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Ata da 40f! Sessão, em 2 de abril de 1996

Convoque-se o respectivo suplente.

Em 2-4-96. - Ronaldo Perim, Primeiro

Brasnia, 2 de abril de 1996

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Benedito Domingos
DD. Terceiro Secretário da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Secretário,
Com o presente, encaminho anexo atestado de

junta médica recomendando o meu afastamento das
atividades, por um período de 121 dias, conseqüên
cias de sérios problemas de saúde.

Assim, conforme determina o art. 235, inciso 11,
do Regimento Interno da Casa, e atendendo o que
dispõe o § 42 do art. 42, do Decreto Legislativo nº
7/95, solicito a justificativa das minhas faltas no pe
ríodo acima mencionado.

Sendo o que se me apresenta para o momen
to, renovo a minha consideração e apreço. Atencio
samente, - Deputado Osvaldo Reis.

Presidência dos Srs.: Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente; Benedito Domingos,
3º Secretário; Adylson Motta; Sarney Filho; Arnaldo Faria de Sá; § 2º

do art. 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 14 Horas)

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos 
Havendo número 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. SARNEY FILHO, servindo como 22 Se
cretário procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é sem observações aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. ADYLSON MOTTA, servindo como 12

Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

COMUNICAÇÕES

Do Sr. Deputado Osvaldo Reis, nos seguin
testermos:

&' ~US.-' o Receituário O Pedido de Exame
~ lJal_l&.

LlF ..... O Referência Interna O Resultado de Exames

Nome: 7-9&0

D~.mCPF il;~~d,. _

1rt:Afi4fNr+, .~,:~P"-
-f!t.J 96 ~ CUA_TQ.IIO- CPF: .,.."

DATA /::::::::---- CARIM

~,ro ~ O fe. OS{,/,.,~ <>

cfJ~ SOVJ4P ta=:if bbt/(Ç/U- r:--Í4-.t.

.Ç)lft4F_~ t:9-J;, r/1,4 ;f'-ge#c ~ c.""At

~;:'l".t.v ~tW"ci~/;":'" r ~1.. k IJ 'f

~ArO ,ç tW~ ~.#v-n) //~ ,,?-o.r/h;,
.b/§ ~(Ç~.

C 1/;1::, S.?tr_ ~
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Vice-Presidente, no exercício da Presidên- Luís Eduardo Magalhães
cia. DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Nesta
Senhor Presidente,
Antonio Jorge Godinho, Deputado Federal,

PPB - TO, vem, com fulcro no art. 230 do Regimen
to Intemo da Câmara dos Deputados, comunicar
que está se afastando do exercício do mandato par
lamentar para assumir a Secretaria de EstadQ em
Tocantins (CF, art. 56, inciso I), manifestando, por
oportuno, a sua opção pela remuneração do manda
to.

Nesta oportunidade, agradeço antecipadamente.
Atenciosamente. - Deputado Antonio Jorge.

Convoque-se o respectivo suplente.
Em 2-4-96.- Ronaldo Perim, 12 Vice

Presidente no exercício da Presidência.

Termo de Posse

CódigolNome: 10.395/0svaldo de Sousa Reis
Indicação: IDr. Francisco Valtercio Pereira
Olyrnpus G I F Q 20
Endoscopia Digestiva

Impressão Diagnóstica:
Gastrite erosiva sangrante
Úlcera duodenal, na face anterior do bulbo

duodenal em atividade, sangrante.
Esofago
Calibre, motilidade e trajeto dentro dos padrões

normais. Mucosa íntegra e de aspecto regular em
todo o seu trajeto. Hiato continente. Ausência de
erosão. Ulceração, neoplasia, hémia de hiato ou va
rizes. Transião esofagogástrica a 40cm da arcada
dentária superior, ao nível do pinçamento diafragmá
tico.

Estômago
Volume normal, sem líquido de estase. Pre

gueado gástrico discretamente edemaciado no an
tro, sem alterações em corpo e fundo gástrico. No
antro principalmente junto ao piloro, encontramos
erosões sangrantes, principalmente a insuflação.
BIOPSIEI.

Elasticidade e peristaltismo normais de muco-
sa.

Piloro
Entreaberto, sem deformidades. Não se viabili

za nenhuma lesão hemorrágica ao se expandir.
Duodeno
Fácil distensão ao bulbo, deformado por lesão

ulcerada péptica, com cerca de 0.7cm de diâmetro.
Rasa c/pus fiorinalcoágulo no centro, envoltas por
hiperemia e edema. As pregas convergem para este
local. A lesão encontra-se na face anterior, entre o
piloro e flexura angular superior, não impede a pas
sagem do aparelho para segunda porção que é nor
mal. Sangra ao manuseio.
Observação:
Biopsiei PIH. Pylori-Positivo
30-3-96

Francisco Valtercio Pereira, Médico CRM
TO. 260 - CPF: 071.874.274-72.

Do Sr. Deputado Antônio Jorge, nos seguin
testermos:

CI. GDAJ N2 16/96

Brasma (DF), 2 de abril de 1996

Excelentíssimo Senhor

Aos 2 dias do mês de abril de 1996, na cidade
de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, no Palá
cio Araguaia, o Excelentíssimo Senhor Govemador
José Wilson Siqueira Campos deu posse a Antônio
Jorge Godinho, no cargo de Secretário da Adminis
tração, em face de sua nomeação, publicada no Diá
rio Oficial do Estado do Tocantins, n2507, de 29 de
março de 1996, tendo o empossado prestado com
promisso, em ato público, de exercer fielmente suas
funções e, para registro, eu, Guy de Fontgalland
Corrêa da Silva Loureiro, Secretário-Chefe da Casa
Civil, lavrei o presente termo que, após lido e confe
rido, vai assinado pelo Excelentíssimo Senhor Go
vemador e pelo empossado.

Palmas, 2 de abril de 1996. - José Wilson Si
queira Campos, Governador - Antônio Jorge Go
dinho, secretário de Administração.

Do Sr. Manoel Odir Rocha, 12 Suplente de
Deputado Federal, nos seguintes termos:

Palmas, 2 de abril de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasma-DF

Senhor Presidente,
Manoel Odir Rocha, 12 Suplente de Deputado

Federal, PPB - TO, vem, com fulcro no art. 241, §
12, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, declarar-se impossibilitado, no presente mo
mento, de assumir o exercício do mandato para o
qual foi convocado em face do afastamento tempo
rário do titular - Deputado Antonio Jorge Godinho -,



Abril de 1996 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 08533

considerando o fato de se encontrar exercendo car
go de Secretário de Estado.

Atenciosamente. - Manoel Odir Rocha, 1li Su
plente de Deputado Federal.

Convoque-se o suplente seguinte.
Em 2-4-96. _. Ronaldo Perim, 1li Vice

Presidente no exercfcio da Presidência.

Do Sr. Deputado Melquíades Neto, nos se
guintes termos:

IBrasnia, 2 de abril de 1996

Ao Excelentrssimo Senhor
Deputado Lufs Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, que, nesta

data, reassumo, com fulcro no inciso 111, do art. 241
do Regimento Interno da Casa e atendendo também
o § 1li do mesmo dispositivo, o mandato de Deputa
do Federal, em virtude do afastamento do Deputa
do Osvaldo Reis e por impedimento do primeiro su
plente, Deputado Odir Rocha, conforme documento
anexo.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de elevada estima e consideração. - Deputado
Melquíades Neto.

PROlJETO DE LEI N~ 1.601, DE 1996
(Do Sr. Ary Kara)

Altera a legislação do imposto de renda das pessoas fi
sicas, referente à tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente.

(ÀS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUI
çÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos
pagos de forma acumulada a pessoas fisicas que, se tivessem sido pagos parceladamente nos
meses em que eram devidos, seriam de valor inferior ou igual ao valor do limite de isenção
da tabela progressiva aplicável nos respectivos meses.
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Art. r o Poder Executivo expedirá 01 atos necessários •
lplicaçio do di5poou> nesta lei 110 prl20 de sessenta (60) di.., contados de SlIIl publicaçio.

Ar!. 3' Em lei entra em vigor na data de SUl publicaçio,
produzindo os efeitos que lhe !lo próprios a portir do primeiro dia do exercício financeiro
seguinte.

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

Ar!. 3' - o. infratores terlo cancelada a autorizaçlo pora IICCIIO .. rodovias,
pelo prl20 de trinta a noventa dias.

Parágrafo Único. Na rein<:id&>cia, a penalidade aplicada em dobro.

Ar!. 4' - A autorizaçlo que já tiver concedida, será cancelada,
indepcndentirnente de notificaçio, se o respectivo esllhclecimen10 nIo apresentar ao órgIo
concedenle o compromisso a que alude r ar!. 2', 110 prazo de 60 <seuenta) dias, contados I

portir da data da publicaçio desta Lei.
Ar!. 5' - Esta Lei entra em vigor. portir da data de lia publicaçlo.

de 1996.

JUSTIFICAÇÃO

A atual fórmula de tributaçlo de rendimentos recebidos
acumuladamcnte, mormente nos Cl5O!l de sentença judicial ou de acordo bomolopdo pelo
Poder Judiciário, com freqüência penaliza contribuintes que estariam isentos do pogamento
do imposto, se tivessem recebido seus rendimentos regularmente ao longo dos vários m.... a
que se referem os rendimentos acwnulados.

Tais contribuintes sofrem duas vezes. Sofrem por se privarem,
pon:ial ou totalmente, dos seus c~tos de natureza alimcnticia e sofrem, qUlOdo logram
fazer valer seus direitos najustiça, por terem que _ pesado ônus tributário simplesmente
porque, pela legislaçlo atual, o imposto de renda é calculado sobre o total dos rcndomentos
pogos no !Ms, independentemente de tais rendimentos se referirem a vários m.... ou a
vários IDOS anteriores.

Mesmo reconhecendo a pcrtin!ncia de se tributar os
rendimentos das pessoas fisicas pelo regime de caiu, com o intuito de simplificai" a
legislaçlo, entendemos necessário corrigir a anomalia provocada pela fórmula atual de
tributaçio dos rendimentos recebidos acumuladamente. Ante o exposto, contamos com o
endosso dos ilustres Pares do Congresso Nacional pora aprovaçio do _te projeto de lei,
como medida de inteirajustiça.

.plO'

A/e:.-
~

Federal
, PMDBlSP

'\ JUSTIFICAÇÃO

O Brasil destaca-se internacionalmente como campelo em acidentes
de trinsito fatais, e o consumo de bebidas alcoólicas pelos moiori5lls tem sido o mponsável
por grande flage!o de muitas familias no Brasil. Tal fato ficou cloro qUlOdo, após
promulgaçlo da Lei Estadual em SIo Paulo, com o mesmo objetivo deste projeto, qual seja, I
proibiçlo.de venda de bebidas com qualquer teor alcoólico .. maracns das rodovias, o
número de acidentes rodoviários caiu sensivelmente. ~

Estatisticas comprovam que I ingestio de bebidas alcoólicas retarda os
reflexos dos motoristas, além de causar urna fal.. sensaçlo de segurança, fazendo com que o
motorista ~bado dirija em altissíma velocidade. Causa acidentes teniveis e ceifa vidas de
outras pessoas que viajam pelas 110.... rodovias, que por si só ji causariam acidentes devido
ao péssimo estado de conservaçlo das mesmas.

Diante do qUldro do alcoolismo 110 pais, tal iniciativa no sentido de
restringir o consumo de bebidas alcoolicas deve ser bcnvindo. QUlOdo se associa a poto!oaia
do alcoolismo com a SUl conseqilente irresponsabilidade, i conduçlo de veiculos, o resultado .
é a morte e o ferimento de milhares de pessoas inocentes. SIo Paulo deu o exemplo, trl2Cndo
a]..ei Estadnal 4.855 que, ao contemplar o objeto do _te projeto a nivel estadual,
poupou muitas vidas, diminuindo o número de acidentes rodoviários.

Submeto, assim, aos meus pares nesta Casa do Congresso Naci~,
este Projeto de cunho humanitário, sem cores portidírias, que irá trazer grandes beneficIOS i
populaçio brasileira.

Sala das Sessões, em.:- de /'. " de 1996.

S /C-
ARY RA

Deputado Federal

SaladasSes5Õe5.em. 'j. de .1' .~. de 1996
PROJETO DE LEI N° 1,603, DE 1996

(Do Podar Executivo)
1(ENSAGEMN" 173/96

Dispõe ,obre a Educação Profissional, • o:rlanização da R!
d. Fedlral d. Educação Profissional. I di outra. proYidi~

elas".

(As COlIISSOES DE EDIlCACAQ. CULTURA E DESPOIlTO; PlHANCAS Il
TRIBUTACAQCAllT.54) ; E DE COHSTlTUICXO E JUSTIÇA E DE RED~

CAQCAllT.54). AllT. 24, II)

PROJETO DE LEI N2 1.602, DE 1996
(Do Sr. Ary Kara)

Proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos
cOllerciais situados em terrenos contíguos às faixas de

domínio do Departamento Nacional de Estradas de Roda&em.

CAPENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 4.846, DE 1994)

o CONGRESSO NAC1ÔNAL DECRETA:

Ar!. I' - o. estabelecimentos comerciais situados em tcrrcnoI contiiUOS ..
faiJw de domInio do Deportamento Naciooal de Estradas e Rodagem nIo poderio vender ou
servir bebidas com qualquer teor alcoólico.

Ar!. 2' - o. rcp<e!CIlllntCS dos estabelicimcntos comerciais citados 110 artiJlO
anterior deverIo encaminhar ao DNER - Departamento Naciooal de Estradu e Rodapm,
compromisso por escrito, 110 sentido de nio comcrcializaçlo de bebidas com qualqllOl" Ieor
alcoólico.

OCOMGaDlO NACIONALdocnla:

Art. I' AEduooçIo-.ialop:ada.__do ooIoaoaçIo, ao tnIilIIoo.._.......,..,_pcr_ pnlpÕciIro do",-I'I""

-~
Art. 2" A lldoIoo9Io PmIlooioooI_ por olljIdvoI:
1__ ..-"'*'" a oopoci&M do _ do_

lll6dio • taea6Iop do nIvil oupcrior;

n. oopociallaw,~.aIuIII_ OI : " .... ia_ -*\POIcIolnlblloodec;

_do~·~...o"""do_jcMM._""quoIqo.

Ar!. 3' A EduooçIo Pn:>&oioaoI_-.Mel....arliouIIçIo ....o1IlIiao,..........
...~'Cw-"- lIlraCéIiM do oduoaçIo oocoiIaIIda, pocIIlIdo Jf' ..- ..~ ou__do_.

Art..f' AEduooçIoProllooionl1__oo...-....
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Art. 11. A l'onnuJoçIo doscurriculol pIenoo dos ........ do Entino Técnico obedoc:ed o

di~~.datiMdo • quaIillcaçlo. roquaIificoçlo bísicu de trabal11o<l<l= illl!opet.I..,.,

n • EÓCllÍCO - dllllÍJlldO a .- bobíIitJçIo profiJsioMl a .....,. lDIlricuJadoo OI:
_ di CUrIOI di nlvd_. deYendo I« miniJttado na fbnna 0IlabeIecicla por "'&Ui;

m - tee:lIol6Bico - comp,•••d_ CUlIOS de nível JUp«ÍO< lIil ... tec:IIOIótIicL
deotiDodoo a__de CUrIOI m6dlo e téa>ico.

DA EDUCAÇÃOPRO~~~~DE NlvJ:L BÁSIco

Art. 5' A Educoçlo PrnIisoionIll de nível Búico é modalidade di educaçIo IlIo-l!JnnIl.
di cIuroçIo variivd, _ • quaIillcaçIo e requaIiIicaçio pua o exm:ic:io de OCIIpi9lleo r-wa.
pelo maoado. compatlvel com a complexidade tee:noI6gica do tnboIbo e o nlvd de tíocoIaridado de
irabaIhador.

~::'"no6~~'1:uionl1 do - Búico I'bdai ... ""'"- em~

lloIncoi_~niIo~~=J:.~'~=fi~ms:::=~~=~~;;::0~11::..= públicu e privadu do educaçIo búicI, lIIinl

An. 7' ..... m.. conclui<em oa CUrlOl de EducaçIo ProfisoiooIl do _

c:onforido Certificado de QuailfiÕaçioP~.

DA EDUCAÇÁO PRoitl8f:g~rt DE NÍVEL TtCNICO·

orpüa<Io i~z,.~":70J.'::ocoMZcíi~re..:c.~~==,doou~...
Parisr'afi? único. Os CUI'JOl téenicos pua o setor qropecuário J)OderIo I«= ~~~o do sistcnta de ensino ao qual eItiver ...mcuJ.oo. minilttadot de torrM

Art. 9' O Enaino Técnico ..... ministrado por ill5lilUiç/!ea pilbticu -.. eotaduala e
IllU1lÔCipois ou privadu. no imbilo dos ~"emu fede<al. atlKluai. de educaçIo.

_adI,~~o=ed~=r.=~reapeitada a neceuidade do fonnaçIo

,..ume:

I - o Ministério da Educoçlo e do Deapono atabelceeti padmcttoo curriculua
DIcionait. colJltlntes ck: cafBI borári. ntinima do curtO, conteúdol mínimos. habilidades c eompetIociu
búicas el'OCllTllOlldaç por habiJ~lçiO profimonal;

fi - OI gistemu de Ensino eomp1ement1fio OI parlmetros definido. no Jmbito nacionII •
CltlbeleeerIo MUI currículo. búicol, onde constarlo u dilCiplinu a cargas horáriu mínimH

.~ c:onlt:údoI búicoa, habilidad.. • c:onIpet!nciu e~ por babititaçio

m - OI Sistemu de Eano .............. da Cll'Jl& horiril mInima obriptória, ....
~ de trinta por: cento para que.1?' estlbeleci~D1 de ensino deiam diJciplinu. contl6dot,
habi~e compet6nciu pua cada htbdltaçlo profimona~ independente de 1Ut0riaoçlo dos Siat.....
deEnstno.

f I' Poderio I« illlll!ementadoa cutriculOl experimentai, inovadom, deade "'"
previam<nte aprovadoa pela Ministério ela Educoçlo e do Deapono.

RCOllI1ecidoa~Mi.:?::~~:,~~I~~id~~id=~~ experimentaJ teria, ap/lI

f 3' ApiIo avaIíaçio da experi!ncia e aprovaçio dos """lladoa, OI CUrIOI _
rwauJamentadoa • leria validade nacionai pem11nente.

_ele ident'i"~o~~~1=~:=x:.....~;;"t.:=everIo I« r<aIiDcIoa

OOI1Ialdoamlei~~ti=.~~~::"~~~:::;~~ a _ boririo,

Art. 13. OI CUrIOI lócnicoa _ eatruturadoa,~ oab • fbnna di
m6duJoa. conttkufdol por um conjunto de diJCiplinu ou c:ontr:údos uticulldol.

f J' OI módulm poderio I... _ter de terminalida4e pua efeito de qutIi&açIo
prollaoiouJ. daodo direito. neste CIIO. a Certificado de Qualiflcaçio. .

NIvd Técnico~urr2=~.:.wmôdulol que compilem o cutriculo pleno c:onferir& HabititaçIo.do

f 3' Haverá aproveitamento de _doa ele ctisciplinu ...,.;". eunadu' lllI 'Uma
lIaúilitaçio especifica pore obtençio de Habililoçlo diversa.

