantagem em questão não foi concedido aos servi
dores em atividade, a saber, à totalidade doe Ofi
ciais Legislativos, senão àqueles que se encon
travam secretariando ou então passara a secretariar
comissão, o que caracteriza a vantagem como sin
gular e não universal ou geral, esta sim extensível
aos aposentados, como bem demonstra o parecer
da Consultoria Legislativa. Ademais dessa consid
eração última e de todas as já expendidas no proc
esso contrárias à aproximação dos dois casos, frise
se que o julgado da Corte Maior não tem efeito erga
omnes, valendo antes para as partes litigantes.
Ainda no seu voto em Separado, o nobre Deputado
invoca em favor do recorrente uma aproximação en
tre o caso deste e o de ex-servidores do Secre
tariado Parlamentar, hoje efetivos, e também de
servidores desta Casa cedidos ao IPC e que
tiveram todos a incorporação de quintos referentes a
funções exercidas nesses órgãos. Data venia das
considerações do nobre par, a analogia não pro
cede, visto que os referidos servidores do Secre
tariado Parlamentar e os servidores desta Casa
cedidos ao extinto ao IPC reconhecidamente exer
ceram nesses órgãos funções comissionadas, con
forme disciplinando pela legislação interna e ex
presso por decisões da Mesa. Por fim, ressalte-se
que a administração da Casa tem-se pronunciado
contrariamente a pedidos análogos ao que se ex
amina, e que o deferimento do pleito, por tudo o que
já foi dito de sua ilegalidade, terá o condão de arras
tar outros pedidos de igual natureza, com elevado
custo administrativo e para o erário, o que operaria
melhor na esfera do judiciário, se assim o entender,
após decisão irretocável. Esta Secretaria, ante todo
o exposto, acompanhando a Consultoria Legislativa
e a Diretoria-Geral, ratifica o seu parecer de fls. 75
78, contrário ao pleito". A seguir, o Senhor 42 Se
cretário, Deputado Efraim Morais, relata seu parecer
proferido no processo n2 102.667/99 e anexos:
"Trata-se o presente processo de solicitação dos
Senhores Deputados ARY MAGALHAES E
RONALDO PERIM, objetivando o pagamento de
Ajuda de Custo, nos termos das decisões da douta
Mesa de 03/12/98 e 5/1/99, mesmo que entregues
os imóveis após as datas previamente fixadas.
Como fundamento para as suas pretensões, invo
cam os nobres Parlamentares motivo de doença, o
primeiro, e expectativa de investidura, o segundo,
razões estas impeditivas da desocupação na época

aprazada. Segundo registrado nesta Secretaria, a
iniciativa para a concessão inicial do benefício teve
como objetivo disponibilizar imóveis para os novos
Parlamentares, após efetuadas as revisões ne
cessárias. Pelo que consta do Proc. n2 99/100.959,
as atuais restrições orçamentárias, inclusive pela
não sanção do Orçamento Geral da União, indicam
a impossibilidade de a maioria dos imóveis, cuja
ocupação foi solicitada pelo Deputados recém-elei
tos, estarem, em curto prazo, em condições de habi
tabilidade. De outro modo, mais de 50% perdeu o
prazo anteriormente fixado. Como persistem as
mesmas razões que fundamentaram as decisões
acima referidas, submeto o assunto ao douto Cole
giado." Em continuação, Sua Excelência submete à
Mesa, nos mesmos termos do parecer supra, pleito
dos Deputados Josias Gonzaga, Gilney Viana,
José Santana de Vasconcelos e Olávio Rocha.
Apreciado o assunto e tendo conhecimento da
entrega, na presente data, dos apartamentos
funcionais pelos respectivos deputados, a Mesa
resolve autorizar o pagamento nos termos con
stantes da decisão do dia 5 do corrente aos feri
dos parlamentares. Nada mais havendo a tratar,
às 17:00 horas, o Senhor Presidente declara
encerrada a presente reunião. E, para constar,
eu, Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata
que, após assinada pelo Senhor Presidente, vai à
publicação. - Michel Temer, Presidente.

MESA

12 Sessão Legislativa Extraordinária da 51! Legis
latura

Ata da 12 Reunião da Mesa, realizada em 3·2·99

Aos três dias do mês de fevereiro de hum mil,
novecentos e noventa e nove, às 12:30 horas,
reúne-se, na Sala de Reuniões do Espaço Cultural,
a Mesa da Câmara dos Deputados, sob a Presidên
cia do Senhor Deputado Michel Temer, Presidente.
Presentes os Senhores Heráclito Fortes, 12 Vice
Presidente, Severino Cavalcanti, Jaque Wagner, 32
Secretário, Efraim Morais, 42 Secretário, Giovanni
Queiroz, 12 Suplente, Luciano Castro, 22 Suplente,
Zé Gomes da Rocha, 32 Suplente, e Gonzaga Patri
ota, 42 Suplente. Havendo numero legal, o Senhor
Presidente" declar abertos os trabalhos, cumprimen
tando a todos e dizendo da satisfação pessoal de
oder inciar mais um mandato de Presidente com a
quase totalidade dos membros da Mesa anterior.
Faz votos a todos de profícuo trabalho para os próxi
mos dois anos. Em seguida, traz ao exame da mesa
os documentos produzidos pela Comissão de Sin-
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dicância instalada na Mesa anterior destinada a vem oferecer a presente REPRESENTAÇÃO contra
apurar a eventual quebra de decoro parlamentar por o Deputado TALVANE ALBUQUERQUE, como in-
parte do Deputado Talvane Albuquerque, em relação curso na sanção do artigo 55, 11 e § 12, da Consti-
ao assassinato da Deputada Ceci Cunha. Dá con- tuição Federal, combinado com o artigos 240, 11 e
hecimento a todos os membros da decisão entãso 244, § 2.2, do Regimento Interno. Acompanhada esta
adotada pela Mesa, cujo conteúdo é o seguinte: "A Representação; como parte integrante, cópia do Re-
Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores (atório da mencionada Comissão de Sindicância e de
Deputados Michel Temer, Presidente, Heráclito toda a documentação por ela coligida". A seguir, o
Fortes, 12 Vice-Presidente, Severino Cavalcanti, 22 Senhor Presidente, Deputado Michel Temer, traz ao
Secretário, Paulo Paim, 32 Secretário, e Efraim exame da Mesa assunto relacionado ao Deputado
Morais, 42 Secretário ao apreciar o Relatório da Remi Trinta. Relata que chegou ao seu con-
Comissão de Sindicância - destinada a apurar os fa- hecimento incidente havido entre o Deputado Remi
tos relacionados ao assassinato da Deputada Ceci Trinta, a tripulação de um vôo e a Polícia Federal, no
Cunha (PSDB-AL), com vistas a verificar se houve aeroporto de Belém do Pará. Relata que o Depu-
ou não envolvimento de Deputado no episódio e, tado é acusado, em meio a uma altercação, ter
consequentemente, quebra do decoro parlamentar - ofendido um Comissário de bordo e que, em razão
resolveu, por unanimidade: 1) acolher o mencionado disto, estaria enquadrado na legislação que pune a
Relatório, exclusivamente no que concerne às con- manifestação de preconceito de raça e de cor.
clusões no sentido da perda do mandato do Depu- Acrescenta que teria sido dada voz de prisão ao
tado Talvane Albuquerque, por comportamento in- referido deputado, pela prática de crime inafiançável,
compatível com o decoro parlamentar; 2) encamin- segundo enquadramento feito pela Polícia Federal.
har toda a documentação coletada e produzida pela Diz ainda que, estando no mesmo vôo, o Deputado
Comissão de Sindicância e cópia da Ata da respec- Costa Ferreira tentou achar uma solução para o
tiva Reunião ao exame da Mesa Diretora a ser eleita problema, e que ao se dirigir ao agente policial para
em 02 de fevereiro próximo, em razão de não haver esclarecer a condição de parlamentar do Deputado
tempo hábil, nesta Legislatura, para se iniciar e de- Remi Trinta, levou violento soco no nariz, cujo relato
senrolar o processo na Comissão de Constituição e fez em seu Ofício n2 015/99: "Senhor Presidente, Ao
Justiça e de Redação." Ato contínuo, após comuni- cumprimentá-lo cordialmente, venho comunicar ao
car que o Deputado Talvane Albuquerque fora em- Nobre colega de um incidente ocorrido comigo,
possado pela manhã, concede a palavra ao Depu- quando na minha vinda de São Luís a Brasília, on-
tado Severino Cavalcanti, 22 Vice-Presidente e Cor- tem, dia 31-1-99, em vôo doméstico da Transbrasil,
regedor. O Senhor Deputado Severino Cavalcanti com escala na cidade de Belém/PA. FATO: Me en-
opina no sentido de que não há alternativa senão o contrava no interior de uma das aeronaves da Com-
envio de Representação da Mesa à Comissão de panhia Aérea Transbrasil S/A, no Aeroporto Interna-
Constituição e Justiça e de Redação propondo a cional de Belém/PA, viajando no trecho de São
perda do mandato do Deputado Talvane Albuquer- Luís/MA a Brasília/DF, Vôo 060, com escala em
que por atentado ao decoro parlamentar. Discutido o Belém/PA, quando fui informado pela sra. Irlahi e
assunto, a Mesa decide, por unanimidade, acompan- sua colega, viajando na mesma aeronave, que o
har a opinião do Relator, oferecendo à Comissão de Deputado Federal Remi Trinta-PUMA estava sendo
Constituição e Justiça e de Redação a seguinte Rep- agredido pela Polícia Federal local e sendo retdrado
resentação: "A MESA DA CÂMARA DOS DEPU- à força para fora do avião. Imediatamente me deslo-
TADOS, nos termos do artigo 55, § 22, da Consti- quei do meu assento rumando ao local da confusão
tuição Federal, em combinação com o artigo 240, § e quando cheguei na saída da aeronave, já na es-
12, do Regimento Interno da Câmara dos Depu- cada, o meu colega de bancada já estava sendo
tados, tendo em vista os fatos e conclusões constan- conduzido algemado pela polícia, foi aí que me dirigi
tes do relatório apresentado pela Comissão de Sin- ao policial federal para avisar-lhe que a pessoa que
dicãncia criada pelo Ato do Presidente de 6 de ja- estava sendo agredida era o Deputado Federal Remi
neiro de 1999, acolhido, em reunião da mesa do dia Trinta, do Maranhão e eu era o Deputado Federal
28 de janeiro de 1999, exclusivamente no que con- Costa Ferreira, também do Maranhão, no mesmo in-
cerne às conclusões no sentido da perda do man- stante o meu interlocutor me respondeu: - Cala-
dato do Deputado Talvane Albuquerque, por com- boca, porra, não me inferessa sabe se tu e ele são
portamento incompatível com o decoro parlamentar, Deputados e me desferiu um violento soco no rosto,
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sacando os meus óculos bem distante e em seguida Lei 9.459, que, em seu art. 22, acresceu um § 3.!!. &0

comecei a sentir tonturas, sangrando pelo nariz e art. 140 do Código Penal, instituindo a forma qualifi-
pela lesão superficial ocorrida no mesmo, B.O. cada do crime de injúria definindo-a como a atitude
Policial em anexo. Face ao exposto, solicito em consistente "na utilização de elementos ref~rentes a
caráter de urgência as providências cabíveis que o raça, cor, etnia, religião ou origem", cominando o re-
caso requer, haja vista, jamais ter sido vítima de spectivo comportamento com a pena de um a 3
tamanha aviltação. Esclareço, ainda, que o meu anos de reclusão. Como se pode inferir, primeiro da
colega o Deputado Remi Trinta foi bastante humil- definição das figuras-tipo de crimes de preconceito,
hado com socos e pontapés. Certo de poder contar elençadas na Lei 7.716, todas elas correspondem a
com Vossa urgente providência, antecipo meus atitudes que se traduzem em violação do princípio
agradecimentos penhoradamente." Aduz o Senhor de igualdade de tódo.s perante a lei, sob a forma de
Presidente que, após contatar a Delegacia da Polícia segregação preconcéituosa, e, efetiva, porque impe-
Federal onde fora lavrada a ocorrência, ficou acer- ditiva do exercícioi regular de um direito, que não
tado que o Deputado Remi Trinta poderia vir a poderia ser vedado com fundamento em execrável
Brasília, onde ficaria sob a custódia do Presidente atitude discriminatória. Às atitudes de vilipêndio,
da Câmara. E que esta é a situação do Deputado traduzidas em epítetos lançados com o objetivo de
hoje. Lembra que o Regimento Interno prevê para' menoscabo, de deprestígio, mediante a referência à
este caso a audiência da Comissão de Constituição cor, à etnia, à raça, ~ religião, à origem nacional de
de Justiça e de Redação e a deliberação do alguém, entendeu-se o legíslador como compor-
Plenário, o que não poderia ocorrer já, uma vez que tamentos injuriosos graves. Tanto, que a pena comi-
o Congresso, relação a esta matéria, se acha em re- nada para tal delito foi multiplicada por 12 vezes em
cesso. Em seguida, concede a palavra ào Deputado relação às cominadas para as injúrias em geral.
Severino Cavalcanti, 12 Vice-Presidente e Correge- haja vista para'o fatq de que, enquanto estas são de
dor, que diz ter examinado o assunto, trazendo um a três meses de detenção, as outras são de um
123456à Mesa o seguinte parecer preparado em a três anos de reclusão. É oportuno realçar que,
conjunto com sua Assessoria Jurídica: "OBSER- tendo o art. 20,' da Lei 7.716 começado a vigorar
VAÇÕES QUANTO À APLICAÇÃO da Lei n2 7.716, com a nova definição dos crimes de prática, induz-
que "define os crimes resultantes de preconceito de imento e incitação à discriminação·ou preconceito de
raça ou de cor" e do Código Penal, quando no § 32 raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, no
do art. 140, define o que seja a injúria, nesse dispo- mesmo dia em que inscrita, no Código Penal, o que
sitivo definida como injúria consistente "na utilização é, sem dúvida a definição de injúria grave, traduzida
de elementos referentes a raça, cor, etnia, reJigião em ofensa de natureza preconceituosa, temos de
ou origem. A Lei n2 7.716, de 5 de janeiro de 1989, concluir coexistirem ambas as pn3ceituações, ca-
definidora dos "crimes resultantes de preconceito de bendo a aplicação de que se adequar ao delito prati-
raça ou de cor", que deu conteúdo de eficácia à dis- cado, não havendo,. pois, razão para confundir as
posição constitucional inscrita como inciso XLII do atitudes a que correspondam os crimes definidos na
art. 52 da Lei Maior, elencou, nos seus asrts. 32 a 14, Lei 7.718, com a injúria grave do § 32 do art. 140 do
as figuras-tipo de ilicitude, consideradas, pelo legis- Código Penal. Assim e concluindo, se a ilicitude cor-
lador que as editou, como práticas de preconceito de responde à prática efetiva de segregação, traduz-
reça ou decor, as quais determinou serem severa- indo-se em atitudes impeditivas do exercício regular
mente punidas com pena d reclusão, além de serem, de um direito por alguém em razão da sua raça, cor,
o crime em que elas se traduzam, IMPRESCRITíVEIS etnia, religião, ou procedência nacioinal, a mesma,
e INAFIANÇÁVEIS. ALei n2 9.459, de 13 de maio de se não corresponder à qualquer das figuras-tipo dos
1997, de sua vez, alterou a redação dos arts. 12 e 20 arts. 32 a 14 da Lei n2 7.716, ou enquadrável, como
da Lei n2 7.716, o primeiro desses dispositivos, para prática denotiva de impedimento ao exercício regular
estender o alcance da lei às atitudes de preconceito de um direito fundada com um dos preconceitos já
relativas à etnia, religião ou procedência nacional, e, referidos, a ilicitude somente pode ser enquadrada
o segundo, para deicar claro que constituiriam tam- como injúria grave pois, se asim não fosse, tornar-
bém i1icitudes demonstrativas de preconceito, atingi- se-ia letra morta e respectiva previsão legal, con-
das pelas sanções genéricas do inciso XLII do art. 52 stante do § 32 do art. 140 do Código Penal. Isto
da Constituição, o INDUZIMENTO e a INCITAÇÃO à posto, e partindo para o caso concreto da ilicitude
prática do crime de segregação. Mas, é essa mesma atribuída ao Deputado Remi Trinta, somos levado a
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concluir que foi equivocado o seu enquadramento deter o Deputado Remi Trinta. Reitera que a Mesa
como incurso nas penas da Lei n2 7.716, com o con- deva pedir providências contra os agentes que
s~ctário da inviabilidade da fiança e da possibilidade abusaram de suas prerrogativas. O Deputado
da prisão em flagrante desse Deputado, porque a Jaques Wagner, por sua vez, diz que é preciso
ilicitude de que poderia ser denunciado seria aquela deixar claro, ao remeter o assunto á Procuradoria,
definida no § 32 do art. 140 do Código Penal, em que a ação é em defesa de um membro da Casa,
face de o respectivo comportamento estar dentro da sem passar a idéia de se quer dar cobertura a even-
moldura, de definição de injúria grave nesse disposi- tuais erros de conduta por parte de um parlamentar.
tivo inscrita. Quanto à modificação do quadro atual, Finalizando a discussão, a Mesa decide, por
relativo à custódia, face à prisão em flagrante, como unanimidade, encaminhar o assünto ao exame da
resultado do equivocado enquadramento do Depu- Procuradoria, com a sugestão de que, o mais rápido
tado Remi Trinta, e por estar a Câmara dos Depu- possível, ofereça habeas corpus em favor do Depu-
tados em recesso para tratar de qualquer assunto tado Remi Trinta, E que, no caso do Deptuado Costa
fora dos explicitados no ato de convocação extraor- Ferreira, a Procuradoria aja em defesa do Deputado
dinária do Congresso Nacional, entendemos que e da Instituição, oficiando, se necessário, ao Senhor
solução a ser .dada, neste momento, cabe à Mini.stro da Justiça. Em·seguida, o Senhor Presi-
Comissão Representativa do Congresso Nacional, dente traz ao conhecimento da Mesa assunto re-
face à competência que detém e que se acha nos lacionado ao Deputado Paulo Marinho. Relata que
seguintes termos definida na Resolução n2 3, de chegou à Mesa provocação de um dos Suplentes,
1990-Cn2 "Art. 79. à Comissão compete: I - zelar acompanhada de ·cópias autenticadas de sentença
pelas prerrogativas do Congresso Nacional, de suas transitada em julgado na justiça do Maranhão, onde
Casas e de seus membros; Esclarece ainda o art. 42 o Deputado teve seus direitos políticos suspensos. E
dessa Resolução do Congresso Nacional, ainda a que posteriormente, antes da Sessão preparatória
propósitos da competência dessa Comissão: "Art. 42 de posse dos Senhores Deputados eleitos, dentre
O mandato da Comissão não será suspenso quando eles o Deputado Paulo Marinho, este teve liminar
o Congresso Nacional for convocado e~raordinaria- "derrubada" por decisão do Superior Tribunal de
mente." São as observações que me permiti fazer a Justiça. Desta forma, a Presidência viu-se impedida
propósito do tema, em razão do problema criado de dar posse ao -referido Deputado, uma vez que
com o enquadramento do Sr. Deputado Remi Trinta tem sido entendimento de que não há como des-
ao ser denunciado como incurso nas penas do art. cumprir decisão judicial. Diz que o 'Deputado teria
20 da Lei n1l 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que "de- entrado com apelação junto ao Judiciário, ao mesmo
fine os crimes resultantes de preconceito de raça ou tempo em que o seu suplente protocolou requeri-
de cor". Com a palavra, o Deputado Nelson Trad diz mento no sentido de que lhe seja dada posse como
conhecer o assunto. Acha que o caso é de con- titualr. Com a palavra o Deputado· Ubiratan Aguiar
strangimento ilegal, a ser resolvido através de ha- opina no sentido de que se dê posse ao Suplente,
beas corpus. Logo, pensa que não estaria na com- uma vez que a demanda não chegou à fase final, ex-
petência da Mesa resolver o assunto. Para tanto, istindo uma apelação. Logo, no seu entendimento,
sugere que seja acionada a Procuradoria da Casa. há que se esperar a decisão final da Justiça. Com a
O Deputado Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente, palavra o Deputado Heráclito Fortes, sugere que o
afirma que chegou ao seu conhecimento o fato de pleito do Suplente seja encaminhado, em consulta, à
algumas testemunhas dizerem que os fatos ocor- Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, en-
reram de forma diversa. Lembra que a Polícia Fed- quanto que, no que diz respeito ao Deputado Paulo
eral e a Receita Federal têm, não raras vezes, sub- Marinho, que se aguarde a evolução dos fatos no
metido parlamentares a grandes constrangimentos. âmbito da Justiça. A Mesa, por unanimidade, acolhe
Opina no sentido de que a Mesa deve atuar na de- a proposta, oficiando à Comissão de Constituição e
fesa dos parlamentares submetidos a tais con- Justiça e de Redação nos seguintes termos: "Con-
strangimetnos. Com a palavra, o Deputado Efraim soante decisão da Mesa em reunião do dia 3 de fev-
Morias diz que têm havido abusos por parte da ereiro de corrente ano, encaminho-lhe, sob forma de
Polícia Federal. Na sua opinião, considera que al- consulta, o requerimento em anexo do Sr. Antônio
guma coisa tem que ser feita para que fatos dessa Joaquim Araújo, Suplente de Deputado Federal, so-
natureza não venham a se repetir. Diz que o Dele- licitando parecer dessa Comissão acerca da preten-
gado não tinha o direito de, sem ouvir testemunhas, são nele formulada." Anexo: "Excelentíssimo Presi-
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dente, 1. Como do conhecimento de Vossa Excelên
cia, a partir de decisão exarada pelo Ministro Antônio
de Pádua Ribeiro, presidente do Superior Tribunal
de Justiça - STJ, foram suspensos por seis anos os
direitos políticos do/Senhor Paulo Celso Fonseca
Marinho (PSC-MA), fato bastante para obstar sua in
vestidutra no mandato de deputado federal. 2. Mis
ter registrar, ademais, que em decorrência da supra
referida decisão judicial e do que se encontra dis
posto no Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, artigo 238 e seguintes, apresenta-se impera
tiva a declaração de existência de vaga de deputado
federal para o estado do Maranhão, uma vez que
devidamente atendida hipótese prevista para tal
proceder. 3. Por todo o exposto, venho requerer a
Vossa Excelência seja efetuada minha convocação
para posse no mandato de deputado federal pelo
Maranhão, enquanto primeiro suplente, dentro do
prazo regimental estabelecido." I - PAUTA DO
SENHOR PRESIDENTE. A Mesa resolve ratificar os
despachos favoráveis, ad referendum da Mesa,
proferidos pelo Senhor Presidente nos seguintes ex
pedientes: a) Reembolso de despesas médico-hos
pitalares: 1) Processo n2 124.471/98, de interesse do
Deputado Ushitaro Kamia; 2) Processo n2