f 4' Para a obtençio de Habilitaçio. o, módulo. exigidoa pelo cun:lcuJo plano podaria

~~~r.m::~=~~=~=.e estaduaia; - que o

f $f' O at'lbelecimento de ensino que conferiu o último Certificado de QuaIific::açIo
expodili Octiploma de TÓCtlico de Nivel M6dio, c:orreapondente aol módulOl cursadOle Certificados de
COmpeth:iai obtidos de acordo com Clt. Lei e sua regutlmentaçlo.

Art. 14. OIlistanu federa1 e estaduais de ensino implementarlo. at:ravíc de GXGDIII, •
:=m~~ompet!nc:ia. pua fins do l'llCOIlbecimento do eatudo, • dispensa dos lIICIlllOI noa

Art. 1S. O conjunto <lf.Certific:adoa de Compel!ncia !'lulvalente I lado u diJc:iplinu e==esram uma habil~~rofiaaiollal dará dimlo ao diploma cOlTOlpondente da tóceico

An. 16. AI ctiociptinu lécnicu oerIo mlnistradu por profeuores, _ e monit.....
lIlIcionadoa, principaimente, em fUnçio de 5Un experi!ncia profi..ionaJ e preparadOl para o lllIjlÍJlériO
..... de CW'IOS rquJara de licenciatura ou de programas especiais de habilitaçio.

dlaciplinadoa"::-:r':Jj~\:'Z'~=e:~ a que .. - o eaptlt_

·DA EDUCAÇÁO PROFJJi~~t ~ NíVEL TECNOLóGICO

Art. 17. OI CUrlOl de Tecnologia de nivd5U~ deYtrio ....-.pore atender
101~ ........ da economia, abnngeodo íreu eopecililzadu. e conferiria diploma de TOCllÓIOSO.

I'arigral'o único. O. cu",,, de Tecnologia 5Ofio oferecido. com duraçlo e _ horiria
~ com u exiJ!nclas do perfil profissional e com 05 mínimo! curriculares aprovados pelo
M'_ério da EducaçIo e do Deopono.

Art. 18. Caberá 10 Mininério da Educaçlo e do Despono aproVlr OI eunicuIoI doi
curIOI de Tecnologia. destinados i formaçlQ dtl Tecnólogos. bm1 como autorizar sua im~.
acompIOhIr e avaliar seus resultados e ainda rcvalidar ou cancelar 15 IUtOriuçõct concedidai na fonna
dald.

DA REDI: FEDERAL DC:~~U'CXÇÃO TECNOLÓGICA

An. 19. A Rede Federal de Educaçio Tecnológica éformada por.

1_Eacolu Técnicu Federall e .... Unidad.. DeocemrniizadU;

n-Eacolu Agrotécnicu Fedenio;

m•Centroa Federal. de Edueaçio Tecnológica e 5UU Ueidad.. Deac:entralízad

Art. 20. SIo objetivoa dai Eacolu TÓCtlicu. Agrolócnicu Fedenôa:

I . desenvolver proceuo educaclonll que &voreça de modo permanente a tranI1'ormaçio
do conhecimento,em bens c JerViços., em bmeficio da sociedade;

II • desenvolvef fonnaçlo profimonaJ que levc em conta o avanço do conhecimento
tee'ftOIóIico • a incorporaçio CT'eIC«lte de novo. método! e processos na produçio e diltri~ do
btnIllIflI'VÍÇOI;

DI M ministrv cursos de qualificaçio e requ.lificaç1o. especializaçlo técnica c outro. n&

... di educ:açio profi~. em nível búico;

lV - mínístrar cnlÍno técnico., plra o exercício pleno dc profinlo dentro do IÍltana geral
de produçIo. pua OI diferentes setores da economia;

V. prestar serviçol a entidades públicu e privll:du na sua área de atulÇlo;

VI ~ resJiur pesquisa e extenslo ttlCnOlógiea;

objetivando • ~ooriaco=~=0c~. referência. com os si!ternu estIdusiI da fXlucaçJo.

Art. 21. As Estolu Técrricu e Agrotécnicas Federais e OI Centros FuItniJ de Éducaçio
Tecnológica auegurarIo o .juste quantitativo e qualitativo da oferta de vagu e cursos às tendências do:=e.~~~:mtc estudos de dem.anda. de Icompanhamtnto de eg:reftOf c outroI

An. 22. AI Eocolu TÓCtlicu e AgrotÓCtlicu Federai, e OI Cem.... Federal. de EducaçIo
TecnoI6gica ..... Unidad.. D..centndizadu. em funcionamento na dlll da publicaçlo delta Lei,
poderio oferecer Eano rdidio. de caráter nIo profi..ionllizante. doade que .. vago nIo ultrapusem a
metade das atualmente oferecidu pmI os CU1J05 têcniCOJ regulara.

An. 23. AI &:010 AgrotÓCtlic.. Federai~ em funcionamento. poderio ....
tnln5fbnnadu em Centroa Federai. de Educaçio Tecnolúgica. IpiIo proceuo de ltVI!iaçIo de
deaanpenho aI« desenvolvido "'" coordenaçio do Mini"ério di Educaçio e do Deaporto, pa-.lo a
repr..e pelas disposições desta Lei, seu. estatutos e regimentos internos.

An. 24. OI Centr05 Federal. de Edueaçio Tecnolúgica de que trata o artigo anterior
lorto oallOlPJint.. objetivOl, além d0T"n&d05 no Irt. 20:

1- ministrar ensino de ~duaçio em nível superior, visando i. formaçlo de tec:noI6gos e
de profissionais em engenharia induJtnal ou seu correspondente nos outroI setores da economia; .

II - oferecer cursos de formaçlo de docentes para a5 di5ciplinas especializMu do eMino
técnico edOi CUt'IOI de fonnaçIo de tecnólogos;

ltUI1izaçio pn:lfssi~=': t=fJ~ext~ .perfeiçoamento e especializaçlo, objetivando a

bendc:ioI.CO:~~~:r:s':-~~~ cmmulando atividades criadoras e mendendo seus

~único. É facultado &OI Centr05 Federai. d. Educaçio Tecnol6gica oferecer
~~o, na área tecnológica. mediante IUtCHizaçio~al do Ministério da Educaçio

Art. 2S. OI COIllr05 Federai. de EduClçlo Tecnolúgica. u Eacolu Técnicu e
=~eu Federais teria como 6rgios colqiado. um Conselho de Admini!traçio c um CoDJdbo de

nomeadoa pelaP:d~t\';.m~=::=:.' de Administnçlo e de EIlIino 5Ofio

Art. 26. O Comelho de Adminimaçio compor·ge..á de repreJentantet do Ministério da
=~Di~~~~~:'~=o~Urt05 e dos servidores técniclradmini5trativol, sendo

• p~ único. ~ composiçlo e o funcionamento do Contelha de Adminittraçlo leria
eatabeIecidoa em portanl do Mimatro do E5tado da Educaçio e do De5porto.

trIba}~ ~~~Ie~~~e:=no~;;:' :=~:. ::no~o:
pela in5tiluíçio, aeodo presidido pelo Diretor-Geral do estabe!<cimemo .

. • I'azjgofo único. A compoaiçIo e o lUncionamento do Conoelho de EIlIino 5Ofio
cti5Clptinadoa em portaril do Ministro de Eatsdo da EduClçio e do iJe5porto, assegurada a panicipaçio
de CInqOenta por-o de_toados empreúrioa e trabalhadores.

Art. 28. COIlIpelir& ao Cot15dho de Adminiatraçlo:

lJIÇIIMntíria; I - aprnentu anualmente 10 Miniuéric da Educaçio e do Desporto • propolta

n. acompsnhar a execuçio do orçamento;

m- aprovar o balanço finmceiro anual;

reapeitada a~~e;" 5i5temu de exames e proll1OÇÕeS a 5<fenJ - Dl inIti1uiçIo.

BducaçIo e do~~:~ regimento interno da irmituiçio e aprexntá-la ao MiJúJtério da

EOOcaçIo e do~:tlt o relatório anual do Diretor do Centro e encaminhi-lo ao Ministério da

VII • indicar l10VII formas de Clptaçio de roeu.....;

VIU ~ analisar e opinar sobre outros assuntos de interesse da íltSÚt\Ú(,'t 'I •
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An. 29. Competiri 10 Conselho de Ensino:

_às~=~~...i==:S~':'"..:'~~
11 - opino< JObre o aperfeiçoamento do p«><e!aO educativo,~. noa talUlIl<le

que ltI ref«an aos currículos pleno. dos díverlos CUI"JOI oferecidos pela instltuiçio;

m.. aprovar os planos de pesquisa e deIenvolvimentoj

IV - avaIíar os....maclos obtidos. por mdo do li.""" dell<CllllpOllhom de..,....,. e
propor interwnçõca técnico-p<dagógicu para adcqueçio dos cunos e CUlTicuIoI;

V - _plano de intqvaçio ..... proceIIO de apmxIiDpn na eoccIae..~

VI - _ opl~ capocitaçlo de rocunos 00nw10s;

VD - _ o plano de alÚaliDÇIo tecnol6sica de intlituiçIo;

vm .. indicar e implementar novas formu de capt&Çlo de m:unoI;

IX .. analisar ti opinar IObre outros 1SIUf1t0l de interet:te da instituiçlo.

Ar!. 30. As iMlilUiçlScs de Rede FedcnI de Educaçio TecnoJóBica JetIolldminiJlnldu
por pro_a de niveI RlpCrior. com comprovada experiêncie nu ánu de atuoçIo d-. iMlituiçlScs
deClltlino.

Paógraf'o único. O Ditttar-ilinl .... lIOIJleIdo pelo Ministro de l!Jlado de Educ:açIo e
do Daporto, _ o. indicados em Ii"a triplico, elaborado conjont~ pcIos ConoelhoI de
AAlminiatraçlo e de EnJino.

Ar!. 31. O Mmi.ério de Educaçio e do Desporto expediri o inotruç<la rolttivu à
lJ<lIIIIiuçIo administrativa do E!ICOIu Técnicas e ~éoni<:u Podcrais • dos C-.a Fodenia de
EducaçIo Tecnológica. gmntidu a todu "'0 inttilUiçlScs o mesmo tratamento lJllllOlO ao ... rcaimc
.iu!k!ico. • definiçlo de sua autonomia didá:tica. administrativa e financeira. indisptnlável à eficiincia e
eficácia do tipo de ctIaino ministrado por essas instituições.

Ar!. 32. O Mini"ério de Educaçlo e do Desporto JOIlICnte Jl'l'll1O'I"'T a expondo de
oferta do Ensino Técnico em porccria com Ett&doa. Monicipios. "'ar produtiYo 00~ nIo
~.. qoe _ rcspon.avei. pela manutençla e gcatJo dos novos _mentOI

I 1- A UniIo fica autorizada a realiDr OI inwstimentot em obras ti equiptmentol,
através de reputei financeiros., para OI fina mencionados no t'ap.t deste artigo.

orçamentiriosL'Ç'::"r:~~i~=~ ::l'.~odo';~":,,~ lIliliDr '""""'"

Ar!. 33. ERa Lei entra em vigor na dita de ... publiC&Çlo.

lItI.Z-e3.dat:i~"6.~O=1~{eS::~~:.11~.~.a::;d~~.~·~~:'do,:·s!·~;
da Lei rf 8.941. de 8 de dezembro de 1994.

Brullia,

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOs-c~I"

DECRETD-LEI N9 547 - DE 18 DE
ABRIL DE 1969

Autoriza a organização e o junci.ma
menta de cura0. projúaionaú aupe
riares de curta duração.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o r 19,
do artigo 21'~0 Ato Institucional ••
n9 S, de 13 de dezembro de 1969, de
creta:

Art. 19 As Escolas Técnicas Federais
mantidas pelo Ministério dn EdI.C8
çáo e CUltura poderão ser autorlza·
da:; a organIzar e :nanter cursos ue
curta duração, destinados J, pro"or
cionar formação profissional bâslca
de n1vel superior e correspondentes
às necessidades e características dos
mercados de trabalho regional e na
cional.

Art. 29 As condições de CunCl<Jl111
mento dos cursos :lerão eXRIllmd.das.
em cada caso, pelo Conselho Fed~ral

de Educação, devendo os mesmos ser
disciplinados nos regimentos de .:..da
unidade escolar.

Art. 39 Os diplomas dos curso" de
que trata êste Decreto-lei serão )~

güstrados na forma prescrita no ~ 19,
do artigo 27, da Lei n9 S.MO, le :llJ
de novembro de 1968, importand. em
capacitação para o exercício profissio
nal na área abrangida pelo urrlc'llo

de cada curso, e terão validade fim
todo o território nacional.

Art. 49 :blte Decreto-lei entrara em
VIgor na data de sua publicaçRo, re
vogadas as disposições em contrál:S".

Bras1lia, 18 de abril de 19G1l;
1489 da Independência e 81Y da
República.

A. COSTA E SILVA
TarBO Dutra

LEI "9 6.545, de 30 de junho de 1 g78:
Oispõe sobre I trlnsfol'llllçio das Estolos Tic
niclS Federlis de Minos Gerlh, do PlroM i
Celso 5uckow di FonSlCl lIII Centros Federois
de EduClÇio TecnolÕgiCl e di outros providÕ!!.
ciu.

o P·R E 5 1 O E " T E D A R E P O I L ~ C A

Flço sob.. que o Congresso Nlcionll decretl e eu Slnciono I

segui nte L~i:

Art. 19· As EscollS TicniclS Federlis de Minos Gerlis,
com sede nl Cickde de Belo Horizonte, do Plroni, COll sede nl Cidlde ele

Curitibl, e Celso 5uckow di Fonsecl, COlll sede no Cidlde do Rio de JllIt!
ro, crildlS pell Lei n9 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, Ilterldl pelo
Decreto-lei n9 796, de~ de 19ostO de 1969, lutorizotlls I orglnizor e
ministror cursos de curti duroção de Engenhlril ele Operlção, COll bise no
Decreto-lei n9 547, de 18 de Ibril de 1969, ficI. trlnsfol'llllcks .. Cen
tros Federlis de Educlçio Tecnolõgicl.

Plrigrlfo único· Os Centros Federais de Educlçio TeCI!!!
lÕglcl de que trato este Irtigo sio lutlrqulls de regi... especial, nos
te....s do Irtlgo 49, ck Lei n9 5.540, de 2B de novlllbro ele 1968, vincul!
dos lO Mlnlstirio di Educação e Culturl, detentorlS de lutollOllil Idllinl!
trativI, PltrilllOnlll, flnlnceirl, dlditicl e ·disciplinlr, regendo-se por
estl Lei, SlllS Estatutos. Regi\lll!ntos.

Art. 29 • Os· Centros Federais de Educeçio Tecnolõgicl
de que trata o artigo Interior têm os seguintes objetivos:

I - ainistrlr ensino em grau superior:

I) de grldulção e pás-graduação, vislndo i formaçio de
proffssionais ell engenharil industrial e tecnõlogos;

b) de licenciaturl plena e curta, COll vistls i fo ....
çio de professores e especialistas para as disciplinls especialil;
das no ensino de 29 grau e dos cursos de fonnaçio de tec~õlogos; -

11 - Ilinistrar ensino de 29 grlu, COlI vistas i fOl'lllçio
de luxilllres e ticnicos industriais;

UI - pr~ver cursos de extensio, aperlefçoalllento e es
pecializaçio, objetivlndo I atualizaçio profissionll na irei ticnfc;
industrial;

IV - realizlr pesquisas nl irei técnica industril'F,-í!
.tilllUlando Itividades crildoras e estendendo seus beneficios i cOlllUn!
tIlde aedilnte cursos e serviços.

Art. 3Q - A adllinistração superior de cadl Centro teri
COlllO õrgão executivo a Diretoril-Gerll e COllO õrgão deliberltivo e
consultivo o Conselho Diretor, sendo este cOlllposto de sete IIHIbros e.
respéctivos suplentes, todos nOllll!ldos pelo Ministro da Educaçio e Cul
tura, sendo dois representantes do Ministério da Educação e Cultura.

11I representante til Federlçio das Indústrias do respectivo Estldo e .
quatro representantes di instituiçio, indicldos nl fol'1lll regilllental.

Parigrlfo iinico - Cada Centro teri 11I Diretor-Geral,
llOIIlado pelo Presidente da República, por indiclçio do Ministro til

Educação e Cultura, obedecida I Lei n9 6.420, de 3 de junho de 1977.
que seri o Presidente do Conselho Diretor.

Art. 49 - O patrilllÕnio de clda Centro Federal de Educa
çio Tecnolõgicl seri constitufdo: -
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rios;

VI - receitas eventuais.

blicaçio.

§ I! A implantaçAo dos Centros Federais de EducaçJ:o
'tecnológica de que trata este artigo será efetivada gradativa
mente, mediante decreto específico para cada centro, obedecen
do a critérios a serem estabelecidos pelo Ministério da Educa
çlo e do Desporto, ouvido o Conselho Nacional de Educaçfo
Tecnológica.

§ 2! A complementaçAo do quadro de cargos e funç6es,
quando necessária, decorrentes da transformaçAo de Escola
Técnica Federal em Centro Federal de EducaçAo Tecnoló8ica,
será efetivada mediante lei específica.

§ 3!· Os critérios para a transformaçlo a que se refere o
csput levarlo em co~ta as instalações físicas, os laboratórios e
equipamentos adequados, as condiç6es técnico-pedagógicas e
administrativas, e os recursos humanos e financeiros necessá
rios ao funcionamento de cada centro.

§ 4! As Escolas Agrotécnicas, integrantes do Sistema Na
cional de Educaçlo Tecnológica, poderio ser transformadas em
Centros Federais de Educaçfo Tecnológica após processo de
avaliaçfo de desempenho a ser desenvolvido sob a coordenaçlo
do Ministério da EducaçAo e do Désporto.

Art. 4! Os Centros Federais de Educaçlo Tecnoló8ica te
rAo estrutura organizacional e funcional estabelecidas em esta
tuto e regimento próprios, aprovados nos termos da legislaçAo
em vigor, ficando sua supervislo a cargo do Ministério da Edu·
caçfo e do Desporto.

Art. 5! O art. 3! da Lei n! 6.545, de 30 de junho de 1978,
pallSa a vigorar com a seguinte redaçfó:

-Art. 3! A administraçfo superior de cada centro te
rá .~omo órglo executivo a dire~oria·gera1. e como órglo de
libe,rativo e consultivo o conselho diretor, sendo este com·

posto de dez membros e respectivos suplentel. todos no
meado. pelo Ministro de Estado da Educaçfo e do Despor
to, sendo um representante do Ministério da Educaçfo e do
Desporto um representante de cada uma das Federaç6es da
Indústria, do Comércio e da All'icultura, do respectivo E.·
tado. cinco 'r~presentantes da InstituiçlO, incluin~o um re-

Art. 2! Fica instituído o Conselho Nacional de EducaçAo
Tecnológica, órglo consultivo, aO'Ambito do Ministério da Edu·
caçfo e do Desporto, com a finalidade de assessorar o Ministé
rio da Educaçlo e do Desporto no cumprimento das politicas e
diretrizes da educaçAo tecnológica, conforme sejam formuladas
pelo órglo normativo maior da educaçAo, constituído de repre
sentantes das ins~içõesprevistas nos termos do art. i! e seu
§ I!.

Art. 3! As atuais Escolas Técnicas Federais, criadas pela.
Lei n! 3.552111, de 16 de fevereiro de 1959 e pela Lei n! 8.670(2),
de 30 de junho de 1983. ficam transformadas em Centros Fede
rais de EducaçAo Tecnológica. nos termos da Lei n! 6.545(3), de
30 de junho de 1978, alterada pela Lei n! 8.7li141, de 28 de setem
bro de 1993, e do Decreto n! 87.31()l5), de 21 de junho de 1982.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte lei:

Art. I! Fica instituido o Sistema Nacional de Educaçfo
Tecnológica, integrado pelas instituições de educaçfo tecnolóli
ca, vinculadas ou subordinadas ao Ministério da Educaçlo e do
Desporto e sistemlUl congêneres dos Estados. dos Município. e
do Distrito Federal.

I I! A participaçfo da rede particular no Sistema Nacio
nal de Educaçlo Tecnolólica poderá ocorrer. ouvido. o. respec
tivo. órallos superiores deliberativo••

I 2! .A instituiçfo do Sistema Nacional de Educaçfo Tec
noló8ica tem como finalidade permitir melhor articulaçfo da
educaçfo tecnoló8ica, em seus vário. níveis, entre sua. diversa.
instituições. entre estas e as demais incluidas na Politica Nacio
nal de Educaçfo, visando o aprimoramento do ensino, da exten
slo, da pesquisa tecnoló8ica, além de sua integraçfO os diver
sos setores da sociedade e do setor produtivo.

§ 3! A coordenaçfo do Sistema Nacional de EducaçlO
Tecl101ógiea caberá ao Ministério da EducaçAo e do Desporto.
que estabelecerá os procedimentos para a sua implantaçfo, ope
racionalizaçfo e funcionamento, respeitadas as caracteristictl
da educaçfO formal e nlo formal li a autonomia dos sistemas de
ensino.

de 1 978;junhoBrasnia... 30 de
1579 da Independência e 909 ci. República.

LEI N! 8.948, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1994 ~.
•DJopi» ...",. a bJRJtulçlo do Sláa/DII.

NacltmaJ.de BdllCaçlo T...IJOJ.s.xa e d. "".
tra. proYldIlJeJa••

Parigrafo unico •• A contratlçío de' pessoal. nos IIIIP~

gos constantes da tabela a que se refere este artigo, seri feita na
forma da legislaçio til vigor.

Art. 99 - Fica. transferidos para cada Centro, res~
tiv_te, os recursos atualllllnte destinados às Escolas Ticnicas ~
dereis referidas no art. 19 desta Lei.

Parigrafo 'unico - Caberi aos atuais ordenadores de de!
pesas. ati a implantação dos Centros, a IXOvillltntaçio dos recursos.

Art. 10,,\0 Min"lstêrio da Educaçio e Cultura pro.ov.!
ri,no prazo de noventa dias, a elaboraçío dos Estatutos e llegilMlltos
necessirios i illlJllantaçio de cada Centro.

Ar~. 12 - Revogn...se as disposições til contririo.

Art. 69 - A expansão e a manutenção dos Centros Ftd.!
rais de Educaçio Tecnológica serão asseguradas basicamente por recu.!:
505 consignados anualllltnte pela União ã conta do orçamento do Mini.!
terio da Educação e Cultura.

Art. 79 - Os Centros terão SUIS atribuições especlfi
cas, sua estrutura adlllinistrativa e a cCllllPetência dos õrgios estlbe
lecidos nos Estatutos e RegilllCntos aprovados nos temos da legisl;:
çio aplicivel. -

Art. B9 - Cada Centro institufdo por esta Lei tlri T!
bala Pel'lllnente de Pessoal regida pela legislaçio traba1histl, orll!
nizada de acordo com as normas da Lei n9 5.645, de 10 de dezeàll"O de
197D.e legislaçio cOllPlewntlr, devendo a propostl de fixaçiq da I.!!.
tlçio obedecer is nolWS 1ega15 vigentes.

V- resultado dns operações de cridito e jUro~~

Art. 59 - Os recursos financeiros de cada Centro serio
provenientes de:

I - dotações qUI! lhe forem anualmente consignadas no
Orçamento da Uniio;

11 - doações. auxnios e subvenções que lhe venhUl a
ser feitas ou concedidas pela União, Estados e Municfpios. ou por
quaisquer entidades publicas ou privadas;

lU - rellxmeração de serviços prestados a entidades p!
blicas ou partic)llares, mediante convênios ou contratos especlficos;

IV - taxas, tI1Xllumentos e anuidades que forem fixados
pelo Conselho Diretor, COlll observãncia da legislação especlfica s.!!.

bre a IIItiria;

I - dlS atuais instalações. ireas. pridios e equipalll!
tos qllll consti tllM os bens .patrilllOn1ais dlS respecti vas Escolas T"'e,:
nicas Ftderais • ..nCiO~S no artigo 19 desta Lei;

11 - pelos bens e direitos que vier a adquirir;

111 - pelos saldos de exercféios financeiros anteriores.

Art. 11 - Esta I.ei entrari etI vigor na data de sua 'II.!!
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presentante IUscente, e um representante dos ex-siunos, t0
dos indicados na forma reiÍJDental, vedada a nomeac;lo da
servidores da InstituiçAo com representantes d.. Fsdera
çilas e do Ministério da Educac;lo e do Desporto-.

Art. 6! Ficam transferidos para cada Centro Federal da
Educac;loTscnológica que for implantado o acervo patrimonial,
o quadro de pesaoal docente e técnico-admillistrativo a os recur
sos orçamentmos e financeiros da respectiva Escola Técnica
Federal objeto da tran~açlo.

Art. 7! O Diretor-Geral de cada Escola Técnica Fe~
exerceri u funçiles de Diretor-Geral do respectivo Centro Fed..
ral de Educac;lo Tecnológica implantado por decreto noe termos
do t 1! do art. 3! desta lei, até a aprovac;lo do estatuto e do re
iÍJDento a provimento dos car&Qs de direc;lo.

Art. 8! . Quando o mandato de Diretor-Gerel da Escola
Técnica Federal extinpir-ie, um que tenha sido expedido li d..
creto da implantac;lo do respectivo centro. o Ministro da Estado
da Educac;lo e do Desporto desilPlui diretor para a ocola na
forma d. legislaçlo vlpnta.

Art. li! O Poder Executivo adotari u providlncias nscel
sirias à execuc;lo desta lei mediante decreto de replamentac;lo.
a ser baix.do no prazo de sessenta dias, que estabeleceri. entre
outro. dispo.itivo., • compo.ic;lo e funcionamento do Conselho
Nacional de Educ.c;lo Tecnológic••

Art. 10. As d..p.... com a execuc;lo desta lei correrlo à
conta da dotaçlle. orçamentiria. do Ministério da Educac;lo a
do Desporto.

Art. 11. E.ta lei entra em vi&Qr na data da sua publicac;lo.

. Art. 12. Revopm-H as disposições em contririo.
Brasflia. 8 da desembro de 1994: 173! d. Indepandlncia a

lOS! da Repliblica.
ITAMAR FRANCO
AntolÚo Jod Bubo..

A esmnura da Educaçio bruileira colllpl"«Ode a educ:açIo bUic:a (
fUndamentale emino médio) e a educ:açIo profistionaL integrada i5 diversas fonnas de cdu<:açlo. ao
tnbllbo. i. ciêocía e i. tecnologia.

A educ:açIo profiuional, na coat:epçlo da propoIl&. cooduziri ao~
dttenvoIvimeIlto de apódões para a vida produtiva e destinar·_ a alunos e a qraJOS do 
limdamelllal. médio e superior. bem como ao tnbalhador em geral, jovem eadulto, iDdq>cadeatc do
_ de aoolatidode a1cançada.

No que lO rslen: • eoc:olari2açIo fonnal, a educaçio profisIioeal, 110 lIllqXlljeto do
Lá, _ i5 exiFoâU do moderno rn=ado de trabIlho que exiBe !lcIxibilldad.. quaIldode •
produtMdado. que nquemn, por IOU tumo. l1lIÍS que coobec:im<cto espocilioo da~
tócni<:ol de UIl1 detenninado potlo de tnbaIho. mas compolàlclu e capacidada da~
que 0llllI<>bem ao _ conhecimentos geni. e eopec:ifi<:os e coodiçôol bücu para -
aprender",

Desta forma I edUClçio profiuional se colou. como complememar l EducIçIo
Bisica c alternativa i Educaçio Superior. embora com trinlito garantido para este mw;t~
em b.... coolinuu. inclui alternativas de quaJüicaçlo. requaIificaçio e apec:iaIizaçIo do

trJbalhadom,. O Ensino Tecruco "ri. org:ani%ado indq>endentememe do Ensino Médio. e of8rKido
de forma concomitante ou sequ~ia1a ést!!

Nesse contexto. vale salientar que I educação profiu1onal ultrapassa a simples
imfl@f&Çlo ao emprego. &o trabl1bo e i. renda.. pois. alim do desenvolvimemo IUto-JU.SUl:r11i.và. bi.
que se levar em conta o processo de resmnuraçio produtiva. com I cOnHquente: fCldef'iDiçio de
trabIlho. qllllifiClÇio e requalificaçio. dentro do. principio. do edUClçio pennaneme.

Um aspecto inov&dor comempIado no anteprojetO de Lei é I aniculaçIo tDtte
educaçio profiJJiooa1 fonnal e nlo-formallttlves da Certificaçlo de Compel&cias, quo ncoo!lece,
para efeitos de habilit&çio.. os conhecimenros adquiridos tantO no ambiem:e de ttabalbo como em
ouuu experiências. de camer educativo ou nIo.

Para dar corpo às propostas de flexibilidade e de eduClÇio permanente. optou..- por
UDM. estnJtUTIÇio do ensino em módulos. que articula conhecimentos teóricos (bues ciIati1icu,
tecnológicas e instrumentais). com conhecimentos especificas para o desempenho profiNional de
acordo com o pediI demandado e as complc:tidades das operações requeridas para esse daanpenbo,

05 módulos sio concdtuidos como unidarlm pedagógicas autônomas e completas em
si metmU. COmpOstlS de conteúdos evbeImdos de acordo com o pa1i1 profiuional. que ji
qualificam para ocupações definidas e q& no seu conjunto. levam il uma habilitaçlo plena de

'técnico de IÚvel médio,

Os môdulos concluídos. ponlnlo. daria 10 aluno qualificado condições de H integrar
M força de trabalho e tambCm obter crCdíto para cenificaçio ou diploma de tCc:nico de nivd midio.
Eua~ compreende etapas progreuivu e articuladas, por meio du quais lia traçados
itiDeririos cada vez mais elevados de competência para o trabl1ho. possibilitando:

a) um processo corninuo de qualillcaçio. especializaçio e~
profiJsionl!;

MENSAGEMNJ! 173. DE S DE MARço DE 1996 DO PODER
EXECUTIVO

senh<xes Membros do Conl='" Nacional.

NOI lOrnlOl do anil" 61 da Constituiçlo F<deral. submefole_deIIbInçIo di
v_ Excelenciu. lICCI1lpanlwlo de ExpoliçJo di MOIivos do Senhor M!lII5tro de _ da

EduoaçIo e do DesportD. o ""'to do projeto de lei que 'DiIpõe soln a EduoaçIo-.a
orpnizaçio da Rede Fedeal de EduaçID ProliJalonal. e di oolrU pro__•

b) atendimemo 15 necessidades do mercado de trabalho. por meio de form&çio
diversificada e corniooada;

c) desenvolvimento de uma fonn&Çio pet1l1lJlell(e e flexiveL capaz de~
diversas • reiteradas opomuúdades de realinçIo individual e coletiva.

No imbito da educaçio nio-formaJ. I educaçlo profiuiD<ll1 destinar·_ a jowm e
adultos, indep<Ddeete da escolarizaçio prévia, promovendo a sua quaIificaçio e requaIificaçIo
prolluioeaI pua ÍlllImIll e reinarmo no ll1lll1:ado de trIboIho em ocupoções compadwU COIII a
coa>pIexidade leCllOlósica e com o _ do aooIaridade do trabo1hado<.

A eduaçID profiJJiooa1 se estenderá. ainda. ao nívd Slperior. obje<ivando a bmoçIo
de toe:DóIosos. enJlalbciros industriais e ..... corrapondentes 001 demais ........ da _ •
aiDda bmoçIo d. profeuores para u diJc:iplinu da .... tealOlógica e cursos de~.
E-. CUI10I _ atrUlUt&dos para ltender ao. _ setores da economia. abraz2pldo ......

apeciaJízadas. em ItendimentO i dcmmdt. por elteS profissionais.

A eduaçID profiuioilll dispõe de uma rede esp<cificl. mantida pelo poder púbIioo
fedcnL além de estabelecimentos mantidos paos poderes públicos estaduais e nunkip&is e pela
illiciativa privada.

Excelentissímo Senhor Pre!idem:e da R.epliblica.

EXPOSIÇÃO DE MOri\.OS NJ! 37, DE <I DE MARço DE 1996 DO SR.
MINlSJ;RO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

Para a rede federal de educaçio profissioJIIl o arneprojeto de lei inclui a sua
reorpníDçio. dentro da política estabelecida pelo Governo. redimensionando o seu papel. para que
se constituam como centros áe referencia e irraàíaçio àc sua experiência nos Estados.

Para auegurar a eficít1ncia dessas instituições smo criados ConH1hos. doi qUlis
reaaha-H o de Ensino. formado por empresános. trabalhadores e responsaveís pelas ativid&des

educativu. que esun incumbido de zcIar pela qualidade de _ dii~. bem ""!'" pela
ínteraçlo desta com O setor produtivo...~o 05 r~tado' do processoe~
fàce &05 requisitos e à5 demanda de profilllonlJS dOI dtversos setores da econonu.

Fmalmente cabe ressaltar que .... _jotO de L<i foi objeto de ltDpla disc:vIdo
com o Conselho Nacional dOI 5ccretirio. de Estado da Educaçlo - CON5ED. Aaàlt:iu pUblicaI e
privadu que ministram educ:açIo tea>oióflÍC& como 5ENAl. SENAC. Centro Estadual Paulo Souaa
de Sio Paulo. e insti~ Federais de Educaçio Tecnológica, tendo incotpondo coottibuiçõ<o di
todas ataS entidades

Os pressupostos contidos no anteprojeto de lei. posam 10 capitulo reftreme i. rede
fedm1 de educaçio profissional de fonna operacionallnveL organizando hiainjuicamomo u
~ de aconIo com u Ilribuiçõ<. de cada grupo. em:

di niveú búico~=ticnicu. aarottcnicas federais. que se incumbem di eduaçID profisoioooI

B. c:entro. federais de eduClÇio tea>ológica. que agrepm i5 incumb&>:iaI
relacionIdu DO item "I"', a oferta de CW'IOI superiores para formaçIo de teenôlop. curJOI de
fonnaçIo de docentes para o entino taco. cursos de Engenharia Industrial e seu cor:respondaa
nos danIis setores da. ecanomiL sendo-lhet: facultada tambem • ofma de cursos de~
na área tecnológica.

....... de 1996.deBras1lia,

Tenho a honra de submeter i conlid«açio de Vossa Excelência o anexo ameprajeto
de Lei que dispõe sobre a Educaçio ProfissiorW. I organizaçio da rede federal de educ:açIo
profissional e dá OUtrlS providências.

Este anteprojeto integra a propom ác Governo de VOIU ExceliDcia c repr-.ma um
avanço na modemíDç1o do ensino profi.1ionaI do pais.

'" reforma constitucional promovida pelo Governo. aIim da rotomoda do
desenvolvimento. com a globalizaçlo da economia. impõe nova e?âgCnciu no que tanp a f'orJMçio
profiuional que deve a.companhar o avanço tecnológico e se expandir de modo a atender a dtmInda
do setor produtivo,
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AYIIo ri' 223 • SUPARIC. CiYiL

BtaslIia. S do março do 1996.

Os prüprietários têm JoaJú, pennutaJo. inve:nt<lriaJÚ t dlie-
naJo c p.arl.c1aJ,,) li imóvel em ~Ui.'lhIS c méJhls IJtúpricJadcs, Visdndu iutlX.Jir a Jesa
proprlaçuo.

- 1 ... SocroIarIa MenJqem do Exallen-'" _ -.. da
IopIlbllc:a_" 1 projeto de lei qllO "DIIpile _ IIlducaçIo PnlIlIIIoaa1, 1 orpaIzaçIo da
_ Feden1 de Educaçlo ProIIuional, • dt 0l1Il'U ptOYId&Iciu".

~~
Mllllslro de _ Cbofl da Coa Civil

da_doRepllbllc:a

PROJETO~ LEI N!? 1.604, DE 1996
(Do Sr. Domingos Dutra)

Acrescenta paràgrafos ao artigo 29 da Lei nQ 8.629, de

25 de fevereiro de 1993, que regulamenta dispositivos

constitucionaia relativos ã reforma agrária.

(AS COMISSOES DE AGRICULTURA E POL!TICA RURAL; E DE CON.ê.

TITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇllo)

o Cm~rcsltO Nadunal Jt..~rt.'tó.l:

Art. 1(> O arti~1J 2" Ja Lcí nO 8.629, Je 25 de Cevc:reiro J~

1993, paMlU a vh;urar ul.rt:M.:iJu Jt~ ~UlUll.~ p.mi~ra[\I!'.i:

"Arl.2" .

li· .

12" ..

I 3- Cunduíua a villtoria para fins d~ de$apropriaç40. 6(;al1l.
valuJUt; a ~ncla, a uouçl1o. a permuta ê l,.) parcdamtnto uo imóvel pelo prazo de dois
lIntl!S.

I 4° Nilo senuo u imówl pUtiliívcl de dt:tiapropriaçáu. uu
lrantk:orrido o prilW c;tabeleddo no parágril[o J.nterior e pretendenJu vender \) im6vel.
o proprietário. sob pena de nulidade. notifk:ará sua intençJ.o ilO Instituto Na..ional de
Colonízllç~o e Reforma Agrária anc:ra) para ·que no prouo de trinta dias possa o órgào
fundiárlo exerc:er o dirdto de prefer!nda em retilÇão a outroli interessaJ05.

I SO NJo sendo efetivada a desapropriação por negligl!nda
Jo Im.:ra e n"o excrcendo t:Ste u Jirdto Je preferência, a Uniw rQiponJerá por cVt:ntuilis
peru<w t: UilnOtt M>(riu~ pdo proprid:oi.rio.·

Art. Zo &ta Ld cntra em vigor na Jata de liiua publicação.

Arc. 3 o Revogam~se as dillpot;içõe:i em c:ontrárlo.

JUSTIFICAÇÃO

,.\ hJ.l~~tt l'c:Ji..rma :.lJ.;l'dria tem IJhlhJrÍl..•.lIucntc eufrel\taJu
\lhlilok.ulv.!l de lvJoI UoIlurc.,;a. "Ik)" i.lll l)ulcmiLi.l!'l \K.OrríJdllo Jur..mc \1 IlC\ll.l."aMJ UJlblilUill
le, JiI1i11lmclltl' em J9Q3 (\Ii .aPfI.I't"..Ja il ..nual lei AJ.;rJ.ria. 4ue Ji!ldplina parte dú tc).lO
l.OIUlilul.ÍUlldl. Apcllal' dUh .......m~\I!l' dli c).islcntl.'S. há .....ridlli l.k.uUWt 4ue tcm liiJ\) apr\~

vc:itàJus pcl\lli latiful1Jijrill~c Ilropríctárío)j "te [crras l.um \1 \lbjetiv\1 Je impedir, uhstruír
e Jifil.ultoir atai Jt."2iilprdpria"ócs piJ.riol (inti Jc reforma a~rária.

Uma Jas liJ.\;ul1atõ l.lue têm liíJo largamcnte UtiliZaJillli rcf~re

ltC ;), inc.JI.ilÔlênda Jc rl'~ra juriJka prôihinJo \) potrcc:lamCnl\l J\) imóvel Ik'lccit.lnauó para
ref\)tma a~rária. <

Em ll\uitt1~ \"a~l,.l"~ l'ratÍl:dll1 fr.lUJes I.\nlSSdràS, LUll\() venda
simulo.lJd d dlniJ.t0s, .J. p.arcntl.'5 e a cmprCSd~ (il.:lÍ\;i.,b. r,J.~1U Ju....úcs .: realizam mvcntári#
\lli prematurllS \..U1tl u tinkú intuil!) Jc il1lp~ir J. d~J.Ú Jü !ttl.:rd t \irgilu CAel:utor Uit refor#
ma agrária. A~inJ0 üH1\ ahsuluta má-fé, piLotJ.nl. cnurmes lilli(úuJiús clll área.i Jiminu#,....

Essas J.~ões têm ubstruiJlJ c Jifkultado 11 agiUdJ.ue Jos tra~

balho!i Jo órgàú fundiáriu. dMm de estimulJ.r graves (,uOOílDS Vtla pusse Jd. terra no Pais.

Diante JC&id sítuaçàu de J.l\ormlilidade, J. sodedade dvH
\lrganiluJd oolidtvu Ju atual Ouvemu proviJêndas na:essári:.is. tendo u Ministro Ja
Justi~a, Nelson Jubim, ;.tinda em 1995. se l:úmpt0metido em remeter projeto Je lei ao
Congresso NJ.dona14ue iJlterasse a lt:,;isliit;ão, o 4ue n.1u Ut.:orreu.

Em f.ll.:c Jõ J.gravi:lfitcntõ das tensões sodais no l:ampo e
diante da intensifkaçJü uesses artifídús, apresento .... presente Projetu de Lei, übjetiviln
do t.:untribuir pard. à J.l:eleraçâo Ja refúnua dgrãria e a padtlt.:Jção n0 'am.po, afastando
assim J.5 práticas ilidtas e ímoraB que só agravJ.m J.S tens0es no ...:ampú.

S.la da; Sessões. em 7 d. fevereiro de 1996.

Justiça se faz nli luta

Dep. DOMINGOS DUTRA
PT-MA

"LEGISLAçÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAl1VOS-CeDl"

LEI N~ 8.629, DE); DE FEVEREIRO DE 1993

Dispõe sobre,. regulamentação dos dis
positivos constitucionais relativos à refor#
ma aFliria, previstos no Capitulo IlI. Titu
lo VII. da Constituiçifo Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte lei:

Art. 1~ E sta lei regulamenta e disciplina disposições rela
tivas à reforma agrária, previstas no Capítulo 111, Título VII,
da Constituição Federal.

Art. 2! A propriedade rural que não cumprir a função so
cial prevista no art. 9! é passível de desapropriação, nos termos
desta lei, respeitados os dispositivos constitucionais.

§ 1~ Compete à Uniiio desapropriar por interesse social,
para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cum
prindo sua função social.. ,

§ 2! Para fins deste artigo, fica a União, através do órgiio
federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de pro
priedade particular, para levantamento de dados e informações,
com prévia notificação.

PROJETO D~LEIN!? 1.605, DE 1996
(Do Sr. Leonel Pavan)

Torna obrigatória a ostentação em rótulos e embalagens

dos impostos pagos e seus percentuais.

(AS COMISSOES DE DEFESA 00 CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS; E DE CONSTITUICAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo

(ART. 54) - ART. 24, II)

oCongresso Nacional decreta:

Art. 10 Todo produto deverá sair da fabrica, produzido, embalado,
industrializado ou rcembalado, importado ou exportado, armazenado ou
expedido, desde que obedecido o disposto nesta Lei.

I - Rótulo - deveria conter, obrigatoriamente, identificaçlo
indelével impressa ou litografada com dizeres pintados ou
gravados a fogo, pressão ou decalco, aplicados diretamente
sobre os recipientes, envólucros, envoltórios ou qualquer
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oulro pl'llte1:M de embe1agem, contendo discriminadanJeilte
os impostns pagos e seus percentuais.

n-Embe1agem - invólucro recipiente ou qualquer forma de
~dicionamento rctIIovível ou nIo, destinado a cobrir,
empscotar, envasar, proteger ou manter produtos, deveria
osteutar, externamente, de forma indelével, os impostns
pagos e seus percentuais.

§ 1° - A importaçlo somente será entregue ao consumidor na
embalsgem original e sobre a qual deverá ser afixada,
juntamente com a tradllflo do idioma original pera o
portuguSs, o disposto pelo CJJPfII.

§ 2" - É permitida a reembalagem no Pais de produto
importado na embalagem original, nos termos·do·art. 10.

§ 3° • Toda~ qualquer alteração nos lndiccs que incidem
sobre OI impostos compulsionará a sua atualização no rotulo
e embalagem.

§ 4° • A discriminaçio de impostos de que trata o CIIJ'Id
deste artigo deverá vir P=Cdida da cxprcssIo "Impostos
Incidentes sobre este Produto".

Art. 2° Os dizeres das discriminações dos impostos terão as
dimensões nc:éessârias à fãcil leitura visual, observado o Iimi~ minimo de dois
milime1ros de altura.

Parágrafo Único - O tipo de letra da impressio será idSntido ao da
denoIJIÍnaÇão genérica, observando as proporções de distincia entre si, de tal
forma a facilitar a leitura e entendimento ao consumidor.

Art. 3° O produto que gozar de isenção fiscal, deverá ostentar
uma faixa branca em toda a sua extcnsio, do terço médio do rotulo e com
largura aio inferior a 114 (um quarto) da \argura total, contendo somente 05

dizeres: "ISENTO DE IMPOSTOS".

Art. 40 Caberá ao Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e
Qualidade Industrial- INMETRO, a fiscalizaçio do disposto nesta lei.

Art. SO O Conselho Nacional de MctroIogia, Normatizaçio e
Qualidade Industrial-CO~O - estabelecerá as normas técnicas a que se
refere o clIJ'IÚ do art. 10, no prazo dentro de 90 (novcnta)dias.

Art. 60 As empresas públicas e priVlldas tcrIo o prazo de 240
(duzentos e quarenta) dias pera se adaptarem às normas constantes desta lei.

Art. 7° Esta lei entrará em vigor 240 (duzentos e quarenta) dias
após a data de sua publicaçio.

Art. 8° Revogam-se 85 disposições em contrário.

.R{STIFICATIVA

É indiscutlvel que houve sensíveis avanços na Icgislaçio brasileira
na defesa dOI interesses do consumidor, está ai o Código de Defesa do
Consumidor, os PROCON's, entre outras. Não obstante tais avanços, o
consumidor ainda carece de informações quanto 80S impostos que recaem sobre
os produtos adquiridos no mercado interno. Não é JlIlI'll menos, sio S7
(cinqüenta e sete) 05 impostos em vigor, com suas abreviaturas, siglas e sinais
convencionais, pouco identificáveis pela grande maioria da população. TodaVia,
sempre que há majoraçiD de preços o comerciante informa que em.razão da
elevação dos impostos os produtos sio reajustados proporcionalmente a fim de
que alo importe em prejuízo. Em última análise, a "culpa" acaba sendo
imputada ao industrial ou fabricante, e ao Governo Federal. pela
"incompctSncia" em impor uma polltica de preços justos. Nesse caso, o
consumidor aio tem qualquer parime1ro para certificar-se da afirmação do
comerciante, pairando, inevitavelmente, lancinantes dúvidas, C, pior, a
perturbante sensação de ter sido ludibriado.

Ora, se o legislador preocupou-se em proteger o consumidor com
advcrtencia em rondos e embe1agens, porque aio esclarecê-lo, de forma
dc1initiva, quanto aos impostos pagos e respectivos percentuais que recaem
sobre OS produtos?

É isso que estamos pretmKlcndo ao propor o presente projeto de \ei,
compulsionar a ostentação em rotulos e embelagens, dos produtos originàriOl
de fabricaçio no Brasil ou oriundos do exterior, de discríminaçio dos impostos
pagos e respectivos percentuais. Entendemos que o disciplinamcnto por meio de

dispositivo inftaconstitucional constitui instrumento imfutávcl da vontade
popular, a ser consagrado, legitimamente, pot" seus representantes nesta Casa.

Sala das Scuõcs,~ de JD3lÇO ~.1996.
I ' ." I_

PROJETO DE·LEI~ 1.(j07, DE 1996
<D\Sr. AImíDo Ammo)

Ravoqa o artigo 27 do DIlcreto-1ai n9 3.681, de 3 4"
outubro 4a 1941 - Lai 4... COntravanQÕa. Penai••

IA COMJ:SSKo DE CONSTITllICXO E JUSTIÇA E DE REDAçl\o _

ART. 24, 11)

O Congresso NIcional decreta:

~ 1°. Fica revogado O1It". 27 do dcc:reto-Iei nO 3.688 de

03.10.1941 • Lei das CllIIlrllvcnçlIe Penais.

Art" 2". Esta lei entra em vigor na dela de sua publÍCllÇlO.

Art" 30. RevoganHc 15 dísposiçilcs em c:ontrírio.

JUSTIFICATIVA

Como em tudo .. vida, li lei. lOmbán CIIYO!hooollL A
realidade social, em lia dillImico, _ sem sentido~ 'que lIIleI se ÍIIIpUIIIlIm e
rcbelH.: contra a JentidIo doo~ muitas __omi_ diM* doo IlCMlldaafiOI.

Amboo OI Ilotoo, lbriDcIo lnchllno arc:abou9o jurIdico, sIo
........ Solmudo no blbilll doi leis peIIIÕI. No primeiro COlO, porque qere a
cbnecesoidIde doi JqIU JlIIIIÍlÍ'II, docIo que, ao llIo se preciser invoci-II, a ri.... se ..
despnlsli~ no seaundo, porque _ UIII vazio -.. a páIica social e o
onlenamenIojurldico•

É baa o cuo do 111." 27 da Lei doi·CoIIlravençlles Palois
(Decmo.Lei ri' 3.6&1, do 3 do 0IIllIlx0 do 1941): "ExpIonr a~ polbIica ___
sacriléjiol, pediçIo do l'uIlwo, exPwlI9Io do soMo ... póIícas -....- pena do prislo
simplade UIII a";' _ e multa".

Noda mais desalul1 .. nIo obsIanIe, uma """ ÍIlVOCadO pela
__...-idade policial, pode !el'ar • cadeia, em flagrante delilll 0fI Il1o, cidodIoo lÚllp/eI do
"""" e pOr em marcha lodo o aporalo judicial.

Em lIOUI "ComcDtúios à lei das CoutraYeIIÇÕCI\'aÊI", 101é
Duanepdeci-= " A oaalI'awIlçIo lO COIllIlIIna no momento em que o aseme executa o filo
COIIIlitulivo da impostura, isto é, quaDdo mediInlc sortíl4iOl, ou pdlícu c:oaee-cs. prodiz
o ftIlUrO ou explica lllIlhos. É ínIlaçIo -.Jmen1C pcnnmente epode haver C<Jil1rawaçlo
CClGtinuoda". (I)

Por lUa vez, v.múiD E. do Jesus, em SUl obra "Leis doi
CamraveDçlles \'aÊI ADolada", lllinola que a con<hIta típica • quo COlÚÍ.... o illoilo
prcvíslo no 111." 27, LCP -"cousisle em explorar a credibilidadep(lbIica~: I) a pràtica
do sortílqios; 2) prodiçIo do fiIluro; 3) expIicaçlo de lOIlhos; 4) pràlica do atividades
~".merionlI. l3xpIoIar tem o sentido do agir como impoolor, fà.- crer oaquilo
quo é foIto. O sujeilo emprtp meioI capues do iludir aboa-fi! dos potIOlII". (2)

E' -.lia, pIlII maiar precido do .... COIIle'llÜIÍO,
"JOIIiIiaio" quer dizer,fardo,~, força que orienta OI f"atIlI. PraIicor oonilqio«aaiftca
emprejIf objetoc que te doslinun a pmdi= o futuro, fà.- 0I1IÇÕeI, I«CIl1u e.-, .....
bola do crislaI, de. Pouui também o sentido do influir na vida de a1pm". (3)
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É oportuno. ainda, reportar-me ao ensinamenlo de Heilor Piedade
Júnior 10 refcrire5C • mencionada contravenção: "O dispositivo em exame reprova •
exploraçlo da credulidade de pUblica medianle: a) prálica de sortilégios. que significa o uso
de objetoo destinados a predizer o futuro. Sortilé~o vem de sorte. destino. força que ~ide
a acontoeimentos cuja causa nIo pode ser detenmnada; b) predlçio de futuro; c) exphcaçio
de sonhos. (4)

Resulta evidente que a "predição do futuro". em suas várias
modalidades, é a 'impostura" que o legislador define como "cxploração da credibilidade
pública'. AjuriJprudincia, reiteradamente, aponta nessa linha de interpretaçio:

-" A infraçlo configura~sc no momento em
que o agente se investe no fato constitutivo
do embuste. Tomado pelo sortilégio, prediz o
futuro e explic. os sonhos' (RT 4861309).

A expticaçio dos sonhos, a rigor, não é mais do que um método
através do qual o puanormal mcrllU1ha no amanhI. Assim entende, com lucidez, Olavo de
Oliveira Neto: •A prediçio do futuro e a explicaçio de sonhos, condutas descritas no preceilo
incriminador, nada mais do do que espécies de sortilégios que o legislador hOllVe por bem
incluir expressamente no texto lesaI'. (S)

Conclui sua análise o ilustre magistrado: •A prediçio do futuro nada
mais é do que o exercleio de adivinhaçio do que está por acontecer, seja qual for o meio
emprepdo; enquanto a explicaçio dos sonhos é a adivinhaçio do sentido que deve ser dado
ao..onhos, para efeito de comportamento futuro'. (6)

A doutrina, com enorme predominincia, considera o dom divinatório
como "embustc"9 "impostura", "engodo". Valdir Smich, ao analisar a referida contravençio
penal, chep ao extremo de sustentar que, 'pela sua ocorrência, pela natureza do bemjuridico
• pela perturbt.çIo que possa causar à ordem pública, jà de há muito devera estar tipificada
como crime e no Códiao Penal. Assim o era no Código de 1890'. (7)

Contudo, a iIlsia de desvendar o futuro sempre marcou o homem,
deIde a antiguidade cl"'ica • pela voz das pitonisas - até nossos dias, mediante os mais
divenos recursos, como a astrologia, a quiromancia,·o tarô e • cartomancia, sem falar em
_ outmo meios através dos quaiJ a pmnonnalidade se manifesta.

A astrologia, no dizer de Dane Rudhyar, é "uma t6cnica de conquista
• da sabedoria, através da compreenslo da ordem existenle na natureza humana e em todo! 05

fen6menoa percebidos pelo ser humano: é um. lécnica para a comprecnslo·. (8) Os
hon\ocopoa, quo resultam doi estudos astrológicos, remontam • séculos. Newton· 
'pouívelmcnte a maior intelig!llCi. cientifica que já houve. pelo menos na civilizaçio
oc'idcntal· (9) • também se dedicava à elllboração de horóscopos. como assinalou o Professor
Màrio Sbenberg em ..... admiràvcis "Diólogos·.

A quiromancia é uma técnica de. análise de comportamento e
desenvolvimento individual. que se vale do COl1becimento das divenas formações,
depressões e linhas que se .presentam nas palmas das mãos. Seu grande objetivo é, pela
significaçio desse emaranhado de traços - tão diferenciados, em cada um dos seres humanos
• servir de referência à aUloanálise e, em decorrência, á própria evoluçlo pessoel. (10)

o tarô. por sua vez, se caracteriza como técnica milenar de lSIOCi&çIo
simbólica entre as vàrias imagens de um ou mais lipos de "baralhos" e o comportamento
humano. A associação das diversas imagens permile uma orientaçio individual, pois o
int6rprete usa as cartas do larô como um meio de colocar o passado num. perspectiva mais
significativa, de compreender o presente e de revelar as .Iternativas que possam existir no
futuro. (11)

A cartomancia, segundo os estudiosos' da matéria, 1110 difere
essencialmente do toro. Enquanto este compõe-se de 78 làminas (também chamadas de
an:anos), a cartomancia, valendo-se do baralho comum e corrente, embora aplicado e
interpretado segundo vàrios m6todo! ( o simbólico, o italiano e o ftanc!s), constitui um
"joeo" mais !ingclo. mais 10al~ de todos. como sugere Maria Luisa Dias Liesa,. em seu
livro "Ci&lci. Adivínatáría".

Mas na verdade, além dessas dimensões mais amplas da astrologia, da
quiromancia, do toro e da cartomancia, o homem busca entrever - através dessas t6cnicas· os
f'atos que ainda se ocultam no amanhlt. É a prediçio do futuro o que, ansi05Bmcnte.
persegue. Neue campo especifico, • por:snormalidade abre-se em leque. A rigor, 1110 sIo os
meios o que importa: é um "dom" que pennitc, a certl>s seres privilegiados, pressentir,
antever, predizer.

Éesse, ali". o entendimenlo dos Tnbunais:

"Não há que diferenciar.... astrologia da cartomancia,
quiromancia ou outras práticas congêne...., já que todas
se servem do misterioso e prestigio das forças ocultas
para fazerem adivinbações e vaticinios' (Revista dos
Tribunais, Vol. 270. página 493, 2' Càmara Criminal do
Tribunal de Alçada de São Paulo).

Na interpreUçio desse fenômeno da 'prediçio do futuro' • que
deIconcerta e fascina -. quase sempre predominou uma vislo mística ou claramente religiosa.
Mas, desde o final do século passado, com a cri.ção da Sociedade de Investigações Psíquicas
de Londres (1882), bem como da Sociedade de Investigações Pslquicas de Nova Yorle (1889)
e do Instituto Metapslquico de Paris (1919), as investigações sistemàticas sobre os
fenômenos 'psi" acabaram por constiluir um ramo da psicologia, que trata da percepçlo
'CXtra-sensorial.

Pouoo a pouco. Por loda parte. multiplic.ram-se estudos sobre os
vàri05 fenômenos parapsicológicos, assim classificados: telepatia. clarividência, precognição
e psicocinésiL Um grande acervo de depoimentos, acumulados por um sem-número de
cientistas, enriquece a tipificaçlo de cada uma dessas manifestações: na Europa, na América

do Norte, na América Latina (sobretudo Argentin. e Chile). n. ontiga União Soviélic. e
demais pai... então soci.listas. (12)

Porém o grande impulso, sem lugar a dúvida, deu-se a partir de 1930,
quando loseph Banks Rhine, profe,sor de Psicologi. na Universidade de Duke (Carolina do
Norte, Estados Unidos), fundou o Lahoralório de Parapsicologia. Não obstante. riqueza dos
fenômenos espontâneos, Rbine ponderava que era necessária ". confirmaçio objetiva