124.833/98, de interesse da Deputada Etevalda
Grassi de Menezes; 3) Processo n2 1.165/99, de in
teresse da Deputada Maria Laura 4) Processo n2

2.076/99, de interesse do Deputado Jaime Martins;
5) Processo n2 2.100/99, de interesse do Deputado
Hugo Rodrigues; 6) Processo n2 2.123/99, de inter
esse do Deputado Ivan Valente; 7) Processo n2

2.608/99, de interesse do Deputado Tuga Angerami;
8) Processo n2 2.811/99, de interesse do Deputado
Hélio César Rosas; 9) Processo n2 100.094/99, de
interesse do Deputado Nilmário Miranda. b) Requeri
mentos de Informações: 1) n2 4.094/99 FÁBIO
FELDMANN. Solicita informações ao Ministério do
Meio Ambiente sobre o registro de agrotóxicos; 2) n2

4.095/99, Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. So
licita informações ao Ministério da Fazenda, por in
termédio do Banco Central e da Comissão de Valo
res Mobiliários (CVM), sobre as operações de con
trato de dólar futuro realizadas na primeira quinzena
do corrente ano, através da Bolsa Mercantil&Futuro;
3) n2 4.096/99 MARTA SUPLlCY. Solicita infor
mações ao Ministério da Previdência e Assistência
Social sobre o salário maternidade; 4) n2 4.097/99.
Deputado CARLOS MOSCONI. Solicita informações
ao Ministério dos Transportes sobre a Rodovia Fed
eral BR-459, que liga Poços de Caldas a Pouso Ale
gre e Itajubá, Estado de Minas Gerasi; 5) n2

4.098/99. Deputado WALTER PINHEIRO. Solicita in
formações ao Ministério da Fazenda sobre con
trato/convênio"firmado entre a Caixa Econômica
Federal (CEF) e a Rede Globo de Televi~ão, para
promoção da loteria denominada "Trecho da Sorte";
6) n2 4.09/99. Deputado PAULO ROCHA. Solicita in
formações ao Ministério da Fazenda sobre recursos
do FGTS; 7) n2 4100/99. Deputado VALDEMAR
COSTA NETO. Solicita informações ao Ministério do
Trabalho e Emprego sobre os convênios celebrados
entre o órgão, através da SEFOR e a Força Sindical;
8) n2 4101/99. Deputado PEDRO VALADARES. So
licita informações ao Ministério do Trabalho e Em
prego sobre os índices de desemprego no País; 9)
n2 4102/99. Deputado PADRE ROQUE. Solicita in
formações ao Ministério da Fazenda sobre o mon
tante de dólares comprados pelas instituições fi
nanceiras nos últimos dois meses. 11 - PAUTA DO
SENHOR 22 VICE-PRESIDENTE. A Mesa aprova os
pareceres proferidos por Sua Excelência nos seguin
tes processos referentes a reembolso de despesas
médico-hospitalares: 1) Processo n2 3.069/99. Depu
tado. Deputado Roberto Pessoa. "Li o parecer detal
hado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a exatidão da
despesa e informando que foram observadas as dis
posições do Ato da mesa n2 24/83. De acordo "; 2)
Processo n2 3.177/99. Deputado Luiz Durão. "Li o
parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral, apreciando a
exatidão da despesa e informando que foram obser
vadas as disposições do Ato da mesa n2 24/83. De
acordo."; 3) Processo n2 101.913/99. Deputado Neif
Jabur."Li o parecer detalhado do Sr. Diretor-Geral,
apreciando a exatidão da despesa e informando que
foram observadas as disposições do Ato da Mesa n2

24/83. De acordo. 111- PAUTA DO SENHOR 12 SE
CRETÁRIO. Sua Excelência relata seu parecer ao
Processo n2 420/99, referente à subvenção
orçamentária: "Trata-se de solicitação do Presidente
do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar,
Senador Guilherme· Palmeira, no séntido de ser
autorizada a inclusão na proposta orçamentária
desta Casa da parcela referente à anuidade devida
pela Câmara dos Deputados à União Interparlamen
tar, hoj~ fixada em 73.795 francos suíços. Cumpre
esclarecer, preliminarmente, que a referida anui
dade, desde a criação do Grupo Brasileiro, vem
sendo paga pelo Ministério das Relações Exteriores,
tanto que o valor correspondente encontra-se con
signado no orçamento daquele órgão do executivo.
Contudo, o Excelentíssimo Senhor Ministro das Re
lações Exteriore~, mediante ofício n2 22198, formulou
consulta ao presidente do Grupo Brasileiro sobre a
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Ao Deputado CUSTÓDIO MATOS
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 9/99 - do Sr.

Aloizio Mercadante e outros - que "institui Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os
fatos relacionados com as operações especulativas

COMISSÕES

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

A Deputada Veda Crusius, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição N212199
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possibilidade de que, a partir do próximo exercício, realizadas nos mercados cambiais financeiros no
o pagamento à União Parlamentar venha a ser feito período de 11 de janeiro a 05 de fevereiro de 1999".
através de destaque orçamentário do Congresso Ao Deputado DEUSDETH PANTOJA
Nacional em favor do Itamaraty, sob a alegação de PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 49/95 - do Sr.
restrições orçamentárias àquele órgão. No encamin- Jorge Anders - que "institui o Sistema para Garantia
hamento do processo a esta Secretaria, o Diretor- dos Depoósitos Bancários, cria o Fundo de Garantia
Geral informa e opina nestes termos: "...0 Depar- dos Depósitos Bancários e a Seguradora dos
tamento de Finanças, às fls. 06, esclarece que as Depósitos Bancários S/A". (Apensado os PLP n2s
demais entidades subvencionadas pela Câmara dos 105/96 e 94/96)
Deputados prevêem este tipo de despesa em suas Ao Deputado EDINHO BEZ
propostas orçamentárias. Contudo, como o Pro- PROJETO DE LEI N!2 2.240/96 - do Sr. Luiz
grama de Trabalho não computou a anuidade para mainardi _ que "altera o dispositivo da Lei n2 8.436,
este ano, esta apenas poderá ser realizada no de 25 de junho de 1992, que institucionaliza o Pro-
próximo exercício, ou seja, no ano 2.000. Caso seja grama de Crédito Educativo para estudantes caren-
autorizada a pretensão em tela, a parcela da anui- tes, modificada pela lei n2 9.288, de 12 de julho de
dade a cargo desta Casa corresponderá, aproxi- 1996".(Apensado os PL's n2s 2.367/96,2.542/96,
madamente, a R§ 70.000,00 (setenta mil reais),
sendo a outra parte de responsabilidade do Senado 2.668/96, 2.885/97, 3.414/97, 3.107/97,
Federal. Ante as informações processadas, esta Se- 3.687/97, 3.831/97, 3.853/97, 3.856/97, 4.132198,
cretaria submete o assunto e à deliberação da douta 4.420/98, 4.516/98, 4.580/98, 4.659/98,
Mesa. A Mesa resolve aprovar o referido processo 4.893/99,4.896/99, 2.292/96, 2.575/96, 2.966/97,
nos termos dos pareceres dos órgãos técnicos da 3.336/97, 3.612/97, 3.613/97, 4.420198, 4.427/98,
Casa. Com a palavra, o Senhor Presidente, diz à 72/99 e 2.988/97).
Mesa da necessidade de se fixar a data-base para Ao Deputado JOSÉ PIMENTEL
aferição das bancadas com vistas à estrutura dos PROJETO DE LEI N2 4.300/98 - do Sr. Saulo
gabinetes das lideranças. Sugere o dia 22, início dos Queiroz - que "dispõe sobre renegociações de dívi-
trabalhos da Sessão Legislativa. O Deputado das originárias do crédito rural de que trata o art. 13
Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente, manifesta sua da Lei n2 7.827, de 27/09/89, e dá outras providên-
concordância, sugerindo, porém, que antes sejam cias'. (Apensado o PL n24.466/98)
ouvidas as lideranças. A Mesa, por unanimidade, de- Ao Deputado Luiz carlos hauly
cide aprovar a proposta de se ouvir os Ifderes e só PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n2
depois confirmar a data-base. Nada mais havendo a 190/97 - do Sr. Miguel Rosseto - que "modifica o
tratar, às 14:00 horas, o Senhor Presidente declara "caput" e os §§ 12 e 52 do art. 20, os §§ 12 e 42 do
encerrada a presente reunião. E, para constar, eu, art. 21 e o art. 31 da Lei Complementar n2 87, de
Secretário-Geral da Mesa, lavrei a presente ata que, 13 de setembro de 1996, e dá outras providên-
após assinada pelo Senhor Presidente, vai à publi- cias".
cação. Michel Temer, Presidente. (Apensados os PLCs nQa 211/97 e 212197)

Ao Deputado MARCOS CINTRA
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 2199

- dos Sr. Henrique Fontana e outros - que "modifica
o "caput" e os parágrafos 12 e 52 do art. 20, os
parágrafos 1S! e 42 do art. 21 e o art. 31, da Lei Com
plementar n2 87, de 13 de setembro de 1996, e dá
outras providências". (Apensados os PLC's n2s 4/99
e 6/99)

A Deputada YEDA CRUSIUS (AVOCADO)
PROJETO DE LEI NS! 694/95 - do Sr. Alberto

Goldman - que "institui as Diretrizes Nacionais do
Transporte Coletivo Urbano e dá outras providên
cias". (Apensadoo-PL-n2 1.974/96)

Sala da Comissão, 30 de abril de 1999 - Ma
ria Linda Magalhães, Secretária.
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O.Deputado José Múcio Monteiro, Presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, fez a seguinte

Distribuição n2 11/99

Ao Deputado EDUARDO CAMPOS
PROJETO DE LEI N2 113-Al95 - do Sr.

Odelmo Leão que "acrescenta inciso I ao artigo 62
da Lei n2 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que
dispõe sobre a política agrícola".

Ao Deputado HERCULANO ANGHINETTI
PROJETO DE LEI N2 4.338/98 - do Sr. Sever

ino Cavalcante que "dispõe sobre o exercício da
profissão de despachante aduaneiro e sobre a
criação, organização e competência do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais de Despachante
Aduaneiro, e determina outras providências".

Ao Deputado JAIR MENEGUELLI
PROJETO DE LEI N2 3.329/97 - do Sr. José

Pimentel e outros - que "dispõe sobre a concessão
do benefício seguro-Desemprego ao produtor, par
ceiro, meeiro e arrendatário rurais em períodos de
safras frustadas".

Ao Deputado JOSÉ CARLOS VIEIRA
PROJETO DE LEI N2 2.958/92 - do Sr.

Roberto Jefferson - que "institui o Vale-Educação
para efeito do disposto no artigo 212, parágrafo 52,
da Constituição Federal". (Apensados os PL's n2s
4.820/94 e 209/95)

PROJETO DE LEI N2 4.397/98 - do Tribunal
Superior Eleitoral - que "dispõe sobre a criação de
11 (onze) Funções Comissionadas, sendo uma nível
8 (oito), seis nível 5 (cinco), duas nível 4 (quatro) e
duas nível 3 (três), para a Secretaria de Informática
do Tribunal Regional de Santa Catarina".

Ao Deputado JOVAIR ARANTES
Projeto de Lei n2 694-Al95 - do Sr. Alberto

Goldman - que "institui as Diretrizes Nacionais do
Transporte Coletivo Urbano e dá outras providên
cias". (Apensado o PL n2 1.974/96)

Ao Deputado LUCIANO CASTRO
Projeto de Lei n2 3.90/99 - do Senado Federal

(PLS n2 91/98) - que "institui o Conselho Federal do
Secretariado - CFSEC e os Conselhos Regionais de
Secretariado - CRSEC; dispõe sobre a fiscalização
do exercício profissional e dá outras providências".

Ao Deputado MARCUS VICENTE
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE Projeto de Lei n2 4.296/98 - da SrSl Maria E::.Ivira
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO - que "dispõe sobre o exercício da profissão de

Decorador e dá outras providências".
Ao Deputado PAULO ROCHA
Projeto de Lei n22.844/97 - do Senado Federal

(PLS n2 26/95) - que "institui o Estatuto dos Garim
peiros e dá outras providências".

Projeto de Lei n2 4.810/98 - do Sr. Luiz Mai
nardi - que "altera o art. 20 da Lei n28.036, de 11 de
maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garan
tia de Tempo de Serviço e dá outras providências".