einpinca reqilerida sempre pela lógica". (13)

Para analisar, à luz da perapsicologia. • contravençio penal prevista no
art" 27 da Lei N" 3688141, creio que se ganhará m.ior clareza se nos detivermos,
primeiramCftte. no fenômeno denominado lelepatia. Desde logo. ele não se confunde em
nada com a 'prediçio do futuro·, ou seja com a "precogniçio"; dado que, em termos
cooceituais, • telepatia é 'a percepçio extra-sensorial do conleúdo da mente de outra pessoa'
(14). Vale dizer. é a 'leilUra' do que outra pessOa está pensando, sem a inle1fen!ncia dos
sentidos.

Como assinala J,B. Rhinc, se pensou "que a possibilidade de transmitir
o pensamento diretamente de uma mente a ou~ sem o uso dos sentidos, indicaria que o
homem possui poderes mentais que transcendem a mecânica cerebral". (IS) De .lguma
forma. i5 vezes, ocorre a qualquer de nós "captar" o que se passa na mente de alguém. Mas,
o paranorm.l logra faze.lo com maior amplilude e frequência. Oscar G. Quevedo, em sua
obra 'A Face Oculta da Menle", chama a atençio para os vários lipos de monifestaçio
telepàtica:

a) "A adivinhação do pensamento: quando o sujeito
pretende, quer. se esforça para captar o conteúdo de um
ato psfquico consciente de outra pessoa. Esta perece
não intervir no fenomeno".

h) "Transmissão de pensamento: quando parece haver
atividade de amhos os participanles. O agenle lrabalha
para transmitir seus pensamentos ou conteúdo do ato
psíquico ao percipiente e est~ se esforça por captar o
que lhe querem transmitir. E também no âmbito do
consciente".

c) "Sugestão telepática: sugerir paranonnalmente a
outra pessoa, idéias, sentimentos, etc. O percepiente
capta espontaneamente a idéia ou sentimento. Na
pessoa que parece agente há um desejo consciente ou
inconsciente ou Inclusive interpretativo de
comumcar·se com o percipiente".

d) "Subjugação telepálica ou HT (Hipnose Telepàlica):
é um domínio, as vezes de5pÓstico, à distância. sobre a mente e. através dela, às ve~
também sobre o corpo, a sensibilidede ou mesmo. vida de outra pessoa". (16)

Como escreve Rhine, a lIcrença na telepatia é, provavelmente, tão
antiga como o homem", (17) Estudada com amplitude, desde o século passado, ora envolta às
manifestações da hipnose. ora confundida com a própria clarividência. só em 1934 a lelepeli.
foi reconhecida como fenômeno autônomo:"quando já estâvamos dispostos a admitir a
realidade da percepção clarividente, nos convencemos de que também a telepatia el1J. um
fenômeno comprovado. Essa convicção se baseava inteiramentte nos resultados das novas
experiênci..•. (18)

Mora o que a literatura acumulou., ao longo dos tempos, sobre o
fenômeno teJepàtico, as experiências de laboratório avançamm na sua comprovação: "O
método geralmente empregado era à base de baralhos de jogo ou á base de números. O
expcrimentador ia olhando cartas ou números e o percipíente tratava de averiguar-lhe o
pensamento. Algumas destas experiências se realizaram estando experimentador e
JlCfCipienle em quartos diferentes, para evitar lodo influxo sensorial. Este método linha •
vantagem de se poder usar a m.temàtica no cálculo de probabilidades". (19)

Os métodos foram diferentes, aqui ou ali. mas as experiências (na
Ingl.terra, nos estados Unidos. na França, Suécia, Polônia, Alemanha e Rússia), revelondo o
fenômeno telepático, eram " altamente significativas, segundo o cálculo de probabilidades".
(20)

Retomo uma afinnação anterionnente feita.: a telepatia não se
confunde com a precogniçio. O telepata não fa:z predição do fuluro: ele apenas "lê', sem que
se valha. dos sentidos, o que outra pessoa está pensando, ou lhe transmite seu pensamento,
conforme .. várias modaIidedes telepàlicas. Bem definido esle aspeclo. coloco a seguinte
quest1o: suponh.... que um cidedão. cuja paranormalidade se limita à t~lepati. e que,
envolvido no fascinio desse fenàmeno, receba pessoas que lhe indagam sobre o que lhes
reserva o futuro. Parece provável que as consultas não sejam abstratas: é natural que, ao
contràrio, elas se casem às próprias aspirações dos consulent...

Nesse contexto, como agirá ~ lelepata que se acredita dotado do dom
da precogniçio? Desde logo, nos limiles do que caracteriza a sua parnnormalidade, ele
apenas "I~' as ..piraçiles de seus clientes e que se projetam no amanhiL Acaso terá. dessa
iorma, previsto o futuro? Com certeza não; mas terá, com honestidade, revelado em voz alta
o que se passa na mente dos cidadãos que lhe indagam sobre seu destino. Pode-se dizer que
o paranorm.1 • crendo predizer o futuro, quando na verdade apenas capta as aspirações m.is
recônditas - éxplorou a 'credulidade pública"?

A negativa, a Indu luzes. se impõe. Como assinala Heitor Piedade
Junior, o "elemento subjetivo do tipo consiste no dolo, vez que a vontade do agente é dirigida
no sentido de abusar da credulidade pública com qualquer impostura". (21) Ora, se o
telepata. convencido de que desvenda os arcanos do futuro. faz suas predições, é evidente
que não lem o "anímus" de abusar da credulidade púbJica. Pode-se argumentar que. em
defesa do agente. cabe invocar a boa·fé, fundada no "erro de direito" previsto no an° 811 da
Lei das Contravenções Penais. Mas, como comprovã.la" Não vejo como possa a Justiça
distinguir quando se dá a" leitura telepática" (configurando-se a ausência de doto) e quando
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o cartoolante, recornndo à fantasia, explora a credulidade públ.iCL Salvo que, ignomxlo um
,<!culo de estudos do, fenômenos parapsicológicos. aioda hoje se sinta com .utoridade pora
neJ!llf. incidência da telepatia.

De todos os fenômenos porapsicológicos, o mai, fucil)lDte •• meu ....
• é .. preé<lgniçlo. Ou sej.: a • captaçio de um fato futuro que nIo poOe sér ciJnheeido por
inferência lógica'. (22) Rompe!lljp as barreiras do espaço e'do tempo, quem sej'l dolado da
capacidade divinatória, antecipa.sloa ocollÔncias que .ioda nIo fomo engendradas aequcr no
pensamento. Como aceitar esse fenômerio que espanta? se. telepatia e • clarivid!ncia, que
se verificam no campo extra..sensorial, ainda hoje cntientam resistancias em nome di.
ciência, que dizer da prediçlo do futuro - revestida do mistério das profecias. ao loaeo doi
tempos, ou submetida à compmvBçlo experimental nos laboratórios de porapaicoJoaia? NIo
admira , po<tanto, que o legislador haja considerado, sem meias tintas, que • póIica da
prediçio do futuro configura embuste e, como tal , é possfvel de.pena privativa da liberdade.

A Lei das Contntveoções Penais, em seu ar!" 27, também faz refertncia
à 'explanBçlo do sonho', como elemento constitutivo da figura cklituosa de exploraçlo da
'credulidade pública'. ara. como é sabido, desde • revoluçio cientifica que Freud e Yq
legaram à humanidade, o sonho passou • ser um elemento imJX!rtaÍlte pora • oniliJe
peicológica, procurando o intérprete - atntvés da significaç!o dos f.tos relembrados - .,...,isar
o que é relevante para o sonhador. NIo é d.... 'explanaçio do sonho', vista do ingulo
psicoanalltíco, que o legislador, se importa; mas daquel. que, projetando antevilÕCS,
configura a rigor o fenômeno da precogoiçlo.

Com efeito, em meio às idéias c emoções do estado oolri(O, imagens
de suceosos inesperados se pmjetam numa clara vislo premonitória. Os exemplos
significativos oio faltam. Vale lembrar que Yung, repetidamente, citou o caso de IDO
alpinista que nlo levou a sério a interpretBçlo de um !Onho - que ele lhe fizera • no qual 50
sentia um "êxtase ao escalar. mais e mais. uma montanha., até que entrava no ar vazio".

Emhora Yung, com toda a sua .utoridade, tenha insistido pora que o
oonhador levasse consigo dois guias nessas expedições, seguindo-lhes • liderança, o conselho
nIo foi observado. Não tardou muito, o alpinista "realizou o sonho" e rolou escarpa abaixo,
morrendo como lhe fôra advertido.

Por sua vez. Cícero nos conta que "dois amigos chegam a Megara c se
alojam em casas distantes; pela noite um morre assassinado, enquanto o outro, em sonhos.
ollVca voz de seu amígo que clama por auxilio", (23)

Lord Baco.. o pai do método experimental, nIo tituheia em afirmar
que a 'precogoiçio' é uma forma de 'prediçio natural'. Diz ele: •A mente, sem ••juda de
sinais externos. adivinha em razão de um oodl:r íntimo Que se manifesta, na maioria dos
casos. durante o sonho. nos êxtases e nas proximidades da morte. e muito raramente quando
se pensa desperta" (24)

E conhecido o sonho dramático de Abraão Lincoln: ele se viu. a si
mesmo. mono, na Casa Branc~ enquanto era velado. Não identificando de imediato quem
era o falecido, perguntou: "Quem esta. morto na Casa Branca'?", Um soldado respondeu..lhe:
"O Presidente. Foi assassinado", E ouviu, conforme conta K.C. Wheare. "um grito de dor tio
enorme da multidão, que acordou'. (25)

Esse sonho, realmente premonitório, deu--se poucos dias antes que
Jonh Wilkes Booth disparasse sua pistola contnt Lincoln. Mas, na noite anterior' morte, ~
Presidente também tivera outro sonho inquietante. que ele contara aos membros de ~u

Gabinete: "Eu parecia estar num navio singular, indescritível" , disse ele, "que se movia com
grande rapidez para um~ praia escura e indefi~ida. Ti~e esse sonhoex~o J1!'~.""
de Antíetam, Stone River, Oettyshurger, Vtcksburg. (26) segundo o próprio Unco..., o
estranho sonho "pressagiava boas noticias". Naquela .noite, como~ outru vezes, o 5O.I1M
cumpriu a funçio preditív.: mas, já entlo, era a tntgédla que se abati. !Obre e~.

Na literatura parapsicológica é grande o número de poranormaia que,
desafiando os conhecimentos cientificas consolidados, ousam antever o futuro. NIo me
detenho em Nostradamus, cujas profecias já comprovadas dio ~ridito às que estio por
realizar-se, pelo muito que já se escreveu sobre ele e SUIS antevJ5ÕeS. Vale recordar, no
entanto a extraordinária vidente Vanga Dimitrova, cuja cegueira dos olhos contrastava com
• tntnsParenci. com que o futuro se desnuda ante sua vislo poranormal. Segundo S~i1.
Ostntnder e Lynn Shroeder, Vanga é considerada em pé de igualdade com Gerard Crouet
(Utrecht, Holaoda) e Jeanne Dixon (Washington). (27)

À falta de informações atualizadas, se acaso Vanga DimilIDva aioda é
viva, considero de meu dever n:ferir~me a ela no tempo presente, como consta da obra.dos
mencionados autores - "La paramícologia em los paises socialistas" -, embora sua cdiçlo
inglesa remonte a 1970.

Os depoimentos sobre a paranormalidade de Vanga DimilIDva •
amplamente estudada pelos Institutos de Sugestologia e Parapsicologia de Sofi. e de Pétrich,
na Bulgária, sob • liderança científica do dr. Oheorghi Lózanov, sIo espantosos. De acordo
com Sheil. Ostntnder e Lynn Shroeder, • 'parte mais ....mbrosa da atividade de Vanga é
seu dom de prever o futuro até uma distineia de duas d<!cadas. N~ el. nem aq~es que ..
consultam têm, geralmente, o menor interesse em conhecer o destino, porém a Vlslo - e a
prediçlo correspondente -lhe vêm espontaneamente". (2S)

Nos mencionados institutos de Sofi. e Pétrich, uma "trintena de
especialistas dedicam-se a estudar o caso de Vanga e suas imensas faculdades supranonnais,
empregando o equipamento eletrônico mais mode:n0 e a~ç~". yale confi"!, portanto, na
conclusão a que cheJ!llf8m os autnres que venho CItando: Esta pltomsa de Tràc.., conforme •
documentaçlo obtida em Sofia, chega a 80"10 de acertos em média, tanto em relaçlo ao
possado quanto ao futuro". (29)

Tio grande tem aido • 'ignificaç!o de Vanga Dimitrova (inclusive em
sua colaboraçio com a policia, adivinhando • a verdade !Obre mortes viol~') que, em
1966 ela·se converteu na primeu.. vidente empregada por um Estado'. O registro, de~
im~ionapelo que hà de insólito: 'ademais do salário e casa, o lIO""'1lO • prov! de dois
.uxiliares e um grupo de pes.... especializadas em entrevistar, prevjameute, OI 'I'": a
buscam pora consultas.· De forma complementar e para estudar.o fentnnenoV~ 50 cnou
em Pétrich uma divislo do Instituto, equipada com lahoratório e tudo o nws que r....
necessàrio·. (30)

A vidente Jeanna Dixon é oulx1. poranormal fInlMtú:a. Tanto capl1 u
111Cll5Ij!CDS do futuro quanto reve, com .,...,illo, o que ficou no paudo. WubíJ>&loo> leIIl
sido pora el•• grande cena. Embora se detenha na anjif50 da "bola de cristal", __
predições resultam, o maiJ das vezes, de vislles que lhe llC<lmIIt esponlJneu ou do simplea
contacto flsico com as mina. E, curiosamente, pmjetanwe Sobre acontecfmen1Olde grande
alcance poIftico ou de inventos caracterizadoI pelo avanço tecnológico.

NIo COrlheço "'i'Jdos cientificas Sobre a paranormalidade de J_
Dixon; .... o ",lato de suas vid!ncias. escrito pel. jornalista Ruth MontaomerY, é .... Ihic
inlerminável das quais nIo se oabe o que mais esponta. A obta • que me refiro· "La bola de
cristal" • eacrita em 1965, nIo me permite ter claro se. oenhora Dixon ainda está viva; o que
me obriga. citar 05 fatos conforme. temporalidade constante de sua biografia.

A prediçio mai, famosa, pelo impocto produzido, é a que premmcia,
oete 11IOI antes, • morte do Preaidente JoIm Kennedy, que se daria a 22 de novembro de

1963. Como lhe era habitual, foi clara e direta em aua dec1araçlo à revista "Parade" (de
1I/març4156): 'um presidente democrata, de olhos azuis, que viIá. aer eleito em 1960, ....
wuainado".(31) Por todos os meiOl a 50u alcance, tentou alm'és de penoI1I1icJ.des
influentea - jà às vésperas da tIagédia - dfasuadir o Preaidente Kennedy de .... Yiqem 10
Texu. Aos que levantavam dóvidas, Jeanne Dixon insistí'l na aua prediçIo: .contir>uo vendo
IDO grande ataúde que entra na Casa Branca. Isto significa que o presidente .... morto fonl
do Palácio e que seu corpo será levado ali pora que lhe oejam prestadas u honras ffincbra
nacionais'. (32) As vislles sucediam..., cada vez maia nftídu em .... significado: "Em
qualquer lugar que estej'l vejo a Casa Branca e uma nuvem negra flutulDdo Sobre ela. Algo
trigico vai acontecer logo mais'. (33)

Jeanne Dixon era ainda ;"uito jOYODl qJlIlldo, em fina de 1944, lIJca
chamoda por RoooeveIt • Casa Branca. O Preaiden1e~Ihe ..... rebuçoa~
anos ainda tinha de vida. A resposta foi direta, crueImenle c1ara: 'JCis -. ou 1aha
menos aioda·.(34) Voltou. vê-lo, em meados de janeiro de 1945: teilmJu.Ibe a
proximidade do fim inexoràvel e predfsse, pora espanto de RoooeveIt, o -'- da Chia
comunista e a América envolta em sangue, nas lutas fratricidas de caríIer racional. Na
verdade, antes que o prazo 50 fíndasIe, Rooaevelt morria, fulminado por 1lIII derrame
cerebral, em Warm Spríngs, às vésperas da Confedncia de SaiJ. FraDCÍJCO. .

Em seus artigos , no "Dai1y Ncws', RUIh Moo1tllDmaY foi 1qÍSIrando,
• cada fim de ano, as predições de Jeanne Dixon. Destaco aJaumu: • eleiçIo de EiJeDhowor
e sua reconduçIo ao poder; • derrota de ChurcbiIl, logo apóI. fim dan Ouem MUIIdiaI,
quando indicava que· Os ingleses o consagrariam nas uma; o assassinato de MahItma
Oandhi, predito seis ineses antes; o desastre aéreo na Rodésia do No<te, no qual morreu Das
Hammarkjold, Secretàrio Oeral das Nações Unidas; o suicídio de Marilyn Monroe, em plena
ucençio de sua carreira artistíca; um sem número de fatos, que pelo renome doi
persoilagens, nIo podiam escapar ao crivo da opiniio pública, confirmando ou nIo OI _

dasPredfÇÕC5.

Certa vez, em pleno programa de televislo da NBC, Jeanne Dixon
prediase O lançMtento do Spotnik: "Uma boi. de prata cruzaráo~. DoIá ..vobà Terra
e volve:t à Rússia, aterrizando como um. pomba da paz Sobre a cabeça calva do homem
baixo e grosoo'. (35) Estava presente Joseph Davies, reconbecido upm em -.nlOS
soviéticos, que pmtestou de público contra o que lhe parecia IDO aIlIu<do; wim como COIllr1
u prevjslles feitas. na mesma ocasiio , das ,ucessivu mudanças de poder na UniIo Soviética
de entIo: Malenkov, Bulganin, e Kruschef. (36)

Enfim, se os fatos nIo hos1issem pora alertar o dom dfvinal6rio de
Jeanne Dixon, a pol.vra .utorizada do doutor RieóCnman o faria: 'Suas vislles se produzem
em um canal mai, alto que o de qualquer vidente'ou paranormal que cu tellba investipdo,
incluldol os estudoa que fiz de muitas pe..... dotadas que viveram durante OI últimoo
ttooentos anos'. E conclui, linhas adiante: • 'senhora Dixon, prev!~ nucimell10l e
acon1<Cimentos de ressonância mundial e de valor histórico'. (37)

Agora as manifestações espom1neu de precogniçIo, é importaale
deatacar que, à semelhança das pesquisas Sobre telepatia, Rhine realizou wn aem-número de
testes preditívos: consistentes na tarefa de predizer - por quem f.... dolado de
paranormalidade pr<cognitiva - a ordem em que fiCariam • as caIlU depois de embaIaIhadu
determinado número de vezes ao cabo de um temPo. jXó-fixado·. (38)

Segundo Rhine, as experiencias eram ·estatislicamente muito
significativas. Certamente, ..... resultados sugeriam a precogniçlo, pois nIo havia dfferença
..,...,iàvel nos acertos ao ser enunciada. ordem das cartas, tanto 50 referi... ao preoenle
quanto ao futuro'. (39) Levantou-se, entretanto, • dóvida de que o embaraIhameDlo pudeoae
estar aendo influido pelo paranormal, • contribuindo pora colocar as caIlU de maneu.. que
coincidissem com • lista das predições já feitas e anotadas". (40) Dianle da hipóleoe da
pen:epçIo extruensoriaI, foi stibstítuído o emboralltamento manual pelo mecioico, oem que.
di..... por fim - alterasse. significaçio dos resultados anteriores.(41)

NIo me alongo mais. Em sintele, valho-me da abaIiDda opiniIo do
Padre Oscar G. Quevedo, S.1. , em sua obta 'A Face Oculta da McnlIe': 'Hoje em dia a
precosnfçIo é um fato indiscutível. Nenhum porapaicólogo, nem cientist1 algum com
conhecimento de causa pode propor .·menor objeçio à precognfçIo. No capitulo em que
expúnhamos as obsetvações porapaicológicas Sobre PSI-GAMMA em geral, aduzimoo o
testemunho da ciência que se referia tamhém • precogniçio. Os ,i_ empreaados na
experimentaçlo, do ponto de vista estatístico, fomo analisados por especialistas em
estatistí.. matemàtica, especi.lmente no Congresoo IntemacionaI de Indianipolis e no
Instituto Intemacional de Estatística M.temiti..•. (42)

Enfim, como assinai. o referido Padre Oscar Quevedo (destacado
especi.lista em parapsicologia) 'poucos verdades da Química, da Flsica ou de outras matétiu
estaria tio bem demonstntdas como • verdade de que existe. precogniçlo porapeicoló&ica·.
(43)

Vale acentuar que também no Brasil, creocentemente, OI vários
aspectos da poranorm.lidade sIo estudados com rigor científico. Dentre 00 especialislas •
que poderia reportar-me, de,taco o plÓprio Padre Oscar Gonçalves - Quevedo, S.1.,
licenêiado em HUIl*lidodes pelo "Centro Superior de Estudoa C1Ú1iCOS' de Sa'lamanca.
Espanha; em Comillu, Espanha; etlI TeoIosia pelu FacuIdadea TeoIósicas de ConIillM,
Eopanha, e de SIo Leopoldo, Bruil. Além de confem-.eiu no pois e em outraa _
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cullUlais, publicou 15 seguin"" obtI5: "A FlICe Oculta da Mente", "lu FOfÇIS Flticu da
Malte" (em dois volumes), "O que é parapsicologia" e "Curandeirismo, um mal ou 11III bem?"

Por 0UlI0 lado, multiplieam-se, entnlllÓl, OI COIIJI'l'MOI • nIo mo de
Imbilo intemoeional • OI seminários, 15 confertncil5 sobre a leIIlática da te1epolia,
c1lrividencia, pen:ogniçJo e psicosinésiL A mista "Planeta", de caríler measaI. JIIIbIica
uma agenda ClIOIérica, auavés da qual se pode acompanhar a riqueza de _ dcsoa
natIIRZL E l.ivrarias espociolizadu, ""! SIo Paulo, como a "Horus" e a "Zepok", colocam ao
aIcauce do le_cenrenu de olxu, llIClonais e estrIJIgeiru, sobre a matéria em refeItnciI.

, Como se nIo ba-.e ....~a cultural, nIo há mista ou
jomoI do pois que nIo raerve espoço pua OI horótcopos. E nu praças, nu capi1ais e ...
cidades mais avançadas, em mesas diJlribuldas livremente, OI puanonnais·I~mio, pllem
CIlla, jopm búzios, enfim fazem YIIet JC\IJ doIlJ divinalóriOl. A cada fim de ano u
televislles.~ lafllO leIriIlIl ~ entnl\'Ístas sobre 15 "pr<diçIles do futuro" ~ OI
paranomws de maIor renome r:nuOOlIlI. A semelbanço, como jt vimos, do que ocane em
WuhinaIon. Como se justifica, nesse quodm de acei1aÇlo expIlcita • da sociedade e das
lUloridadcs públicas • que os policiai. pOIJIIlI continuar prendendo. em fIqnnle
contrIIdiçio, OI pmnormais mais modestos, invocando alei das COIl!m'enÇlleJ PenaM

ReviSllldo a jurisprud!ncil, chama a atençIo o número de prislles que
se ef:etuom em soIvaguan1ar i "c=lulidade pública" e imlRJlÍona ver com que se;unnça OI
mqJstrados, em JUI5 JCII1enÇU ou lICÓfdlos, reduzem i impostura u mlnifistações de
poranormaIidade, atado$ ao te"'" expn:sso da lei como verdade inquestionivel.

Nem sequer se "",lama, em muitos CUOI, a habitualidade do fàto pita
que se configure a mencionada conttavençio. Nem tampouco se exiJlO que o réu tenha
usuúuido quAlquer van1agem mareriol, como se pode verificor na opinilo de mIOIlIados
juristas e na reiteraçlo dajurispl'lldancia:

• "A contravençio do Ill'27 do _ espociol nIo
exige i sua tipificaçlo o pen:ebimento de quaIquer
van1agem pecuniiria pelo agente. O elemenlo moroI
...ide na VOIIllIde direta de aIxur da c=Iulidade
pública". Tribunal de Alçada Criminal; SIo Paulo,
AcórdIo n" 147.

Pode-se dIzer que, nIo obs1Inte a passivel veracidade do fenômeno da
precogniçio, nIo faltam argumentos em contririo, com lUIQridade cientifica, sob<etudo entre
OS profissionais da psicologiL N.... contexto, por que haveria o legislador de desproteger a
credulidade pública, e>tpondo-a lOS abusos da farsl, do engodo, da impostura? A eue
questionamento, sem d6vida legitimo, cabe em rosposta uma indagaçio nIo menos
procedente: diante do fenômeno da prccogniçlo • em tomo do quol se avolumllll hi cem
anos os estudos cientificos • como pode a justiça, que nio dispõe de meios pita ncP-lo de
modo axiomitico, condenar a alguém talvez dotado de energias especiais, que lhe pennirem
antever o arnanhl?

É verdade que a paranonnolidade, em suas diversu mlnifestações, nIo
se e"J!'CS'l como um fen6mcno constante. Portanto, por mais estranho que JllIO'Çl pode
oIi\IÓIII estar, em dado instante, na plenitude de seu "dom" e ho<u depois, como se acuo lhe
diminuisse acorrente sensitivo, ji nIo entrever os fatos que se escondem no futuro. Eua
caractcristica caprichosa, porque ainda nIo se conhecem 15 leis cientificas que nogem a
prccoguiçlo, pode levar a engano o próprio agente paranomtaI. VoIc dizer: cxp6-1o a erro,
sem que haja o "animos" de f'rau<W o cliente que acredita em SUl ClJl&Cidade adivinhalória,
sem que esteja a explorar a credulidade pública.

Supondo-te a hipótese acima fonnolizada, a Justiça, sem anlenI5 pita
capW' e distinguir a ealiJade do fen6mcno, presa 10 te"'" da lei • i prova dos llItOJ, é
levada a ditar JCII1enÇU injustls, oIém de intrisccarn'ente mrógadu dianle de um novo
mundo que se e>qlllldc em outras dimensões.

NIo me icsta d6vida, em face de tudo que venho díJc:orrendo •
argumentando, que a COIltraVençIo penoI prevista no Ill' 27 da LCP, jt nio rem sentido.
Ali"', é o que sll5lcnta o nrof. Olavo de Oliveira Neto em scos "comentirios i Lei das

Contravençlles Palais", rcferindo-te i Jritica da prediçIo do fiIturo: "o conceilo de iIicituda
atribuldo pela sociedade deve ser rcestudado, tomando tais fatos atiJllCOl. Ora, quaIqucr
jornal de pande eirculaçio lIlUncia hoje, às dezenu, serviços de execuçIo de lIIIpl utraI,
prodiçllcs do fIIIum mediante leilllra de mIoil, de búzios, da borra de cate e 0Ulr0I m6lodos, o
que COIIIIml ocorrer sem quoIqucr caríler de ilCf!llidade. Pode-se até dizer que _
lIIIIllIIInÍI, em nosso meio social, tais priIicas". (44)

Cobe ainda _ver, como ClIlIooso i tese que -. O
eoll:ndimento de Marcelo Jardim Unhares: "A expIoraçio da cn;IIuIidade púL:ica é
COIIIrlVenÇIo envoIVCIIle de cliusulu que, embora inspiradas por voIores morais e sociais,
indica a neeasidade de sua rcformulaçio, pelo menos parcial, em rciaçao a certoIlngu1oo
deocortinadoo pela nonna penoI, tomlJIdo..se secundúia a intervençlo da justiça "* a
pndomi_ mlnifestaçlo popular, cujo consenso vem enflaqucccndo a suapIella eficicia".
(45) .

. Estou a OU\'Ír um lIJUIIICftlO final dos qUe, mesmo vinde a admitir a
prediçIo do fUturo como um f~ demonstrado, apontem a impollln impune que

. podcri prcvoIecer através dos ~puanonnais. NIo cabe tal cuidado. llIstaIá invocar a
fi..... do aleIiOlWO, mitipndo a pena como prove o an" 171, f I' do C6di1ll Penal. O
absIIrdo seria, pltanlodcixarde JlIIIÜr o adivinho enJlll105O, QIIC alcic:ontlnuuaeaulixiar
pela configuraçio penal • o mais fucinanle de todos os doIlJ, aqúele que, dcsc:oninondo o
amanhI, até parece conVCflCr o homem num scmideus.

O bem juridico prolCgido pela Contravençio Penal em anüisc é a
"credulidade pública". Ora, como se viu. a sociedade nIo se sente ao desamparo _
particular, se acuo se toma como falO lJlICSSOI' a prática de prcd~ do futuro. Menos ainda
se pode invoci-II, usociando-a i impostura. se abrirmos '" olhos aos aVlll90S da
porapoicoIogiL

Pelo CXJlOIIO, O sensato • em nome da humildadc de nossos
con1'ceimeatos cientlflc:os- é revopr o Ill'27 da Lei das Contravenções Penais.

É Oque proponho, Illsinae1eza do presente projeto.

Brullia (DF), 07 de março de 1996.
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"LEGISLAÇÁo CITADA ANEXADA PELA
CooRDENAÇÁO DE DTtIDOS UGISLATIVOIIoCIDl"

DECRETO-LEI N~ 3.611, DE 3 DE OtrrUBRO DE tMf (")

o PraoicIeme da RçoIbIIc:a, -..lo doi lIribaIçlIeo _ lhe coaf... o IIL 1111 da
CoaotilaIçIo.-=

LEI DAS CONTRAVENÇOE8 PENAIS

PAIlTE(]mw.

~lIiI_"""C4oIp"""
Art, I~ ApIIcaDHo U CODIl• ....,.,.. ........... do CódIIo -. _

_ • praclIIt LeI nIo dIIpoaIIa de modo dIwno.

......."'.,
,,, '2 t 1We.....,

Ar!. 3~ PIra. alodacla da ................ oçIo GIl 0IIi0IIa ...........
lloIHo, toda1ia, la' _ .-. o dolo 011 a culpa, • a W taz cIoI-Ior. de _ "" .

CIIIln,~ - iurIdIco.
T_

Ar!. 4~ NIo li pIUliwIa toaWm de coatrawnçID;

r- .........
Art. S~ As _ prlnclp% 110:

1- priIIo limpIoo;
Il";'-...\

.-......
Ar!. M A _ de priIIo rImpIa dne _ ClIDlI'rida. _ rfIor paiIoIIcl6rio. em

...............0 apeclaI ou ooçIo apeclaI de priIIo c:DaIWD, _ ......1IlIIi-a1lato""
aba1o.

§ I~ O condenado à pena de prlJlo slmples fica sempre sepuado dos condenados
à pena de recIusIo ou de detençlo.

12! O trabalho é facultativo. se a pena aplicada nIo excede a 15 (quinze) dia.

RáJIcIdhda
Art. 7! VerifIca-se a reincidencía quando o qeDte pratica uma contravençlo de

pois de pusar em julpdo a sentença que o tenha condenado. 110 Brasil ou 110 estrangei
ro. por qualquer crime. ou. no BruU. por moI1vo de contravençlo.

Erro .. dInIto
Ar!. a~ No c:uo de ianorlnda lJII de emda c:ompreensIo da lei qlWldo CJCUJà-

veia, a pena pode deinr de ser aplicada. •

PARTE EsPI!CJAL

CAPlTuwU
DAS CONTRA\'ENÇOES REFBRENTES AO PATRJMONIO

• Ctttw conl1W o "./rlIrt4IfIo: ... ISS .IU • 0WIlI0 1WtIII.

1__" de ....P"lO lIIU1 .. pritIca .. r.rt.

Art. 24. Fabricat, ceder ou vender pzua lJII instrumento emprepdo usualmente
na pràtica de crime de furto:

Pena - prislo simples. de 6 (seis) _ a 2 (dois) anos. e muha. de trezentos r.uI
Ris a tres contos de réis.

o VIcIto dbpmo ..... 2f_U/1I! 7'" * 11 *}fMIto* JIH, '06,.._._

P_ Dia jutUlcada de 1astn_ de ........, __ .. prillca de fIUto

Art. 25. Ter aIcuém em seu poder. depoia de condenado por crime ele furto ou
roubo, ou enquanto sujdto à Uberdade~ ou quando conhecido como wdio ou
mendílo, samu. chaves falsu ou a\tertldas ou instrumentos emprepdos !IS\I&lmettte
na pràtica de crime de rurto. desde que nIo prove destlnaçlo tqItima:

Pena - prisIo slmples. de 2 (dois) _ • I (um) ano. e multa, de duzetllOl mil·
Ris a dois contos de réis.

• VIde o dIIpofto IJO .,.1.~" úI ti! 7.2fJ1•• 11 '*}tIIIto tlrl9M. »brr«,... ........

Vlolaçio de lapr na ohjeto
Art. 26. Abrir. alguém, no exercicio de prorlSsIo de serralheiro ou oncio anàlolO.

a pedido ou por incumbencia de pessoa de cuja lqitimidade nlo se tenha certificado

previamente. rechadura ou qualquer outro aparelho destinado à defesa de Iupr lJII 0b
jeto:

Pena - prisIo simples, de 1S (quinze) dia a 3 (tres)_. ou multa, de duzentos
mil-Ris a um conto de réis.

• Video~ItO.,.2.·.úi""1..2Of•• II.J""to .1,.".IIL76rI'."..........

Exploraçio da cred.lkbd. pU'"
Art. 27. Explorar a creduUdade pública mediante soni\!clOS. predIçIo do futuro.

explicaçlo de SOII!to. ou pràticas conaeneres:
Pena - prislo simples. de I (um) a 6 (seis) meses, e muha. de quinhentos mit-Ris a

cinco contos de réis•

...........~.~ ..~~~ ..~~..~.:~.~~:.~~~~ ..!!:J!.~.'!!!!!!~~~.'!'!'!;~ ..~.....

DECREfo-LEI N~ 2.848. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (-)

o Presidente da Repúblicl. UJlIldo da ltribuiçlo que lhe contere o art. 110 da
Constituiçlo. decreta a aquínte Lei:

CÓDIGO PENAL

TiTuLO 11
DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÓNIO

C~~_".,."",..{... H.'1.~II!J._.J·It).IHl'.

CAPtruLoVI
DO ESTELIONATO B OIJTRAS FRAUDES-Art. 171. Obl«. pua li CRI pora _ •.--iIIclta, em preju&o _.lI>-

- ""-- aJcuáa _ lIIIO, _ artltlclo. _. GIl quaIq1aer outro-_:
•VJcIr"'~.l1«tWtI-II/"'n..II.""""".IM~
• VIlII-. JJ .1J«IWfJ.III ..-UM.*1f."""'.lHI t.mr- .....·VIlII ..n.~t&.·"'.31."""'.IfII~~
• \'WI ""--'-11....STJ.

- - ncIDdo, de I (II1II) a S (daoo) ..... JDIIItL
I I~ Se o criIaiDoeo 6 prImjrio, .6 de poqamo vaIc< o preju&o. o juiz pode ap1i

car a peca coafonae o dIIpooto DO'" ISS. I r.Ir Nu__ lDeorn_

~ .._--.....
1-...... pormuta, d4 em -">. em loc:açIo 011 ... praDtIa _ ....

COIlO própria;

~"~""""'''-Irifdo
D - ..... pormuta, dli ...--.."" .......-_ própria iDIIlaltvII,

........ de a.. 0II1ItiPaoa. 011 iDl6wI qae JlIllIIIdOU __ a_, lIIOcIllIIle~
__em prallÇ6a.~ _ ~__ c:!n:wlIlJDcia;

~ .........
1II - detraIIda, _ aIIeaaçIo DIa _ pelo credor ou por outn> m0

do. a praDtIa piporallcia,~ _ a _ do obje<o -'>&do;

• vw.M. 7If. CtIIIrtf OJII.
• Vw.. ... I1.úlIt!4I1••",....... IJJ7"",.",.,./J.

_.atnp...-

IV - detrauda ...-.qualidade ou QIIlIIlidade de eoloa que dne~ a......:
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1'rMlIe,.. ...........~ 011 .... de""lWO'

V - destrói, lOtal ou percialmente, 011 oculta coisa própria, ou lesa o próprio CQI".

po 0\1 • salide. ou qrava U COIIJeCIiIfadu da lesIo ou doeDça, COI!I.o Intuito de ha
ver iIldeIIlzaçio ou valor de tquro;

1'rMlIe .. ""-'CO ..............

VI - emite cbcque, .em sufICiente pnMdo de fuDdoI em poder do sacado, 0\1
lhe fnlllrao~•

• A ,..110 a..-'IAI.!7.JS7. d<2-p./JIS).,. ;c: "0../1/..._._........_~_.,.,.,.., .~._.do"""".
/-.~••__.......""'_f<f/d".".,.1<rI*fiIo_...

• VI40 _ Hf. $11.J.U. STF.

f 3~ A pcIIa .umenu« de um terço, Ie o crime é cometido em cIcttimonlo de en·
tIdade de direilo pllbllco 011 de inJlitulo de ccollOlDia popular, usist/incia lOCial ou be
neficbcIa•

...........:.~~!!.~'!':{~~ _ .

PROJETO DE LEI N2 1.608, DE 1996
(Do Sr. Miguel Rosselto)

Democratiza a gestão dos Serviços Sociais Autônomos e
dá outras providências.

(ÀS COmSSOES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; DE T~

BALHO, DE ADMINISTRAÇJ\O E SERVIÇO POBLICO; E DE CONS

TITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24,
II)

Art.!· Os Serviços Sociais Autônomos, SENAI, SESI, SEST, SENAC, SESC, SEBRAE e

SENAR, passam a ser dirigidos em todos os aspectos de sua administração por Conselho

Deliberativo composto de nove membros assim definídos:

1·3 (três) representantes dos trabalhadores;

li - 3 (três) representantes dos empregt~yr~ /

1lI. I (um) representantes do Ministério do Trabalho;

IV· I (um) representante Ministério da Educação

§ la Os representantes dos trabalhadores serão indicados pelas Centrais

Sindicais;

§2° Os representantes dos empregadores serão indicados pelas respectivas

Confedemções;

§3° O representante dq Ministério do Trabalho e da Educação serão

indicados pelos respectivos Ministros

Art,2°. O mandato de cada conselheiro será de 2 (dois) anos.

Art. 3°. A presidência dos Serviços Autõnomos de que trata esta Lei, terá mandato de um

ano. devendo ser rotativa entre rep'l'tsentantes das entidades de empregadores e de

trabalhadores e eleita pelo respectivo Conselho Deliberativo.

Art. 4° Compete ao Conselho Deliberativo Nacional de cada entidade gerir e deliberar

sobre as seguintes matérias:

I· Nomear e exonerar. a qualquer tempo, a diretoria executiva;

II - Aprovar a prevevisão orçamentaria e acompanhar sua execução

III· Definir as metas. programas e o planejamento de ações da

entidade,

IV. Solicitar, de forma individual ou por decisão de seu pleno.

informações sobre qualquer aspecto da administração da entidade.

Art. 50. Os Conselhos Deliberativos Estaduais terão a seguinte composição:

1·3 (tres) repres~ntantes dos trabalhadores;

II·3 (três) representantes dos empregadores;

111· I (um) representantes do Governo do Estado;

IV·l (um) representante Ministério do Trabalho.

§ I" Os representantes dos trabalhadores serão indicados pelas Centrais

Sindicais que disporem de estrura no E~ado~

§1° Os representantes dos empregadores serão indicados pelas respectivas

Federações;

*3° O representante do Ministério do Trabalho será indicado pelo Ministro

do Trabalho;

§4° O Representante do Governo Estadual será indicado pelo respectivo

Governador.

Art. 6°. Aplicam-se o disposto nos art. 2D
, 3D e 41.' desta Lei aos Conselhos Deliberativos

Estaduais. no âmbito de suas competências.

Art. 7D
• A indicação de pr~sentantes de que trata os art I°e 5D deverão ser realizadas dentro

de trinta dias a contar da publicação da presente Lei. devendo a partir disto ser instalado o

respectivo Conselho com qualquer ri'lmero de representantes.

Art. 8D
• Da data de publicação da presente Lei ate a posse do respectivo Conselho

DelIberativo. ficam prOIbidas as respectivas dIretorias de promoverem doações, comodatos.

ou qualquer tipo de alienação de patrirnõnio, celebrarem contratos com vigência superior a

noventa dias sob pena de responsabilidade penal e civil na forma da Lei. ~

Art. 90
, Esta lei entra em vigor na data de sua publícação,

Art. 100
, Revogam~se as disposições em contráno.

JUSTIFICAÇÃO:

Os serviços sociais autônomos de que trata o presente projeto--de-Iei são

responsáveis por grande parte da fonnação profissional no Brasil. Os recursos que os

tinanciam tem natureza publica, sendo cobrados compulsoriamente sobre a folha de

pagam~nto de qualquer empreendimln\o.~

Sua gestão, no entanto, ainda reflete a época em que foram criados. com forte

conotação corporativa de natureza privada. Hoje. apenas as federações e confederações

empresariais tem ingerência efetiva sobre o perfil da formação profissional brasileira e sua

gestão administrativa.

É urgente portanto dotar estes importantes serviços de fonna de gestão compativel

com nossa época e a experiência de democratização que o País viveu neste periot,),

A proposta ora encaminhada prevê a participação igualitária dos empregadores (que

já participam da gestão destes órgãos), dos trabalhadores (clientela e fim último dos seus

serviços) e do estado, que'deve por principio buscar articular os diversos setores sociais e

compatibilizar as metas, programas e métodos dos serviços com as demais iniciativas na

área do emprego, tais como seguridade e recolocaçio profissional.

O modelo de gestão ora encaminhado é o que está em vigência na gestão de outros

fundos com a mesma naturezacom~ o caso do FAT (fundo de amparo ao trabalhador)

com excepcionais ganhos de transparência e eficiência na aplicação do dinheiro público.

Por fim. deixamos claro que o projeto de forma alguma se presta a enfraquecer os

Serviços existentes. Mas. pelo contrário, deve com o envolvimento de todos os setores

sociais e a sinergia com qutros programas da área potencializar em muito a contribuição

que estes ainda poderão dar ao País.

Sala das sessões, 07 de março de 1996.
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PROJETO DE LEI Nlll.609, DE 1996
" (Do Poder Exocutiw)MEN5AGê1of N'11Ml6

RooIoçie .........-..•• -
An. 149. RcdlIJIr aIplnI. concIl;IO aniIop'!la--
P.". - rcdusIo, de 2 (dolJ) •• (oito) ..... .

.....................................................................u ••• • ••.. • •• •• ..

~=t.f ~Ç~f~p~3It'~c~~1;ft:io2~.~#p~
de dez8Cbro d. 1940) ..
(A COIIISdO Da CQl(S'rI'l"OIÇIO z: J08'%'ICA • DE UDAÇIQ)

TInJI.o VI
DOS CRIMES CONTRA OS COSTUMES

Eot.-
...:::,.213.~_'_junçIo-.__........

Paa - -.""((oeia). 10 (da)-.

•"".-,..,.. ......".,..~..m...:s.,}ItJlIM.~•VIik.,. I!. lIt t.,..tc.·,._.J/.~.~
• YWt_••,..It!"".1J.JWI-.'-'
.vw........mr.

r_1JIIIIIkaIIoIAr\. 223. !acla eorponIde__

JWa--.dei (eMo) • IZ(doooI_

1'IripaIlt-. !a •.-i _de 14 (c:alanol

Paa - _. de 4 (QIIIIIO)' 10 (da) .....

• ".".,.......".,......... • 11.,...~
• c..• ....."..,....,.........zu........../ItIM ...........~..----A ....

Art. 214. e:....e-11pIm,-_........-..pndcar..
pemIldr _ ......praIIque ato libIdlIIoeo-.. de coajllllÇlO <amai:

Paa-.-.de, (1Iio) .10 (daj .-.

• "...",....,.. ,.LItl1l!' ".}IIIN.Ma
• VIlII ... I!.l1I. ••LII1I!'1 J/ I.
· YWI"I!'.,.It!"m..lJ.~.~

ParIiFafo _ !a oor_ i _ de 14 (c:alDnIl-

Paa--.de3(\111) •• (IlD\O&j .....

• ",."..~,.LflIt! U.JWItt-.,.r- _

Ar\. 215. TI< coajIIlIÇIO _ ....._-..__

Paa-~de I (l1li).3 (\111)-
Paripato _ !a o_ipnllloodo ,",-_de li (....

zoito). _ de 14 (eatonI)-

Paa - -.de 2 (doiol' '<-)_--....--Ar\. 216. _..-.-.__ bode, • pndcar ..~_
... da .. pndqoIe lIlD__ de coajoaçIo""",

Paa - -.de I <-la 2 (dolo> .....
PIrip:aIb __ !a. _ •._ de li (_). _ de 14 (........-JWa-__de2(doiol.4<-) .....

......u ••.. • .. • .. • .. • • _· • .

CAPIntLoI
DOS CRIMES CONBA A LJJ!EIDADI! SEXUAL

CAPtnn.o VI
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL

•••••••••••••uu u n U ••

·~,.......j,...~II!J._.J•....,...JHlt... ,'.VJ.

AR. 3· A _ I do CaplIuIo VI do IiIllIo I .....&paaIII do Có4ôto _
(na-Ioi fi' 2.141. do 7 ele-.ele 1940)_.-... 'Doa c.-__• LibtrdadoPaMóaI._·.

TlnJLo I
DOS CRIMES CONI'RA A PESSOA

DECRETO-LEI N~ 2.141, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1941 (*)

........................................................................_ _._.

o COllGIlESSO lIACIOllAL_

AR. 1· Os -. 213 .216 dolla<l-..loi ri' 2.141.. 7.-. • \940.=--do IiIllIo VI (DoaCn.--.. oae-~ CapiolIo I (Doa Cn.- -...JJbordoda s..
lOIlII~ _ ....... o TItulo I (DoaCn.-.-a._~CII*uIo VI (DoaC...._.lk·
dado 1ooIiridlloI~ _ I (Doa em- .-.• Libtrdado r->ol). da r- EJpaciII do CócIF PaooI
~ rf 2.141. dl7.~ di 1940). COIIIIiluiDdcHI cc. 1 _IRL 149-A.
1_.I49-C.I49-D._.redoçIo_~

AR. '1." FICa """"'*lo' SÓçIo Ido C....... VI do TItulo I da .... 1!Jpacial do
Có4ôto PaIol (Ilacnco-loi ri' 2.141. do 7ele-.da 1940)0...-.....:

"'-'223.226,"';::::IV~~vl'.;:o-:,-:,-~"::'I:O.~

~le" e1eAr\. 146 ~alIuIII. _rioUndIou".... _ OU_.....
Iht 11&_ rechm.so. por qualqÜ« óbtro melo•• capocIdade ele reoiIlIncia, • nIo raur o
que.1oi pemliIe, .... r_ o que ela nIo lIWlda:

I'.- - detellÇlo. do 3 (uIs) _ • I (um) ano...........
• vw....Jf....4f.,..II!4..........",.,..na.un•••l.IIlI!".m••".
_.tNS~__.-

lI! As _ apllcam-..~.em dobro. qu&Ddo. poro._1O
do aba, .. _ moiI do lrll_ou 111__ de lllUL

Ir AliadM_~çIIcam-Ie·~·
I 3! NIo .. c:omprecadem ..diIpoal;Io date artlp>:
1_ .ÜlWYOllÇIO_ OUCÚÍlflÍC&, _ 0--'do pedmleoude_

_ .... '...,u, lO jUlÚIlcad& por"""'" perIao ele rida;

11-. cooçIo -.:ida poro iq>edIr JIIicldIo.

A_
Atr. 1-47."-afIgáa, por poIma, _ ...-.ou qualquer OIIUO melo

-.de_IlIeIlllllIajllllD.......
1'.--'-'-' de I (um)" (odo)-.ou_
PariIIrafo-. _lO procado _..-.açIo..........-..-
Ar\. 141.·_.... de__• _oeq-.oou_priyado:

Paa - .-.de I (l1li).3 (trb) .....

• YJlk.".1.·.m.~.,..ta!1....J/ ........".

lI! A_ide-' de2(dolJ).5 (ciacc)_
1-••_i-._... cGaj...do_
11- .. o criaae i pnlioado -.. -.a;lIo da Yltlllla __ de _ ..

~..
W -lO'~ de ift-Iede dwa _ de 15 (qaIoa) dlei.

• YIlII.,.l!.III.lt-.,.., ..·,....J/."-IfI'.l_

f r !a_'WIoaa,earulode_..da_dedolaçlo,.,....__ ..-
I'.- - -.de 2 (dolo>' I (alio}~

.Y1*.,.I!.m.~.""~1".J/."""'.~

• """"""",,~"LIIIf.·I.IJ11.*»iM}tIIh. JW.
.vwe.".u.III.r' .... ,.-tt!1....Z1 I-.
• VIdI.".~.Ui"!l.fm••».JttI-.I...

PIriIrafD lmlco. Se do rato multa • m<>rte:
P... _ rec1us1O. de 12 (doze) .:J5 (mie. dnco) .....

• hMtMt,............,.LIIIt!Urn••zs.}tI/It#I.lJJf.
• Ykk.".I... IlT.r.It..UlIf!1.,..11 ........11ll.
• V...,.~.IIIIt!Lm••».}tttIIte.J*.

r-~.-
Art. :l24. Pr-... vioIlrlcla, lO. Yltlma:
->DIO'_deI4(_)_
b) t_oudél>ilmmtOl,.o_---~
c) 010 pode, por qualquer outra CIllI&, or......r"-'

• VWc.,. f!*Ultc.·UJn••».JtIII-."•.
~..-

Art. 22.5. NoI alma e1efJnlcloa DOI capltuloa-...-..procede
dleale qudxa.

li! -'1ll!l<UIltO. - açIO p6bIôca:
1-... vItIma ... _ pela ... podes prover as~ do_. - pri.

_ de m:unoe iadlIpeaIá" • -.z>çID p</lprla .. de f&IIIlIlo;
11_ lO o crlmet _ com abuIo do p6uio poder. ou daqualidade da pockaeo

to. tutor ou curador..
f r No caIO do n! I do perirra!o anurior•• açIO do MIaIolirIo Pil>/ioo clqlcade

de rcp<amtaÇIO.-'-.-An.226. A_'_de__
1_.. ocrlme'_COlIloCOllCllrlOde_ .._~
11_ ..o_,_.poIado<lvo.podraIlo.-.llI<OrouCllt&llo<._

_or ou emprepdor da _ ou por qualquer 0UIr0 lnulo _1UlOrldade-.da;

.. ~~~:::.~~.~.~.~: .
..................................................................................................................................

__ri',..

___do~_
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NoI_do lI1IJQ 61 dle-ltlII;Io-._l_-.;.odlV ~do l!xpooiçIo do __ do__... _ do

1oodçI, o _ do "'*'" do 101 qoo "AI.... alloçlo I do CIp/bIIo VI do TIlIIIo I dI_1l'I*IoI
do 0l<IJ0 _ (DIcrIlo.1á ,,2.141, "" 7 do _ do 1940)".

6. /mpoclo JOllI1l o meio"'"
7.sn-do_doÓqlo_

do 1996. I PeIa ......._

A_ ri' 237 - SUPAIlIC avll.

de 1996.

EXPOSICAo DE MOTIVOS N9 0118, de 08 de Março de 1996, do Sr. MINISTRO

DE ESTAOO DA JUSTICA.

Submeto;' <:oDIid«açlo de V.... E>a:eII!ocia o IIICXO Projeto de Lei que
"Altent a ScçIo I do Capitulo VI do Titulo I da Pltle EopeclaI do C6di&o P<nal (Ilectoto-lei li"
2.848. de 7 de dezembro de 1940)".

2. A proposta. oriunda doC_NIICioaal dos Dir<itos da Mulher. olljotiva
corrisir a cIuIilioaçIo COIllmda 101 crimes contra a Iibc<dade lOXllI1 pelo on1enamCIllo .......
codificado, c:ujaPltle EopeclaI data de 1940.

3. No siJt.... 1egal'\.m.. avioUocia lIOllUI1 uItRj. os costuma, os bibitOl,
a monl da lOCiedade, • nio alibadade iodividoaI da _ de dilJlO'" de .... p<óprio corpo. Na
venIade, • resquício do tempo CID que a mu!h« nio tinha p!<lla capocidade juridic:a, nio tinia
pItlicipaçIo oiFiI\coIiVa na vida poIitic:a, • nio coocorria, CID igualdade de~ 00 
dode_.

4. Os crimes de _pro e de aleIIlado violatto ao pudor, por e><empIo,~
ao lado do aime de~o da proslituiçio • de caaa de prostituiçIo, como lO a lUtda ju
ridic:a _ oobre o metmO bem. Equivo<ou-se, ..... cuo, o 1qpsIador. No. crimes c:oatta a
h'berdade aexuaJ, o bem. a lO< protegido, procipuamatte, decorre da Iib<rdade iDdMduaI.

S. Aclwi!lcaçIo dos tipos 0XÍll" aadoçIo de 1IIIl c:rilCrio comum que os defina
• silva de apoio;' integraçIo lÓlPC&- li dda que .. extrai al6tlica do0_juridico. Astim,
lO os _ juridicoI protesidoI oervan de aitério ori_• _ do. tipos, ..,1eBbIa-
ç6ea pcmis,~ que lO <:llllIn aoa crimes praticadoa CODtra a liberdade lOXllI1 o deWIo
deIlaque aljlle di 101 crimes contra • _ poiJ. pior do que a0_aos padrOes moraà da
lOCiedade, ê a0_ i. imegridade do lO< humaoo. Por .... 1&210, _ os amo 213 a 216 a
imellrar a ScçIo I do Capitulo VI do Trtulo I da PItle EopeclaI do C6di&o Penal, com nova lIl1

moraçIo.

6, Eimponlntc consignar que. adoçio de letras que acompanharia alguns ar~
ligas do Código Penal nio se constitui em procedimento novo de têc:níca legislativa. Ele ji é
usual, quando se trata da alteraçio de códigos. • exemplo da recente Lei ne 9.079, de 14 de julho
de 1995. que alterou dispoSitivos do Código de Processo Civil.

Respeitosamente.

'" / J,~,

/ "'"NELSON A. JOBIM
. Mínistts'Justiça

ANEXO Á EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
N" 118 DE 08 I 03 I 96

I. Síntese do problema ou da situaçio que reclama providencia;

I Corrigir distorçlo clusíficatoria do Código Penal.

2. Soluções e provid~ contidas 00 alO oonnativo ou namedida proposa;

, ::::::osans. 213 8216 doC'ódiJO PenII no Título quetntadolaimescontraa

3. Altemarivu existentes i. medidu ou atOl propostos:

4.CWlDI:

..

__ a ... -_1'Ioa"'- da

llAipdlIllca -.. a projalo da lei qae ""'- a SoçIo I do CapIloIo VI do TIlIIIo I da ,..
l!IpecIaI do C&llao l'alaI (IlocrIIo-1oI" 2.141, da 7 da _ da 1940)".

~~'. >-,
CLOVIS DE BARROSCAaVALHO

MIDiJIID de _ ChIle dac..aril
da_da RepdIJIjça

PROJETO DE LEI N!! 1.610, DE 1996
(Senado Federal)

Dispõe sobre a exploração e o aproveitamento de recursos
minerias em terras indígenas J de que tratam os artigos
176, parágrafo 19, e ",\?l, parágrafo 39, da Constituição

Federal.

(As COMISSOES DE MINAS ENERGIA; E DE DEFESA DO CONSUMIDOR,

MElO AMBIENTE E MINORIAS; E OE CONSTlTUICJ(O E JUSTlCA E DE
REDACJ(O (ART. 54) _ A~T. 24,lI.

o Congresso NacioDl.I decreta:

Art. 1- As atividades de pesquisa e lavra de recursos minerais em terras
indígenas reger·se-Io pelo disposto nesta Lei e, no que couber, pelo Codigo de Mineração e
pela Jegislaçio ambiental.

Art. 2- A pesquisa e a lavra de recursos minerais em terras indígenas só
podem ser realizadas mediante autorizaçio do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades
afetadas, sendo-lhes assegurada plrticípaçio nos resultados da lavra.

Art. 3- A pesquisa e a lavra de recursos minerais em terras indígenas serio
efetivadas no interesse nacional, sob os regime! de autorizaçio de pesquisa e de concessio
de lavn. de que trata o Código de Mineraçio, por empresa legalmente constituída nos tconos:
da Constituiçio Federal.

Parágrafo único. O aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas
pelo regime de garimpagem é privativo dos índios, e poderá ocorrer nas áreas delimitadas
para este fim por Portaria conjunta do órgio indigenista rederal, do órgio gestor dos
recursos minerais e do órg10 responsAvel pelo meio ambiente, dispensada a ediçio da
Pennissio de Lavrz Garimp:ira prevista na Lei n° 7.805, de 18 dejulho de 1989.

Art. 4- Por iniciativa do Poder Executivo, ex-affieia ou por provocaçio de
interessado, as áreas situadas em terra5 indígenas poderio ser declaradas disponíveis para

. fins de requerimento dc autorização de pesquisa e cODCe5sio de lavra, mediante edital que
estabelecerá os requisitos a serem atendidos pelos requerentes.

§ 1° O Edital será elaborado conjuntamente pelos órgius federais de gestlo
dos recursos mincrais e de assistência ao índio, com base em parecer técnico conjunto
caracterizando a área como apta à mineração, c apoiado em laudo antropológico especifico.

§ 2' Os órglos rederais de que trata o parágrafo anterior poderio expedir
normas peculiares a serem aplicadas no processo de disponíbilidade que signifiquem
proteçio às comunidades indígenas, inclusíve, se for o caso, sobre a pré-qualificaçio de
concorrentes.

Art. ~ O edital conterá o memorial descritivo da área disponível à mineraçio,
estabelecerá os critérios para habilitaçio à prioridade e disporá sobre as condições técnicas,
econômicas, sociais, ambientais e financeiras necessirias, bem como sobre outras condições
relativas à proteção dos direitos e interesses da comunidade indigena afetadL