Ao Deputado PEDRO CORRÊA
Projeto de Lei n2 2.987/97 - do Sr. Jair Me

neguelli - que "dispõe sobre a suspensão tem
porária da obrigatoriedade do pagamento de taxas,
impostos, tarifas e financiamentos públicos pelos tra
balhadores desempregados". (Apensado o PL n2
4.083/98)

Ao Deputado PINHEIRO LANDIM
Projeto de Lei n2 2.597-Al96 - do Poder Execu

tivo (MSC n2 1.224/96) - que "autoriza a Universi
dade Federal do Rio Grande do Norte a alienar bem
imóvel de sua propriedade, e dá outras providên
cias".

Ao Deputado VALDOMIRO MEGER
Projeto de Lei n2 2.080/96 - do Ministério

Público da União (MSC PGR n2 02/96) - que "dispõe
sobre a criação das Procuradorias da República nos
Municípios de França, de Cascavel e de Volta Re
donda, nos Estados de São Paulo, do Paraná e do
Rio de Janeiro, e dá outras providênciasll

•

Ao Deputado WILSON BRAGA
Projeto de Lei n2 30/99 - do Sr. Paulo Rocha 

que "institui o Programa de Alfabetização de Trabal
hadores em Empresas de Limpeza, Asseio e Con
servação, o Fundo Nacional de Alfabetização de
Trabalhadores em Empresas de Limpeza, Asseio e
Conservação, e dá outras providências".

Ao Deputado ZAIRE REZENDE
Projeto de Lei n2 3.648/97 - da Srª Maria

Elvira - que "dispõe sobre a aprovação em exame
de aptidão psicológica como requisito para o in
gresso nos quadros dos órgãos de segurança
pública e nas empresas privadas de segurança e
transporte de valores."

Sala da Comissão, 30 de abril de 1999. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo - Secretária.•

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETO

A Deputada Veda Crusius, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:
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Redistribuição n2 4199 Tribunais R~gionais Eleitorais do Amazonas, Distrito
Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de
Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo".

Sala da Comissão, 30 de abril de 1999. - Ma
ria Linda Magalhães ~ Secretária.

Em 30-4-99

Ao Deputado ROBERTO BRANT
PROJETO DE LEI N2 4.202/98 - do Tribunal

Superior Eleitoral - que "dispõe sobre a criação de
Funções Comissionadas de Chefe de Zona Eleitoral,
nos Quadros Permanentes das Secretárias dos



(Biênio 1999/2000)

Presidente:
MICHEL TEMER - PMDB - SP

111 Vice-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFL - PI

2l! Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPB- PE

111 secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDB - CE
211 secretário:
NELSON TRAD - PTB - MS
311 Secretário:
JAQUES WAGNER - PT - BA
411 Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFL - PB

Suplentes de Secretário:
GIOVANNI QUEIROZ - PDT - PA

22 LUCIANO CASTRO - PSDB - RR

32 ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDB -GO

42 GONZAGA PATRIOTA - PSB - PE

(PMDB)
Líder: GEDDEL VIEIRA LIMA

PARTiDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Pauderney Avelino (1 2 Vice) Abelardo Lupion
Aldir Cabral Antônio Geraldo
Aracely de Paula Carlos Melles
Cesar Bandeira Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho Francisco Coelho
Eduardo Paes Lavoisier Maia
José Lourenço Manoel Castro
Maluly Neto Ney Lopes
Marcondes Gadelha Paulo OCtávio
Paes Landim Pedro Femandes
Paulo Magalhães Rubem Medina
Pedro Bittencourt Santos Filho
Ronaldo Caiado Werner Wanderer
Rubens Furlan Vilmar Rocha

PSDB
Líder: AÉCIO NEVES

PT
Líder: JOSÉ GENOíNO

Vice-Líderes:
Aldo Rabelo Pedro Eugênio
Eduardo Campos Haroldo Lima
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-Líderes:
Marcos Cintra Bispo Rodrigues
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
De Velasco

Ivan Paixão

Celso Giglio
Caio Riela

Iris Simões

Teima de Souza
Virgílio Guimarães

Eurico Miranda
Hugo Biehl

Herculano Anghinetti

PPB
Líder: ODELMO LEÃO

Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Pompeu de Mattos
Bloco (PSB, PC do B)

Líder: LUIZA ERUNDINA

PPS
Líder: JOÃO HERRMANN NETO

Vlce-Líder:
Regis Cavalcante

Vlce-Lídreres:
Fernando Zuppo (1 2 Vice)
Dr. Hélio
Luiz Salomão

Professor Luizinho
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

PTB
Líder: ROBERTO JEFFERSONj

Vice-Líderes:
Walfrido Mares Guia (1 2 Vice)
José Carlos Elias
Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra

PDT
Líder: MIRO TEIXEIRA

Vice-Líderes:
Gerson Peres
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Jutahy Júnior
Ricardo Ferraço

Sebastião Madeira
Rommel Feij6

Hélio Costa
Waldemir Moka

Ricardo Rique
Mendes Ribeiro Filho

João Henrique
Eunício Oliveira

Tetê Bezerra
Edinho Araujo

Maria Lúcia
João Mendes

Vice-Líderes:
Cezar 8chirmer
Milton Monti .
Fernando Diniz
José Chaves
Henrique Eduardo Alves
Pedro Novais
Pinheiro Landim
Jorge Wilson
Euler Morais
Antônio do Valle

Vlce-Líder:
Aloysio Nunes Ferreira (1 2 Vice)
Mareio Fortes
B.Sá
Nelson Otoch

Vlce-Líderes:
Arlindo Chinaglia
Henrique Fontana
João Fassarella
José Pimentel
Padre Roque

Geraldo Magela
João Coser
João Paulo

Marcos Rolim
Paulo Rocha

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA

Vlce-Líderes:
Ronaldo Cezar Coelho Elton Rohnelt
Duilio Pisaneschi Darcísio Perondi
Ricardo Barros



PDT

Murilo Domingos
Osvaldo Sobrinho

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)

Bloco PSB, pedoB

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Suplentes

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA Nilton Capixaba
E pOLíTICA RURAL 1 vaga

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
12 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
22 Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
32 Vice-Presidente: Antônio Jorge (PFL)

Titulares

PSDB

Anivaldo Vale B.Sá
Carlos Batata Chiquinho Feitosa
Danilo de Castro Julio Semeghini
Luis Carlos Heinze (PPB) Lidia Quinan
Odílio Balbinotti Luiz Ribeiro
Paulo José Gouvêa (PST) Nilo Coelho
Saulo Pedrosa Paulo Kobayashi
Sérgio Reis Rubens Bueno (PPS)
Xico Graziano Sérgio Carvalho

PT

Adão Pretto José Pimentel
Geraldo Simões Marcos Afonso
João Grandão Padre Roque
Luci Choinacki Paulo Rocha
Nilson Mourão Valdeci Oliveira
Valdir Ganzer Wellington Dias

PPB

Almir Sá Airton Cascavel
Augusto Nardes Fetter Júnior
Dilceu Sperafico João Tota
Hugo Biehl Jonival Lucas Junior
Roberto Balestra Pastor Marildo

PTB

Nelson Marquezelli Félix Mendonça

Átila Lira
João Almeida

Lino Rossi
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

3 vagas

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Gerson Grabielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulderney Avelino

Paulo Magalhães
Paulo Octávio

Sérgio Barcellos

Gastão Vieira
Giovan Freitas

Luiz Bíttencourt
Mendes Ribeiro Filho

Ricardo Noronha
5 vagas

PSDB

PMDB

Aldo Rebelo Clementino Coelho
Romel Anizio (PPB) Sérgio Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Eujácio Simões
Marcos de Jesus

João Caldas
Luiz Dantas

Francistônio Pinto
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pastor Jorge
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Alberto Goldman
José de Abreu
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Marinho
Santos Filho
SilasCâmara
Vic Pires Franco

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local:.Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauylino (PSDB)
12 Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
22 Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
32 Vice-Presidente: Robério Araújo (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Alberto Fraga
Edinho Araujo

Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
5 vagas

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro
José Rocha

Marcondes Gadelha
Pastor Reginaldo de Jesus

Werner Wanderer
Zezé Perrella

1 vaga

PFL

PMDB

Abelardo Lupion
Antônio Jorge
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto'Pessoa
Ronaldo Caiado
Zila Bezerra

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themístocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos



lédio Rosa Gustavo Fruet

Angela Guadagnin Inaldo Leitão Henrique Eduardo Alves

Antonio Pallocci Maria Lúcia Pedro Irujo

Esther Grossi Mendes Ribeiro Filho Pedro Novais

Fernando Marroni Nair Xavier Lobo Themístocles sampaio

Paulo Delgado Osmar Seraglio 2 vagas

Pedro Wilson Renato Vianna

PSDB

Ary Kala Aloysio Nunes Ferreira Anivaldo Vale

Gerson Peres André Benassi Bonifácio de Andrada

José Janene Jutahy Júnior Franco Montoro

2 vagas Léo Alcântara João Leão
Moroni Torgan Max Rosenmann
Nelson Otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro

Albérico Cordeiro Zenaldo Coutinho Odflio Balbinotti
Magno Malta Zulaiê Cobra salvador Zimbaldi

Walfrido Mares Guia PT

Antonio Carios Biscaia Dr. Rosinha
Luiz Salomão Geraldo Magela José Genoíno

Vivaldo Barbosa José Dirceu José Machado
1 vaga Marcelo Déda Nelson Pellegrino

Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fioravante

PT

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo
Yvonilton Gonçalves

PTB

IrisSimões
José Carlos Martinez
Lino Rossi (PSDB)

PDT

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Bloco PSB, pedoB

Gi~aldoCarimbão
Luiz Erundina

Sérgio Miranda
1 vaga PPB

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Anexo 1/, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
12 Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
32 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PMDB)

TItulares Suplentes

PFL

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
2Q Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)

Pompeo de Mattos
2 vagas

Celso Russomanno
Jair Bolsonaro
Luiz Fernando

Roberto Balestra
VadãoGomes

Fernando Gonçalves
Nelson Marquezelli

1 vaga

PTB

PDT

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Caio Riela
Luiz Antonio Fleury
Mussa Demes (PFL)

Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, pedoB

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 1/
Telefones: 318-6922 a 318-6925

Átila Lins
Benedito Dias

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto

Paulo Marinho
Raimundo Santos

Vic Pires Franco

Antônio do Valle
Cleonâncio Fonseca

Fernando Diniz

PMDB

Cezar Schirmer
Freire Júnior
Geovan Freitas

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Eduardo Paes
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Vilmar Rocha



Suplentes PMDB

Barbosa Neto Ana Catarina

Aroldo Cedraz Gustavo Fruet Armando Abílio

Ciro Nogueira João Mendes Euler Morais

Jaime Fernandes 2 vagas Nelson Proença

Laura Carneiro Renato Vianna

Pedro Pedrossian PSDB

Adolfo Marinho Ademir Lucas

Jorge Tadeu Mudalen
Dino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Heleno José de Abreu

José Borba
João Castelo Juquinha

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Ronaldo Cezar Coelho Manoel salviano

Philemon Rodrigues PT

Iara Bernardi João Coser

Alberto Goldmann
Márcio Matos Nilmário Miranda

Aloízio santos
Professor Luizinho Valdir Ganzer

Antonio Feijão PPB
Maria Abadia Maria do Carmo Lara (PT) Eliseu Moura

Marinha Raupp Sérgio Novais (PSB) Ricardo Izar
Telmo Kirst Simão 8essim

Arlindo Chinaglia PTB

FernandoFerro Celso Giglio Albérico Cordeiro
João Paulo

PDT

João Sampaio Sérgio Barros
Alcione Athayde

Bloco PSB, pedoB
Nelo Rodolfo

PaulQ de Almeida Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco PL" PST, PMN, PSD, PSL

,Jaime Martins
Laura carneiro
Roland Lavigne

ZilaBezerra
1 vagas

Elcione Barbalho
Eunício Oliveira

3 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Danilo de castro

Fernando Gabeira (PV)

PSDB

PMDB

Marcondes Gadelha
Nice Lobão'
Pastor Regioaldo de Jesus
SilasCâmata
VilmarRocha

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes

Alberto Fraga
Ricardo Noronha
Rita Camata
2 vagas

1 vaga(s) Remi Trinta

Secretário(a):Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo 11, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318·2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
12 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2R Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
32 Vice-Presidente: Neuton Lima (PDT)

TItulares Suplentes

PFL

Inácio Arruda

Fax: 318-2146

Fernando Coruja

Duilio Pisaneschi

Cesar Bandeira
Eduardo Paes

IIdefonça Cordeiro
Roberto Pessoa

ZilaBezerra

Bloco PSB, ~CCIoB

Paulo Baltazar

Titulares

PFL

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Pastor Reginaldo de Jesus
2 vagas

PMDB

Eunício Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt

PSDB

Badu Picanço
Fátima Pelaes
Murilo Domingos
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

PT

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

PPB

Celso Russomanno
Márcio Bittar ,(PPS)
Ricardo Izar

PTB

Regis Cavalcante (PPS)

PÕT

Fernando Zuppo

Costa Ferreira
Mauro Fecury
Pedro Fernandes
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL

Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos

Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Inácio Arruda (PedoB)
12 Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
22 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
32 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)

TItulares Suplentes

PFL



PPB

João PizzoJatti Ary Ka,ra
Júlio Redecker Herculano Anghinetti
1 vaga Hugo Biehl

PTB

Rubens Bueno (PPS) Chico da Princesa

PDT

celso Jacob Airton Dipp

Bloco PSB, PedoB

Clementino Coelho Givaldo carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Ronaldo Vasconcellos Luiz Dantas

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
2l! Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
32 Vice-Presidente: celcita Pinheiro (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

José Antonio

2 vagas

Marcos Rolim
Pedro Wilson

Walter Miranda

EberSilva

Jair Bolsonaro
Padre Roque (PT)

1 vaga

Ivan Paixão (PPS)

PT

PDT

PTB

PPB

Bloco PSB, PedoB

Flávio Arns
Sebastião Madeira

Neuton Lima

Babá
Nelson Pellegrino
Nilmário Miranda

Max Mauro

Almir Sá
José Linhares
Nilton Baiano

Agnelo Queiroz

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Cabo Júlio De Velasco

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Alolzio Mercadante (PT)
12 Vice-Presidente: José Machado (PT)
22 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
32 Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

celcita Pinheiro
José Melo
Luís Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Sobrinho (PTB)
Zezé Perrella

PMDB

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Moreira Ferreira
Osvaldo Coelho

Pedro Fernandes
Santos Filho

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

Raimundo Colombo
Ricardo Fiúza

Roberto Argenta

Gastão Vieira
João Matos
Maria Elvira
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi

Alberto Mourão
Germano Rigotto

Glycon Terra Pinto
Osmar Seraglio

1 vaga
PMDB PSDB

Ana catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

Emerson Kapaz
José MilitãQ
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

PSDB

PT

Antonio cambraia Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Armando Monteiro Átila Lira Dino Fernandes

Edison Andrino F1ávioAms Feu Rosa
Jorge Alberto Marisa Serrano Raimundo Gomes deMatos

Salatiel carvalho Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT

André Benassi Esther Grossi Gilmar Machado

Antonio Kandir Fernando Marroni Iara Bernardi

Léo Alcântara Pedro Wilson Professor Luizlnho

Marisa Serrano PPB
Xico Graziano Eurico Miranda José Unhares

Jonival Lucas Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustlano

carlito Merss
PTBGeraldo Simões

Luiz Mainardi Walfrido Mares Guia Jósé carlos Martinez



EberSilva

Agnelo Queiroz
Evandro Milhomen

PDT

Bloco PSB, PCdoB

celso Jacob

Djalma Paes
Vanessa Grazziotin

OdelmoLeão
Zé índio

Basílio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

PTB

Júlio Redecker
Luís Carlos Heinze

Caio Ríela
íris Simões

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

PPS

Eduardo Seabra (PTB) Femando Gabeira (PV)

Secretário: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/690517011/7012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Veda Crusius (PSDB)
12 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
2!l Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
32 Vie:e-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB, PCdoB

Evilásio Farias 'Eduardo Campos
Sérgio Guerra Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Marcos Cintra Luciano Bivar

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
2!l Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
32 Vice-Presidente: Luiz Femando PPB)

TItulares Suplentes

PFL

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim
Paulo Lima
Robson Tuma
Rodrigo Maia

Antonio Cambraia
Armando Monteiro
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Pedro Novais
Waldir Schmidt

Antonio Kandir
Custódio Mattos
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Roberto Brant
Veda Crusius

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fétter Júnior
Iberê Ferreira

PMDB

PSDB

PT

PPB

Antônio Jorge
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
NiceLobão

Pedro Bittencourt
Valdomiro Meger

Cezar Schirmer
Eunrcio Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
3 vagas

Adolfo Marinho
Ayrton Xerêz

Emerson Kapaz
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti

Coriolano Sales
Luiz Salomão

Affonso Camargo
Elton Rohnelt
Jairo Azi
Paudemey Avelino
Rubens Furlan

Fernando Diniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feijó

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Max Mauro

PDT

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Neuton Lima
Olimpio Pires

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Albérico Filho
Gastão Vieira

3 vagas

Luís Eduardo
Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia

Avenzoar Arruda

Cunha Bueno
Nelson Meurer

Pedro Corrêa

Regis Cavalcante (PPS)



Ricardo Maranhão Haroldo Lima

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretário(a): Valda O. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-S6 _ Reunião: 4&s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318·2137

':

Bloco PSB, PCdoB

Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci

Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1ll Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
211 Vice-Presidente: José Janene (PPB)
311 Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

TITULARES ~UPLENTES

PFL

Airton Dipp (PDT) Airton Roveda
Gervásio Silva Eliseu Resende
Gilberto Kassab Francisco Rodrigues
Pedro Bittencourt Paulo Lima
Pedro Pedrossian Silas Câmara

PMDB
Alceste Almeida EdinhoBez
Anibal Gomes Flávio Derzi
Marcos Lima Mattos Nascimento
Salatiel Carvalho Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha 1 vaga

PSDB

Antonio Feijão Sebastião Madeira
B.Sá Sérgio Reis
Juquinha 3 vagas
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

PT

Arlindo Chinaglia Luiz Sérgio
Fernando Ferro Romel Anizio (PPB)
Virgílio Guimarães Walter Pinheiro

PPB

José Janene Nilton Baiano
Nelo Rodolfo Ricardo Barros
VadãoGomes Yvonilton Gonçalves

PTB

Albérico Cordeiro Nilton Capixaba

PDT

Olfmpio Pires 1 vaga

Bloco PSB, PCdoB

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Presidente: Alceu Collares (POT)
1ll Vice-Presidente: Enio Bacci (POT)
211 Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3ll Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Agnelo Queiroz

Jair Meneguelli
João Fassarella

Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

Or. Hélio
Serafim Venzon

Antonio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa

CelsoGlglio
Max Mauro

Arnon Bezerra
Custódio Mattos

Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feijó

Saulo Pedrosa
1 vaga

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Marcelo Castro

Maria Lúcia
Waldemir Moka

2 vagas

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

Bloco PSB, PedoB

Djalma Paes

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMDB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

PMDB

Darcfsio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

PSDB

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lrdia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente Caropreso

PT
Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Or. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

PPB

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Linhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PTB

Magno Malta
RenildoLeal

PDT

Alceu Collares
Enio Bacci

Femando Zuppo

PDT

Serafim Venzon



Luiza Erundina
1 vaga

Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Remi Trinta Almeida de Jesus

PPS

Ivan Paixão 1 vaga

Secretário(a): Eloízio Neves Guimarães
Local: Anexo li, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
111 Vice-Presidente: Lalre Rosado (PMDB)
21! Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
311 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)

nTULARES SUPLENTES

PFL

José Carlos Vieira Expedito Júnior
José Múcio Monteiro Hildebrando Pascoal
Medeiros João Ribeiro

. Roberto Argenta Robson Tuma
I Valdomiro Meger RodrigoMaia

Wilson Braga Roland Lavigne

PMDB

Lalre Rosado Osvaldo Biolchi
Pedro celso (PT) Pinheiro Landim
Ricardo Noronha 3 vagas
Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Zaire Rezende

PSDB

Alexandre Santos Aécio Neves
Jovalr Arantes Arthur Virgllio
Luciano Castro Fátima Pelaes
Marcus Vicente José Militão
Pedro Henry Lúcia Vânia

PT

Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim' Carlos Santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB

Enivaldo Ribeiro Amaldo Faria de Sá
Herculano Anghinettl Augusto Nardes
Pedro Corrêa JoãoTota

PTB

Roberto Jefferson Luiz Antonio Fleury

PDT

Vivaldo Barbosa Eurípecles Miranda

Bloco PSB, PCdoB

PTN

Giovanni Queiroz
",oão Sampaio

BasílioVillani
Coronel Garcia

Dr. Heleno
Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Vittorio Medioli

2 vagas

José Carlos Elias
Josué Bengtson

Almir Sá
Augusto Nardes

Simão Sessim
, Telmo Kirst

Almeida de Jesus (PL)
João Magno

Nilson Mourão
Pedro Celso

Ricardo Berzoini

Barbosa Neto
Carlos Dunga

Francistônio Pinto
Jorge Costa

MúcioSá
Osvaldo Reis

Wilson Santos
1 vaga

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

PDT

Neuton Uma
Wanderley Martins

PTB

Airton Cascavel
JoãoTota
José Chaves (PMDB)
Paulo de Almeida

PPB

PMDB

Chico da Princesa
Duilio Pisaneschi

PSDB

PT

Carlos Santana
Luiz Sérgio
Philemon Rodrigues (PMDB)
Teima de Souza
Wellington Dias

Aloízio Santos
Chiquinho Feitosa
Feu Rosa
Luís Eduardo
Mário Negromonte
Ricarte de Freitas
Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Albérico Filho
Alberto Mourão
Domiciano Cabral
Edinho Araújo
Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello
João Henrique
Marcelo Teixeira

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
19or Avelino (PMDB)
Ildefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Raimundo Colombo
1 vaga

1 vaga

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990nOO4nOO7

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
21! Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
311 Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

TItulares Suplentes

PFL

Cabo Júlio

Eduardo Campos
Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Avenzoar Arruda (PT)



Bloco PSB, PCdaB

Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL

Eujácio Simões De Velasco

PPS

PV

Olavo calh~iros (PMDB) 1 vaga

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
12 Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
22 Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
32 Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

PFL

Aldir Cabral Abelardo Lupion
Aroldo C6draz Antônio Geraldo
Átila Lins Aracely de Paula
Cláudio Cajado Jorge Khoury
Francisco Rodrigues Lavoisier Maia
Hildebrando Pascoal Luciano Pizzatto
Joaquim Francisco Luiz Moreira
José Lourenço Manoel Castro
Leur Lomanto VilmarRocha
Wemer·Wanderer 1 vaga

PMDB

Alberto Fraga João Magalhães
Ôamião Feliciano José Chaves
Edison Andrino Laire Rosado
Elclone Barbalho Maria Elvira
João Herrmann Neto (PPS) Pastor Jorge
Jorge Wilson Zalre Rezende
Mário de Oliveira Zé Gomes da Rocha
Ricardo Rique 2 vagas
Synval Guazzelli

PSDB

Antonio carlos Pannunzio Augusto Franco
Amon Bezerra Luciano Castro
Arthur Virgflio Márcio Fortes
Bonifácio de Andrada Moroni Torgan
Coronel Garcia Nelson Otoch
Franco Montoro ROlJaldo Cezar Coelho
José Téles Vicente Arruda
Luiz C" Hauly Vicente Caropreso
Paulo Kobayashi Zulaiê Cobra

PT

Luiz Mainardi Eduardo Jorge
Nilmário Miranda José Dirceu
Paulo Delgado Marcedo Déda
Waldomiro Fioravante Milton Temer
1 vaga Waldir Pires

PPB

Cunha Bueno Edmar Moreira
Jairo Bolsonaro Robério Araújo

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
12 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)

Titulares Suplentes

"

1 vaga

Clementino Coelho

Bloco PSB, PCdoB

Evandro Milhomen

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Valdir Ganzer (PT)

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69981318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

1 vaga

Renildo Leal

Babá
José Pimentel
Márcio Matos

Agnaldo Muniz

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Francisco Garcia
João Ribeiro

José Melo
Sérgio.8El.rcellos

.1 vagã

JoãoTota
Sérgio Barros (PDT)

1 vaga

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Ricarte de Freitas

José Borba (PMDB)

Elcione Barba,lho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

PT

Átila Lins
Benedito Dias
Deusdeth Pantoja
Raimundo Santos
Zila Bez.erra

PSDB

Eurfpedes Miranda

PMDB

PTB

PPB

Luiz Fernando
Pastor AmaÍildci
Vanessa ~razziotin (PCdoB)

PDT

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp-
Nilton capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

João Grandão
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Josué Bengtson



Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano
1 vaga

PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

PDT

José Thomaz Nonõ (PSDB)
Neiva Moreira

Zé fndio
2 vagas

Eduardo Seabra
Renildo Leal

Luiz Salomão
Wanderley Martins

Aloizio Mercadante
Antonio Palocci
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
1 vaga

PT

PPB

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarellé
Virgílio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bispo Wanderval
Valdemar C. Neto

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
111 Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2!l Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
311 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demas (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

André Benassi
Airton Xerêz

Feu Rosa
Jutahy Junior

Luiz Salomão
1 vaga

Gustavo Fruet
Maria Lúcia

Osmar Serraglio
zaire Rezende

2 vagas

Celso Giglio
José Carlos Elias

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge

Átila Lins
José Melo

Leur Lomanto
Mauro Fecury
Wilson Braga

PTB

PDT

PSDB

PMDB

Alberto Fraga
lédio Rosa
Inaldo Leitão
Mendes Ribeiro Filho
Nair Chavier Lobo
Renato Vianna

Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
José Thomaz NonO'
Léo Alcantara

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Coriolano Sales
João Sampaio

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos
Secretário (a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-6874/7059

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PRO
FERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL N1l96, DE 1992, QUE "IN

TRODUZ MODIFICAÇÕES N~ ESTRUTURA DO
PODER JUDICIARIO"

Proposição: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
111 Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
311 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Aldo Rebelo
1 vagas

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
BasflioVillani

Manoel Salviano
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

1 vaga

Batinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
Pauderney Avelino

Paulo Braga
Pedro Pedrossian

Roberto Argenta
Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

José Chaves
Philemon Rodrigues

Waldemir Moka
2 vagas

PSDB

PMDB

Antonio Kandir
Emerson Kapaz
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Roberto Brant