Art. 6- M condições financeiras referidas no artigo anterior incluem o
pagamento às comlUlÍdades indígenas afetadu de:

I - renda pela ocupaç!o do solo; e
11- participação nos resultados da lavra.
§ 1° A renda peJa ocupação do solo deverá ser expressa em valor anual a ser

pago por hectare ocupado e será devida por todo o tempo de vigência do alvará de pesquisa
a partir da data de ingresso na área, que será a data considerada como de início dos trabalhos
de pesquisa, podendo essa obrigação ser objeto de fiança bancária, ou seguro garantia ou
caução de titulos.
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§ 2° A particípação da comunidade indígena nos resultadOs da lawa não
poderá ser inferior a doís por cento do faturamento bruto resultante da comercialização do
produto mineral. obtido após a última. etapa do processo de beneficiamento adot2rlo e antes
de sua transfonnsção industrial,

§ 3" Estende~5e aos subprodutoSi comercializáveis do mínério extraído a base
de cálculo sobre 3. qual define~se i1 pnrticipação da comunidade indígena. no resultt!.do da
lavra.

Art. 7" As receitas provenientes dos pagamentos previstos no artigo anterior
serão aplicadas em beneficio direto e exclusivo de toda a comunidade indígena afetada.
segundo plano de apIícação pr.arru~nte deftnido.

§ 1p A comunidad~ndígena. poderá assessorar-se livremente para li. elaboração
do plano referido neste artigo.

§ r As receitas provenientes da ocupaçio do solo seria depositadas em conta
bancária especifica e poderio ser integralmente utilizadas pela comwúdade indigena.

§ 3° As receitas provL"nient.es da participl'lç,io da comunidade nos resultados da
lavra seria depositadlUi em caderneta de poupança especifica, em favor da própria
comunidade, que poderá. movimentar livremente apenas os rendimentos reais decorrentes.

§ 41> A utilização do capital principal da. poupança referida no parágrafo
anterior estará condicionada à apIícaçao em projetos especificos de interesse da comwúdade
e dep~derá de prévia autorização do órgio indigerdsta federal, e da anuência do Ministério
Público Foderal.

§ 5" Caso se verifique a qualquer tempo, desvio de finalidade na utilização das
referidas receitas, o órgio indigenista federal ou qualquer membro da comUJÚdade poderá
representar ao Minist~rio Público Federal para que adote as providências cabíveis.

§, 6" Destinar·se~ão dois e meio por cento da participação devida lis
comunidades indígenas nos resultados da lavra., para constituição de um fundo especial a ser
utilizado no ate!1dímento de comunidades indígenas carentes, a ser regulamentado pelo
Poder Executivo.

Art. S- Sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas no Edital. as empresas
concorrentes deverão satisfazer as seguintes condições:

I - ter experiência comprovada, como mineradora, em empreendimento
próprio. ou por empresa controladora;

II -. finnar carta~ompromjsso de apresentação de fiança bancâria ou seguro
garantia ou caução de títulos, para sustentar os desembolsos financeíros previstos no plano
de pesquisa, a ser apresentada ao órgão gestor dos recursos minerais;

m- apresentar termo de compromisso, com promessa de formalizar cauçio no
montante da renda pela ocupação do solo;

IV - comprovar. diretamente ou através de empresa controladora, ter capital
social minitno nia inferior a cinqüenta por cento do valor do orçamento do programa de
pesquisa a ser desenvolvido na área; .

V ~ apresentar certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, e
comprovação de regularidade de recolhimento das obrigações previdenciárias.

Parágrafo único. O edital de que trata o art. 4" desta Lei poderá,
excepcionalmente. alterar 1$ condições estabelecidas neste artigo, nos casos em que seja
necessário viabilizar a pllI'ticipação de empresas de mineração pertencentes às pr6prias
comunidades indígenas ocupantes da área objeto do edital.

Art. 9- Para a outorga da autorizaçio de pesquisa e de conccssio de lavra.
serão conjuntamente apreciados os requerimentos protocoIízados dentro do prazo que for
con'v'enientemente fIxado no Edital, defmindo·se. dentre estes, como prioritário. o
pretendente que melhor atender aos requiSitos estabelecidos no Edital.

Parágrafo único. A interposição de recurso à decisio administrativa de
defInição de prioridade somente caberá a empresas habilitadas ao certame e obedecera
sistemática prevista no edital ou em portaria intenninisterial específica.

Art. 10. O órgão federal de assistência ao índio promoverá I audiência da
comunidade indígena, assistida por representante do Ministério Público Federal, que atestará
a legitimidade da manifestação da vontade dos índios.

§ 1" A empresa declarada prioritária nos termos do utigo anterior poderá
plU'ticiP3f dos procedimentos de audiência da comunidade indígena afetada.

§ 2" Definír-se-á, por consenso entre as partes. uma instituição ou pessoa para.
na qualidade óe árbitro, intermediar os eventuais impasses que venham a ocorrer quando da
negociação do contrato previsto no art. 13, § 1", desta Lei

Art. 11. Concluída a tramitação administrativa, o Poder Executivo
encaminhará o processo ao Congresso Nacional para que este autorize a efetivação dos
trabalhos de pesquisa e lawa, segundo dispõe o art. 231. § 3", da Constituiçio Federal.

Parãgrafo único. A autorização a que se refere este artigo será. fOlIl12lizada por
decrdo legislativo, cabendo ao órgão de gestão dos recursos minerais a outorga do alvará de
pesquisa.

Art. 12. A Uníão assegurará 10 titular da autorização a execução da pesquísa.
responsabilizanda-.se pelo seu patrimônio e segurança das equipes.

Ar!. 13. Concluíd~ ~pestivam.~te, a pesquisa. e aprovado, pelo órgão
federal de gestlo de recursos mmem.s, o relatono final dos trabalhos realizados, em que
fiquem demonstradas a existência de jazida e a viabilidade técnico-econdmica do seu
aproveitamento, o titular da autorização, requererá a concessão de lavra. na fonua
estabelecida no Código de Mineraçio e legislação complementar.

§ 1" O requerimento de concessio de lavra deverá ser instruído com contrato
firmado entre a empresa mineradora e a comunidade indígena afetada, com a assistência do
órg!o indigenista federal. no q11.!l fiquem estabele.cidas todas as condições para o exercício
da lavra e o pagamento da participação dos índios nos seus resultados. bem como as
responsabilidades das partes.

§ 2" Respeitado o limite mínimo estabelecido no art. 6", § 2", desta Lei. é
admitida, nesta fase, a renegociação do percentual anterionnente pactuado, limitada a
varíllçfo do valor de vinte e cinco por cento, para mais ou menol.

Art. 14. A outorga dos direitos para a execuçio dos trabalhos de lavra será.
expedida pela autoridade competente, baixada com estrita observância dos tennos e
condições da autorização do Congresso Nacional e das demais exigencias desta Lei e da
legislação mineral, ambiental e de proteçio aos índios.

Art. U. O Ministério Público Ftd~ acompanhará tados 05' procedimentol
decorrentes da aplicação do disposto nesta Lei, representando ao Congresso Nacional na
eventualidade de descumprimento de qualquer dos tennos e condíções fixadas no ato
autorizatívo.

Art. 16. A União, por seu 6rgão competente, procederá. ao levantamento
geol6gico básico das terras indígenas. fazendo incluir este trabalho nos programas regulares
de mapeamento.

Parágrafo único. Os trabalhos necessários aos levantamentos geológicos
básicos serla executados com assistência de campo do órglo indigenista. federal, que dará
prévio conhecimento do trabalho à. comunidade indígena.

Art. 17. O órglo federal de assistência ao indio e!tabelecerâ lumtes
provisórios para as áreas nia delimitadas par atos oficiai!, bem como aquelu nl5 quais
tenha sido constatada. a presença de índias isolados ou de contato recente.

§ 1" O órgão gestor dos recursos minerais detenninará a 5uspensio de
tramítaçio dos processos mineririos que incidirem sobre as áreas definidas pelas portaril5
mencionadas neste artigo, enquanto não estiverem estas delímitadu por atas oficiais.

§ 2" Após; delimitadas as ireas referidas, seria indeferidos as requerimentos de
pesquisas nelas incidentes.

Art. 18. Nfo se aplicará o direito de prioridade de que trata o artigo 11, letra
"a", do Decreto--td nll 227. de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineraçlo), aos
requerimentos de pesquisa incidentes em terras indígenas protocolizados junto ao órgio
gestor dos re<:W"SOs minerais, após a data da promu1gaçlo da Constituiçio de 1988.

Parâgrafo único. Os requerimentos de pesquisa protocolizados após a data
estabelecida neste artigo serio indeferidos de plano pelo dirigente. do órgio gestor dos
recunos minerais.

Art. 19. Os requerimentos de autorn.açlo de pe!qUÍsa e de registro de Iícença
que objetivem as áreas situadas em terras indígenas, e que tenhun sido protocolizados antes

da promulgação da Constituição de 1988, serão analisados pelo órgio gestor dos recursos
minerais, para ftns de declaração de prioridade.

§ l" Os requerimentos prioritirios poderio pleitear a conccssio de pesquisa e a
autorização de lavra sem submeter-se aos procedimentos de disponibilidade prevístos nos
arts. 4". 5" e 9", desde que atendam a todas as demais disposições desta 1.l.i e às demais
condições específicas que venham a ser estabelecidas em portaria conjunta do 6rgfo
indigenista. federal e do 6rgão gestor dos recursos minerais.

§ 2" O orgão gestor dos recursos minerais fará publiéar. no Diário Oficial di.
União as relações dos requerimentos considerados prioritários. devendo os respectivos
requerentes, no prazo de cento e vinte dias após a publicação, comprovar que atendam ao
disposto no art. 811 desta Lei. admitida, neste período, a transferência da. titularidade, nl
formada Lei.

§ 3" O nio cwnprimento do que estabelece o parágrafo anterior, ensejará o
indeferimento do pedido.

§ 4" 05 requerimentos prioritários poderio ser sobrestados, desde que a
ativídade mineral seja considera.da. prejudicial à. comunidade indígena afetada, em laudo
antropológico ou relatório de inlNcto ambiental especifico.

§ 5" O Congresso "lJacíonal poderá. justíftclUldo as razões de decidir, nlo
autorizar a mineração na área correspondente ao requerimento da empresa declarada
prioritária e detemúnar que o Departamento Nacion.al da Produçio Mineral indefira o
pedido.

§ 6" O titular do requerimento poderá recorrer do indeferimento, de que trata o
parágrafo anterior, no prazo de cento e vinte dias de sua pubIícaçio em órgio oficial.

§ r o Departamento Nacional de Produçio Minem, por detenninaçio do
Congresso Nacional, sobrestarâ o pedido de autoriuçio para mineraçio IW áreas
prioritárias, facult.1ndo ao tindar do pedido sanar eventuais irre,BUlaridAàes apontad.as.

Art. 20. As empresas declaradas prioritárias apre!lentario proposta para o
pagamento da. renda pela ocupação do solo e participação nos resultados di la:vra, as quais
poderio ser objeto de lívre negociação com a comunidade indígena, durante os
procedímentos de audiências previstos no art. 10 desta Lei.

Parágrafo único. Nio havendo êxito na negociação entre li comunidade
indígena e a empresa prioritária. declarar·se~á a área disponível, na forma do art. 4" desta
Lei. podendo a antiga empresa prioritiria habmtar~se nonuahnente, nos tennos do edital.

Art. 21. Aplica-se aos minerais nucleares e ao petrõleo, no que couber. o
disposto nesta Lei, sendo o Poder Executivo autorizado a editar normas complementares
para exploração destes bens minerais em terras indígenas.

Art. 22~ Esta. Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em O&de março~!

~~niO CarlosJ"alJ:!:~:/
priI:\eiro-Recretário, ,errl ex.erci.Cio

no exercício da. Presi~@Jlcia

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CoDl"

República Federativa do Brasil

CONSTITUIÇÃO
TtruLo VII

......_.. _._ _ - - --_ ~ ~. __ ~ - _ ~ .

CAPlruLOI

Dos 1'RINdPIos Gmws DA ATIVIDADE EcoNOt.!IcA

Ar!. 176. Asj2zidas, em lavra OU nlo, e demais recursoo minerais e os poICII
ciaiJ de cnergi2 bidrnuJica constituem propriedade dininla da do solo M
efeito de exp!oraçio ~ aproveitamento, e perttnecm à UniIo, sarantÍda lÍO
conCCSSlonário a propnedadc do produto da lavra.

*§ }IA peSq"iM ~ Q lavra d~ recursos minera;! t oaprov,itamrnto d06
potrlfciais a que se n/en o "caput" dtlle artigo somente podemo ~r ejifil::.
odos !Mdlan!e autorlzaçdo ou con~sslJo da UnIM, lfO /nt'1Y~ nacional,
por brasil,~ro.sou «mp'na constitulda sob tu ltis brasil,iras t qJlc tInha sua
SIM, adml1flstraçllo no Pais, naforma da Jei, qu' estolnl,ctrá tIS condif~s
e'P'c!ficas quando essas atividOOu se desenvolve,..", em faixa de fronteira
ou t,rrtU indigrntu.

§ 2' É asscgurada'participaçlo ao proprietário do solo 001 rcsultadoo
da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.
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§ 3" Aautorizaçto ~pesquisa será sempre porplll2O ~lernlinado, e as
autorizações e concessões pnM~ neste artigo nJlo podetfo ser cedidas ou
lI8IlSferidas, totaI ou parciaImente, sem prévia anuência do Poder concedente.

§ 4" Não dependerá de autorizaçto ou conccsslo o aproveitamento do
.potencial de energia renovável~ capacidad<: reduzida.

TITuLoVID

CAPtruLoVIll

DosÍNoIOS

Art. 231. SIo reconhecidos aos Indios sua organizaçlo social, costumes, lfn
gnu, crcnçu e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicio
naImcntc ocupam, competindo à Unillo demarcá-las, proteger e f'JIU(=it2li/
todos os seus bens. '-.::..Y

§ liSIo ternu trndicionalmenteocupadaspelos Indiosas porcles habi
tadas em car.iter permanente, as utilizadas para soas atividades produtivas, as
imprcscindlveis à prescrvaç40 dos =mos ambientais necessários a seu bem
estar e as necessárias a sua reproduçio flsica e cultural, segundo seus mos,
C05!UIDeIe trndiçllcl.

§ 2" As terru tradicionalmente ocupadas pelos Indios destinam-se a
lIII&poac permanente, cabcndo-Ibcs o U5UÚUtO exclusivo das riquezas do 5010,
dos rillIe dos 1ago5 ncfu cxistcnte5.

§ 3" O aproveitamento dos =mos Wdricos, inclufdos os potenciais
energéticos, a pesquisa e a lavra das riqUCZ85 mincrai5 em terru Indigcnas só
podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as c0
munidades afetadas, Jicando-Ibcs assegurada participação nos resultados da
lavra, na forma da lei.

§ 4" A5 ternu de que trata este artigo 540 inalienàvei. e indisponfvcis, e
os direit0510brc elas, impn:seritfveis.

§ 5" É-1Cdada a n:moçlo dos grupos indfgenas de soas terru, salvo, ad
n/._dum do Congrem Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que
ponha em risco sua popuIaçlIo, ou no interesse da soberania do Pals, após
delibcraçlo do Congrem Nacional, gmntldo, em qualquer hipótese, o retor
no imediato logo que cesse o risco.

§ 6" SIo nulos e extintos, nJlo produzindo c!Cit05juridicos, os atos que
tenham por objeto a ocupaçlo, o domfnfo e a posse das terras a que se refere
este artigo, ou a cxploraçlo das riquezas naturIÍS do 5010, dos rios e doslagOl
nelas ClCi5tentcs, ressalvado relevante imcn:55c público d9 Unillo, segundo o
que dispuser lei complementar, nIo gerando a nulidad<: e a extinçlo direito a
indeni7JlçJo ou a açllcs contra a Unllo, salvo, na forma da lei, quanto às ben
feitorias derivadas da ocupaçlo de boa-fI!. .

§ 7'NJIo..aplicaãs lcnaslndigenasodíspostonoart. 174, §§ 3" e 4".
Art. 232. Os fndios, 5UU comunidades e organizaçôcs do partes legitimaS
para ingressar em juizo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o
Minlstério Público em todos os atos do pr0te550.

LEI ~7.805, DE 18 DE JULHO DE 1989

Alura o Decreto-Lei n" 227, de 28 CÜ! fe
vereiro de 1961. cria o regime di! permizrs'o
de lavra garimpeira, extingue o r~Kim. d.
matricula, • d. outra. providincia•.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Con
&lesso Nacion!ll decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. I! Fica instituído o regime de permisslo de lavra ga·
rimpeira.

Parágrafo único. Para 08 efeitos desta Lei, o regime de
permisslo de lavra garimpeira é o aproveitamento imediato de
jazimento mineral que, por sua natureza, dimensAo, localizaçlo
11 utilização econõmica, possa ser lavrado, independentemente
de prévios trabalhos de pesquisa, segundo critérios fixados pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM.

Art. 2~ A permissão de lavra garimpeira em área urbana
depende de assentimento da autorldede administrativa local, no
Município de situaçB.o do jazimento mineral.

Art. 3~ A outorga da permisslo de lavra garimpeira de·
pende de prévio licenciamento ambiental concedido pelo órgAo
ambiental competente.

Art. 4~ A permisslo de lavra garimpeira será outorgada
pelo Dlretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mi
neral - DNPM, que reiUlará, mediante portaria, o respectivo
procedlmonto para habilftação.

Art. 5~ A permi..lo de lavra garimpeira será outorgada a
brasileiro, a cooperativa de garimpeiros, autorizada a funcionar
como empresa de mineraçAo, sob as seguintes condições:

I - a permisslo vigorará: por até 5 (cinco) anos, po·
dendo, a critério do Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM, ser sucessivamente renovada;

II - o titulo I! pessoal e, mediante anuênciá do De
partamento Nacional de Produçlo Mineral - DNPM,
tranlmissível a quem satisfizer os reauisitos desta Lei.
Quando outorgado a cooperativa de garimpeiro,s, a transfe·
rincla dependerá ainda de autorlzaçlo expressa da As
aombléia Geral;

III - a área pennissionada nAo .poderá exceder 50
(cinqüenta) hectares, salvo quando outorgada a cooperati
va de garimpeiros.

Art. 6~ Se julgar necessária a realizaçAo de trabalhos de
pesquisa, o Departamento Nacional de Produçao Mineral _
DNPM. de oficio ou por solicitação do pennissionário, intima.
lo-á a apresentar projetos de pesquisa. no prazo de 90 (noventa)
dias, contado da data da publicsção da intimação no Diário
Oficial da União.

Parágrafo único. Em caso de inobservãncia. pelo interes..
sado, do prazo 8 que se refere o caput deste artigo. o Departa
mento Nacional de Produção Mineral - DNPM cancelará a per
missio ou reduzir-lhe-á a área.

Art. 7~ A critério do Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM, será admitida 8 permissão de lavra garim·
peira em área de manifesto de mina ou de concessão de lavra,
com autorização do titular, quando houver viabilidade técnica e
econômica no aproveitamento por ambos os regimes.

§ 1.° Havendo"",cusa por parte do titular da concessão ou
do manifesto, o Departamento Nacional de Produção Mineral 
DNPM conceder-lhe-á o prazo de 90 (noventa) dias para que
apresente projeto de pesquisa para efeito de futuro aditamento
de nova substância ao título original, Se for o caso.

§ 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 Produção Mineral - DNPM poderá
conceder a permissão de lavra garimpeira.

Art. 8~ A critério do Departamento Nacional de Produçlo
Mineral - DNPM, se:""!. admitida a concessAo de lavra em área
objeto de permissão de lavra garimpeira, com autorização do ti..
tular, quando houver viabilidade técnica e econômica no apro..
veitamento por ambos os regimes.

Art. 9! São deveres do permissionário de lavra garimpei..
ra:

I - iniciar 08 trabalhos de extração no prazo de 90
(noventa) dias, contado da data da publfcação do titulo no
Diário Oficial da União, salvo motivo justificado;

11 - extrair somente as substâncias minerais indi..
cadas no titulo;

111 - comunicar imediatamente ao Departamento
Nacional de Produção Mineral - DNPM a ocorrência de
qualquer outra substância mineral nào incluída no titulo,
sobre a Qual, nos casos de substâncias e jazimentos garim"
páveis, o titular terá direito de aditamento ao titulo per
missionado;

IV - executar os trabalhos de mineração com oóser·
vAneia das normas técnicas e regulamentares, baixadas
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral 
DNPM e pelo órgão ambiental competente;

V - evitar o extravio das águas servidal!l, drenar e
tratar as que possam ocasionar danos a terceiros;

VI - diligenciar no sentido de compatibilizar os tra..
balhos de lavra com 11 proteção do meio ambiente; .

VII - adotar as providências exigidas pelo Poder
Públfco;

VIII - nlo suspender os trabalhos de e"traçAo por
prazo auperlor a 120 (cento e vinte) dias, salvo motivo jue
tiflcado;

IX - apresentar ao Departamento Nacional de Pro
dução Mineral - DNPM, até o dia 15 de março de cada

ano, informações quantitativas da produçAo e comerclaliz!l"
çlo, relativas ao ano anterior; e

X - responder pelos danos causados a terceiros.
resultantes, direta ou indiretamente, dos trabalhos c!e la..
vra.

§ 1! O nAo-cumprimento das obrigações referidas no caput
deste artigo sujeita o infrator às sanções de advertência e
multa, previstas nos incisos I e 11 do art. 63 do Decreto-Lei n~

227, de 28 de fevereiro de 1967, e de cancelamento da permissão.
§ 2~ A multa Inicial variará de 10 (dez) a 200 (duzentas)

veze. o Maior Valor de Referência - MVR, estabelecido de
acordo com o disposto no art. 2? da Lei n? 6.205, de 29 de abril
de 1975, devendo as hipóteses e os respectivos valores ser defi
nidos em portaria do Diretor-Geral do Departamento Nacional
de Produção Mineral - DNPM.

§ 8~ A permi~o de lavra garimpeira será cancelada. 8.

juizo do Departamento Nacional de Produçao Mineral 
DNPM, na hipótese de que trata o parágrafo único do art. 6?
desta Lei.

§ 4~ O disposto no § ·l? deste artigo nlo exclui a aplicação
das sanções estabelecidas na legislação ambiental.

Art. 10. Considera..se garimpagem a atividade de aprovei.
tamento de subst6ncias minerais garimpáveis, executadas no in·
terior de áreas estabelecidas para este fim, exercida po~·
sileiro cooperativa de garimpeiros, autorizada a funcionar co
mo e~prB5a de mineração, sob o regime de permissão de lavra
garimpeira.

§ 1~ Slo considerados minerais garimpáveis o ouro, o dia
mante, a cassiterita, a columbita, a tantalita e wolframita, nas
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forma. aluvionar, eluvionar e caluvial; a sheelita, as demais g~
mas, o rutilo, o quartzo, o berilo, a muscovita, o espodumênio•
• lepidolita, o feldspato, a mica e outros, em tipos· de ocorrência
que vierem a 80r indicados, a critério do Departamento Nacio.
nal de Produçlo Mineral - DNPM.

§ 2~ O local em que ocorre a extraçlo de minerais garim~

páveiJ!l, na forma del!lte artigo, será genericamnte denominado
garimpo.

Art. 11. O Departamento Nacional de Produçlo Mineral 
DNPM estabelecerá as áreas de garimpagem, levando em cODsi..
deraçlo a ocorréncia de bem mineral I'arimpável. o interesse do
setor mineral e as razões de ·ordem social e ambiental.

Art. 12. Na. área. e.tab.lecida. para Ilarimpagem, o. tra
balhos d.verlo ser realizados preferencialmente em forma a8B&
ciativa, com prioridade para as cooperativas de garimpeiros.

Art. 13. A criaçlo de áre.. de garimpagem fica condicio
nada à prévia Iicençn do órlllo ambiental competente.

Art. 14. Fica assellUrada às cooperativas de garimpeiro.
prioridade para obtençlo de autorizaçlo ou concessllo para pes
quisa e lavra nas área. onde estejam atuando, desde que a oeu
paçlo tenha ocorrido nos SeiU\nteB caiO':

I - em áreas consideradas livres, nol termos do
Decreto·Lei n~ 227. de 28 de fevereiro de 1967;

11 - em ireas requeridas com prioridade, até a en~

. trada em vigor desta Lei,
UI - em área. onde seiam titulares de permi.slo d.

lavra garimpeira.

§ l~ A cooperativa comprovará, quando necessário, o
exercício anterior da garimpagem na área.

§ 2~ O Departamento Nacional de Produçl.o Mineral 
DNPM promoverá a delimitaçlo da área e proporá sua rellUla·
mentaçAo na forma desta Lei.

Art. 15. Cabe ao Poder Público favorecer a organi~a
atividade garimpeira em cooperativas, devendo promover o con~

trole, a segurança, a hi&iene, a proteçlo ao meio ambiente na
área explorada e a prática de melhores processos de extraçio e
tratamento.

Brasília, 18 de iulho de 1989; 168~ da Independência e 101~

da República.
JOSE SARNEY
Vícente Cavalcanta Fialho
Joio Alve. Filho'
Ruben. Bayma Deny.

DEORETO-LEI N' 22'1 - Dl: 28 DI
nnuuo llC li6'1

D4' noM ~40 ao Decreto-,.l nr1
meTO 1.986 <Códl{lo de Ml7UU1 de
211 dtI ;anlllro dtI 19fO.

CóDIGO M MINERAÇAO
CAPlTULO I -

Da. DfIporlgllel l'rellmlflar~.

. Art 11. Seria ri&pP.ItllCDI Da 1l.~1.
caeio elo I'eIfIme el. Autor'ZdÇào f
ConcOI5Ao. SUbordlnadCll &OI )TIl(A'I!A);S
de.te Códllll:

a) o dírlllta de lIrlorldcUle. qu~ •
a preced!'llcla de entrada do !"!QUe
.runento 1'10 lU' P.M., pletteandll •
aUto'r1T&"lo de neeau1lll ou cOIW"iSlo
de Ja'f1'R, deallltlando-lIe por 'urton
úlTfo o 1'8"PllCt\t'o requerente:

III o diralto de llIlrt1cn~ MI
ruultlldfof dII la_o C111f' cor1'Mll\Jl\n.
ao ellzlm<' do ImpOlto Ilnlco ,tIbr. mI.
1'101'&1'. 1I.tI1Ica-lH! li conceseOel nlllm.
«adu allÓ" 14 de m&rQO de 193'1.
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LEI N! 8.901, DE 30 DE JUNHO DE 1994

lIculam.Du o düptYto lttJ , Jf do m.
1?1 d. COJI.ÜCalç«o hàual • .Jura djqo
.lei.",. tio~lAl.!mtl....d.~
"../ro d. lflrl - C6dIso d. Jl/nra<6o,
abptudo-a " aOlDlu eozWJtueloub
vip....

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço .aber que o Con_.so Nacionai decreta e eu sanciono

a HllUinte lei:

Art. ·1! O art. 11 do Decreto-Lai n~ 227. de 28 de fever.iro
de 1967, palsa a vÍKOrar com a aepinte rec1açlo:

............................................-Art. 11

b) o direito à participaçlo do proprietário do .010 no.
reaultedo. da lavra.

lI! A participaçlo de que trate a alinea b do caput
de.te artigo aerá de cinqllenta por cento do valor total d..
vida aOIl Estados, Distrito Federal, Municipios ti órlIloa da
admini.traçlo direte da Unilo. a titulo de compenaaçlo fi
nanceira pela exploraçlo de recursol minerai., conforme
previ.to no c.put do art. 6~ da Lei n~ 7.!l9Dlfl, de 29 de de
zembro de 1989 e no art. 2~ da Lei n~ 8.001131. de 13 de mar-
ço de 1990. .

I 2~ O papmento da participaçlo do proprietário do
laia nOI resultados da lavra de recuraOI minerais Ber' efe
tuado !D.n.alm.nte, até o dItimo dia Iltll do mio aub.e
qll.nte ao do fato gerador. devidamente corrillÍdo pela taxa
d. iuro. de referâncla. ou outro parAmetro que venha a
substitui-Ia.

§ 3~ O nlo cumprimento do prazo a.tabelecido no pa
r~llf~fo anterior implicará correçlo do débito pela variaçlo
diána da taxa de lurO. de ref.rência ou outro parAmetro
que venha a subltitui..la, juro. de mo;a de um por cento ao
mio e multa de dOI por cento aplicada sobre o montante
apurado._

Art. 2~ O art. 79 do Decreto-L.I n~ 227 de 28 d. f.v.
reiro de 1967, palIa vigorar com a seeuinte r~açlo:

-Art..79. Entend.... por E;",presa de Mineraçlo. pa
ra 00 .feltos de.te Código, a f1rnla on .ociedade con.ti
tuIda .ob as I.ia bra.i1eira. que tenha ana sede e adminia
traçlo n,? I;'ai.. 9ualquer que ...ia a .ua forma iuridica,
com o obJetIVO pnncipal de realizar exploraçlo e aproveia
mento de iuida. minerais no território nacional.

Art. 24. O Poder Executivo rellUlamentará esta Lei no
prazo de 120 (cento e vinte) di... contados da data d. aua publi·
caçlo.

Art. 23. A permia.ao de lavra garimpeira de que'&ata e,til
~: ~-

a) nlo.e aplica a terra. indígena.;
b) quando na faixa de fronteira. além do di.posto ne.

ta Lei, fica ainda sujeita aOI critérios e condições que ve
nham a ser estabelecidos, noa termos do inciso 111, do § 1!',
do art. 91. da Con.tituiçlo Federal.

Art. 25. E.ta Lei entra em vigor na data de .ua publica
çlo.

Art. 28. Revollam·se aa dispo.lçõea .m contrário.

Art. 16. A conce.slo de lavr.. depende de prévio licencia
mento do órglo ambiental competente.

Art. 17. A realizaçlo de trabalhos de pe.qui.a e lavra em
áreas de conservaçAo dependerá de prévia autorizaçio do órgAo
ambient~l que as a~inistre.

Art. 18. O. trabalho. de pesqui.a ou lavra que causarem
danos ao meio ambiente 810 passíveis de suspenslo temporária
ou definitiva, de acordo com parecer do órgAo ambiental compe
tente.

Art. 19. O titular de autorizaçlo de pesquisa. de permis
810 de lavra garimpeira, de concesBlo de lavra, de licenciamen~

, to ou de manifesto de mtna responde peloa danos causados ao
meio ambiente.

Art. 20. O beneficiamento de minérios em lagoll, riOIl e
quaisquer correntes de água só poderá Ber realizado de acordo
com soluçA0 técnica aprovada pelos órgioB competentes.

Art. 21. A realizaçlo de trabalhos de extraçlo de substAn
cias minerais, sem a competente permisslo, concesslo ou licen
ça, constitui crime, sujeito a penas de reclusAo de 3 (tres) mesel
a 3 (três) anos e multa.

Parágrafo único. Sem prejuízo d. açlo penal cabível, nOI
termos deste artigo, a extraçio mineral realizada sem a compe
tente permisslo, concesslo ou licença acarretará a apreensAo do
produto mineral, das m'quinal, veiculas e equipamentos utili·
zados, 08 quais, após transitada em julgado a sentença que con
denar o infrator. serlo vendidos em hasta públice e o produto
da venda recolhido à conta do Fundo Nacional de Mineraçlo.
in.tituído pell. Lei n~ 4.425, de 8 de outubro de 1964.

Art. 22. Fica extinto o rellime de matrícula de que tratam
o inciso lU, do art. l~, e o art. 73 do Decreto·Lei n!' 227. de 28
de fevereiro de 1967.

Parágrafo único. O. certificados de matricula em villor te
rio validade por maio 6 (aeis) me•••• contado. da data de publi
caçlo deste Lei.
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§ 2! o controle efetivo da firma ou sociedade~
.. refere eate artigo deverá estar em caráter permanente
sob a titularidade direta de pessoas fisicas domiciliadas e
roaidentes no Pais ou de entidad.. de direito público inter
no, entendendo-se por controle efetivo d. empresa a titula
ridade da maioria de aeu capital votante e o exerclcio, d.
Jato ou de direito, do poder ilecisórlo para gerir suas ativi·
dad...

§ 3! A firma individual só poderá ser constitulda por
bra.ileiros._

Art. 3! Esta lei entra em vigor na date de sua publicaç!o.
Art. 4~ Revoeam-sII a. disposiÇÕes em contrário.
Braama, 30 de junho de 1994; 173! da Independência e

106! da República.

ITAMAR FRANCO
Aluia Stepanenlco

u- organintção sindical, entidade de classe ou associação

legalmente constituída e em fimcionamento há pelo menos um ano. em defesa dos

interesses de seus membros ou associados.

Ar!. 2' O partido polltico pode impetrar mandado de segurança

coletivo desde que o direito a ser protegido esteja em consonância com a orientação

programática detemtinada em seus estatutos.

Ar!. 3' A organizaçlo sindical, entidade de classe ou associaçlo

somente podem impetmr mandado de segurança coletivo quando os interesses de seus

membros ou associados, a serem protegidos, estiverem vinculados às fmalidades

institucionais da respectiva pessoajuridica.

SINOPSE

Apresentado pelo Senador Romero Jucá

Projeto de lei do Senado nO 121, de 1995

Dispõe sobre a exploraçio e
aproveitamento de recursos minerais em
terras indígenas. de que tratam os arts. 176.
§ 1', e 131. § 3', da ConstitUição Federal.

Ar!. 6' Aplicarn-se a seta lei, no que não conflitarcm com el.. as

disposições da lei n' 1533, de 31 de dezembro de 1951, e da lei processual civil.

Art. 4' O mandado de segurança coletivo fará coisa julgada apenas

no caso de procedência do pedido, em relação às demandas individuais.

Ar!. 5' O mandado de segurança coletivo n!o induz litispendência

para os mandados de segurança individuais, mas os efeitos da coisa julgada a que alude O

artigo anterior não bencficiarllo os autores das açiles individuais, se não for requerida R
suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciencia nos autos do ajuizamento da ação

coletiva.

Ar!. .,. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFIÇAÇÃO

A constituição de 88, ao criar a figura do mandado de segurança

coleti~o, procurou garantir wn mais livre e amplo ingresso em juizo, ao mesmo tempo que

teve em mente evitar o ajuizamento de inúmeras ações idênticas a assoberbarem o Poder

Judiciário.
Faz·se neeessári.. contudo, a edição de U1Da lei, que regule ao

menos minimamente o novo instituto, a fnn de se evitarem questões cuja solução

atonuentaria tanto à jurisprudência do, Tribunais.
O presente projeto procura enfocar aspectos gerais de mandado de

segurança coletivo, como os limites que penuitidlo às pessoas juridicas dele se utilizarem,

as questiles da coisajulgada e da litispendência.

Por sua relevãncia, estamos certos de contar com o endosso de

nossos Pares para a aprovação desta prOp05içlo'

l1
//

Sala das ss em dé de 1996.

, '-t}ffif(
ut oJAIR

, ./

PRIMEIRA SECRETARIA
Em 1'1 /03/96

De ordem, ao Senhor SltCratHrio-

Goral da Maa~_0_J?7i.
05l111lDG PINHEIRO TOOR~

Chefe do Gabinllh n:.::» )

Senhor Primeiro~Secretário,

Lido no expediente da Sessio de 17/4/95, e publicado no DCN (Seção 11) de 1814195.
Despachado à Comisslo de Assuntos Sociais - decisão terminativa, onde poderá receber
emendas. após publicado c distribuido em avulsos, peJo prazo de S dias úteis.
Em 7/12195, • Comissão aprova o projeto com as Emendll5 CAS~I, 11 e III do Relator.
Assina o Parecer, sem voto, o Sen. Romero lucá autor da proposição.
Em 1612196, leitura do Parecer nll 421%-CAS, relatado pelo Senador Leomar
Quintanilha. A Presidência c0mwUca ao Plenário o recebimento do,Oficio nO 1I96-CAS,
do Presidente da COmÍssio. com&ícando a aprovação da matéria. E aberto o prazo de 5
dil5 úteis, para interposiçio de recurso, por um décimo da composição da Casa, pua
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.
Em 29/2/96. a Presidência comunica ao Plenário o término do prazo previsto no
an, 91, § 3" do Regimento Interno. sem que tenha sido interposto recurso, no sentido
de apreciação pelo Plenário da matéria, apreciada conclusivamente pela Comissão de
Assuntos Sociais. • fl d,., g (Q ~( f6
ACiroua dos Deputados com o SFIN'... ~ T, C>

Oficio n'J-1l;! (SF)

Encamínho a Vossa Excelência, a fun de ser submetido i. revisio
da Câmara dos Deputados, nos termos do 3rt. 65 da Constituição Federal, o Projeto de
Lei do Senado nll 121, de 1995. constante dos autógrafos em anexo, que "dispõe
sobre a exploração e o aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas, de que
tratam os arts. 176, § 1°, e 231, § 311

, da Constituição Federal",

Senado Federal, em O& de março de 1996

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campo.
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
JF/.

"LEGISLAÇÃO CITAI)A ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE 1!B'TlIDOS LEGlSLATlVOS.c.DI ..

LEI N,0 1.533 - DI: 31 Dz DEZEMBRO
DI: 1951

PROJETO DE LEI N!!.1.611, DE 1996
(no Sr. Jair Soares)

. Altera disposições do Código' do
Processo Civil, relati'DCU ao Man
dado de Segurança.

Dispõe sobre o mandado de segurança coletivo.

IA COMISSAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo - ART.

24, lI.)

O congresso Nacional deereta:

Ar!. I' O mandado de segurança coletivo pode ser Impetrado por:

I· portido politico com represenlaçlo no Congresso Nacional;

o p:esldente da. Repl1blica.:.
FalÇo . saber que· o Congresso Na

.cional' de::reta. e eu sanciono a. se
guinte Lei:

Art, l~'o . .Conceder-se-á. man
'dado' de- segurança para p:. J";~' di
.reito liquido e certo. não amparado
por habeas-corpus, sempre' que, ile-.
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galmente ou com abuso do poder,
alguem' sofrer violaçlo',cu hou~ ju.s~
to receio 'de, sofrê-lll por parte de
auto'rÍ'dad~, sejã de que categoria fõr
e aejam :,:uais' forem as funç6es que
~xerça.

- I. 1." - Consideram-se autorida
de .p:.:a os efeitos desta lei. os ad~

n..nistra'Clores ou representantes das,
-entidade.s autãrquicaa e das. pessoas'
naturais ou. juridicas com funções de
legadas, do poder, público, sàmente no
que ente:lde com essas funções.

I 2.o - Quando. o direito amea
çado ou vic'fado Couber a váriáS pes
soas, 'qúa1quer 'delas' podem reque..
rer o mandado, de segurança.

A.~. 2.0 - Considerar-se-á fede
ral a· autoridade coatora se as con
aeqüênciaa de ordem patrimonial do
1Lto contra o qual se requer O' man
dado houverem de ser suportareias pela

.União Federal ou· pelas entidades au
tárquicas federais.

Art. 3.° - O titular de direito li
quido e certo decorrente de direito,
em cQndiçOes 1d.êntfcas,. de. terceiro,
poderá impetrar mandado de segu
rança a favor' do direito originá.
rio, se o seu titulár não o fizer, em
prazo razoável, apesar de para l8so
notificado judicialmente. "
, Art: ,~.o - 'Em, cáso ~e urgência,
'6 permitido,. observados o.s 'requ1si~s
desta" lei, impetrar (J mandadO' de
se~ça por telegrama ou radio
gram!l .a'O juiz competente" que pode~
rã determinar' sejâ' feita pela mesma.
forma a notificação à- autoridade co
.atora.

'Art. '5'.0: - Nio 'se dará mánda
do de segurança ,quando se .tra
tar :

,I - de ato de que caiba recurso ad
ml.nistratlvo com. efeito. suspensivo, in
-dependente d, cauçAO;"

fi - de despacho ou decisão jUdi
cial, qú~do haja recU1'!O previsto
nlPS leia processuais ou possa ser mo
'dificado' por via de correição;'

m - de ,atõ disciplinar,.saivo qua41
do praticado por autoridade incom
petente ou· com inobservância de for·
malidll.de essencial. ",
'Art. 6.0 - A, ~letição. inicial, que

deverá. preencher os requisitos dos
m.-tigos 15a ,e lj9' do Código do Pro
cesso Civil, será apresentada em dua
vias e ós documentos. que ~irem
.a primeira, deverão ser reprodUZidos,
por '3ópia, na segunda. . .

Parágrafo único. - No caso em
~ue o documento ~ece!sário à, pro·la
do,. alegado sc ache em, repartição' ou
estabelecimento público, ou em poder

.de autorid::rde que recuse fornecê-lo
.por certidão, o juiz ordenará, preU
.minarnente, por of1cio" a. exibição
dêsse documento em original ou em'
cópia ·autêntica e marcará para cum
primento da ordem o prazo de cinco
dias. Se a a.utoridade, que tiver pro
cedido dessa ml1'Ileira fOr a própria
coatora, a. ordem far:"s'e-á no próprio
1nstrumL"~to da notificação.' 'O es
crivão extrairá cópias do documento
para juntá-las à segunda via da pe-
tição. .

Art. 7.° Ao despachar a inicial, o
1uiz ordenarA:
, I - que se notifique o coator do
conteúdo da petição. entregando-se
lhe a segunda via apresentada pelo
requarente com as cópias dos. do
cumentos a fim de que. no prazo de
.~co dias, preste as infoFmaçõés que
achar neCessárias; .

n - que se suspenda o' ato 'que deu
motivo ao' pedido quando. fOr relevan
te o fundamento e do ato impugna
do puder resultar a ineficâcia,da me-
cUda, caso seja deferida. ,

:,Art•. 8.0 A inicial será desde logO
':Indeferida quando. não fOr caso de
,manaado de segurança ou lhe .faltar
algum dos requisito.s des,ta lei..

Parágrafo 11nioo. De despacho de
indeferimento· caberá; G recurso pre-
.visto no 'arta: .12.· .

,Art. 9.° Feita a no.tificac;ão, o ser
ventuário em cujo cartório corra o
feito juntará aos autos cópia' autên:'
tica do oficio endereçado ao coator,
bem como a prova da entrega' a êste
ou da sua recusa em &ee1tá-Io ou dar
recibo.

Art; 10. Findo o prazo a.' que se
refere o item 1 do' art. 7.° e ouvido
o representante do Ministério Público
dentro em cmco dias, os autos serão
conclusos ao JUÍZ, independente de so
lícitação da parte, para a'decisão, a
qual' deverá ser proferida. em ci.nco
dias" tenham sido ou não prestadas as
informações pela autoridade ooa.
tora.

Art. 11. Julgado procedente o pe
dido, o' juiz transmitirá, em oficio, por
mão do oficial do juizo ou pelo cor~

reio, mediante registro com recibo de
volta, ou por telegrama, radiograma
ou. telefonema, conforme o reqlierer o
peticionário, o inteiro teor da sênten
ça à àutoridade coatora..

Parágrafo l1nico.~ o:; originais, no
caso de transmissão telegráfica, ra
ãlofônica ou telefônica, deverão ser
apresentados à agência expedidora
com a firma do jUiz devidamente re-
conhecida. .
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Art. 12. Da. declsã~ dó jUiz, ne
gando'Ou ~o~cedendo o mandado ca
berá o recurso de agravO" de petição,
assegurando-fie as partes o direIto de
sustentaçãQ oral perante o ~ribunal
ad quem•.

Parágraf9 único. Da decisão que
conceder o mandado de segurançá
recorrerá o iuiz ex-of1::io sem que êsse
recurso tenha efeito suspensIvo.

Art, 13. '~t!al1do o ma.ndado fOr
concedido e o presIdente do Supremo
Tribunal Federal, do Tribunal Federal
de Recursos ou do Tribunal de JuSti
ça ordenar ao juiz a suspensito da
execução da sentença. dêsse seu ato
c&berã. agravo de petição para o TrI
bunal a que presida;

Art. 14. Nos casos de competênda
do Supremo Tribunal Federal e dos
demais tribunais caberá ao relator a.
instrução do processo.

_lrt. 15. A decisão do mandado de
segurança não impe~ir~ que o reque
rente, por ação proprla, pleiteie os
seus direitos e os respectivos efeitos
patrimoniais..

Art. 16. () pedido ae mandado de
segurança poderá ser renovado se a
decisão denegatória não lhe houver
a.preciado o mérito.

Art. 17. Os processos de mandado
ae seguranç:t terão prioridade sôbre
todos os atos judiciaIs, salvo habeas
corpus. Na instâncIa· superior deve
rão ser levados a julgamento na pri
meira sessão que se seguir à data em
que, feIta a distribuição, forem con
.clusos ao relator.

Parágrafo único. O prazo para a
conclusão não p(?derá exceder de vinte
e quatro horas; a contar da distri
buIção.

Art. 18. O direito de requerer
ma.ndado de segurança extinguir-se-á.
decorridos cento e vinte dias conta
dos da ciência, pela interessado; do
ato impugnado.

Art. 19. Aplieam-se ao processo do
mandado de segurança os arts. 88 a
94 do código do Processo Civil.

.\rt. 20. Revogam-se os dispositi
vos do Código do Processo Civil sôbre
o assunto e mais disposições em con
trário.

Art. 21. E:sta Lei entrará em vigor
na data. da sua publicação•.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro· de
lSSl: 130.° da Independência e 63.0 da
República.

GE'rULIO VARGAS. .
Francisco Negráo 4e Lima

PROJETO DE LEI N21.612, DE 1996
(Do st\. Romel Anízío)

Revoga o artigo 7S da Lei n9 9.100 J de 29 de setembro de

1995, que "estabelece normas para a realização das ele!
cões municipais de 3 de outubro de 1996 e dá outras pr~

vidências" .

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 201, DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l°. É revogado o art. 75 da Lei 9.100, de 1995.

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

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

JUSTIFICAÇÃO

O Código Eleitoral (Lei nO 4.737/65), com força de Lei
Complementar, estabelece que o alistamento se faz mediante qualificação e
inscrição do eleitor, que apresentará um requerimento em cartório, instruindo
o pedido com um dos seguintes documentos: carteira de identidade, certidão de
quitação do serviço militar ou certidão de nascimento, que não tem fotografia.

Por outro lado, a Lei n° 7.444/85, dispensou a fotografia no
processamento eletrônico do alistamento.

Sabe-se que uma grande massa de eleitores, que atingiram ou atingirão
16 (dezesseis anos) antes do dia 3 de outubro de 1996, não tem outro
documento além da certidão de nascimento c o título de cleitor, ambos scm
fotografia.

Em pequenos municípios,.a maioria da população (de baixa renda) não
possui recursos financciros sufic1l:ntes para aquisição de carteira de identidade
e respectivas fotografias, acrescentando-se ao fato de todos serem conhecidos
entre si.

Os estados não se encontram aparelhados para a emissão de grande
número de carteiras de identidade até o pleito de 03 de outubro do corrente
ano, assim, milhares de eleitores, com o dever ou com o direito de votar (Art _
14, § 1° da Constituição Federal) estarão afastados do próximo pleito,
exatamente por falta de um documento "com fotografia".

Sala das Sessões, em 07 de março de 1996

Peputado ROMEL ANízlO
PPB-MG

"LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDl"

República Federativa do Brasil

CONSTITUIÇÃO
TiTuLoU

Dos Dnwros E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

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

CAPlnJI.o IV

Dos DIREITOS PoLtncos

Art. 14. A soberaniapopular serí"exereida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e sc;creto, alIIl valor igual pala todos, e, DOS termos da lei, mediante:
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I - plebiscito;
II - referendo;
m- iniciativa popular.

§ 1Q O alistamento eleitoral e o voto silo:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:
a) os analfabetos;

b) OS maiores de setenta anos;
c) os maiores de dczcsscis e menores de dezoito anos............................................................................................

, Estadual, Distrital, ou de Vereador, terá assegurado o registro do
candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que esteja filiado
na data do convenção prevista no parágraJo anterior,
independentemente de nova escolha, sendo-lheJacultado optar pelo
número com que concorreu na eleição imediatamente anterior,
caso o pariido mantenha o número atribuido à sua legenda no
mesmo pleito. "

Art. 2' ésta lei entra em vigor na data de sua publicaçi1ó.

l.....
Art. 3° Revogam-se as disposiç/Jes em contrário.

............................................................................
JUSTIFICATIVA

LEI N!! 9.100, DE 29 DE SETEMBRO DE 1995

EstabeleCe normas para a
realização das eleições munici
pais de 3 de outubro de 1996 e
dá outras providências.

O projeto visa a garantir aos candidatos que estiverem no exercício
de mandato de Deputado Federnl, Estadual, Distrital, e de Vereador O registro da
candidatura ao mesmo cargo;'\Úldependentemente de nova escolha pelas
convenções partidárias, e com o direito de optarem pelo número com que
disputaram o pleito imediatamente anterior.

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

DISPOSIÇÕES FINAIS
......................................................................................................

O critério tem sido tradicionalmente adotado entre nós, porém por
força de leis temporárias, que disciplÚlam cada eleição. A Lei 8.713, de 30.09.93,
que regulou o pleito de 1994, por exemplo, continha comando semelhante no § l°
de seu art. 8°, verbis:

Art 75. Na votação, quando admitido penetrar no recinto da'
Mesa, o eleitor apresentará seu tftulo, acompanhado de documento públi
co em que conste sua fotografia, os quais poderão ser examinados por fis
cal ou delegado de partido, entregando, no mesmo ato, a senha.

"Aos que, na data de publicação desta lei, forem detentores de
mandato de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, é assegurado o
registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que
estejam filiados na data da convenção, independentemente de sua
escolha nesta, salvo deliberação em conlIário do órgão de direção
nacional do partido".

LEI N" 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

A proposição destina-se apenas a transferir a norma para o Código
Eleitoral, a fim de dar-llie caráter permanente e assegurar sua prevalência em
todas as eleições para as Casas legislativas, Úldistintamente.

DE 1996 .

! ?/'i G/Z é'.?I
~_., .. , c:::::=7

DEPUTADO REGlS ~E OLIVEIRA

SALA DAS SESSÕES, EM'!' DE
(Texto consolidado)

Institui o Código Eleitoral.- ~ .
...........................................................................................................

"LEGISLAÇÃO CITAOA ANEXAOA ~ELA
COORCENAÇÃO CE ES'TlJCCS LEGISLAnvOS.c.OI •

LEI N' 7.444, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985
Código Eleitoral

DIJp4e IObce • Implantaçio do p.....-nlo._ d. dadoo DO aII5tameDIo
.leItoraI •• rnIsio do .leItondo • cJj outras pmYld.!Ddu.

LEI N" 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

(Texto consolidado)

IDltitu) o Códlco Eleitoral.

PROJETO D~LEI N~ 1.613, DE 1996
(Do Sr. Regis de Oliveira) o Presidenle da República:

Faço saber que sanciono a secuinte Lei. aprovada pelo Congresso Nacional.
nos termos do art. 4'. "'PUl. do AIO Institucional de 9 de abril de 1964:

Acrescenta parágrafo ao artigo 100 da Lei n9 4 .. 737, de 15
de julho de 1965, que "institui o Código Eleitoral".

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

PARTE QUARTA
DAS ELEIÇÕES

TiTuLO I
Do Sisr<mJJ Eteiroro!

O COllgresso Nacional decreta:

Art. 1° Acrescente-se um parágrafo 3° ao art. 100 da Lei nO 4.737, de
15 de julho de 1965 (Código Eleitornl), renumerando-se o atual e os
subsequentes, com a seguinte redação:

''Art. 100 .

j 3° Salvo deliberação em contrário da direção nacional
do pariido, o candidato detentor de mandato de Deputado Federal,

CAPíTULO I
Do Regisrro dOI Candidtuol

..............................................................- .
Art. 100. Nu e1eiçóes realizadu pelo sistema proporcional, o Tribunal Superior

EleitOral, até 6 (seis) me... antes do pleito, reservari para cada partido. por sorteio,
em sessio realizada com a presença dos Oelepdos de partido, uma série de números
• partir de 100 (cem). !li

t I' A sesdo a que se refere o <OpUl desle artigo ser" anunciada aos partidol
com anlcced<!ncia mínima de 5 (ciaco) dias.

t 2' As ConvellÇÕeS partidáriu para escolha dos candidatos sortearia. por sua
vez, em cada Estado e Município, os números que devam corresponder a cada candi·
dato.
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I l' Nu eleiç6es para Deputado Federal, se o número de partidos nio for
superior a 9 (nove);a cada um corresponderi obriptoriamente uma centena, devendo·
a numençio doa candidatos ser sorteada a partir da unidade, para que ao primeiro
candidato do primeiro partido corresponda o número 101 (cento e um), ao do segundo
partido, 201 (duzelltOle um), e uaim sucesaivamente.

I'" Concorrendo 10 (dez) ou mais partidos, a cada um corresponde~ uma
centena a partir de 1.101 (um mü cento e um), de maneira que a tndos os candldat..
",jam atribuídos sempre <4 (quatro) algarismO!', suprimindo-se a numera~ ~~espon.
dente i série 2.001 (dois mil e um) a 2.100 (dois mil e cemll para relnlClá·la em
2.101 (dois mil cento e um), a panir do ~cimo partido..................................................................................': ......................................................................................................................

LEI N° 8.713, DE 30 DE SETEMBRO DE 1993

Estabelece normaspara as eleições
de 3 de outubro de 1994.

O Presidente da República,
Faço saber qu,e o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a

seguinte Lei:
....................................................................................................

DO REGISTRO DE CANDIDATOS
.........................................................................................................

Art. 8° A escolha dos candidatos pelos partidos e a delibemção
sobrecoligações deverão ser feitas no período de 2 de abril a 31 de maio
de 1994, lavrando·se a respectiva ata em livro aberto e rubricado pela
Justiça Eleitoral, podendo ser utilizados os já existentes.

§ 10 Aos que, na data de publicação desta Lei, forem detentores
de mandato de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, é assegurado o
re~trode candidaturas parao mesmo cargo pelo partido aque estejam
filiadosnadatadaconvençlio, independentementede suaescolhanesta,
salvo de~õeração emcontrário do órgão de direção nacional do partido.
.. § 2. Para.os fins do disposto no art. lO, não será computado no

limite~ definido o mimem de candidatos da coligação ou partido que.
na condiçlio do padgrafo anterior, superar um terço dos lugares a
preencher.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.•:::::::..:.•:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PROJETO DE LEI N.!!. 1.614, DE 1996.
(Do Sr. Regis de Oliveira)

Dá nova redação aos artigos 43 e 44 da Lei nQ 6.015, de 31

de dezembro de 1973, que "dispõe sobre os Registro·s· "Púb1.!
cos e dá outras providências".

(li. COMISSÃO DE CONSTITUI CÃO E JUSTI CA E DE REDACM _ ART.

24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os arts. 43, caput, e 44 da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro
de 1973 (Lei de Registros Públicos) passam a vigorar com o seguinte texto:

·"Art. 43. Os livros de proclámas serlio escriturados cronologicamente
com o resumo do que constar dos editais recebidos de outras serventias, todos
assinados pelo oficial.

Art. 44. O registro do edital de C8SlIIIICnto a que se ~cte o vtigo
anterior, conterá todas as indicações quanto à época de publicaçjib e os
documentos apresentados."

JUSTIFICATIVA

A supressão da escrituração e registro dos editais de proclamas no
Livro D, relativos a casamentos processados e realizados na própria serventia, se
justifica por sua absoluta inutilidade.

É que, no procedimento de habilitação prévia para casamento, que fica
arquivado na serventia em ordem sequencial numérica do registro do tcnno de

casamento no livro próprio (livro B), junta.se uma cópia do edital de proclamas,
que é publicado pela imprensa, onde hOllVer, e afixado no lugar público de
costume durante quinze (15) dias (art. 181, do Código Civil).

Assim, torna-se desnecessário o registro daquele ato em livro próprio
(livro D), mesmo porque a certidão de habilitação é expedida após o decllISo do
prazo legal de publicação, com base em elementos constantes dos autos da
própria habilitação de casamento.

O registro que se pretende abolir é, portanto, destituldo de qualquer
finalidade prática que o justifique, servindo apenas para avolumar o arquivo das
serventias de Registro Civil e onerar as partes com despesas inúteis.

Certidão do registro do edital, ao que se sabe, não é exigida para
finalidade alguma. Se porventura alguém precisar ou pretender obtê-la, será
expedida com base nos elementos constantes dos autos da habilitação prévia do
casamento.

Além disso, o Direito Português que inspiro tal registro, de hà muito o
aboliu.

SALA DAS SESSOES, EM (lJ~E -tu.~ DE 1996

~RÉ~_
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃODEESTUDOSLEGffiLAnvO~eD~

LEI N? 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 (*)

DispO« sobre os Registros Públicos ~ dá outras providilncias•
..............................................................................................

TiTULO 11

DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

.............................................................................................."
CAPITULO 11

DA ESCRITURAÇÃO E ORDEM DO SERViÇO

Art. 33. Haverá, em cada cartório, os seguintes livros, todos com 300 (trezentas)
folh.. cada um:

I - tiAn - de registro de nucimento;
11 - "B" - de registro de casamento;

111 - uB Auxiliarlt - de registro de casamento religioso para efeitos civis;
IV - IIC" - de registro de óbitos;
V - uC Auxiliar" - de registro de natimono5;
VI - IID" - de registro de proclama.

Parágrafo ÚRico. No Canório do I? OfIcio ou da I: subdivisio judiciária, em ca
da comarca, haveri OUlro livro para inscrição dos demais aIos relativos ao estado civil,

designado sob a letra JEU, com 150 (cento e cinqüenta) folhas, podendo o juiz compe·

tente, nas comarcas d.e. g~n.de, ~5JVj~~fO' ..a~t.ari~r o seud~~?~~ ~Ia natu·
reza dos atos que nele dev~ s~r reilstr~âos, e~ livros espeCl~. -: . _..

An.34. <> oriciJiu~t~á~ a cada:um dos 1i~os, índice àlrabltÍcÔ do~ aisef1t~ "I.}. ,I

vrados pelo~ nomes das pessoas a quem se referirem.

Parágrafo único. O índice alfabético poderá, a critério do oficial, sef organizado
pelo sistema de fichas, desde que preencham estas os requisitos de segurança, comodi·
dade e pronta busca.

Art. 35. A escriluração será feita seguidamente, em ordem cronolóKica dó déi:lara·
çOes, sem abreviaturas, nem algarismos; no fim de cada assento e antes da subscrição
e das assinaturas, seria ressalvadas as emendas, entrelinhas ou outras circunstincias
que puderem ocasionar dúvidas. Entre um assento c outrQ, s,eri traçada u:ml, linha de
intervalo, tendo cada um o seu número de ordem.
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Art. 36. Os livros de registro serão divididos em três partes, sendo na da esquer
da lançado o numero de ordem c na central o assento, ficando na da direita espaço
para as notas, averbações e retificações.

Art. 37. As partes, oU seus procuradores, bem como as testemunhas. auinarãOr'
os assentos. inserindo·se neles as declarações feitas" de acordo com a lei 011 ordenadas
por sentença. As procurações serão arquivadas, declarando-se no termo a data, o livro,
a folha c o ofício em que foram lavradas, quando constarem de instruq;lento ptiblic~..~

§ I? Se os declarantes. DUas testemunhas não puderem, Por qualquer circunst!n":.:
da, assinar, far·se·á declaração no assento, assinando a rogo outra pessoa c tomando..
se a impressão dactlloscópica da que não assinar. à margem do assento.

I 2~ As custas com o arquivamento das procurações ficarão a cargo dos interessados.

An. 38. Antes da assinatura dos usentos, serão es.tes lidos às partes e às testemu
nho, do que se fará mençio.

Art. 39. Tendo havido omissão ou erro, de modo que seja necessário fazer adição
ou emenda, estas serão fcitas antClj; da assinatura ou ainda em seguida~ mas antes de
outrO assento, sendo a ressalva novamentc por todos assinada.

Art. 40. Fora da retificação feita no ato, qualquer ourra só poderá ser efetuada
cm cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 109 a Jt2. '

Art. 41. Reputam-se incxistentes e sem efeitos jurídicos qüaitqüer emendas O!J, a.l
terações posteriores, não ressalvadas ou não lançadas na forma indicada nos arts. 39 e 40.

Art. 42. A. testemunha para os assentos de registro deve satisfazer às condiçõe;
exigidas pela lei civil, sendo admitido o parente, em qualquer grau, do registrando.

Parágrafo único. Quando a testemunha não for conhecida do oficial do registro,
deverá apresentar documento hábil da sua identidade, do qual se fará, no assento, ex·
pressa mençio.

Art. 43. Os livros de proclama~ serão escriturados cronologicamente com o resu
mo do que constar dos editais expedidos pelo próprio cartório, ou recebidos de outros,
todos 8S!'iÍnados pelo oficial.

Parágrafo uníco. As despesas de rlJblicat;áo do edital serão pagas pelo interessado.

Art. 44. O registro do edital de casamento conterá todas as indicações quanto à
época de publicação e aos documentos apresentados. abranllendo também o edital re.
metido por outro oficial processante.

Art. 45. A certidão relativa ao nascimento de filho legitimado por subseqüente
matrimõnio deverá ser fornecida sem o teor da declaraçio ou averbação a esse respei
to, como se fosse legítimo; na certidão de casamento também será omitida a referência
àquele filho, salvo. havendo, em qualquer dos casos, determinaçio judicial, deferida
em favor de quem demonstre legítimo interesse em obt!-Ia.

v - certldIo do ólllIo do cODjup r-. de 0IIlIIeçi0 do__
ou do rqisuo de__ do divón:io.

• J.- r,..,....., .........".lAIlI!'-JlS..lI........,m.
Parilnfo ÚDiCO. Se aIIUIII doo~ _ raIdido • DIIior porte do 1l1li

mo mo em oatro _.-.ri _ do que o doiaau ..im~pera
euar, ou de que C8M)Q o e:xisteIIta..

·~~.:....~,;::. ~=::::,-=:.m. 41. ~.:I;::~.:;
úi", ..tJlJ•• JI .........Jm.·JHtir.~.~..,......,~ ................. o.m..
tc!1J.....a.jMIIlIa./'u. ~"..,,4J2..,• ....-p.,""- UI": J.j4Z..1.JIM'I" .1"1. IM,,' 1.Jfl• • 21.~. IM, ,...........,.DImN,..·
,JJZS• • 1 ,. 'úi,..·J.Jl1. _14.jfJM*IHI.",.Jf~.
"",.... Exwtetw'M_~

• !tJItn.~~ ,.,."",.........úl,..· .......' ..........',.-.,..,6.... ' ...........
• c~"-*twI.",.. M. DI. 11/.-.4".
• Lft.~.OWpChll.'" ~./"".
-c...,..,..-.VS.HI.
·A,..,....II!/./Jt..JJ ".,....,.·~..dII8ItirII••
......,.....O" lt__ IA """'*.u"..m.•J,.~.IN7•
•~.-.4... s... l.IiIl!J ,'.... I"" .... ,............-......_,.......

• 'YWIo... ..·"'.,••20.,....lI7I........-..~ ...~..........,,,,,.,..~
An. 111. Á vlola_ cIocummtoI.-..,.poloo~. ou-.,e

curadcxa. o oIIcioI do rePtto lavrará OI~ do_. lDOdialIlI -
quo • afllWá duraIItAII5 (quíDJ&)-._lu... oorooàvo do odi1lclo. oocIo li~
rcmOl-.••publicar4pe1a~oocIo.-(an.ln.perilrafOlllllCO).

, I! 5e, dooorrido _ pruo...... __qga opooIIeÜIl~. ~ lhe=- aIaUIII doo que do ofleio lhe _ dIcIanr. o oflclaI .. _ e:eu/lari
_ prICIDdaltII que _ ba1ll1lIadOI pera ..... damo llOI 3 (iria) ....- 

(1rL 192).
12! Se OI _ ... di-.~ do aqíIlro OYII. -

..- • _ ""blIcarIo OI <álWL

• 1A ".,..n ......",tm. ... 11. 14!•• "'"
• V' w.l.n.•Ul.I.n.

An. 112. O fIIioIro doo _ r..-iH DO caruIrIo do ol\ciaI, ...--,..
-.daDIIc>« _ corlicIIo • _ pedir. . .

. Parilnfo ÚDiCO. A. lIllOri<WIe CQIIIPIlCDle, IlIlYllldo uqIIlcia, podorá~
lIICII • pubIicaçio•.-que • lhe.--OI~ .,.;pIoI DO an. 110.

• úlrtf .."".J/......mJ, ... 4J, 44, 17••• 11 .....
• "ftIt ... lfJ.

~ ,u • • .. • .. • .. •• .. • ..•••••• ..•••• .............................................................................................................................................. ,

PROJETO DE LEI N~ 1.615, DE 1996
(Do Sr. Regis de Oliveira)

LEI N~ 3.071, DE 1~ DE JANEIRO DE J916 (*)

CddIIOC/Yi/.

Dá nova redação ao inciso 99 do artigo 54 Lei n9

de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre os

tros Públicos e dá outras providências".

6.015,

Regi2.

PARTE ESPECIAL

LIVRO I
Do DIIlUI"O DE FAMfuA

TtruLo I
DO CASAMENTO

- VIlII-. "6....• WII! ..tIIJ• • J/ ......... lf1J.......~
- Ai Ui,.."",..-/./It.. U 1111. ,.,...,...,......."."mil. CIfo
.....,..... 0-. Jtt'-W ".,.....úJlI!,,,, .1 1117•
• .,....., 4'6S!.""'IC!J II ..../f4I ............~.......

- YllItD«MeIl!.",••3I....",...""",................~,..........,......----.

CAPfnJtoI
DAS POUIALIDADIlS plEIJMINARES

An. 110. A. boIJiIkoçIo pora _ C__ o ollcial do tqiIltO cMl.

... d ... OI JIIUiÍIIl8~
1-c.tIdIo do idodI"" _ ~
n - dodanoçio do do __ • do ........ 1IuI doi_.

do _ paio,. rorao ..........
1II-1IItOriDçIo__ oolo"~ lrpI~ ou .... judi-eiaI_._ (.... 113. XI. 111. IH); .

-\'l1li-'171.'4.·.8.6-'

. IV - doc:IonçIo" dueI -. _ "" -..JIoo, __

leia c:oüIcI-k1I. anr-.. aâIIir.•! r_O, CI8I: OI iDibe de caw;
• vw. .... 14
• YIlII-. JIl.HI.CIIlIIe"'"

(As COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES; E DE CONSTITUIÇAo

E JUSTIÇA E DE REDAÇAo - ART. 24,11.)

o Congresso Nacional Decreta :

Art. 10 ])ê..se ao inciso 9" do art. 54 da Lei nO 6.015, de 31 de
dezembro de J973. a seguinte redação:

"Art. 54.

9") Os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas
testemunhas do assento, quando se tratar de parto ocorrido sem assistência
médica, em domicílio ou fora de unidade hospitalar ou casa de saúde."

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

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

JUSTIFICATIVA

As testemunhas instrumentárias do asserlto de registro de nascimento,
a exemplo do que já ocorre com os atos notariais e com o registro de óbito,
devem ser abolidas. -
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Com a implantação a nivel nacional da "DECLARAÇÃO DE
NASCIDO VIVO - DN", com base no Subsistema de Intormações sobre
Nascimentos (SINASC), que é preenchida em Unidade de Saúde nos casos de
partos ocorridos em hospitais e em estabelecimentos de saúde, criou-se condições
para a efetiva verificação da realidade do parto pelo Oficial do Registro Civil, o
que antes não acontecia, quando então o único elemento de que dispunha o oficial
para a lavratura do assento era a credibilidade das declarações de quem
comparecia na serventia para o registro.

As testemunhas instrumentárias, como o próprio nome indica, nada
atestam, simplesmentes assistem ou presenciam as declarações prestadas pelo
declarante, sem declarações são feitas perante oficial público, dotado de fé
pública, e agora com base na DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO - DN, não
há razão que justifique a necessidade de: tais testemunhas, exigidas pela
legislação vigente.

Quanto à identificação do declarante, é feita com a apresentação de
documento oficial de identidade, substituindo com reconhecida vantagem a
identificação testemunhal.

Em alguns Estados a presença dessas testemunhas foi dispensada
através de provimento da C. Corregedoria Geral da Justiça, valendo como
exemplos os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal.

Perdura, contudo, a exigência em relação aos registros de nascimento
cujos partos tenham ocorrido sem assistência médica ou em domicílio.

SALA DAS SESSÕES, EM0.lDE ~ DE 1996

""(--:::=;;?' -----~
õ"EPüTAOOREGIS DEi5I:íRA

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA peLA
COORDENAÇÃO OE esruoos LEGISLATlVOSoCeOI "

LEI N? 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 (*)

Dispõe sobre os Registros Públicos e dá outras providências.

TITULO 11
DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

.......... ~ __ 0 _ _ __ __ ,

CAPiTULO IV

DO NASCIMENTO

Art. 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a re
gistro (Vetado) no lugar em que tiver ocorrido o parto (Vetado), dentro do prazo de
15 (quinze) dias, ampliando-se até 3 (três) meses para os lugares distantes mais de 30
(trinta) quilômetros da sede do cartório.

§ I? Os índios, enquanto não integrados, não estão obrigados a inscrição do nas
cimento. Este poderá ser feito em livro próprio do órgão federal de assistência aos índios.

§ 2? Os menores de 21 (vinte e um) anos e maiores de t8 (dezoito) anos poderão,
pessoalmente e isentos de multa, requerer o registro de seu nascimento.

§ 3? É facultado aos nascidos anteriormente à obrigatoriedade do registro civil
requerer, isentos de multa, a inscrição de seu nascimento.

§ 4? Aos brasileiros nascidos no estrangeiro aplicar-..,..á o disposto neste artigo,
ressalvadas as prescriçõcs legais relativas aos consulados.

Art. 51. Os nascimentos ocorridos a bordo, quando não registrados nos trrmos
do art. 64, deverão ser declarados dentro de 5 (cinco) dias, a contar da chegada do na
vio ou aeronave ao local do destino, no respectivo cartório ou consulado.

Art. 52. São obrigados a fazer a declaração de nascimento:
I?) o pai;

2?) em falta ou impedimento do pai, a mãe, sendo neste caso o prazo para decla
ração prorropdo por 45 (quarenta e cinco) dias;

• Vide ProW/MIIIO""JjS. d~ JOdtjlll1to tk 1989. M1IJn,."lnrothj;lktrtJohllvidll!OffIdoctUlltftetllO.

3?) no impedimento de ambos, o parente mais próximo, sendo maior e achando
se presente;

4?) em falta ou impedimento do parente referido no número anterior, os adminis
tradores de hospitais ou os médicos e parteiras, que tiverem assistido o parto;

5?) pessoa idônea da casa em que ocorrer, sendo fora da residência da mãe;
6?) finalmente, as pessoas (Vetado) encarregadas da guarda do menor.
§ I? Quando o oficial tiver motivo para duvidar da declaração, poderá ir à casa

do recém·nascido verificar a sua existência, ou exigir atestação do médico ou parteira
que tiver assistido o parto. ou o testemunho de duas pessoas que não forem os pais e
tiverem visto o recém-nascido.

• Vide orl. 5.... I. da Constituiçio Fmero/ de 1988.

§ 2? Tratando-se de registro fora do prazo legal, O oficial, em caso de dúvida, po
derá requerer ao juiz as provi.dências que forem cabíveis para esclarecimento do fato.

• Vide tlr!. S.-, J. da COII~/iluJçioFftltrtll de 1918.

Art. 53. No caso de ter a criança nascido morta ou no de ter morrido na ocuiio
do parto, será, não obstante, feito o assento com os elementos que couberem e com
remissão ao do óbito.

§ I? No caso de ter a criança nascido morta, será o registro feito no livro "C Au·
xiliar", com os elementos que couberem.

§ 2? No caso de a criança morrer na ocasião do parto, tendo, entretanto, respira
do, serão feitos os dois assentos, o de nascimento e o de óbito, com os elementos cabí·
veis e com remissões reciprocas.

Art. 54. O assento do nascimento deverá conter:
I?) o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sendo possívet determi·

ná-Ia, ou aproximada;
2?) o sexo do registrando;

3?) o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido;
4?) o nome e O prenome, que forem postos à criança;
5?) a declaração de que nasceu morta, ou morreu no ato ou 1010 depois do parto;
6?) a or lem de filiação de outros irmios do mesmo prenome que existirem ou ti·

verem existido;
7?) os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissio dos pais, o lugar e cartório

onde se casaram, a idade da genitora, do registrando em anos completos, na ocasiio
do parto, e O domiCl1io ou a residência do casal;

• l'Im 7! com l'ftI.açrJo dtltmfi,,1Id1l pft« lAi ,,! 6.140, « 2' • 1fDWlfibro.d~ 1914.
• Vide IIrt$. ,!. I. f 227. f 6.., thI COIUIillljçio FftkNllh 1981.

8?) os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos;
9?) os nomes e prenomes, a profissio e a residência das duas testemunhas do assento.

PROJETO DE LEI N~ 1.616, DE 1996
(Do Sr. Marconi Perillo)

Dispõe sobre o exercício da soberania popular mediante p~~

biscito, referendo e iniciativa popular •

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 3.589, DE 1993)

O Congresso Nacional decreta:

Art.I O O exercicío da soberania popular mediante

plebiscito, referendo ou iniciativa popular. nos tcnnos do ar!. 14, illCisos I, TI

e m, da Constituição Federal, se rege· por esta lei e pelas normas

constitucionais em vigor.

Art. 20 Plebiscito é a consulta popular destinada a

decidir, antes de sua formulação legislativa, questõcs objeto da ação do Poder

Público, de cunho politico ou ínstitucional, que apresentem relevante

interesse nacional, estadual ou municipal.

§ 10 Não serão objeto de plebíscito propostas

que incorram nas vedações enunciadas no ar!. 60, § 4', da Constituiçio

Federal.
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§ 2° Realizado o plebiscito, fica a decisio do

Poder Público sobre a matéria, objeto da consulta, vinculada pelo resultado

§ 3° A consulta de tipo plebiscitário deve ser

feita sob forma de pergunta suscetivel de resposta simples, favorável ou

conrtária à proposição, ou que e"presse a abstenção com respeito a esta.

Arl 3° A .convoc:açio de plebiscito, ato de

c:ompet!ncia exclusiva do Congresso Nacional, nos termos do In. 49, XV, da

Coastituiçio Federal, far·se-á pela aprovaçio de decreto legislativo, cuja

pÍ'oposta pode ser:

I· do Presidente da República;

n-de qualquer rlÍembro ou comissio do Poder i;4íJIatiYo;. .. ~ . .

m-de ciiladlo5, nos ter1nOS cio In. 8" desta lei.

, Àrt.'.o A popuIaçio a' COIIIU1tar no plebiscito é a

diretamente interessada na matéria objeto da decisio, conforme o a1caDcc

desta, nacional, 1imitado a uma, ou mais de uma, Unidade da FederaçIo ou

Municipio, ou restrito lo pule de Unidade da FedenIçio ou de Município.

Parágrafo único. Em cada p1ebücito será COlIlIu1tado

o e\eitot'&do tcgularmente inscrito na circunscriçio ou cirçunscriçlles

eleitorais que abnnjl.ffi a popuIaçio diretamente interessada na matéria.

Art. 5° O referendo é a consulta popular, autorizada

pelo Congresso Nacional, nas matérias de interesse nacional. ou pelo Poder

Legislativo nas Unidades da Federação e Municipios, nas matérias de

interesse estadual e municipal, respectivamente, destinada a ouvir o

eleitorado sobre proposições legislativas, inclusive matéria constitucional,

antes de encaminhadas à sanção,

§ 1° Não serão objeto de referendo as matérias a que

se refere o an. 2°, § 1°, bem como as proposiçõcs legislativas urgentes, as de

iniciativa privativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal

Federal, dos Tribunais Superiores ou do Procurador-Geral da República.

§ 2° O resultado do referendo vincula a posterior

atuação do Poder Legislativo que o autoriza

Art, 6° Autorízar-se-á o referendo, relativo a emenda

constitucional ou emenda à lei orgânica municipal, nO te"to da respectiva

proposta, e o relativo a proposiçõcs legislativas em geral. mediante decreto

legislativo aprovado antes da entrada em vigor do respectivo ato normativo.

Art. 7" Uma vez collVDCldo o plebiscito OU autorizado

11 referendo, cabem à Justiça Eleitoral as providências pua sua cxceuçio.

Arl 8" A iniciativa popular poderá ler excn:ida com

.rapeito a leis federais, estadU&isc mllllicipm.

§1° O projeto de lei federal de iniciativa popuIar

deverà ser subscrito por, no minimo, um por cento do eleitorado lJ&Cioual,

distribuido por pelo menos cinco Estados, com nio menos de tr!s décimos

por cento dos eleitores de cada um deles.

§2" O excn:icio da iniciativa popular no imbito

estadual far-se-á nos termos de lei estadual.

§3° O excrcicio da iniciativa popular em projetos de

lei de interesse municipal ou infta-municipal dar-se-à mediante apresentaçio,

à Cinwa de Vereadores respectiva, de projeto subscrito por cinco por cento

ou mais do eleitorado do municipio, cidade ou bairros interessados na

lcgislaçio.

Ar!. 9" Revogam-se as disposiÇÕC5 em cootrário.

JUSTIFICAÇÃO

A democracia, nas modernas sociedades de massa, que

apresentam gigantescos eleitorados e enfrentam enorme complexidade de

assuntos na pauta decisória, e"crce-se predominantemente sob a forma de

democracia representativa. Nesse regime, em intervalos regulares, a

popolaçio é convocada a eleger seus representantes, a quem é delegado o

poder de deliberar sobre os assuntos de imcresse da coletividade. O controle

sobre esses representantes se dá por ocasião de novas eleiçõcs. Nestas, o

eleitor pode premiar os que julga terem-no represeotado bem,

reconduzindo-os aos cargos legislativos e e"ecutivos, como também pode

punir. pela não reeleição, os que se mostraram menos dignos de sua

confiança,

Contudo. mesmo sob a fom.. representativa, é possivel

vivificar a prática democrática recorrendo. de mndo maIs direto. á população,

que C, na teona democrática: o titular da sobcrama, InsutUlOS como o do

.c:baDuldo voto distrital, adotado na Inglaterra e Estados Unidos, dIo ao

mandato do deputado cuàcter de m!Jl!!atp imperatjvo. 'Nesses púaca, o

deputado é constantemente chamado a prestar contas de seu desempaJbo

:congressual perante a popuIaçIo do disIrito que o clegeu. A concspllllll!llcia

enviada ao deputado é, em~ JmJÍtO grande,. cvideDciaDdo a pmcaça de

um eleitorado alerta e rcivindicarlvo. E o mandato, nos Estados Unidos, é

curto, dois anos. Assim, submete o rcprcscntante a um fteqücDte teste das

wnas. A prática do referendo é também usual nos Estados Unidos.

No Brasil, a COnstituiçio Fcdcra1 de 1988 dispôs JOlxe

algumas instituiÇÕC5 que permitem combinar a democracia leprescnutiva

com elementos de democracia direta, abrindo-nos a perspectiva de um
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modelo misto, de democracia semidircta. O lItigo 14, incisos I,n.m. da

Constituição Federal, dispõe que

"A soberania popular selá exercida pelo sufrágio

UDivenal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos

termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

n- referendo:

m-iniciativa popular."

Todavia. ainda falta satisfazer a condição expressa no lItigo

pela expressão "nos termos da lei" para que esses institutos entrem em

operação e o potencial de uma democracia semidireta seja devidamente

captado. Eis a razão do presente projeto de lei.

O projeto procura definir e diferençar~ e~

pois isto não foi feito pela Constituição. A literatura sobre o assunto longe

esti de esclarecedora. Dos textos consultados, o que melhor nos puece

enfrentar o problema é o de José Afonso da Silva, no Curso de Direito

Constitucional Positivo e nele nos baseamos para as definições dos artigos 2"

e S" do projeto. O plebiscito e o referendo são ambos formas de consulta

popolar. aquele visando a decidir previamente uma questão política ou

institucional, antes de sua formulação legislativa, este versando sobre

aprovação de textos de projeto de lei ou de emenda constitucional já

aprovados, antes de sua sanção.

A compet!ncia pam convocar plebiscitos c allMiZll

referendos sobre matéria de interesse nacional é do Congresso NE.4hna1

(Constituiç!o Federal. art. 49. XV). PllI1l assuntos de interesse dos EsDo/"" c

Municipios. os respectivos Poderes Legislativos ~onvocam os plebiscitos e

autorizam os referendos.

No tocante a iniciativa popular, o projeto procura

delimitar~lhe a aplicação tanto no nível federal quanto no estadual e no

municipal.

Estamos convencidos de que, aprovado este projeto,

estaremos dando um passo importante para estabelecer no Pais wn regímc

democrático dotado de maior teor panicipativo e, portanto, m3Js consentlneo

com os ideais da soberania popular.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA ~!LA

COORDENAÇÃO OE I!STtJCDS LEGISLATlVOS-C.DI "

CONSTITUIÇÃO'
REPúBLlCA rEDr.RATIvlJ. TJO BRASJL

1988... .. ~ ~ .;: .

TITuLo 11
Dos Dnu:rros E GARANTIAs FUNDAMENTAIS

................- __ ~ _ ~ _ - ..
CAPlTuLoIV

Dos DIREITOS POLÍTIcos

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto esecreto, com valor igual para todos, e, tIOS termos da lei, mediante:

I - plebiscito;
II - referendo;
m- iniciativa popular.

...........................................- _-_ - _ _ .
TITuLo IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPtruLoI

Do PODER LEGISLATIVO
.' ~.-_ _ -._.-._ - -------- ~.._ .- .

SEç,joll

DASATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

xv- autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indigenas, a exploração e o aproveitm1ento

de recursos Iúdricos e a pesqnisa e lavra de riquezas minerais;

SEÇAÕVIlI

Do PROCESSO LroISLA:rIVO

......... _ _ ~ - -- __ - ~

SUBSEÇÃOll

DA EMENDA...i COMmTUIç,jo

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I -deum terço, no míDimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou

do Senado Federal;
II - do Presidente da República;

m- de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ 1° A Constituição Dão poderá ser emendada na vigência de interven
ção federal, de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir: .

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
m- a separação dos Poderes;
IV - os direitos ~'Wmmtias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitad?o ou havida por
prejudicada Mo pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

......................_- __ ..- - .

PROJETO DE LEI N~ 1.619, DE 1996
(Do Sr. Herculano Anghinetti)

Cria o Programa Especial de ~rédito para bancários des~

pregados •
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(As COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMeRCIO; E DE F!

NANÇAS E TRIBI]l'AÇAO; E DE CONSTITUlçAO E JUSTIÇA E DE ~

DAçA0 (ART. 54) - ART. 24,11.

o Congresso NIlCiOlll1 &:ema:

Art. 1° É criado o Programa Especial de Crédito paa be.ncários

1'IlIágrafo único - Podem ser beneficiários do Programa Especial

de Cr6dito os baidrios que fotam demitidos a partir do ano ele 1995.
Art. 2" O Programa Especial de Crédito destina_ ao

flDaDciamento de máquinu, equipmnentos, utensllios e capital de giro paa que o
bcncfi<:iário possa estabelecer-ae comcn:il1mcntc.

Art. 3° Os RCUI!OS do Programa Especial de Cr6dito sio

provenientes de 5% (ciDco por cento) do valor total dos recolhimentos compulsórios

efetuados pelas instituições financeiras ao Banco Central do Bruil.

Puqrafo único - Os recllJJOS mcncillllldos neste artigo scrIo

lJaDsferidos ao Banco do Brasil S. A., que é o órgIo gestor do Programa.

Art. 4° Sobre os financiamentos do Progmna Especial ele Cr6dito

iDcidirlo encargos financeiros até o limite da taxa ele juros de longo pram (TJLP).

Art. 5° O pram de financiamento llCIá ele 5 (ciDco) anos, sendo 2

(dois) ele car!ncia.

Art. 6° Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de 60 (sessenta) dias de sua publicaç!o.

Art. 7" Esta lei entra em vigor na data ele sua publicaç!o.

Art. 8" Revogam-se as disposições em contIário.

JUSTIFICAÇÃO

O Sistema Financeiro Nacional está passando por um processo de

ajustamento ao novo ambiente CCOIIÔIIlÍco, caracterizado pela reduçIo das taxas de

inflaçIo. Este ajustamento implica dimiouiçlo do sistema bancário, em termos do número
de instituições e de postos de atendimento.

Em conseq..encia, o desemprego 110 lICtor tem-se expandido

coosideravelmente. Durante o ano de 1995, mais de 55.000 bancários perderam llCUS

postos de trW\ho. Para este ano, as previsões indicam que o número de novos
desempregados poderá atingir a 100.000 bacúios. Este contingente nIo tem perspectiva
de absorçIo por outros setores da economia.

Por outro lado, o Governo criou, através ele Medida ProviJória, o

programa de financiamento paa a incorponçIo e fusIo de bancos comen:iais. Promoveu

também a n:oegociaçlo da divida dos produtores rurais e a diIaIaçIo de pram paa as

microempresas quitarem seus débitos. Entretanto, nIo tomou nenhuma iniciativa paa
ampaar o grande contingente de blncários desempregados.

Para preencher a lacuna acima, recstabclccendo a justiça, estamos

propondo a criaçlo do Programa Especial de Crédito paa possibilitar que os blncários
desempregados a partir ele 1995 desenvolvam negócios próprios. A execuçIo do Programa
nIo irá onerar o Tesouro Nacional, pois prevemos a utiIizaçio dos recolhimentos

compulsórios junto ao Banco Central.

Desta fonna, contamos com o apoio dos nobRs Colesas paa a

aprovaçlo de llOS5& proposta.

SI1a das Sessões, e~ 'I..de ~de 1996.

PROJETO DE LEI N!! 1.620, DE 1996
(Do Sr. Paes Landim)

Altera a Lei n9 6.088, de 16 de julho de 1974, que "dispõe

sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do

São Francisco - CODEVASF - e dá outras providências".

lAs COMISSOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; E DE

CONSTITUIÇ1\O E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54) - ART.24,II.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A Lei n° 6.088, de 16 de julho de 1974, passa a vigorar com as
seguintes alteraçõcs:

"Art. 2° A CODEVASF terá sede e foro 110 Di5tIito
Federal e atuação no Vale do Rio São.Francisco e no Vl1e do Rio
Parnaiba, nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Babia, Minas
Gemis, Goiás, Distrito Federal. Piauí e MaranhIo, podendo instalar e
manter, no Pais, órgãos e setores de opelllÇio e representação."

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

"Ar!. 4° A CODEVASF tem por finalidade o
aproveitamento para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, dos
recursos de água e solo do Vale do São Francisco e do Vale do Parnaíba,
diIctarnente ou por intennédio de entidades públicas e privadas
promovendo o desenvolvimento integrado das áreas prioritárias e a
implantação de distritos agroindustriais ou executaI diretamente ou

mediante contratação. obras de infra-estrutum paniculannente de
captação de águas para fins de irrigação de construção de canais
primários ou secundários e também obras de saneamento básico,
eletrificação e transpones, conforme Plano Diretor. em anículação com
os órgãos federais competentes.

"Art. 9° ..

lI! - elaborar, em colaboração com os demais órgãos
publicos federais. l:staduais ou muni.cipais q~e atuam na área. os planos
anual> e plurianuais de desenvolvImento tntegrado do Vale do São
Francisco e do Vale do Parnaiba. indicando desde logo os programas e
projetos prioritários. com relação ás atividades previstas na presente Lei:

An 2· Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

JUSTIFICAÇÃO

Seria acaciano repetir o extraordinário desempenho da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF.

No entanto, os equivocos com que foram conduzi~os os trabalhos do
Governo anterior sobre a chamada transposição do Rio São FranciSCO, em relação aos
estudos das bacias hidrográficas do Brasil, me levaram a elaborar o presente Projeto de
Lei, até porque as bacias dos rios São Francisco, A!a?~a, Tocantins e P""!"iba são as
que mais se aproximam, merecendo estudos CruClalS.~ o d::senvolVlmento das
regiõcs onde se inserem. Coincidentemente, nessas baCIas hidrografic",: se ~ontra o
cerrado, o chamado "cerrado setentrional", a última e poderosa fronteIra agncola do
Brasil.

Por outro lado, a vizinhança da Bacia do Rio São Francisco com o Es~
do Piauí edas mais acentuadas. Para exemplificar, basta dizer que o sudoeste do Piaw
faz divisa com a Bahia, estando ligados os municipios de Corrente e Pamsguá(Pl) com

Santa Rita de CãsSla (BA); de Avelino Lopes (PI) com Buritis (BA); de CurimatáiPI)
com MansidãolBA); e de Cristalândia(Pl) com Formosa do Rio Preto(BA). No sudeste
do meu Estado, cabe realçar os seguintes municipios, também divisa com municípios
baianos: Caracol, Anisio de Abreu, Várzea Branca e Fanura(PI), com Campo Alegre de
Lourdes(BA): Dirceu Arcoverde(PI) com Remanso(BA); e Dom Inocêncio(PI) com
Casa NovatBA).

Por sua vez, no Estado de Pernambuco e larga a fronteira com o Piauí,
salientando-se a ligação de Paulistana(Pl) com Afrânio(PE), em direção a Petrolina,
onde a CODEVASF tem sua atuação mais destacada.

Finalmentc, ,ale salientar que o Vale do Rio Parnaiba, com seus
1.200km - abandonado pelo Poder Público nos últimos anos -, merece, pela sua
imponância, wna atenção especial do Governo Federal.

O Projeto de Lei que ora submeto à apreciação do Congresso Nacional
não ocasionarã aumento de despesas para o Governo Federal, inexistindo, ponanto,
impedimento constitucional. haja vista que o mesmo se baseia na atual estrutura da
CODEVASF
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A importância deste projeto é de tal magnitude que abrangerá - a titulo
de exemplo - todo o Vale do Rio Gurguéia, o grande afluente do Rio Parnaiba, o qual
ficará sob a futura proteção da CODEVASF.

Sala das Sessões, em .t.: de " .. c c c' de 1996.

-[ "I i - I .v..l -y r «( l ·lC( ü· <---......

Deputado Paes Landim
(pFLPI)

-I.EGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ES'TUOOS LEGISLATlVOS-CeDI -

LEI N.o 6.088 - DE 16 DE JULHO
DE 1974

Dtspõe sobre a criaç40 da Companhia
de Desenvolvimento do Vale 'ia Sfio
Francisco - CODEVASF - e dá
outras providhzcias.

O Presidente da ReJ]11.bllca
Faço saber que o Congresso I'lar.to·

nal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1° Fica o Poder ExecutIVO al1
torizado a criar, nos termos do Ar
tigo 5.°. inciso II. do Decreto-lei nú-

mero 200, de 25 de fevereIro de '1167.
e do Art. 5.° do Decreto-lei n.O 900,
de 29 de setembro de 1969, a Compa
nhia de Desenvolvimento do \7ale do
São Francisco - CODEVASF, como
empresa pdbllca vinculada ao Mlnb.
tério do Interior.

. Art. 2° A CODE:VASF terá sede e
foro no Distrito Federal e atuação
no Vale do Rio São Francisco no!!

Estados de Pernambuco, AlagaM, Ser
gipe, Bahia, Minas Gerais, Goi6.s e
Distrito Federal, podendo mstaJar e
manter, no Pais, órgãos e setores de
operação e apresentação.

Art. 3° A CODEVASF sera regida.
por esta Lei, pelos Estatutos a sarem
aprovados por decreto, no prazo de
noventa dias da data da publicação
desta Lei, e pelas normas de direito
aplicáveis.

Art. 4° A CODEVASF tem por fi
nalidade o aprovei'l;amento, para iins
agricolas, agropecuários e agro-im,ius
triais, dos recursos de água e solo do
Vale do São Francisco, diretamente
ou por intermédio de entidades pú
blicas e privadas, promovendo. o de
senvolvimento integrado de áreas prI
oritárias e a implantação de distri
tos agro-industriais e agropecuarios,
podendo, para esse efeito, coordellar
ou executar, diretamente ou medla.n
te contratação, obras de infraestrutu
ra, particularmente de captação de
águas para fins de irrigação, de cons
trução de canais primários ou "e
cundários, e também obras de sanea
mento básico, eletrificação e Lrans
portes, conforme Plano Diretor, em
articulação com os órgãos fedenis
competentes.

§ 1° Na elaboração de seus progra
mas e projetos e no exercício de sua
atuação nas áreas coincidentes cora
a SUDENE, os dois órgãos atuarão
coordenadamente, a fim de garantir
a unidade de orientação da lJOlitica
econômica e eficiência, dos inv~ti

mentos públicos e privados, orlU.ados
de incentivos fiscais.

§ 2.° No exercício de s:tas atribui
ções, poderá a CODEVASF atua.r, por
delegação dos órgãos competent~,

como Agente do Poder Público, ..le
sempenhando funções de admimstra
ção e fiscalização do uso racional dos
recursos de água e solo.

Art. 5° A CODEVASF será a:lmi
nistrada por um Presidente e 3 (três>
Diretores nomeados pelo Presidente
da República.

Parágrafo único. A CODEVASF
terá um Conselho, cujas atribulções
serão definidas nos Estatutos e que
incluirá representantes dos Mimóté
rios da Agricultura, das Minas e Ener
gia, dos Transportes e da Secretalia
de Planejamento.

Art. 6° O capital da CODEVASF
será de Cr$ 300.000.000,00 (trezm
tos milhões de cruzeiros), a set in
tegralizado:

a) parte pela incorporação, a
CODEVASF, de bens móveis, imõ'IIeis
e instalações da Superintendêncicl. do
Vale do São Francisco - SUVALE,
da Superintendência do Desenv<llvi
mento do Nordeste - SUDENE e do
Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas - DNOCS, que lhe
forem transferidos por força cio Ar
tigo 16 desta Lei;

b) o restante por subscrição, pelo
Tesouro Nacional, nos exercícios àe
1974, 1975 e 1976.

§ 1° O capital da CODEVASF po_
derá ser aumentado por ato ao Po
der Executivo, mediante a incortlQra
ção de reservas, pela reinversão de
lucros e reavaliação do ativo ou por
acréscimo de capital da União.

§ 2° Poderão participar dos aumen
tos de capital pessoas jurídicas de dt
reito público interno, inclusive enti
dades da Administração Federal In
direta, observado o dísposto no artigo
5.° do Decreto-lei n.O 900, de 29 de se
tembro de 1969.

Art. 7° O Poder Executivo é autori
zado a abrir o crédito especial de •••
Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhoa:. de
cruzeiros), para atender, no corrente
exercício, a subscrição parcial do ca
pital da CODEVASF.

Parágrafq único. A despesa autori
zada neste artigo será coberta medi
ante cancelamento de dotação ?rça
mentária.

Art. 8° Constituirá receita da Em
presa o produto da cobrança da uti
lização da água e da retribuição pela.
prestação de serviços.
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Art. 91' Para a realização dos seus
objetivos, poderá a CODEVASF:

I - estimular e orientar a. inicia.ti
va privada, promover a organização
e participar do capital de empresas
de produção, beneficiamento e indus
trialização de produli05 primários;

II - promover e divulgar, junto a
entidades públicas e privadas, infor
mações sobre recursos naturais e
condições sociais, infraestruturais e
econômicas, visando à realização de
empreendimentos no Vale do São
Francisco;

m - elaborar, em colaboração com
os demais órgãos públicos federais, es
taduais ou municipaIS, que atuam na
área, os planos anuais e plurianuais
de desenvolvimento integrado do Vale
do São FrancISCO, indicando desde
logo os programas e projetos prioritã;.
rios, com relação às atividades .pre
vistas na presente Lei;

IV - projetar, construir e operar
obras e estruturas de barragem, cana
lização, bombeamento, adução e tra
tamento de águas, saneamento bási
co'ir - projetar, construir e ope~
projetos de irrigação, regularizaçao,
controle de enchentes, controle de p0
luição e combate à seca.

Art. 10. Constituem recursos da
CODEVASF:

I - as receitas operacionais;
II - as receitas patrimoniais;
m - o produto de operações de

crédito;
IV - as doações;
V - op de outras origens.
Art. 11. A CODEVASF poderá.

promover a desapropriação de áreas
destinadas à implantação de proje
tos de desenvolvimento agrícola, agro
pecuário e agro-industrial. inclusive
de irrigação, bem como aliená-las na
forma da. lellislacão vigente.

Art. 12. O regima jurídico do pes
soal da. CODEVASF será o da. legis
lação trabalhista.

Art. 13. No desempenho de suas
tarefas a CODEVASF atuará, prefe-
rencialmente, por intermédio de enti
dades estaduais, municipais e priva
das, recorrendo sempre que POSS1VeI
à execução indireta de trabalhos me
diante contratos e convênios.

Art. 14. A prestação de contas da
administração da CODEVASF será
submetida ao Ministro do Interior, que
providenciará, até 31 de maio do exer
cício subseqüente ao da prestação o
seu envio ao Tribunal de Contas 'da
União.

Art. 15. O Poder Executivo adota
rá as providências necessárias à opor
tuna extinção da Superintendência do
Vale do São Francisco - SUVALE.

Art. 16. Serão transferidos para a
CODEVASF, a set~ critério, os bens
móveis, imóveis e instalações da su
per1ntendênc1a, do Vale do São Fran
cisco - SUVALE e aqueles que, loca-
lizad.os no Vale do Bão Francisco,
pertençam à Superintendência do De
senvolvimento do Nordeste - ••••••.

SUDENE e ao Departamento Nac1o
nal de Obras Contra as Secas
nN'OCS.

Art. 17. O pessoal da SUVALE po
derá ser aproveitado na CODEVASF,
assim como o pessoal da SUDENE e
DNOCS, localizado no Vale do São
Francisco, cujas atividades estejam
vinculacl&s à sua finalidade, observa
do o disposto no art. 12 desta Lei ou
localizado em seus órgãos ou entida
des de origem, na forma a ser estabe
lecida em Decreto.

Art. 18. Esta Lei entrará em vi
gor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário.

Brasília, 16 de julho de 1974;
1531' da Independência e 86'1 da.
República.

ERNESTO GEISEL
Mário Henrzque Simonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
Alysson Paulinelli
Shigealci Ue1ci
Joãa Paulo dos Reis Velloso
A!curi~ Rang~ Reis

PROJETO DE LEI N~ 1.621, DE 1996
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Acrescenta parágrafo ao artigo 29 do Decreto-Lei 1'19 2.236,

de 23 de janeiro de 1985, que "altera a tabela de emolu

mentos e taxas aprovada pelo artigo 131 da Lei n9 6.815,

de 19 de agosto de 1980·.

(As COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES, E DE CONSTITUIçlQ E

JUSTIÇA E DE REDAçlo - ART. 24. II. )

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' O art. 2' do Decreto-Lei 2.236. de 23 de janeiro de 1915. '
alterado pela Lei n' 8.988. de 24 de fevereiro de 1995. qw: di.põe sobro a tabela de

emolumento. e taxas aprovoda pelo art. 131 da Lei n' 6.815, de 19 de agosto de 1910.
passa • vigorar acrescido do seguinte parâgrafo único.

"Art. 2' ..

Parágrafo único. Ficam dispensados da substituiçio de que trata
o caput deste artigo 05 estrangeiros portadores de visto

permanente qw: tenham participado de recadastramento

anterior e que:

I· tenham completado 70 (setenta ano.) de idade. até a dita de
vencimento do documento de identidade;
11- sejam deficientes fisicos.·

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

Art. 4-, Rev~~se as disposições em contririo.

JUST1FICAÇÁO

o Estado pode. soberanamente. estabelecer Iimitaç6el a entrada de
estrangeiros, decidir u politicu de imigraçio mais adequadu a ..... prc~õsitos e
estabelecer normas para o controle do número e du atividades dOI estrangeirol residentes
em seu temtõrio. '.