Alberto Mourão
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Edinho Araújo
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt

Eduardo Paes
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Pedro Fernandes
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado

Haroldo üma
Pedro Valadares

Bloco PSB, PCdoB

Cabo Júlio
De Velasco

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-82661318-6992 a 6996 Fax: 318-2125

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRE
CIAR E PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL N1l175, DE 1995,

QUE "ALTERA O CAPíTULO DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO NACIONAL"



Vicente Arruda Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra Nelson Otoch

PT
Antonio Carlos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira .
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Chico da Princesa

PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Agnelol Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Ronaldo Vasconcellos De Velasco

Paes Landim
Werner Wanderer

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

PMDB

PSDB

PT

PPB

José lourrenço
Luciano Pizzatto

Cleonâncio Fonseca
laire Rezende

4 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Marisa Serrano

José Genoíno
Paulo Delgado

2 vagas

Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PRO
FERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL NR 498, DE 1998, DO SEN
HOR DEPUTADO JOSÉ GENOíNO E OUTROS,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 49,
84,89,90,142 E 144 E SUPRIME O ARTIGO 91

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA CONSTITUCIONAL N2 626, DE

1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE"ALTERA
DISPOSITIVOS DA CQNSTITUIÇÃO FEDERAL,

MEDIANTE A INCLUSAO DO CARGO DE MINIS
TRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE OS P'RI

VATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A AL-
TERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO CO~SELHO

D,ª DEFESA NACIONAL, A DEFINIÇAO DO
JUIZO COMPETENTE PARA PROCESSAR E
JULGAR OS COMANDANTES DA MARINHA,
DO EXÉRCITO E DA AERONÁUTICA, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS", APENSADA
ÀQUELA

Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Remi Trinta

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AV~NÇO

E A IMPUNIDADE DO NARCOTRAFICO
Proposição: RCP 0001199 Autor: Morini Torgan e outros

Presidente: Magno Malta (PTB)
1l! Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3l! Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PSDB)
Titulares Suplentes

PFLProposição: PEC 0498/97
Presidente:
1l! Vice-Presidente:
2l! Vice-Presidente:
3l! Vice-Presidente:
Titulares

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto

Autor: José Genoíno e outros

Suplentes
PFL

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Neiva Moreira

Aldir Cabral
Laura Carneiro
Partos Reginaldo de Jesus
Robson Tuma

Elcione Barbalho
Ricardo Noronha
Waldemir Moka
laire Rezende

Lino Rossi

PTB

PDT

PMDB

PSDB

Ary Kara
celso Russomanno

JoãoTota

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

Luiz Salomão

Celcita Pinheiro
Elton Rohnelt
Silas Câmara

1 vaga

Confúcio Moura
3 vagas

Fátima Pelaes



Moroni Torgan Sérgio Reis
Pedro Canedo Zulaiê Cobra

PT

Antonio Carlos Biscaia Mârcio Bittar (PPS)
Fernando Ferro Eber Silva (PDT)

PPB

Nela Rodolfo Jonival Lucas Junior
Nilton Baiano 1 vaga

PTB

Magno Malta Pompeo de Mattos

Bloco (PSB, PCdoB)

paulo Baltazar José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Pastor Valdeci

Secretário (a): Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço de Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, s/139-B
Telefone:318-7054

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PRO
FERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL N!:! 203, DE 1995, DO SEN
HOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E OU-

TROS, QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1!! DO
ARTIGO N!! 222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 22 DO REFEIDO ARTIGO,

QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE EMPRE
SAS JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À PRO-

POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 455,
DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO ALOYSIO

NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA ÇONSTITUIÇÃO

FEDERAL", APENSADA AQUELA

Proposição: PEC 0203195 Autor: Laprovita Vieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
111 Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
211 Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
311 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

PSDB

Anivaldo Vale Alberto Goldman
Ayrton Xerêz Fernando Gabeira (PV)
José Thomaz Nonõ Mar.isa Serrano
Luis Eduardo Zenaldo Coutinho
Roberto Brant 2 vagas
Vittorio Medioli

PT

Dr. Rosinha Regis Cavalcante (PPS)
Gilmar Machado 3 vagas
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB

Antonio Joaquim Araújo José Janene
Oliveira Filho Robério Araújo
Wagner Salustiano 1 vaga

PTB

Albérico Cordeiro IrisSimões
José Carlos Martinez Murilo Domingos

PDT

Neiva Moreira Agnaldo Muniz

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino coelho Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Bispo Rodrigues Bispo Wnaderval

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ELABO
RAR ANTEPROJETO COM VISTAS À RE

FORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: PRESIDENTE
Presidente: De Velasco (PST)
111 Vice-Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
211 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
311 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Titulares

Arolde de Oliveira
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
José Ronaldo
Lavoisier Maia
Santos Filho
Vic Pires Franco

Henrique Eduardo Alves
João Colaço
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pastor Jorge
Pinheiro Landim

PFL

PMDB

Suplentes

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Maluly Netto
Mauro Fecury

Pedro Pedrossian
Ronaldo Caiado

Silas Câmara

Eunício Oliveira
5 vagas

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
\loel de Hollanda
Paes Landim

Alberto Mourão
Antonio Cambraia
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Pedro Novais
Renato Vianna

Aloysio Nunes Ferreira

PMDB

PSDB

Aracely de paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Netto
Pedro FAmandes

Silas Câniàra

6 vagas

Aécio Neves



Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

De Velasco Linceln Portela
secretária: Leila Machado
Local: Serviço de ComiSSÕes Especiais, Anexo li, sala 129-8
Telefone: 318-6893

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeira:
Mareio Fortes
Nelson Marchezan

Geraldo Magela
João Paulo
Marcelo Déda
Professor Luizinho

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

PT

PPB

Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio

Arnaldo Madeira
Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
Paulo Delgado

Virgílio Guimarães
1 vaga

3 vagas

Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury

Coriolano Sales

PTB

PDT

Caio Riela
Walfrido Mares Guia

Fernando Coruja



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇAo E INFORMAÇAo

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948·1998

ISBN: 85·736~57·5

R$2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

SEMINÁRIO MEIOS DE COMUNICAÇÃO E
DIVERSIDADE RACIAL

ISBN: 85·73ô5-058-3

R$ 3,30

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRiO

Distribuiçio gratuita

LEGISLAÇÃO.Bt:tASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7~3-5

RS 3,30

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85·7365-029-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

RS 18,92

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da CAmara doa Deputados. Telefones: (061) 318-64nI7271.
Informações: Coordenaçao de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



'CÂMARÁ DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇCES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

LEGI~y..ÇÃO ELEITORAL

ISBN: 85-7365-039·7

R$1,32

RELATÓRIO DA 11 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

SíNTESE DOS TRABALHOS: COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃQ, JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

-CCJR

f~~~f1~!%?~~f?:

~~~:~~;~(;i,

~E.......\u ... c...... 0\11\4 (lF 1W't

ISBN: 85·7365-042·7

RS 6.60

HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR

ISBN: 85·7365-045-1

R$1,43

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85·7365-041·9

R$ 3,30

PRINCIPAIS DEBATES DA SESSÃO
LEGISLATIVA DE 1997

<.:UMISSÃOOF
CONS"ITrUlçhO
.,: 'IJS·ll(;A. I.: DI:

RF.DA<:AO

ISBN: 85·7365-051-6

R$11,00

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

CÂMARA DOS DEPUTADOS

.\

c~
005

DEPlJf.ADOS
Distribuição gratuita

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ALERTA: O QUE HÁ DE NOVO NA
BIBLIOTECA

AUITA:
o au. HA DR nauo

nA.••DUDftCA

ISSN: 1415-5885

Distribuição gratuita

CHAMBER DF DEP.lJTIES

Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$1,10

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

~~'':Y.~..

I

. .CÓDlGO DE, I

• TRÂNSITo-.
"- .88ISllEI0"

~~
ISBN: 83·7365-038-9

R$ 2,20

Locais de venda: Mídía Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477n271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

R$ 31,00
R$ 96,60

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug = 020002
gestão =02902

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento
pela Caixa Econômica Federal- Agência 1386-2 PAB SEEP. conta n° 920001-2. Banco do
Brasil. Agência 3602-1. conta n° 170500-8. ou recibo de depósito via FAX (061) 224-5450. a
favor do FUNSEEP, Indicando a assinatura pretendida. conforme tabela de códigos
indentificadores abaixo discriminado: .

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Têc~icas
02000202902002·1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais'
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparaslde Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARI~ESPECIAL DE EDITO~ÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRES PODERES SINo - BRA$ILlA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0q05-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN.

Maiores informações pelos telefones (061') 311-3812 e (061) 311-3803. Serviço de
Administração Econômica-Financeira/Controte de Assinaturas. com José Leite. Ivanir Duarte
Mourão ou Solange Viana Cavalcante.



SENADO
'FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 328 PÁGINAS