Alei n' 6.815. de 19 de agosto de 1980. com u alterações da Lei
n' 6.964. de 09 de dezembro de 1981, em seu artigo 132. autoriza" Ministro da Justiça a
instituir modelo único de cédula de identidade para estrangeiro, ponadot de visto

ternpo.irio ou permanente. com validade em todo o território nacional. O recadastrammto

de estrangeiros e a emissio dessu earteiru deu-se no ano de 1987.
O prazo de validade para u cédulu de identidade de.estranpiro ..

~tualment.. de nove anos, de acordo com a nova redaçIo dada pela Lei n' 1.911, de 24 de
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fevereiro de 1995, &O ItlIgo 2' do Decreto-I"; n' 2.236, de 23 de janeiro de 1985,
aumentando o prazo de validade da cédula de identidade de estrangeiro de 5 (cinco) para 9

(nove) ano•.
O presente projetó tem por intençlo dispensar da renovaçio da

cédula de identidade - e do recadastramento - o. estrangeiros com idade igual ou superior a
70 (setenta) anos, bem como os deficientes fisicos.

Nossa preocupaçio, ao apresentarmo. o presente projeto. .;
simplesmente poupar os imigrantes idosos ti deficientes fisicos que tenham visto

perTI1IDCnte tanto do deslocamento até o local do recadastramento - 05 postos da Policia

FederaI- quanto da longa perIIIIIIênciI. em filu.
NIda mais justo. se considerarmos que esses imigrantes idosos

residem no pai. já h1 bastante tempo, - afinai, a decisio de tentar a sorte em um pais
estrangeiro .; tomada quando 50 .; mais jovem - e em milito contribuiram para o
desenvolvimento brasileiro. com o seu trabalho e cultura Em razIo du dificuldades de
Iocomoçio enfrentadas pelos defic~tes fisico. na maioria das cidades brasileiras, julgamo.
ncceuirio lambem di.penst-Io•.

Cabe ressaltar que a medida atinge somente o estran8eiro que

tenha obtido sua ceduJa de identidade em cadastramento anterior. A cédula de identidade
continua sendo obrigatória, como documento válido para todos os estrangeiros, com visto

temporário OU permanente, que estejam no pai•.

Auim. contamos com a manifest~ favorãveJ dos nobres

parlamentares á aprovaçlo deste projeto.

Sala das Sessões. em ,Zde 'f)3 de 1996.

Deputado Arnaldo'Faria de Sá

"LIlGIILAÇÁO CITADA ANEXADA I'!LA
COORDEN.!\ÇÃO DE ESTUDCILEGlSLA'IlVOS.eao1 "

DECRETO-LEI N! 2.236, DE 23 DE JANEIRO DE 1985

Altlra • tabela d••molum'Dto. I tu••
lIprovada 1'010 arti..,131 d. Loi n~ 6.815, d.
19 do '/lo.lo d.l980.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando de atribuições que lhe
confere o artigo 55, item n, da ConstituiçlO,

DECR~:TA:

Art, 1! A tabel.. de emolumentos e taxas aprov..d.. pelo artiiO
131. d.. Lei n! 6.815, de 19 de ..gosto ele 1980, alterada pela Lei n! 6.96i,
de 9 de dezembro de 1981, passa a viltorar com a seiUinte red..çio e VI.

lore., no que se refere'{'emiaU;" liI"documlll*~de.jàtlntidade....pedido
de p.....porte par.. li.tt..nl(eiro ou .laillea-passer.:

I - Pedido- de passaporte par.. estr..ngeiro ou -I..is.ez-
p....er. - 1.0 .tuml..maior v..lor de referência; ,

11 - Emi.slo- ,de documento de identidade (artieo.· 33 -e
1321: ..

Primeira via - 1.0 (um) maior valor de referência;
Outras vias - 1,5 (um e meio) maior valor de r.ferência;
Substituiçlo - 0,6 (i1eis décimos) do m..ior valor de referên-

ci...
Art. 2! Ó documento de identidade para eetranl(eiro será. substi

tuído .. cada. ano., a contai da data de sua exPediçio. ou na prorroga
çlo do prazo de estada.

Art. 3! E.te decreto-lei entra eln vigor em 1! de janeiro de 1981i,
revogando-se .1. di.posições em contrário.

Brasília, 23 de janeiro de 1981i; 164! da Independência e 97! da
Repúblic._

JOÃO FIGUEIREDO
Delfim Netto
Danilo Venturini
Otávio Apiar de Medeiros

LEI N! 8.988, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1996

ÁIi_ • rada~ do Ut. r. 110 Dec.:.i...
Lei .~ UM • li rt. Jaalro 11. 1_. _dlqh"""', "'bol. do _01_'. Ia- .".._ali. paio m. 111. do Wl a~ ..11."
• lld."'" 11. 1•.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
.. Medida Provisória n! 852, de 1995, que o CongrealO Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal.
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituiçio Federal, promuliO a lI8i\lÍnte lei;

Art. 1~ O art. 2! do Deereto-Lei n! 2.236, de 23 de janeiro
de 1985, passa a vigorar com a seiUinte redaçlo:

-Art. 2! O documento de identidade para eltranl(eiro
será eubstituido • cada nove ano" a contar da data de lUa
expedíçio, ou na prorrogaçlo do prazo de estada••

Art. 2~ Ficam convalidadoe os atos praticado. com ba..
na Medida Provisória n~ 786, de 27 de dezembro de 1994.

Art. 3! Esta lei entra em viiOr na data de sua publicaçlo.
Senado Federal, 24 de fevereiro de 1995; 17.! da Indepen

dência e 107! da República.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

LEI N~ 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980
0.&• ••icru~. jurldJca do ,.uu..i

TO no Br..U. ezú I) COlJHJjo H.cio.a1 d.
lJa/pa~o, • d~ o...... proYldla<iu.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, faço sab.r que o COnll'lISO
Nacionai decreta e eu .anciono a "lUinta Lei: _

Art. 1! Em tampo de pu, qualquer e.tranceiro poderi., .ati.feita.
u condiç4e. delta Lei, entrar e permanecer nO DruU e dele lalr, rll'
IUlrdado. OI interelnl nacionaia.

TlTULO XIII

Art. 130. Pica aprovada a tabela de emolumento. conlul_ e ta·
na que Intall'a elU Lei.

I 1! O. valom do tua Inc:luldal b tabela terlO mlunameDto
.anual na mnma proporçlo do coeficiente do vll10r de refertncla,
. t:l! O MIniItro do 1lelaçOel EztarIom fica autorizado a apro·
yar. medlanta Portaria, a revlelo dOll valom do. emol1lJDlncoI conlU'

-Iam, tendo fIZII COIlta a tua de cambio do cnsaalro ouuo com ai prlncl.
lII.ie moedu d. Uvre CODvlrtlbllidade.

Art. 131. Pica o Mlniluo da Jul1:1ea auCOr1zado • Inltitulr modelo
llnico de údula de ldenddade para iltrlDPlro. portador de vilCO tam·
porárlo ou perml.lll1lta. a qual ter' val1dad. 8111 todo o território bra.l·
1lIlro • lubldtulrá o cartaJra. d. identidade em VÍIOr.

ParUrafo 11IIIco. Enquanto Dlq fM criada a údula de que trata
Hte 1rtiIo. continuaria vi1lda.:

I - o carteiro de 1dant1dada em1tldal com baH no artlio 1M do
Dtcreto .~ '.010. de 10 de qom de 181S, bem como a. certld4e1 de que
trata o t .. do ut1ao 141 do m_o Decreto: e

11 - o emWcfo • O qUI o aejem. com baH DO Decreto-lelD~ t70,
de a de lulho de 119, I DO' art!Io. &7, t 1!, I eo. t ... do Decreco n!
Illl.ese. de 11 de JWlho de 1170.

An. 1111. Pica o Poder !lzecudvo autoriz.do a flrlllar. com 0.l:F"
taeio. de que Hlem ueclonail. o. eltranPiro. que l.talllD em litueçlo
l1etra1 DO !Irul1. acordo. bllatarail por forca do. que1I tal Iltuaçlo "Ia
~ada. delCie que:

I '- • nlu1ar1z1ç1o H aJute li contllcGe' .enUlllarada. no artiIo
~I .

11 - o. "trannlro. beneficiado.:
ai ba,lem entrado no Brull ante. de Sl de dezembro de.lI7S:
bl ..tilfacam o cOlltllo4ee InUllleraclu DO artiIo 7!: I
1i NClue.lram • nnIarIzaçlo de .ua .Itulelo DO prezo lmprorrop.

ftl de DOventa diaI • OOIltar da entrada em 'l/iaDr do acordo.

Padcrafo 11IIIco. No. acordOll a fII18 H rem. lIta lrtiIo deven
--- lI80Haarlamellte OODtrapart1da Pila qual o !latado de que "JIID
uclouia OI 8IItranIelro. baneflciadoa H compl'lllll8ta a:

I - lIODUOiar 8IVüamante a 8IIIiIrecIo para o ilrul1;
II - arou. 8111 oollCUcGN a _ a.lutadu. com O. ClIUCOI de

tranlPCIIta mUlldo' da deportaçlo de _ uctouia: e
111 - Drtltar ooopanelo ftDance1rI • t'cllic. ao oHntam.DCO. u
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forma do artilfQ 18. dOI "UI naclonall qUI. Im virtudl do acordo. te·
nham relfUlarizada lua plrman'ncia no Dralil.

Art. 133. O l.tI'anilliro QUI II Incontra ralidiJIdo no Drllli1nl con'
dido previlta no artlco 1Ie do Decreto·I.1 n! '41. da 18 de outubro d.
191:9. d.verll. para colltiJIulr a relidir no tlrritório bralUelro. requerer
plrmantncla ao 6rllo compltlntl do Mlnllterio da Junlçll dentro do
prazo d. nOV.Dta diu lmporrorávela. I coatardadata da IIltl'lda Im vi.
KOr d.lta 1A1.
. Parárrafo úlllco. IDdIPIDd.rll da latlafaçlo dai UidDCil1 de ~Q'

r'tlr .Ipacial ref.ridal DO artiro 17 delta !di a autorizaçlo a qUi alude
..tI~...~ : - ..... ~ - .

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

PROJETO DE LEI N~ 1.622, DE 1996
(Do Sr. Salvador Zimbaldi)

Altera a Lei n9 8.009, d~ 29 de março de 1990, que "dis

põe sobre a impenhorabilidade do bem de família".

(ÃS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMSRCIO; E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO - ART. 24,11.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É revogado o inciso VII, do art. 3°, da Lei n° 8.009, de 29
de março de 1990.

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

JUSTIFICAÇÃO

Por força da vigente lei de locação, de 1991, a Lei nO 8.009 foi

alterada, para que a impenhorabilidade do bem de família não seja oponível em qualquer

processo de execução, quando se tratar de obrigação decorrente de fiança concedida em

contrato de locação.

A>sim. quem quer que se di5JlOnha a "'" fiador, em contrato de

locação, fica desabrigado da garantia que a lei oferece para o bem de famma - o qual,

alinal. .; o imóvel residencial próprio do casal. ou da entidade familiar. Em caso de

processo de execução. este imóvel poderá ser penhorado e. mesmo. ficar sujeito ti praça

(alienação).

Parece·nos demasiadamente rigorosa a disposição que

pretendemos revogar. De um lado, ela onera excessivamente aquele que presta um favor

para o locador. De outro, e como conseqüência, a disposição acaba por dificultar ao

locador encontrar um findar (o que vai de encontro ao espírito da própria lei locatícia).

Ademais, a lei de locação prevê outras modalidades de garantia, como a caução e o seguro

de fiança locatícia.

Pelas razões aduzidas, contamos com o endosso de nossos Pares

para a aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, em(~ "0'1. de 1996.

Deputado SALVADOR ZIMBALDI

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE EsnJOOS LEGISLATlVOSoCeDI "

LEI N° 8.009,
DE 29 DE MARÇO DE 1990

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida
Provisória nO 143, de 1990, que o Congresao Nacioaal aprovou, e eu.
NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, pua OI

eCeitoa do dílpoatb DO parápafo único do art. 62 da Collltituiçio
Federal, promul!O a sepiDle Lei:

Art. 1-. O imóvel resideDcial próprio do asa!, ou da entidade familiar,
é impeDbollÍYel e Dio n:spcmderá por qualquer tipo de divida civil. comer
cial, fiacal, previdenciárja ou de 0Uúa natureza. c:ontraída peIoI c:õajqa
ou peIOI~ ou filhos quê lejâm Seus'projiiieílribl-é ifêlê"iSidaD1:"ia1vo
DlII~'~nestaLci. "" ,

Parágrafoú~ ~.A,\tPPenhc)lllb.!í~PJ!JIPIftDde o iJD6ve1 iotíiê o
qual se lISIentam a construção, as p1aDtlÍç6es, as beDfeiton. de qualquer
natureza e todos os equipam~ntos, iDclusiYe ali de UIO profiIaioaa1, ou
móveis que guameeelD a'caSa, deSde"que quitacIOI." .

Art. 1-. Excluem-se da impenhorabilidadE 08 veremos de~ü&
obras de arte e adomoillunt_

Parágrafo único - No caso de imóvel locado, a impenhoraL'ilidade
aplica-se aOI bens móveil quitados que !uamefjàID i residfDc:ia' e que
sejam de propriedade do locatário, observado o dílpOlto .-te1ll'ÜSO-

Art. 3-. A impenhorabilidade é opozúvelemqualquer~ de~
cução civil. fl5C&l, previdenciária, trabalhista ou de l?utra. nat1nza,~.se
movido:

I) em razAo dos créditos de trabalhadores da própria~ e daa
respectivas contribuições previdenciárias; .

lI) pejo litulJlr do crédito decorrente'do t.ln,ndameuto í:JeItiDado à
coDStrução ou à aquisição do im6veI, DO Hmite dOI~ e aaésclmos
C01IItituídos em função do rapectlvo c:ontratQ;
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III) pelo credor de pensão alimentícia;
IV) para cobrança de impostos, predial ou territorial, t_ e contri·

buições devidas em função do imóvel fmniIiar;
V) para execução de hipoteca sobre o imável oferecido como suautia

R!a1 pelo éasaJ ou pela entidade familiar,
VI) por ter sido adquirido com produto de crime ou para Clll!ClIÇio de

sentença peual condenatória e ressarcimento, indenização ou perdimento
de bens; '" ..

VII) por obrigação decorreute de fiança cona:dida em contrato de Joc:a.
ção. (&dDção dDda~Lang 8.245, de 18.10.91).

Art. .... Não se beneficiará do disposto nesta Lei aquele que, sabendo·
se insolvenle, adquire de má fé imóvel mais valioso para transferir a rcsi·
dencia Camiliar, desCazendo-se ou não da moradia 1l',11iga. .

§ l' - Neste caso podeTá o juiz, na respectiva ação do credor, tnmsCerir a
impenhorabilidade para a moradia familiar anlerior, ou anular-lhe a venda,
IibeGlndo a mais valiosa para execução ou concurso, conforme a hip6tese.

§ 2' - Quando a residência familiar constituir-se em imóvel ruraI, a
impenhor"bilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos
bens imóveis, e, nos casos do art. 5", inciso XXVI, da Constituição, à área
limitada como pequena propriedade rural

PROJETO DE LEI N~ 1.623, DE 1996
(Do Sr. Salvador Zimbaldi)

Cria incentivo fiscal à educação.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 3.800, DE 1993)

o Congresso Nacional decreta:

Art. lO Ficam dedutíveis as despesas das
pessoas jurídicas com professores especializados que lecionem

em claases para deficientes físicos, cuja deficiência os

impeçam de freqUentar classes de ensino normal.

Art. 20 O Poder Executivo regulamentará esta
lei em até 60 (sessenta) dias, contadas a partir da data de
sua publicação.

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de
sua publicaç!o, produzindo seus efeitos a partir de lO de
janeiro do ano subseqUente.

o único que pode freqUentar, ante os preços exorbitantes do

ensino particular. Para piorar a situação, ao contrário do

que sola acontecer antigamente, ê exatamente este ensino,

público, o pior dos dois.

Ora, se o aluno normal já se depara com todos

os prçblemas acima apontados, que se dirá da deficiente
fisico~ incapacitado de freqüentar uma aula tradicional,

obrigado a freqüentar uma classe especializada? E isto porque

se já não há classes suficiente para alunos ditos normais,

quanta mais para as deficientes físicos.

Em síntese, o deficiente sofre duplamente,
pela defeciência em si e pela falta de meios para instruir

se, educar-se, enfim, poder mais adiante trabalhar. Num País

pobre como o nosso, acresça-se que tem sofrimento triplo,

agregando-se aos dois primeiros fatores, um terceiro, na

expressão da miséria.

t dever do Estado ao menos minorar, se não

põr cobra a esta situação.

t a finalidade de nossa projeto.

Não pretendemos acabar de vez COm o problema,

pois sabemos que é enorme e carecedor de diversas outras

medidas. Porém, temos a certeza que sua aprovação contribuirá

inexoravelmente ao menos para a melhoria da situação como ela

agora se encontra. Isto porque é inequívoco que

estatisticamente muitas empresas haverá que, atraídas pelo

incentivo, aplicarão recursos em prol desta modalidade de

ensino especializado, coisa que não fariam ou fariam em grau

menor, incentivo não houvesse.

Cabe lembrar, enfim, que o Estado estará

economizando, caso nosso projeto se aprove, porque este

redunda num investimento e não num gast~ de custeio.

Investimento num adulto preparado para enfrentar a competição

do mundo do trabalho, com economia de gastos, ai sim gastos.

sociais, já bastante alentados.

Ante isso, contamos com o apoio de nossos

ilustres Pares do Congresso Nacional, para a aprovação de

nossa proposta.

Sala das Sessões, em '~2 de Iv·..~tc(..lv de 199{
r

contrária.
Art. Revogam-se

JUSTIFICAÇÃO

as disposições em

Deputado Salvador Zimbaldi

o Brasil, país ainda em desenvolvimento,

apresenta, é sabido, sérios problemas de cunho especialmente

social. Entre os indicadores que depõem contra uma, diga-se,

boa imagem da Nação, encontram-se os maus índices de

educação, para não falar da péssima distribuição de renda,

que não deixa de lhe ser causa.

PROJETO DE LEI N~ 1.624, DE 1996
(Do Sr. Chicão Brígida)

Acrescenta parágrafo ao artigo 22 da Lei n9 8.078, de 11
de setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção do co!!,

sumidor, e dá outras providências".

Em decorrência,

enfrenta no Brasil um ensino

expressão especialmente do ensino

uma criança no'rmal já

de regra deficiente, na

público, que quase sempre é

(As COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo

(ART. 54) - ART. 24, 11)
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o Congresso Nacional decreta:

Art. 1.' É =ido ao III 22 da Lei n.· 8.078, de 11 de setembro

de 1990, o seguinte § 1.', passando a § 2.' o atual parágrafo único:
"Art. 22 ..
i !.Q Asuspensão dos serviços a que se refere o eôpuf

devera ser comunicada aos consumidores com anlecedéncia minima de 10 (dez)
dias.

i 2.Q

Art. 2' Esta lei entra em \;gor na data de sua PllbliClÇlo.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em COIIIrário.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 22. Os 6r;ioa pllblicos, por si ou suas empresas, concessionárlaa. per·
missionárias ou sob qualquer outra forma de empreendlmento, são obripdos a
fornecer serviços adequados, eficientes, securoa ., quanto aos essenciais, conti·
nuos.

ParáKrafo 1lnlco. Nos CallOll de descumprimento, total ou parcial, das obri
Ilações referldu neste artlllo, serio a pessoa Jurídicas compelidas a cumpri.las
• a reparar os danos causados, na forma pnmsta neste CódlIlO.

Art. 23. A lInoriDcla do fornecedor sobre os vícios de qualidade por !nade
quaçio dos produtos • serv!çotl Dio o exlme de responsabl1ldade.

Art.:K. A prantla lepl de adequaçio do produto ou serviço lndepende
de termo expresso, vedada a exoneraçio contratual do fornecedor.

PROJETO DE LEI N!! 1.626, DE 1996
(Do Sr. Moacyr Andrade)

Amplia a legitimação para causas perante os juizados es
peciais cíveis 8 di outras providências ..

Muito embora os serviços públicos sujeitem-se ao principio da

continuidade, hipóteses há em que a suspensão da prestaçIo destes configura-se
inevitável. Em tais casos, mormente quando se tratar de serviços essenciais, imperioso
garantir aos usuários a possibilidade de adoção antecipada de provi~ncias que

minimizem os transtornos decorrentes. Muito embora existam concessionárias que já
implementem, espontaneamente, tal prática, estas constituem exceção à regra de
desrespeito ao usuário de serviços públicos.

Por tais razões é que este projeto de lei colima estabelecer a
obrigatoriedade da comunicação aos consumidores, com antecedência mínima de lO (dez) .

dias, da suspensão do fornecimento de água, eletricidade, gás de cozinha, serviços
telefõnicos e outros.

Sala das Sessões, em Il de ff'1.

-LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA !tEJ.A
COORDENAÇÃO DE I!STUDOS LEGlSLATlVOB-CeOI -

LEI N. 8.078 - DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

de 1996.

(A COMIssll:o DE CONSTI1'tJlçlI:O E JUSTIÇA E DE RllDAçAQ - ART.

24, 111

ART. 1'. O parágrafo primeiro do ar!. 8" da Lei N" 9.099, de 26
de setembro de 1995, pasa a vigonr com a seguinte redaçlio:

u§ 10. Seria admitidos a propor açIo perante o juizado as pessoa
f1sicas <:aplIUS - excluídos os cessionários de direito de pessoa
jurídicas - a micro-empresa, a entidade beneficente ou
8!IlIistcocial e o condomlnio, quando represeDt:ado pessoalmente
pelo sindico".

ART. 2;"'; Para fins desta Lei, micro-empresa é aquc1a assim
definida na legi&IaçIcJ fedenl' e entidade beneficente ou assistmc:ià aque1a
COIISiderlIda nos tennoll da lei, de utilidade pública.

ART. 3". Esta lei entnIrá em vigor na data de sua publicaçio,
revogadas as disposições em comrário.

J('STIFICATIVA

Os juizados especiais destinados a soluções de litígio de menor
monta na organização judiciária do pais, deixaram á mingua expressiva parcela de
demandantes, também indefesos em relação ao seu direito, pelo alto custo do
patrocínio de causas najustiça comum.

Assim, as micro-empresas, índefesas no relacionamento com os
grandes conglomerados - vie de regra seus fornecedores de insumos - e
impotentes para cobrança de seus pequenos créditos, ficaram de fora de uma
prestaçllo jurisdicional menos onerosa e mais ágifr

Dispõe sobre a proteção do consumidor. e dá outras providências

O Presidente da Replibl1cl>.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO I

Dos Direitos do Consumidor

............................- ,

CAPITULO IV

Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção
e da Reparação dos Danos

SEÇÃO III

Da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço

Da mesma forma, desconheceu-se o papel das entidades
beneficentes e assistenciais, que nllo podem colocar em risco seu patrimônio para
cobrar seus direitos na justiça.

Ao seu lado, estllo os condomínios, que nllo podem se valer da
justiça comum para cobrança de débitos de condôminos, que na grande maioria nllo
passa de causas de equívaléncia de um a tr!s salários mínimos.

o presente projeto visa a corrigir essa lacuna da lei, dando às
entidades referidas, instrumentos para lIlWllen1 na sociedade, utilizando.5e da
"máquina" judiciária que devem esta' ai) seu dispor, tanto quanto os cidadãos,
pessoas fisicas.
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"LEGISLAÇÃO crtADA ANEXADX PELA"
COORDENAÇÃO DE EST1JDOS LEGISLATIVOS-Ce»r'

LEI N" '.eM, DE 26 DE III':I1!MIIRO DE Im.-

DlJplle lOln .. JIbIdoII!IpodIk a.-..
Crlmilllis. dA olJlnI prmIcIencIt&.

d) de contrato especial estipulado por acordo ou convençIo

coletiva de trabolho. de acordo com as condições negocisdu.'

Art. 2' A AI!. 45 I da COll!OlidaçJo du Leis do TnbaIbo posta a
vigorar com a seguinte redaçIo:

Lel:

.Art. 451 O COIllIalo de trahaIbo por pn2IO del=únado que, licita

ou exprasamente. for pronopdo por mais de uma vez, pIIIIIi a
vi...... tem pn2IO deIorminodo, saIw quando a promlJIÇIo for
estipulada em llCOIdo ou convençIo coletiva de trabolho.'

Ar\. 3' Esla lei_ClII vi...na c!Ilade ....publicaçlo.

Art. 4' Revogam-oe as clispooiçlles em conttúio.

JUSTIFICAÇÃO

CAl'tJtILOD .
DOS JUIZADOS ESPIlCIAIS cIvEJs

SEÇÃOm
DAS PARTES

Art... mo Poe!e.to .... JIlIlOS, "" .......... lasIIlIIfllo por _ LeI, o.......
JI'O"!'. u _ jatfdicu de dlldlO ptbIieo, ai enprcus pdbIicu di UnIIo, a m_ feJlila ••
1Il10lYOllle civil. . •

Jolado f!opecl~I,I;'=..".:J::i..",=,"~=--==--poopor~ fJl!fW* o

• :zo O lIlIIor de dczofto _ pu"",, ll!I' _. IncIepet......ieI. de ..alhcIa,'
11lC1uII... pII'l li.. de concIlllÇlo. ,

Ar\. 9" Nu de _ • oInte a1fr1oa ....... "llII~~
peIIOa\lIlClIle, podendo Ulillldao por ad>opdoõ !lU de _ 1IIJIlldOr. a uIiIlenc:Ia •
obriPlclrla.

• I', Sendo focultatlYa a i..iSlhcla. lO _ da~ COlIIpII<Cer lMIIIIda por
adYopdo. ou lO o n!u for ...... jarfcIIc:o ou n.... indIYIduaJ; .... a ...... ,.,., lO CIUIIor.
aullIIenc\a j\ld\cltrla Jll""alIl por 6fJIo lml!luldoj1lll'0 ao 101_EIpe$l. na forma ela JelIocaJ.

• 2' O Ju!. alenad li pIfleIdI CUll\'Cftlenc:la do pIlrocInlo por adYopdo, qeMdoa...... 0__•

• 3'O lllIndato aoldYOplo podort Itr mboI,llIvoqaonlO _ JlCldent~

• 4" O m. lOIIdo ...... jurfdIea IN tIlullr de firma IlIdIYIduaJ. JIOdet' ....
repreIOIllIdo por preposlo cmIenolado.

PROJETO DE LEI N2 1,627, DE 1996
(Do Sr. Rubem Medina)

Altera dispositivos da ConsoliC'l.ação das Lei. do Trabalho'

e determina outras providências.

(As COMISSOES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAçAO E SERVIÇO P~

BLICO, E DE CONSTITUIÇllo E JUSTIÇA E DE REDAÇllo (ART.

54) - ART. 24, 11)

oCongresso Nacional decma:

Ar\. I' O § 2" do art. 443 da Consolidaçio du Leis do TnbaIbo.
aprovada pelo Decreto-Lei r{' 5.452, de I' de maio de 1943. fica acrescido da seguúUe
alinead:

·Art.443 ..
§2" .

A legislaçlo lrIbolhilla brasileira necessita !Cf modernizada com'
urgI!ncia, pois ji nio mais atende i realidade du re,*ilJes lrIbolhi_.

Tal illto pode ser comJllOVldo.pelo recente episódiü ..oticiado pela
imprell$l, que muitas polêmicas tem gendó. Refcrimo-l105 lO Contr-uo Especial de
Trabalho celebrado pelos metalúrgicos da cidade de Sio Paulo.

EmpresiriOl c lrIbolhadores uninrn-se em tomo da q....lJo do
desemprego e, a fim de aíasti·lo. celebmam acordo coletivo prevendo um tipo especial
de contrato de lrIbolho. que efetivamenle preva a reduçio de etlCarllOf trabelhi_ e a
ftexibilizaçio dos contratos.

Tal iniciativa foi criticada por viriOl~ da aociedadc que
nIo percebemn a sinaliDç!o do referido contrato pII'l a total def~ du normas
lrIbolhi_ vigentes nlo mais adequadas i llOIIl realidade.

A legislaçlo lrIbolhilla pretende prole.... o lrIboIhador,

comidenndo-o bipossu/icieme econêlmico. mu '" muito tempo que esoe sitema tem se
demomtrado falho. Os especiali_ fineem nio perceber que .... pretenso pnlleCionilmo
em nada ajuda o lrIbolhador. Bula vcrificar o volume de rec!amaçlles na Justiça do
TnbaIbo c a insatisfaçlo da grande maioria dos trabe1hadorcs para perceber que muito
deve ser alterado urgentemente.

mo pretendemos, com o 00lIO proje1o, aItenr toda a legislaçlo

lrIbolhista, mas sim que seja um ponto de partida para uma clilCUllio mais aprofimdoda
sobre o tema, o que, esperamos, c:onduza • efetiva ftexibilizaçio do Direito do TnbaIho,
com todu as ..fonnu necesdriu, inclusive COlIIlitucionais.

A llOIIa proposta ftexibiliza o COIllIalo de trabolho por pn2IO

detenninado, ....gurando que o mesmo JlOIIll ser estipulado em contrato ou convençIo

coletiva de trabalho, bem ""'"" autoriza a prorrogaçIo por mais de uma vez, DO período
de dois anos.

Prctelldemos, com a llOIIl proposta, aprcte1IlIf uma alternativa
105 problemas que ai C$lio. tentando resolver um dos pontos em det.te IlUalmeme, a fim
de possibilitar a criaçIo de novos po5los de trab&1ho.

A prnteçio lO trabaJhador continua, na medida em que seu
sindicato autori2ar a celcbraçio dessa nova forma de contraio, acornpon!llndo a SUl

execuçio e l1lIJItCndo a SUl fiscalizaçio, ou seja defendendo os interellel do lrIbolhador.

Diante do exposto, Clpemtl9I conur com o apoio dos nobres
Deputados, a fim de aprovar a presente iniciativa.

SaladuSess&s.emllde 't.!otl'1<Je 1996.
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~GJSLAçÃ-o CITADA ANEXADA 'PELA
COORDENAÇÃO DE ES11JDOS LEGISLATl'VOSCeDI"

Abril de 1996

DECRETO~EIN~5A52-DE1~DE

MAIO.DE 19431

.•......•...•••....~ ~.............•••••.•.•.•.

TjTUL01V .
00 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRA
BALHO

Capftulol
DISPOSIÇOES GERAIS

Art. 442. Contrato individual de trabalho é o
acordo tácito ou eX!Jresso. correspondente â relaçã~
de emprego.

Parágrafo único. Qualquer que seja o ramo de
atividade da sociedade cooperativa, não existe vín
culo empregatício entre ela e seus associados. nem
entre estes e os tomadores de serviço daquela.

• Parágrafo acrescido pela Lei nf/8.949, de
9de dezembro de 1994(0.0.12-12-94).

• V. Enunciifdos TSTn12s 51 e 58.

Art. ~3. O contrato individual de trabalho
poderá ser acordado tácita ou expressamente, ver
balmente ou por escrito e por prazo determinado ou
indeterminado.

§ 111 Considera-se como de prazo determina
do o contrato de trabalho cuja vigência dependa de
termo prefixado ou da execução de serviços espe
cializados ou ainda da realização de certo aconteci·
menta suscetível de previsão aproximada.

§ 2llO contrato por prezo determinado só será
~Iido em se tratando:

.)-de serviço cuja natureza ou transitoriedade
justifique a predeterminação do prazo;

·b) de atividades empresariais de caráter tran
litório;

c) de contrato de experiência.

• Redaçlo deste § e alíneas dada pelo de
aeto-Iei (ti229. de 28-2-1967.

-. V. Enunciados TST~97e188.

Art. 444. As relações contratuais de trabalho
podem ser objeto de livre estipulação das partes
interessadas em tudo quanto não contravenha às
disposições de proteção ao trabalho, às convenções
coletivas que lhes sejam aplicáveis e às decisões das
autoridades competentes.

• V. art. 198 do Código Penal.
• V. srts. 1.090 e 1.092 do Código Civil.

• V. Enunciados TST n12s 275 e 288.

.------_._---------_ .......•••.• ----.-----_ __ .

Art. 451. O contrato de trabalho por prazo
determinado que, tácita ou expressamente, for pror
rogado mais de uma vez, passará a vigorar sem
determinação de prazo.
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PROJETO DE LEI N~ 1.628, DE 1996
(Do Sr. Fátima Pelaes)

Define a PoLítica Florestal para a Arnazõnia brasileira

e dá outras providências.

(As COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E CO~RCIO, DE DEF~

SA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS, DE FINANÇAS

E TRIBUTAÇM, E DE CONSTITUIÇ.!\O E JUSTIÇA E DE REDAÇJ\o

(ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

CAPiTULO I

DOS PRINCiplOS

Art. 1° A política florestal para a Amazõnis tem o objetivo de

hannooizar o aproveitamento das potencialidades econômicas da região, com a

preservação dos seus reCursos naturais, atendidos os seguintes principlos:

I • preservação dos ecossistemas amazônicos;

11 • uso sustentável dos recursos naturais;

111 • integração naclonal da Amazõnia sob o ponto de vista

sócio-econômica;

IV - proteção ao índio: e

V· segurança nacional.

Parágrafo único. Para efeito desta lei, considera-se Amazônia a área

abrangida pelos Estados do Acre, Amapa, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia,

Roraima, além das regiões situadas ao norte do paralelo de 130='$, nos Estados de

Tocantins e Goiás, e a Oeste do meridiano de 44°W, no Estado do Maranhão.

Art. :lO A preservação e o aproveitamento económiLO dos

eeossis~emas serão regidos pelas disposições nesta LeI a, no que couber, pela legislação

indigenista. de terras, águas, meio ambiente, fauna, pesca, florestas, mineraçiio, energía,

transporte & segurança nacional.

Art. 3D Para a consecução do objetivo da política florestal para a

Amazônia o Poder Público deverá desenvolver as seguintes ações:

I . elaborar o zoneamento ecológico~econômico;

11 • disciplinar e regulamentar o processo de ocupação e a estrutura

fundiária regional;

111 ~ discriminar as terras públlcas:

IV • demarcar as terras indigenas;

V ~ criare imp{antBr unidades de conservaçao:

VI • regulamentar a utilização dos recursos florísticos e faunisticos,

dentro do princípio do uso sustentável;

VII • promover a recuperação de terras degradadas;

VIII • intensificar as pesqursas sobre fauna e flora e a fonnação de

recursos humanos,

IX # promover a educação conservacíonista.

CAPiTULO 11

DO ZONEAMENTO ECOlÓGICO-ECONÓMICO

Art. 411 O zoneamento ecológico~econõmico da Amazônia é um

instrumento de planejamento da ocupação e do uso da terra, mediante o qual se busca

direcionar as atividades humanas para as áreas onde seja possível obter o maior retomo

econômico, com a melhor distribuição social dos benefícios e o menor dano ecológíco.

Arl 511 O zoneamento ecológíco-econõmico da Amazônia é um

processo dinâmico, que demandará detalha.mentos e atua!ízaç6es sucessivas, de acordo

com a evolução do conhecimento científico sobre a região, das tecnologias de manejo e

utilização dos ambientes naturais, dos, recursos materiaIS disponíveis, dos padrões

culturais e das opções políticas da sociedade.

Parágrafo único. A oficialização. para os efeitos desta Lei, bem como

o prazo de validade e a periodicidade de atualízação do zoneamento ecológico-econõmico

da Amazônia serão estabe:lecldos mediante ato regulamentar do Poder Executivo Federal,

ouvidos os órgãos competentes estaduais.

Art. 6D A metodologia do zoneamento ecológico~econômico da

Amazônia será elaborada pelos órgãos competentes federais, em articulação com os

órgáos estaduais, de acordo com os pnncipios estabelecídos nesta Lei.

Art. 711 É proibida a concessão pelo Poder Público de créditos ou

qualquer tipo da incentivo aos empreendimentos que estiverem em desacordo com as

nonnas da ocupaço}o e uso da terra estabelecidas pelo zoneamento ecológico-econômico

da Amazônia.

CAPiTULO 111

DA EXPLORAÇÃO DAS FLORESTAS PRIMITIVAS E DEMAIS FORMAS DE

VEGETAÇÃO ARBCREA

Art. ao A exploração das florestas primitivas da Amazônia e demais

fonnas de vegetação arbórea natural somente será permitida sob a forma de manejo

florestal sustentável. segundo os principlos gerais e fundamentos técnícos estabelecidos

nesta Lei

Parágrafo único. Entende-se por maneiO florestal sustentável a
administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos e sociais,

respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo.

Art 9" O plano de manejo ftorutal sustenlávitl a que .. retere o

ertigoa~~s seguintes p;ineiplóifgems-a-furiáiinantõslácnlêc;i'

I - principios glllllis:

a) conservaçio dos recursos neturllis;

b) conservaçio daestruture dalloresta e de su.. funç6es;

c) manutenção da diversidade.biológlce;

d) desenvolvimento sócio-econOmico da regllo;

11- fuÕdamentosl6cnlcos:

a) levantamento criterioso dos recursos disponIvlis • fim de

usegurer a confiebilidede das InfonnaçOes pertinentes;

b) caractorizaçlo da, ostrutura e do sítio ftorestal;

c) idontificaçlo, análiso e controJa dos impactos ambientais;

d) viabilidade I6cnlco-econOmíCll e aniliso des conseqQ6nclas

o) procedimentos de explol'llÇlo ftorostal que minimizem os denos

sobre os ecouiltem.ls;

I) existência de estoques remanescentes do recurso que garanta a

produçio sustenlade de ftoresta;

g) adoção de sistema silvicu~urel adequado;

h) uso do técnicas apropriadas de plantio.

Art 10. A exploraçlo de recursos florostals na AmazOnlo por
proprioláriO, ou iegitimo ocupante, do pequono inlÓvitl rural, quo desenvolva atlvldados

Iilviculturais, ,eri edmitida sem a aprosontaçAo de piano de manojo fJorestalsustonlávol,

_rvedas .. exigências, condlçOos o PflIZos a sarem estabolocidos paio ÓIllllo fodaraI
competente.

Parligrafo único. O ÓIllio fedorel competento, om articulaçio com O

6rgio estadual, dev.ri implementar ações de .xlonslo e fomonto ftorestais, a fim do

pennitlr àqlM\los propnelários ou ocupantes moncionedos nosle artigo o fiel cumpnm.nto

desta Lei.

Art 11. O iogitima ocupante de terras pública' quo oxplo<o recursos

ftorastals eslá sujoito ao disclplinemento previsto nos~ lei o Os condições estabolocldas

paio ÓIllllo federal competonte, com vistas à emlsslo do rospoctivo documonto do

oxpIoraçio.

CAPfTUlOIV

DA EXPLORAÇÃO A CORTE RASO DAS FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE

VEGETAÇÃO ARBOREA NA AMAZONIA

Art 12. A oxploreçlo a corto raso da ftorosta o demais formas da

v8lleteçlo arbórea da AmazOnia s6 é possivo' om áraas pennitidas paio zonoamonto

ecoI6gico-econOmico da AmUOnla.

Art 13. Nas áreas de que trata O artigo anterior, o proprietário ..

cIlIIgado a manler uma reserva ftorestal de, no mlnlmo, 50% (einqOonta por canto) de lilu
da sua proprIodade, onde nio .. pannitido o corte raso.
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I l' Nas Jl'llPl*ladH 1000000000as em li,... de cerrado, campos
naIUrai. ou vlilzeas, assim dellnidal pelo zone.mento ecol6glCCHl<:OnOmlto, • rnerv.
tlcnIIIIà de, no mlnlmo, 2O'lll d. ira. d. propriedada.

I 2" A li,.. de nlH<Y. IIo<astaI podará .... lIxIÍda com percanluaI

acima daq_ e.tabe*:icIoI na.ta .rtigo, • critério do 6rgAo laderaI compatenta, que

-.ncxma aspaclIIca com ba.. no zoneamento acol6gico-econO.

I 3" N. 11IUIY. rknstal li axploraçáo do. ra<:IlrSOS IIorastail

ollIdecalíI ao dlllflOlto no'lIl1lgos 8, 9 elO dista Lei.

I 4' A reserva Illnltal deverá ser averbad. à margem da InlCliçio
da malrfcula do Imóvel no registro de imóv"sco~, .ando vedada. aIlaraçIo de
lUa destinaçio nos CISO' de transmlsdo, • qualquer título, ou de desmernbrarn8f1lO da.....

I S' A reserva lIote.tliI .legal é· iunta do'psgamànto do Imposto

I li" A exploraçio • corte ruo, nas .... "'" .brangidas pela

........ lIoraatal, somenta será pennllid. medianta • emia.io de autorIzaçio de

-.ta_, após vistoria prévia, pela autortdad. competente.

S.,. A pallir da um .no d. promulg.çáo. dasta'Lai, " pnlpriatlirIo rural
à obrigado, quando for o CISO, • recompor em sua propOadada • reserva IÍorestal
~ o plantio, • cada ano, da pelo menos um trinta ._ da lifllU total pata

complamenlat. refarida reserv•.

I li" e proibida • concessio di créditos ou qualquer outro tipo da
Incanllvo oficial _ pcoprillMio. que nAo observaram o disposto nos parligra/ol.4· a"',
sob pena de ralpolllllbilidade funcionai.

Ar!. 14. Nos projetos d4. coIonizaçio, oficiais ou. pa1tlculara',

~ sob • vigJncia daIta Lei, 50% (cinqüenta por cento) d•• li,.... l8JP8Cliv.s,
conltiluidal por maciços contínuos, serão conlideraclal de prassrv.çio permanenta e "'"

podorio Integrar 0I1ota. de.tinados .0. colonos.

I l' No. projetos ollcial. de colonizaçio as ára•• de que trata esta
artigo serão indivillvels e inalienávei., permanecendo sob o domlnlo da Uniio, doa

E.-Ioa ou doa Municlpios.

I 2" Nos projetos de colonização particul_, • li,.. de prallllVação
de que trata llta artigo, seni inscrila no complItanta registro de imóv.is, sando vedada •

-.çio da sua destinação nos casos da transmlsúo, • qualquer titulo, ou de

delmentbrameolo da ....

I 3' A ... da que trata o parágrafo .nterior ficará iIenla di
pagamento do Imposto TarriÍori.' Rural.

I 4' Os projalol de colonização particul_ terio sua .provação
llIje/ta li comprovação do cumprimento do disposto .....te .rtigo.

CAPITuLO V

DA REPOSiÇÃO FLORESTAL

Ali. 15. eobrigada á reposição IIorastal ã pessoa lI.ica ou jutidica
que, na Amaz6nia, explora, utiliza, tranlfom1e ou consuma malàri.prim.lIoraatal.

Par'grafo Ilnlco. A raposiçio _ de que trata _ artigo seni

fwlIlr no~ de origem da mal6rilI-prfma, _ o plantio de espàc:ies !IoraIlais

adIquada,~ nativas, cuja produçio seja, no mlnirno, igual ao 'IOIurne
arIual iIeceulirio á plena sustanlaçio d.~ desenvolvida, cabendo ao lXgIo
Iederal competante lltabale<:ar os parImetros para _ fim.

Ali. 18. Está isenta da raposiçio iIorestal • pessoa IIs1cl! ou jJrkllca.

que, comprovadamente, venha • .. prover doa seguintes raliduos ou meléria-p<i'....

IIoraItais:

I • rnal6<ia-prim. provanlenta de li,.. submetida • rnan&lO lIoraataI

11 • m8làrla-pllma _ própria, em banfellorIII denCro da

propr1edade, na qualidade de proprlallir1o rural e .-- da competInle aulortz.açio de

~:

11I - matáril-prima provenienIe de lIo<asta planteda com ......
pr6prloa ou nIo _ ao lXgIofederal~;

IV • malària-prIma lIorHtaI oriunda de~__

da .-uçio de llRlieloa de __~ pIjIllIco, auim de<:IIQdoa pelo lXgIo

federal compelonIe;

v • c:osIaneIraI, apwas, cavacc. e outros rulduoa ...
~ de atividade induaIrlaI;

VI • raIzH, tocos, galhacIlI e _ rulduoa semeIhanlH ortundoa

de deImalamanto .utorludo pelo lXgIo federal~;

VIl - raaiduos oriundos de expIoraçio llIorastal em ... de__o

Parágrafo Ilnico. A leançio "'"~ o ln-.adD da
comprovação junto á ._~ da origem da~ma tlcnIIII ou doa

realduos.

Ar!. 17. A pessoa Ilaica ou jurIdica c:omurnidonI de~

~ de matàrflI.prfma IIorastal à obrigma • manter ou formar. dIraIamente OU em
ptW1icIplIçio com _, lIorastea destinadas á plena sualanlaçio da alividede

--, conforme crilàrios e parimllml • ....... lixados pelo lXgIo federal
compelonIe.

CAPiTuLO VI

DAS 5ANÇOeS ADMINISTRATIVAS E PENAIS

Ar!. 18. A pessoa fi.ica ou Jurídica que deixar de ruIizar ..
~ e traloI 1l1vic:ulturai. pravislo. no pl.no de manejo, .am Justillcallva Iàcnica,
está lUjejta á. seguintas sançlSes:

I - embalgo de axecuçlo do plano de manejo:

11· rac:uparaçio d.... irregUlannenta explorada:

11I •~ lJotugI COI'INpCI.....~~ lloINIII

~ex1mIda.
Ar!. 19. A pessoa 11..,. ou juridctl que nIo c.;mprtr D__.-

!Al.-li 1Ujejta" MgUinlH 1IllÇ6eI,~

I .~ de mutUI de dez por _ do YlIIor comen:iII de

~ IIoraataII1ÜYII consumida alàm da produçiD da qual parllcIpe;

11 - IUspenlào do Iomecirnento da documento hábil do 6rgio Iederal

~ para o~ l'~ da rna\éria-PrlmlllIoraataI;

11I • cancelamento do registro junto ao 6riIio Iederal cornpeIInIe.

Ar!. 20. O lXgIo Iederal com~ promoveni • fiIceIlzaçio da
execuçIo dos planos de manejo IlorastallUl_ve! com vl.!Ii. ao Iiel C\llIlIlM*lID _

Lei.

Parligrafo olnlco. Varilicada. irregularidades ou~~

na .-uçio do plano de manejo lIorastal, inc:umbe ao lXgIo lederaI~:

.) di1lgenciar a. provid6ncias e sançlSes cablveil;

b) oliciar ao MinlIl6rio Público, .. fÓr o caao, viIandcl • inIIauraç6D
de Inquàrilo clvIla • promoçio da ação clvlI pública;

c) rapr-.llar ao ConHlIIo RegIonal de EngenMrIe' e Atql-.ra •

CREA em que estiver ragialrado o raoponsliveI tàcnlcD pelo plano de manejo lIotaIlaI, para
• apuraçio de lUa raaponllbllidade Iàcnlca, segundo • ieglslaçio vlgenle.

Ali. 21. AItm cjaa sanç6ellldmlnilnlivaa praviItea nos arligoa 111 e
19, D "'" eurnprilnanlo de quaisquer das operaç6H ou &>Cigànciaa praviItea _ !Al

lUjIltarli o infrator .. panaIídadH previstas na !Al4.771, de 15 de HlembrD de 1_, a na

!Al8.938. de 31 de llgOS\O de 1981.

CAPITuLO VII

DAS DISPOSlÇOEs GERAIS ETRANSITORIAS

Ar!. 22. O lXgIo Iederalcom~ _ corIYInioI, acordoI ou

contratos com pessoa 11..,. ou jlIidIca, para o lleI cumprlmanlD _ !Al.

Ali. 23. A expIoraçio comercial de .-.- lIoraalaIa que nIo
implique lUpraIÚO do individuo da espácia explorada seni~ peiCl órgIcI
Iederal compelonIe. ~



A1;tH de í996 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 08571

Ar!. 24. Cab<lrã ao órgio faderal compe_ instituir~ para a
expIoraçio de que trata o ar!. 12 desta Loj, enquanto nAo Ior es__o ..",..",onto

,~ico.

Ar!. 25. OComondo a transformação por incorporeçio. fudo. cilloo.
conllÓrcio ou oulra ronne da a1lanllÇio qua, da qualquer modo. a_ o controla a a
composiçio ou os objalivos sociais de empnt... e ainda no caso de dluoIuçIo ou

eodInçIo de rnurne, .. obrIgeç6es por tlIe auum1dH uic.;. ~' "" forme da'

~vIgarM.

Ar!. 28. O Podar Executivo regulamentani asta Lei. no que couber,
no ,JlfUO de 180 dIaa.

Ar!. 27. Esta lei enlra em vigor "" deta da sua publlc&çto.

Ar!. 28. Revogàm-sa a. disposições am contrário.

JUIlIftcaçlo

A tIo<Hta amazOnlca constitui o altimo grande maciço de IIoruta
lnlplcaI olmida do PIanala. As demais _ tropicais. na ÁfriCII a. especlalmanta, na
Ásla"j8 foram em grande madlde davastadas, Tamb'm a nos.. Mata AtIAntica, oulrora

alll1baranIe. eIlli hoje reduzida a 5% da sua axtansio original.

'Fala-sa multo. atualmanta, na ImportAncia da divarsidade biológica.

J" .. di.... inciusiva, que os r8CUrIOS ganéticos 11oo o palrólao da ara de 1nformaçIo.
p.,. muitoa, a engenharla gan4tica ancontra-sa hoja no astágio em qua sa anconlrava a
Intoni.ãtica h.fI20 anos atrás, quando os eo<ftputadores povoavam mais as obras de licçIo

cIantItlca do que a vida colidiana. Hoja, pe..adas apenas duas décadas, eles estio por
todII parte, nas.atividade•• nos ..tore. mais insuspeitos,·CI fizeram de um jovem chamado

SI Gatas o homem mais rico do mundo.

Pergunta-sa entio. onde astá concentrada a matérla prima de

l1IYOIuÇIoo bIotealoIógica? Resposta: nu IIorestas tn.picais, especialmanta na IIoresta
amazOnlca.

Mas a import.lncia da IIorelta amazOnlca nlo .. rasltlnga " sua
~. Ela .. traduz tamb'm alrav.fls dos valiosos produtos que podem' ....

, -.Idos d~, como madalra, frulos. óleos. resinas, ceras. a muitDI ou1los,
lr1c:llIsM oriundos da fauna nativa, com largll apllcaçAo na allmentaçlo. na medicina a na

, 1ndúslrI8.

NIo sa pode esquecer ta_ que a IIoresta amazOnlca nlo é um
velo cIarnográfico, coino sa aflnna muitas vazas. Nela vivem dazanu de milhares de
lndIos, rlbaIrlnhos. _ ax1ralMltas a ou1los povos cuja cultura e subsi.tlnela

aalIo ln1Imamanla ligados " fIoreata.

Vala Iambrar, finalmantll. o papal da IIorelta amazOnIca no aquillbrio

ecoI6gIco de~ como rasarvatório de cerbono e estabiHzador do ciima a. é claro,

~ Importincia para a _bll1dade ecoI6glca de p/óprla ragiio amazOnica.

Por tudo isso. podaosa afirmar, sem rlsco, que a tIo<Hta amazOnlca

conalItuI o maior patrImOnlo cianlfflco, cultural, social a aconOmico desta Pai.. EsIlI

patrtmOnIo " a maior~ que temos de um Ml!rO da PlOQn!Sso e dal:M'J<llvIInanIO.
Mas para que essa promassa POS" S(J malizar " preciS<I fazer com que a expIoÍ'açIo de
AmazOnIa .. d6 de modo disciplinado e sustentával, em banaflcio MIo da pou':t>O. ,mo do

COIP*l da populaçlo.

Lamantavalmenla, pcrim. nlo é isso que .. vem ~iI8ndo na
ragIIo. Na árau de axpanlloo da tronWira agropacuérla a de CQlonIzaçAo. alloNata arti
saneio _ em lH1l ritmo implacilvaf. Ao llIll!fJis&o~~. ~. GlJt!iO aampnt,

aimpIaImanla queimadas. Joga-so fono, aslllm, recuróIl» &l Y&klÍ'.1(".Icl!~!, am um
procHSO abllllutarnanW pradatório e irracionml. .

EsIlI ano de 1ljg5 Dstá sendo apontado como o de maior Indica de

quaImadas desde que aIu comaçeram a .... monitoradas por satéfrta. Os c6us de

AmazOnJa aalio~ pala fumaça, tal o namaro de focos de queimada espalhados

pala raglIo, aspecJalmanta nos estados de Meto Grosso, Toc:antlns. RondOnIa e no sul do

Pano. Na éraa do Programa c.;_ t,;arajU, onde (o relallvamante JnaIClII1ta a presença
do Podar PolbIIco, mais de 60% das flonostas já foram derrubadas.

O Impecto sobra a florasta. na _a, (o maior do que aquela que

pode .... d_o por satélite, em funçio de exploraçlo saletiva da madeiru nobres.

Sllba-se que dezllflllS de toneJadu da madaira do mogno, uma des mais valorizadas
madaltas no mercado i_ai. 110 expIoradu ilegalmente, inciulive aR, nas
Indfganas a contrabanda_ para fora do Pars. Para cada álVO/8 de mogno_,

~ de outras sio ucrlficadas no proce..o. Além disso. os caminhosa~ psra se
alcançar os maciços dessa espécie. 'financiado< pelo elavado vaior pago pela madeira,
facilila a penetnlçio de novos colonos na floresta.

Por ludo Isso. é urgente Introduzirmos na IeglsfaçAo vigenla. normas
Hpeciftcamente voltadas para a AmazOnla. quo ofereçam ao POder pablico os
instrumentos legais que possibilitem um minimo de efICácia no controle e ordenamento do
uso dos recursos naturais da regiAo. especialmente dos recursos f1orostais.

Com esse propósllo estamos apntsentando o presente projeto de lei,
daflnindo uma polltica fl"",stal para a AmazOnla, cujo objetivo é harmonizar o
aproveitamanto das polllncialidades DconOrnlcas da região com a conservaçlo dos seus

IlICUrIOS naturais, atendidos 00 seguintli;> IJrln<;ff"".: a) pt'e...rvaç.lio dos OC<Mlstames
amazOnicos; b) uso suslentávlll dos recursos nalurals; c) Integraçio nacional de AmazOnla

sob o ponto de vista sOcio-aconOmlco; d) proteçio ao Indio; e a) segurança nacional.

Al8nçIo especial é dada ao zoneamento ecológiccHlconOmico de
ragiIo; à expIoraçAo das florestas prlmltivas e demais ronnas da vegetaçlo arbórea
_. que somente senil posslvel sob a forma de manejo florestal SUltantãval; às

c:ondlções em que poderá ser falto o corte raso da floresta; às normas que devam regular
a reposlç.lio lIorestal na região; e. finalmente, lls sanções adminlstrativu e penais aos
lnfratores da lei

Sala das Seu6es. em '"de e-3 ue1996

\

Deputada~a PelaDs

CÓDIGO FLORESTAL

..LEI N.·..4.771. DE 15.DE SETEMBRO DE 1965

I'IIlItItul 'o ftOW'O 05d1p f'Iorntal

Art. l.a - As florestas existentes no território nacional eas demall for
!nU de YeJetaçio, nconhecldas de utilidade la terras que revestem, lia
beM 111I' mteresse eotnlJm a todos os habitantes do PaII, exercendo-se os
dlnJftos de propriedade, com a Ilml~ -que .. 'Jeclala1;io em .ceral e espe
~~~lmente es~ .lel 11ltabelecem.

ParicnI. ánIeo - As ações ou omillliel contrárlas I&s dIIpoalÇões deite
'CódlIo na utillzaçio e exploraçio das florestas lia consideradas 1180 nocivo
'da propdedalle (art. 302, XI b, do Códlco deProceuo C1YI1l.

Art. %.0 - Conslderam·se de preservaçio permanente, pelo ió efeito des·
la Lel, as florestas e demais fonna de vege~çlo natural situadas (I):

a) ao longo dos rios ou de qualquer CUrllO d'ácua desde o seu nível
mais sito em fslxa marginal euja larcura mlnlma seja:
. 1) de 30 (trinta) metro.~ para os cursos d'água de menos de 10 fdezl

,mettoll' de Ilrrura; . . . .

21 de 50 (clnqüen~1 metroa para OI cursos d'água flue 'tenham de
10 ld~) a 50 cclnqllentaI metros de Iareura; .
.. 3).de 100· «:em~ metros para 05 cur&Ol d!lÍg1\a que tenham. de 50 (cln·

lIilen~) a 200 Iduzentos) metros de largura;
41 de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que ''1enham de 200

.(duzentos) 'a 800 lIelacentosl metros de largura;
$) de lIOO (quinhentos) metros para os euraoa d'água que tenham lar

cura luperior a lIOO laeJ.scentos) metros;
1ledaç1o .... sllDe. a deda pala Lei \t•• UOJID

111 ao redor das lagoas, lagos ou relenatórios d'água naturais ou
artlftclsls;
. e) nu nascentes, ainda que Intermitentes e DOI chamados ·olhos

,d'ácua", qualquer que seja a lua lituação topográrIca, num ralo mlnlmo
de 50 lclnqüen~) metros de lari\lra;

RedaClo da allnea. c dada pela Lei n.o 1.103/11

dI DO topo de morros, montes, montanhas e aerru;

e) nas enoostas ou partes deataa, com declividade superior a 45", equl
. Y8lente a 100% na Unha de maior deeUye;
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fi nu reatlnll&s' como flxadoraa de dunas ou establ1lzadoru de man
'IUU:

&) nas bordu dos tabuleiros ou chapadaa, a partir da linha de ruptura
do relevo, em faixa nunca Inferior a 100 (cem) metroa em projeções hori-
zontais; - .

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metroa, qualquer
que seja a velletaçáo.

Pará&rafo único - No caso de áreas urbanas, UIIm entendldu as
compreendidas nos perfmetros urbanoll definidos por lei municipal, e nu
rell1õe8 metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abran
gido, observar-se-i. o disposto nos respectivos planos diretores e leia de
uso do solo, respeitados os prlnclpios e limites a que se refere este artlgo.

Redaçlo du allneu &. h • parirrato da<l& .-Ia Lei n.o '1.103/11
Art. 3.° - Consideram-se, aluda, de preaervaçio permanentes, quando

uaim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais f01'lIlU
de vegetação natural destinadas:

a) '1 atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;

c) a formar faixas de proteçio ao~ de rodovlu e ferroyju;

d) a auxiliar a defeu do território nac10nal a crIt4r1o du autorIdadeII
mlllt&rCII;

e) a prote&er aitlos de excepc:Ional beleza ou de valor dentlfloo ou
h1atórlco; ,

() a asilar exemplares da fauna. ou flora ameaçados de .eztInçio;

C) a manter o ambiente ·necBÃrIO à. YIda du populaçõea allvlcoJu:
la) a USllIlUr&r condlçllea de bem-estar PIlb1lco.
, I.· - A auprelllio total ou pareIaI de f10reatu de Prele~1Jerm&

nente só será admitida com prévia autorbaçio do Poder Eucutiyo hderaI,
aamdo :for neceuárla à llDlCUÇio de obru, plUlOll, atlvldadell ou pro~
de utlJldade pública ou interesae lIOCIaJ.

. "i· - As 'florestas que Intecram o Patrimônio IDdlpna ficam 1Uje\tu
~ p.~ de 'preservação permanente(le~C) p8Jo .IÓ efeito. duta lAI. '.

.,~..... -'- -consideram-se·de iDtcM8e pllb1lco:

a) a limitação e o controle do paatorelo em determinadas árBas, visan-
do à adequada conservaçio e propqagio da ftPtaçio lIonI&al; -. .

·tI) u medldu com o fim de prevenir ou erradlcar prapa e doeDçu
que afetem a veretaçio florestal; •

, .c) a difusão e a adoçio de métodos tecnol6licos que visem a aumelÍtar
economicamente a vida útll da madeira e o NU maior aproveitamento em
'Codu·u tua de manlpulaçlo e tnnaformaçio.

Ar&. 5.° - O Poder Público criará:
a) Parques Nacionais, (2) Eataduais e Municipais e Reservu ;aJo\óiicaa,

com a fIoaIIdade de reseuardar atributos acepcIonala da natureza, conct
~ • proteçio inteKraJ da flora, da fauna e du beleau naturais com
a utl1laaçlo para objetivos edueacionala, ncreati_ e cientificol;

. b) 1"Iorestas Nacionais, Eataduala • MunIclp&Ia, com fina econOmIcoa,
técnlCOlI ou aociaIa, inclusive ~ando áreas aIoda nIo fIorestadas e deatl
rJWIu a atinll1r aquele fim.

Parip'afo linIco - Fica proibida qualquer forma de l!Xplorat;lIo dos
,~ naturais nos Parques Naclonala, ERaduais e Municipais.
. Ar&. I.· - O proprietário da floresta nio preservada, nos termos dest.a
Lei, poderá gravá-Ia com perpetuidade, desde que verificada nexisUncla de
.Jntenae público pela autoridade florestal. O vinculo COIIItará de termo
uainado perante a autoridade florestal e será averbado à marllem da ln.~cri
çio no Re&latro Público.

Ar&. 7.· - Qualquer árvore poderá ser declarada Imune de corte, median
1e ato do Poder Público, por motivo de sua localização, raridade, beleZa
ou condlçio de porta-aementes.

Art, I.· - Na dlatrlbulção de lotes destinados à agricultura, em plan'Js
de colonlzaçio e de reforma aenr!a, não .devem ser Incluldas as áreas flo
l'llltadu de preservação permanente de que traia esta Lei, nem as florestas
~rlas ao abastecimento local ou nacional de madeiras e outros produ
tos florestais.

Art. I.· - As florestas de propriedade particular, enquanto indivisas
com outras, sujeitas a regime especial, ficam subordinadas às disposições
que villorarem para estas.

Ar\. 10 - Não é permitida a derrubada de florestas. situadas em áreas
de Incllnaçio entre 25 a 45 graus, só aendo nelas tolerada a extração de
toros, quando em regime de utilização racional, que vise a rendimentos
permanentes.

Art. 11 - O emprego de produtos florestais ou hulha como ,'ombusti
vel obrlp o uso de dispositivo, que impeça difusio de fagulhas suscetiveis
de provocar Incêndios, nas florestas e demais formas <le vellCtação mar
ll1nal.

Art. 12 - Nas florestas plantadas, não consideradas de preserva~iio
permanente, é livre a extração de lenha e demais produtos florestais ou
a fabricação de carvão. Nas demais florestas dependerá de norma estabe
lecida em ato do Poder Federal ou Estadual. em obediência a prescrições
ditadas pela técnica e às peculiaridades locais.

(U Veja arUgo 18 da Lcl 11.11 G.1I38/81. p;'lg. :178.

(2) Veja o Ilecreto n,o 34.017170, que aprOVA o ReBtlJ"mcnto doa Parque. H.elon.lI
lJrasllclroa. pál. 4tl7.

Art. 13 - O comércio de plantas vivas. oriundas de florestas, depen
derá de licença da autoridade competente.

'Art. 14 - Além dos preceitos gerais a que está sujeita a utilização das
florestas, o Poder Público Federal ou Estadual podorá:

..) prescrever outras normas que atendam às peculiaridades locais;
, :11) proibir ou limitar o corte das espécies vegetais conaideradu em
Yla de eztInçio, delimitando as áreas compreendidllS no ato, fazendo depen
'~J' llIlII&II áreas, de licença prévia o corte de outras ap6c!es;
.. e) ampliar o rllIlistro de pessoas flaicas ou juridicas que se dediquem
à extraçio, Indústria e comércio de produtos ou aubprodutos florestais,

.,.. ,'. Ar&. 15 -. Pica proIbida a exploraçio sob forma em~aC:8IdaS florestas

. prlmltivu da bacia amazOnica que s6 poderio ser ut em ob8er

.riDCla a planos téenlcos de conduçlio e manejo a serem estabelecidoa por
ato do Poder Público, a ser baixado dentro do prazo de um ano~

. 4rt. li - As florestas de domlnio privado, não sujeltu .ao realme de
cutiUuçio Jlmltada • reuaJvadaa as de preservação.PC~, pUYiatu
-_ artIcos 2.° e 3,0 desta Lei, são -lluscetlvels de cxploraçlio, obedecldaa as
.HlUinles .reatrlçõe8:' ,.'

a) nas reIl1ÕllS'Leste Meridional, Sul e Centró-Oeste; esta na parte IUI,
u derrubIIdaa de floreata& nativas, primitivas ou reeeneradu, IÓ .rio per
.mltldu, desde que aeja, em qualquer caso, respeitado o limite mInImO de
:ao", da área de cada propriedade com cobertura arbórea localizada, a crl
.t.árIO da autoridade competente:
, .ti),JlllS'.-RIea citadas na 'letra ·anterior. nas áreas já -desbravadas e
prrtiameDte delimitadas pela autoridade competente, ficam proibidas as
derrubadas de florestas primitivas, quando feitas para ocupação do 8010

'-'Com -cultura e pastagens, permitindo-se, nesses casos, apenu a extração de
"'árvores para produçlio de madeira, Nas áreas ainda incultas, lUjeltu a
f01'lIlU de desbravamento, as derrubadas de florestas prImItlvas, :noa tr:1
ba1bolI de Instalação de novas propriedades agrico1llll, só serio toleradu
até o múlmo de 30% da área da propriedade;

c> na reglio Sul as áreas atualmente revestidas Ae formnÇÕC5 norc~
·tals em que ocorre o pinheiro brasileiro, M Araucaria &nIlUStifoliaM (Bert -
.0. Ktae), nio poderio ser desfioreatadas de fonna a provocar a eliminação
~permanentedll1l floreatas, tolerando-se, somente a exploraçio racional deatas,
ollservadas as prescrições ditadas pela técnica, com a garantia de perma
nC,ncla dos maciços em boas condições de desenvolvimento e ,Produçlo;

d.) nas regiões Nordeste e Leste Setent rionaJ, Inclusive nos Estados do
,Maranhão e Plaui, o corte de árvores e a exploração de florestas só IIllrá
permltlda com observância de normas técnicas a serem eatabelecldas por
ato do Poder Público, na forma do art. 15.

li 1." - Nas propriedades rurais, compreendidas na alinen lO ~te
llrtlgo, com área entre 20 (vlnle) a 50 (cinqüenta) hectarea, computar-se-ao,
para efeito de fixação do limite percentual, além da cobertura florestal de
qualquer natureza, os maciços de porte arbóreo, sejam frutifel'Ol, onta
mentais ou Industriais, .
. 11 2.0 _ Ao reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20%
(vinte por cento) de cnda propriedade, onde não é permitido o cor,te raso,
deverá. ser averbada à. margem da Inscrição de matricula do imovel, no
registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de ISna- desti
nação, nos casos de transmissão, a qualquer titulo, ou de desmembramento
da área.

l! 3.· - Aplica-se às á.reas de cerrado, a reserva legal de 20% (vinte
por cento) para todos o sefeitos legais.

Reclaçlo doa li 1.0. 2.0 e 3.0 dada. pela Lei n.o 7.803/19

Art. 17 _ Nos loteamentos de propriedades rurais, a área destinada a
completar o limite percentual fixado na letra a do artigo antecedente, pode
rá ser agrupada numa só porção em condomlnlo entre os adquirentes.

Art. 18 _ Nas terras de propriedade privada, onde aeja nooesaárto o
florestamento ou o reflorestamento de preae~ação pert,!18nen~, O Poder
Público Federal poderá fazê-lo sem desapropna-Ias, se nao o fIZer o pro
prietário.

li 1.° - Se tais áreas estiverem sendo utilizadas com culturas, de seu
valor deverá ser Indenizado o proprietário,

li 2.° - As áreas assim utlJlzadas pelo Poder Público Federal ficam
Isentas de tributação.

Art. 19 - A exploração de florestas e de formações s}'cessoras, tan~
de domínio público como de domínio privado, dependera de aprovaçao
prévia do Instituto Brasileiro do Melo Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - mAMA. bem como da adoção de técnlcas de conduçio,
exploração, reposição florestal, e manejo compativeis com os variados ecos
sístpmas que a cobertura arborea forme.

Parál\'rafo único - No caso de reposição florestal, deverão ser priorl
zados projetos que contemplem a utilização de espécies nativas.

Reda· lio do .rUgo 19 dada peJa Lei nO 7.803/6

Art. 20 - As empresas industriais Que, por sua natureaa, ·coosumirom
IlraDdes quantidades de matéria-prima florestal serão obrlpdas a manter,

\cIeatro de um ralo em Que a exploração e o transporte lICjllll:l Jullladl.llS
~, um serviço organizado, que BSSCiUre o plantio de novas ãreas,
.em terras próprias ou pertencentes a terceiros, cuja produção sob l!Xplo
. ração racional, seja equivalente aO j:Onsumido para o seu 'J1buteclmentb.

," Pará&rafo único - O não cumprimento do disposto-neste art\llo, além
das penalidades previstas neste CódiIlO, obriga os Infratores ao JlllIamento
de uma muita equivalente a 10% (dez por cento) do valor comerciai da
matéria-prima florestal nativa consumida além da produção da qual par
ticipe.

Art. 21 - As empresas siderürlllcas, de transporte e' outras, à' base de
~ !llIletal, lenha ou outra ,matéria-prima florestal, lIioobrlpdu a
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'manter 110restas próprias para exploração-racional ou a formar, diretamen
·te ou por Intermédio de empreendimentos dos quais participem, florestas
destinadas ao seu suprimento ("I. . ..

Paráp'afo único - A autoridade competente fixará para cada empresa
o prazo que lhe é facultado para atender ao disposto neste artigo, dentro
.dll& limites de 5 a 10 anos.

Art. 22 - A União, diretamente, atraves do' órgão execuUvo' especifico,
ou ·«m conYênio com os Estados e Munlclplos, flscal1zará a' aplicação das
norMas de.lte Código, podendo, para tanto, criar GS serviços Indispensáveis.

raricrafo único - Nas áreas urbanas, a' que sé refer~ ó paráitafo
'único do art. 2.0 desta lei, a fiscalização é da competência das municiplos,
:atuando a União supletivamente.

Redaçlo do ardlo 22: dada pela Lei n.O 7.803/11)

Art. 23 - A fiscalização e a guarda das florestas pelos serviços espe
cializados Rio excluem a ação da autoridade policial por iniciativa própria.

:4rt. u'- Os funcionáriDs florestais .~ .exeicl~io de JIUlIS funções, aio
·.equiparados aos. agentes de segurança pJ1blica, sendo-lhes assegurado. o
·porte de armas.

Ar!. !S - Em caso de incêndio rural, que não se possa extinguir com
oos reeurllOs ordinários, compete não só ao funcionário Oorestal, como a
·'fIII8lquer outra autoridade pl1bllca, requisitar os meios materiais e convo
car Da homens ·em condições de prestar auxilio.

Ari. %6 - Constituem contravenções penais, puniveis com três meses
a um ,ano de prisão simples ou multa de uma a cem vezes o l'lll1árlo mlnlmo
mensal, do lugar e da data da infração ou ambas as penas cumulativa
mente:

a) destrnlr ou danificar a floresta considerada de preservação perma
nente, mesmo que em formação ou utilizá-Ia com Infrlngêncla das normas
estabelecidas ou previstas .nesta Lei;

b) cortar árvores em florestas de preservação permanente, sem per
mlssio da autoridade competente;

c) penetrar em floresta de preservação permanente conduzindo armas,
mbstAnclas ou Instrumentos próprios para caça proibida ou para explo
raçio de produtos ou subprodutos florestals, sem estar munido de licença
da autoridade competente;

d) causar danos aos Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais, bem
como u Reservas Biológicas;

e)' fazer fOItO, por qualquer modo, em florestas e demais formas de
veeetaçl0, sem tomar as precauções adequadas;

f) fabricar vender, transportar ou soltar balõcs_ que possam provocar
Incendios ...'horestas e demais formas de vegetação;

C) Impedir'ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais
formas de vegetação;

h) receber madeira, lenha, carvão e outros produtos procedentas de
florestas sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela auto
ridade ~mpetente e sem munir-se da via que deverá acompanhar o pro
duto. ate final beneficiamento;

I) transportar ou guardar madeiras, lenha, carvão e outros pr~utos
procedentes de florestas, sem licença válida para todo o tempo da viagem
ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente;

j) deixar de restituir à autoridade, licenças extintas pelo decurso do
prazo ou pela entrega ao consumidor dos produtos procedentes de florestas;

I) empregar como combustível, produtos florestais ou hulha, sem uso
de 'dlspolitlvo que impeça a di(usão de fagulhas, suscetlveis de provocar
lnc6ndios tI&Il florestas;

m) soltar animais ou 010 tomar precauções necessárias para que o anl
'mlilde sua propriedade não penetre em florestas sujeitas a regime especial;

nl matar, lesar ou maltratar, por qualquer .modo ou melol plantas ~
ornamentaçl0 de logradouros públicos ou em.propriedade pnvada alheia
ou árvore imune de corte; .

. o) 'fttralrde florestas de dominio pl1bllco ou consideradas de preser
vação .permanente, aem prévia autorlll&Çi.o, pedra, areia, calou qualquer
outra espécie de minerais;

pl (Vetado I ;.1 transformar madeiras de lei em carvl0, Incluslye para qualquer
·efeito 'Industrlal, sem licença da autoridade competente.

Bedaç&o da a1ID" • dada pela Lei Do" .5.110/23.

Art. Z'7 - :t proibido O UlIO de fogo rias florestas e demais (ormas de
.~taçio (f). .

< • f'aripal. linJco - Se pecu)larldades locais ou nlilonala justificarem oem' fOIO do fogo em práticas aifOpastorts ou florestais, • permlIIs10 lerá
.~Iecl.da em ato do Poder PI1bllco,.clreunscrevendo.,as.ãreas e estabe-

· lecendo normas de precaução. '.. "
. Ar&. 21 _ Além das oontrave:nç6es estabelecidlÍS no artigo precedente,
.ib&istem 011 dlspositlvOll &Obre contraY1lDÇÕCS e crimes previstos no Código
PsIa1 e nu demallI leia, com u penalidades neIe& cominadas

Ari. zt - As penalidades Incldirio sobre 'os autores, sejam eles:

. aI diretos;

~o Decret.o li." 9;.628/89. pá&;. S15.

(4) Veja o Decreto n.o D7.~/eo. pi~. 581. VeJa t.:J.mbêm a. Porta.rla n.U ZJl ...P/88..IBDF.
piCo '121.

· bl arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes, administradores, dire-
tores, promJtmltes compradores ou proprietários das 'reas < florestais, "desde
que praticadas por prepostos ou subordinados e no Interesse dos prepo
nentes ou dos superiores hierárquicos;

c) autoridades que se omitirem ou facllltarem, por consentimento le
eal, na prática do ato.

Ar!. 30 - Aplicam-se às contravenções previstas neste Código as regrns
gerais do Código Penal e da Lei de Contravenções Penais, sempre que a
presente Lei não disponha de modo diverEo.

Ar!. 31 - São circunstâncias que agravam a pena, além das previstas
no Código Penal e na Lei de Contravenções Penais:

a) cometer a Infração no perlodo de queda das sementes ou de forma
~o das vegetações prejudicadllS, durante a noite, em domingos ou dias
feriados, em l!pocas de seca ou Inundações;

b) cometer a Infraçlio 'contra a floresta de preservação permnncnte ou _
material dela provindo.

Ar!. 3Z - A açlio penal Independe de queixa, mesmo em se tratando
de 1es1o em propriedade privada, quando os bens atingidos, são 'florestas
e demais formas de vegetação, Instrumentos de trabalho, documentos e atos
relacionados com a proteção florE5t~1 disciplinada nesta LeI.

Ari. 33 - São autoridades competentes para Instaurar, presidir e PI'O
ceder a InqUéritos policiais, lavrar autos de prisão em (lagrante e Intentar
a ação penal nD'i casos de crimes ou contravenções, previstos nesta lei,
ou em outras leis e que tenham por objeto florestas e demais formas de
vegetação, Instrumentos de trabalho, documentos e produtos procedentes das
mesmas:

a) as Indicadas no Código de Processo Penal;
b) os funcionários da repartição florestal e de llutarquias, com atribui

ções correlatas, designados para a atividade de fiscalização.
Parál:rafo único - Em ca'o dI! ações penais simultâneo", pelo mesmo

fato, inleiadas por várias autoridades, o Juiz retmlrá os processos na juris
dição em que se (lrmou a competência.

Art. 34 - As autoridades referidas no item b do artigo onterlor, rati
ficada a denl1ncia pelo Minlstério PI1bllco, terão ainda competência Igual
li. deste, na qualidade de a..slstente, perante a Justiça comum, nos feitos
de que trata esta Lei.

Art. 35 - A autoridade apreenderá os produtos e os instnllncnl.os utili
zados na infração e, se não puderem acompanhar o Inquérito, por seu
volume e natureza, serão entreRUes ao depositário pl1blico local, se houver
e, na lua falta, ao que for nomeado pelo Juiz, para ulterior devolução ao

;'prejudicado. Se pertencerem ao agente atlvo da infração. serão vendidos
em hasta pl1bllca. •

:'l\rt. 36 - O processo das contravenções obedecerá no rito sUlllárl,p da
'Lei n.O 1.508, de 19 de dezembro de 1951, no que couber.

.Art. 37 - Não serio tran~critos ou averbados nõ' Registro Geral lÍe
· Imóveis os atos de transmissão "inter-vivos" ou "causa mortis", bem como
a constltulçlo de ônus reais, sobr.. imóveis da zona rural, sem a apresen

_~ão de certidão negativa de dividas referentes a.multas previstas nesta
Lei ou nas lc:3 estaduais supletivas, por decisão trnllsitr.dllocm julgado.

Art. 38 - : : .
Artl&O 31 revocado pela Lei h.o 5.1M/M

. Art. 311 _ .••• : , :.: :.; :: ~ : : ••••••
0.' Artllo 3t) .evocndo pele Lei n.- 5.16817~ ·1 '

Art. 40 - (Vetadol. .., .

'.Art. ti - Os estabeleclmentos ollcials de crédito concederão prioridades
aos projetos de f1orestamento, reflorestamento ou aquisição de equipa

Jm1mtos mllClnlcoa necessários aos serYlços, obedecidas as escalas anterlor-
·mente fixadas em lei. I .'

ParáP'Jlf9'"1inieo - Ao Conselho'Monetário. NaCIonal, .dentro de suas
atribuições 1e&aIs, como órglo disciplinador do crédito e das operaçõel

'"Cl'edltlclas em todas ·suas modalldades e formas, eabe estabelecer as nor
mas pora os financiamentos florestais, com juros e prazos compatíveis,
relacionadOl com OI planos de florestamento e reflorestamento aprovados
pelo Conselho Florestal Federal.

.Art. 42 - Dois anos depois da promulgação desta Lei, nenhuma auto
ridade poderá permitir a adoção de livros escolares de leitura que nAo
eoDtenham textos de educaçãO florestal, preYlamente aprovados pelo Con
'.lho FIlderal .de Educação, ouvido o 'órgão florestal competente.

11 I.· - As estações de rádio e televlslo Incluirão, obrigatoriamente,
em suns proitamaçõcs, textos e dispositivos de Interesse florestal, aprova
dos pelo órgão competente no Ilmite minlmo de 5 (clncol minutos sema
nnls, distrlbuldos ou 010 em diferentes dias.

; '1\ t." - Nos mapas e cartas oficiais serão obrigatoriamente assinala
dos os Parques e Florestas PI1bllcas.

11 3.· - A União e os Estados promoverão a criação e o desenvolvl
·mento de escolas para o ensino florestal, em seus diferentes. nivels.

Art. 43 - Fica Instltulda a Semana Florestal, em dat:lS fixadas· para as
diversas regiões do Pals, por decreto federal. Será a mesma comemorada,
obriptoriamente, nas escolas e estabelecimentos pI1blicos ou subvencio
nados, através de proeramas objetivos em que se resl'lll1te o valor das flo-

·restas, face ·aos seus produtos e ulllldmle.i. bem como sobre a forma
correta de conduzi-Ias e perpetuá-Ias.

Parápafo únleo - Para a Semana Fiorcstal serão llrogramadas reu
niões, conferências, jornadas de reflorestamento e outras solenidades e fes
tividades com o objetivo de ídentiflcar as florestas como recurso natuml
ranovável, de elevado valor social e econômico.
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Art. 44 - Na região Norte e na parte norte da região centrá-Deste,
enquanto Dia for estabelecido o decreto de que trata o artigo 15, 8 explo
ração a corte 1'n!0 ~Ó " permissível de~de que permaneça com cobertura
arbórea, pelo menos 50',[ da área de cada propriedade.

ParlÍrrolfo único - A reserva legal. assim entendida a área de, no
minimo, 50% (cinqüenta por cento) de cada propriedade, onde não é
permitido o corte raso. deverá J1er averbada à margem da Inscrição da
matricula do Imóvel no registro de Imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destlnaçiio. nos casos de transmissão. a qualquer titulo,
on de dt'smembramento da área.

Rtdnc;ilo do pnn·I~~rn.ro dnda )wtn 1.t"1 n.n 7.803/10

Art. 45 - Ficam obrigados ao registro no Instituto Brasileiro do Melo
Ambiente e dos Reeursos Naturais Renováveis - IBAMA. os estabeleci
mentos comerciais responsáveis pela comereiallzaçiio de moto-serras, bem
como aqueles que adquirirem este equipamento.

li 1.0 - A licença para o porte e uso de moto-serras será renovada
a cada 2 (dois) anos perante o Instituto Brasileiro do Melo Ambiente e
t'ns Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

11 2.0 - Os fabricantes de moto-serras ficam obrigados, a partir de
180 (cento e oitenta) dias da publicação desta Lei, a imprimir, em local
visivel .deste equipamento, numeraçiio cuja seqüência será encaminhada
ao Inatltuto Brasileiro do Melo Ambiente e dos Recufllos Naturais Reno"'vela - IBAMA, e constará das correspondentes notas flacala.

. I S.- ~ A comerclallzàção ou utlllzação de moto-serras sem a licença
a que se refere este artigo constitui crime contra o meio ambiente, suJeito
lL pena de detenção de 1 (um) a 3 (tris) meses e multa de 1 (um) a 10
.~da) salários minlmos de referência e & apreensão da moto-serra, sem
prr.juizo da respollllabilidade pela reparaçlio dos danos causados.

Art. 46 - No caso de florestas plantadas, (l Instituto Brasileiro do
Melo Ambiente e' 110s Recursos Naturals RenO'iáYels - lBAMA, Rlará
para que leja presenada, em cada munlclpio, área destinada à produçlio
de alimentos básicos e pastagens, visando ao abasteclml'nto local.

..Rtdaolo doa arU~oa 45 e 4I.da(I& pela Lei n.- 7.10:11.

'. .'-,;Ilrt. 41 - O Poder.Executivo promoverá, no prazo de 1110 dJaa, a reYlsão
detodoll os contratos, convênio,;, 'acordos 11~_ re1&clonadOll com
B explornçllo flore~tal em geral, a fim de ajustá-Ias à~ normas adotadas
por esta Lei.

Art. 411 - Fica mantido o Conselho Florestal Federal, com ade em
BrasIIia, como órgão cousultlvo e normativo da polilica florestal brasileira.

ParáJralo únleo - A composição e atribuições do Conlelho Florestal
Federal, integrado. no máximo, por 12 IdOZCI membros, serão estabelecidas
por decreto do Poder Executivo. .

Ari. 4t - O Poder ·Executlvo rellUlamenlará a presl'nle lei, no que for
julllndo necessário à sua execução.

Art. 50 - Esta lei entrará em vigor 120 (cento e vinte) dfllS após a data
de sua publicação, revogado o Decreto n,o 23,793, de 23 de janeiro de 1934
fCódl1Q Flerestal),·e demais disposições em contrário. - n. CASTELLO
BRANCO. Presidente da Repllblica.

ArtlROfI; 41 • no r~numt'r:uln. pela Lei h.G 7.803/1!:!J

•
.LEI N.o 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981

. D\apõe aobre a Política H&c\oD&1 do Melo Ambienta __ f1IIa
e _nlamos de lormalaçio e aplJcaPo, e dá Olltraa P~YldêDclas.

O PresIdente da Repllblica.

LeI:Paço aaber que o ColIII:relSO Nacional decreta e eu sanciono a aecuJnta

A:rt. 1.- - Esta LeI, com fundamento nos incisos VI e vii do art. 23
e no art. 235 da Constituição, estabelece a Politlca Nacional do Melo Am
biente, lIClUI fins e mecanismos de formulação e·aplfcaçlo, conatltul o SIa
tema Nacional do Meio Ambiente - 818NAMA e institui o C&dastro de
Defeaa Ambientai.

RedaçAo do art. 1.- dada pela LII n.- lo 02ljtO

Da Política Nacional do Melo Ambienta

Ar!. Z.- - A P'!Utlca Nacional_do Melo Ambiente tem por objetivo 11
preaervaçio, meibona e recuperaçao da qualidade amblõntal propicia ..
vida, 'Y!aando assegurar, no Pais, condições 80 desenvolvimento a6cIo-eco
nOmIco, 801 Interesses da segurança nacional e .. proteção da dignidade da
vida humana, atendidos os seguintes principias: (1)

I - ação governamental na manutenção do equillbrio ecológico, collllf
derando o melo ambiente como um patrimônio púbilco a Nr necessarlamen
tAl auegur8d(l e Protegido, tendo em "lata o uso coletlvo;

11 - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
111 - planejamento e ·fisca1lzaçio do uso dos recursos ambientais'
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação dp. áreas re;resen

tatlvas;

(1) Veja o Deaeto n.O eS1.274/PO. pil'. ~H.

\I - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente
poluldoras: _

VI - incentivos ao estudo e à pesqulaade tecnologia (lrlentados para o
USCl racional e a proteçlio dos reeu~ amblentala; ,

'VII - acompanhamento do catado da qualklade ambieDtaI;
'V1Il- recuperaçio de áreas degradadas (I): .

IX - proteçio de áreas ameaçadas de delradaçio;

X -'educação ambiental & todoa CNi Jifvela do ~·lncIuR".a~·
caçIo da comunidade, objetivando capacitá-ia para part\cIpIlçio' ativa JI&
defesa do mel(l ambiente.

A11. :1.- - Para i1& 'fina prevlal:al Desta 'Iei..entende-te por:

, .J - melQ ~bIerIte: o 0llIlj1lllto de CIOIldIç6ee, JeIa, litIIuIacIu e. intera
Ps·de Ol'defn fIa\c&, qufmlca e biokiIica. que pemUte,.~• zeP, a vida
em,todu as IU&I f(lrmaa:' . . •

11 :.... degradaçio da qualidade ambiental: a a1teraçiQ.adversa du carac-'
tarfatlcas do melo ambiente;

'111 - 'po1uIçlo: a decr&daçio da qualidade ambientai reauJtante' de atl-
!YIdacIe5 .ql1ll direta ou lDdiretameDte:

a> prejudiquem a aaúda, a~ e o tleln-UtI.r da popuJaçicI;

~) criem~ advcrau u ati'flcladee eocIaIa e eeonOmIcas:
c) afetem desfavoravelmente a blota;
dl '&fetem as condições eail!tlcas ou aanitárlai dtl melo àmbIente;

. ,e). Jancem,mail!rIas ou ene~em~~ 011 padr~ am~taIa
esfabeleéldos:

IV - poluldor: a peaoa flalca ou jurldica, de dlrelto públlco ou privado.
responsável, direta ou \ndlretamente, por atlYldade causadora de 4ellrada-
çio ambiental; .

V - recU1'lIOS ambientais: a atmosfera, as ácUU interiores, .IIiPerf1
cials e subterrãneas, OI estuários, o mar territorial, o aolo, o aubaoIo, os
eJementos 11a biosfera, to fauna e a flora.

_aç&o cio IDClIO V _ pela< LeI D.a '.1OfIII

Dos Objetivo! da Polítlca NacloDu do lIe10 Am1Jlente

Art. 4.0 - A Polltlca Nacional do Melo Ambiente visará:
I - à compatlblllzaçio' do 12eaemol'Yimento econatnlco-lIOc\a1 com a

preservação da quaUd&de do meio ambiente e do equll1brlo ecol6l\OO;

n - à'definição de áreas pl'lorltárlas de ação iQvernamental relativa
à qualidade t' ao equillbrio ecolóalco, atendendo aos Interesses da Unlio,
doa Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municiploa;

DI - 80 estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental
e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;

IV - ao desenvolvimento de peaqul5aa e de tecnologias nacionaL! orien
tadas para o uso racional de recursos ambientais;

V - à difusão de tecnologias de manejo do melo ambiente, à divulga
ção de dados e lnform8ÇÔCI ambientais e à formação de uma consciência
pública sobre a necl'ssldade de presenação da qualidade ambientai e do
equilibrlo ecológico;

VI - à preservação e restauração dos recuraos ambientais com·vlstaa
à sua utlllzaçio racional e disponibilidade permanente, concorrendo parll..
manutençlio do equllibrlo ecológico propicio" Ylda;

VD - .. Imposição, ao poIuldor e ao predador, da obrigação de recuperar
e/ou Indenizar OI danos causados e, ao usuário, da contrlbulçlio pela utlll
:açio de recursos ambientais com fins econõmlcos.

Art. 5.0 - As diretrizes da Polltlca Nacional do Melo Ambiente serio
formuladaa em normas e planos. destlnados a orientar a ação dos Gover
nos da Unlio, dos Estados, do Distrito Federal. dos TerrltórlOll e dos Muni":
clplos no que se relaclona com a preservação de qualldade ambientai e

.manute!1o;lio do equilibrlo ecológico, obsenados os principias estabelecidos
no art. 2.0 desta leI. .

l'arárrafo IÍDICO - As atividades empres&rlaJs públicas ou privadas
-avio eDrcIdu em consonincla com as dlretrlaea da Polltlca NaclOIlaI do
JIelo ~ente. .

Do S1atema Hadonal do Melo Amllieate

Ari. ..- .:.. OI 6rgios e entidades da Unlio. dos Estados, do Distrito
PIderaf, doa Territórios e dos Municípios, bem como as J'undaç6ea !natl
.f;ufdu pe10 Poder Público, reaponsãye\a pela proteçio e me1hclrla da qua
,JIdade ambfental, conatltulrio o SIStema Nacional do Melo Ambiente _
,8ISNAll4, uaIm eat111tur~0.:

. I - órgio Superior: o Conselho de Governo, com a fitilçio de as~
·.azar o PreIIdenta da República na lonnulaçio da poIltlca. JI&cIorIa1 e ..
~ ·1O_mentals ~ra o melo ambiente e os TIlC~ ~taIa;

. U _ Orgio éotimltlvÍl e Deilberatlvo: o Conselho NaclClIl&1 do )IeIo.Am
!bIenta -' OON.uIA, com a tlna1ldade de ..-rar, estudar •.propor lIIl
'COIlae1ho de Governo diretrizes de poUtlcas eovemamentafa ~.o melo

(2) Veja o Decreto n.O '7.l32/h, p6c. $71.
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ambiente e os recurzos naturals,e cJeUberàr, 110 1mblto de 11I& compettn
cIa,.8Obn DOl'DIa e padrões compatlvels com o melo anlbieJite ecoIOI1ca-

.meQta..~brado & _DOial ... aadla quaUdade de 'flda; , ,

m - órlão Central: a Becrew:nll do Melo Ambl~te da Presíd!nc1a
'ida 8eptlbllaa, eom a 11Da11dade de plalejar; coordellar. lIUpenlslOlW' e con
trolar, como órBio federal, a poU~lca nacional e u dlretrme8 IOftmamen
tala fixada para o melo ambiente;

IV - Clrli:ão EziecUto~: ljl Instituto B~8lIUel~0 de Melo, Ambiente e dOa
Recunos NatiJi'ali Rénovivels, com a flnaUdade de executar e faze~ executa~,
'ClOiIIO órIio ftdenl. ,a, polttloa e' diretrizes governamentais flxadai JIIlra o
melo ambiente; ,

Redaçlo dos IncllOS I a IV dada %leIa Lei D.O 1.D2I/JO' .

, . 'V ....: ÓríãOi 'seeetonallÍ:' OS órgãos ou entidades eataduals responsive~.
pela uecuçlo de programas, projetos e pelo controle e flacaUzaçio de ati

. vld"de' eapucs de provocar a'degradação ambiental;

VI - &iim: ~: ~ órPos ou enUdades municlpa1s,'~vels
:peIo controle e fiacallzação dessas atividades, nas suas respectiva jur1ls
1Uç6es.

.a.daçao cr.. moDos v e VI d.~~!a: f:oel, n.e 7.1OfJ.~

I 'L· '-.Qa Estados, na esfera de suas competências e nu ireu de sua
.jurlldlção. e1aborario normas .upletlvas e complementares e padrões rela
doZla.doII com o melo ambiente, observad05 os que forem est:\belecldos pelo
CONAlo!A. . ' .,

I ... - Os MUlÚciplOll, observadas' as normas e os p~ federail e
eataduala, tam~m poderio elaborar as normllS mencionadas no pará,rrafo
·an~or.

I a.· ..;.. O., órgãos central. setoriais,' seccionais e local. menclonadOl
,neste ,artllO ,deverio fornecer OI resultados das anillses efetuada e .ua
fundament&çio. quando solJcltados por pessoa legitimamentel:',teressada.

• 4•• - De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo auto
rbado a criar uma Fundação de apolo téclÚco e cientifico às atividades da
1llI:MA. {I> ,_

.,..' Do Conselho Nacional do Melo Ambiente
.~

Art. 7.° - ..
Art• .,.e revoPdo pela Lei D.o 8.028/90

Art. I.· - Inclulr-se-lo entre as competências do CONAMA:
I - estabelecer, mediante proposta da SEMA, normas e crithlos JlIlra

o Ucenc1amento de atlvidadea efetiva ou potencialmente poluidoru, a ser
COIlClldIdo pelos Estados e lIUpervislonlldo pela SEMA;

11 - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das
alternativas e das posslvels conseqüências ambientais de projetos pÍlbl1
cos ou privados, requiSitando aos órgãos federal.s, esteduals e municipais,
'bem assim a entidades privadas, as in!onoações indispensáveis para apre-

......_~_........... "" ...... 10< ........... .:. \,4 ... " ...A~...... VV Q"U. .....a.~.....u.", t: ...~~~w.lJ~ Ituat.orl0s no caso
deobru ou atividades de Iignlficativa degradação ambientai, esPllélalmente
IIU 'reas consideradas patrimônio nacional; , ,

. Redaçlo elo inclso n dacb. pela Lel n.a 8.028/DD

111 - decidir, como última lnstAnc1a administrativa em grau de recurao
mediante depósito prévio, sobre as muitas e outru penalldades 1mpoIItaÍ
1JIIa SEMA;

, IV - .bomolopr acordos viaando à transformação de penalidades pc
CUII1ú1u na obrigação de executar medidas de interesse para a protegia
ambiental {vetado>;

• ,V - determinar, mediante representação da SEMA, a perda ou reatrlção
.íIe ~clos flacala CODCed1dOI pelo Poder PI1bl1co.em c:ariter ,~, ou
;.ecmdlcJonaI, e a perda ou IlISpenslio de pertlelpaçio em l1nhaI de fInaDcIa.
'mento em estabelecimentos oflelals de crédito;

" 'vI - ,estabelecer. privativamente, normas' e ~lles' nac10nals de COI1~
,.tróie da pdIuIçio por vefculos automotores, aeronaves e embarca!l6es med1an-
:te aud16n<:1a dOll Minlatérios CQmpetentes; , '
, VII - estabelecer normas, critériOl5 é padr6es relativos ao 'controle ••
manutenção da qualidade do melo ambiente oom Viatllll ao uso racJonal doi
recursos ambientais, principalmente os hfdr1cos.

" ' •.Parácraro único - O Secretário do Melo Ambie'i te é, J1em prejuizo de
.uu funções, o Pres!dente do CONAMA.
, Rodaçlo do parlC",ro !laico dada pela,LeI a. '.02!/llO

'Deis Instrumentos da Politlca Naclonal do Melo AmbIente
Art. I,· - SIo instrumentos da PoUtlca Nacional do Melo Ambiente:
I - o estabelecimento de padrões de qual1dBde ambiental;
11 - o zoneamento ambiental;
111 - a avaUaçio de impactos ambientais;

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencJalmen
te poluldoras;

(3) Art. 3,0 da tei D.o 7.104/19:
"Arto 3.- - Na- dtapolltlvoa dai Leia n.Os 8.803. de 2 de Julho de 1»80. G.oo:l. de

21 de abrll de tG81 e 8.138. d' 31 de aSOIto d. 1Nl. lubltltua.. onde couber••
rxpresaAo Secretaria Especial do Melo Ambiente - 8EKA por IDItltuto 1SrU11elto
do Melo Ambiente e RecUnotl Natura1a R1enovlnll - IBAIIA...•

v - c. incentivos. produção e 1nsta1ação de equipamentos e a cr1açIo
ou abeorçlo de tecnDlolia, voltados para a melhoria da quaUdade ambientai;

VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo
\Poder PÍlbUco Federal. ettadual e municipal, tais como áreas de proteção
~b1enta1. de relevante interesse ecológico e reservas extratlvlstas;

Redaçlo do IDCIao VI dada: pela Lei D,. ~ .504/R

VII - O I1stema nacional de informações aobre o melo ambiente;
VIII - o Cadastro ~co Pederal de Atividades e lnlItrumentos de

defesa ambleÍ1ta1; .

IX - as penalidades discipUnares ou compensatórias ao não cumpri
mento das medidas necesaárias 11. preservação ou correção da deifl\d&çio
ambiental.

X ,... a lnlItltulção do Relatório de qualidade do Melo Ambiente, a ser
dlvu1pdo anualmente pelo rnstituto Brasileiro do Melo Ambiente e reeurlOS
Naturais Renovávels mAMA;

XI _ a garantia da prestação de Informações relativas ao Melo Am
biente, obrigando-se o Poder Público a produzi-Ias, quando IneXistentes;

XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente po
luldoru e/ou utUlzadoras dos recursos ambientais .

Redaçlo doe lnclaos X a XII do.ds pela Lei D.o '1.804/89

Art. 10 - A construção, instalação ampliação e funcionamento de es
tabelecimentos e atividades utUlzadoras de recursos ambientais, conside
rados efetivas e 'potencialmente poluldores, bem como os capazes, sob qual
quer forma, de causar de~adação ambientai. dependerão de prévio licen
ciamento de órgão estadual competente, Integrante do Sistema Nacional do
Melo Ambiente - SISNAMA, e do ITlstltuto Braslleiro do Melo Ambiente
e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem pre
juizo de outras licenças exIgivels.

Jtedaclo do art. 10 dada pela. LeI 0.0 7.804189

11 1.0 - Os pedidos de llcenciamento, sua renovação e a respectiva con
cessão serão publlcados no jornal oficiai do Estado, bem como em um periô
dico regional ou local de grande circulação .

11 Z.o - Nos casos e prazos previstos em resolução do CONAMA, o Ueen
clamento de que trata este artigo dependerá de homologação da SEMA.

S S.o - O órglio estadual do melo ambiente e a SEMA, esta em caráter
.aupletlvo, poderão, se necessário e sem prejulzo, das penaUdades pecun1ir1as
cabfvel.s, detennfnar a redução áas atividades geradoras de poluição, para
manter as emissões gasosas, os efiuentes líquidos e os reslduos sóUdos dentro
das. condições e llm1tes estipulados no licenciamento concedido.

11 4.° - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Natura1~ Renováveis - IBAMA. o liccnclamen'" '''''visto no ca.."t dp,t.,
artigo, no caso de atividades e obras com significativo impacto ambientai,
de 1mblto nadonal ou regional. '

Redaçlo do § 4.0 dt.da pela. l,el n,o 7,80 1/'3:.l

Art. 11 - Compete 11. SEMA propor ao. CONAMA ,nonoas e padrões JlIlra
implantaçlo, acompanhamento 11 flscaPzação .do licenciamento previsto no
artlro anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA. .

" L· - A 'flscallzaçio e o controle da aplicação de criterIos, normas e
padr6es dequalldade ambiental serão,exercidos pela SEMA, em caráter su
pletivo da atuação dos órgãos estadual e municipal competente~.

I Z.o - Inclui-se na competencla da fIacaIlzaçio e controle a anil.Ise de
projetos de entidades, púbUcas ou privadal, objetivando à preae1"Vllçio ou k
recuperação "",...recursos ambientais, afetados por processos de exploraçio
predatórios 'bI1 ~Iuidores.

Art. 12 - As entidades e órgãos de financiamento e incentivos gover
namentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses bene
ficios ao Ucenclamento, na forma 1Iesta lei, e ao cumprimento das normas,
dos critérios e d05 padi:'lles ~dos pelo CONAMA.

Parqrafo l1n1co- As entidades e órgiíos referidos no caput deste artigo
deverão fazer constar dos projetos a reallzaçio .de obras e aquIsIção de
equipamentos destinados ao controle de 'degradação ambientai e à melhoria
da qualidade do 'melo ambiente.. ( ,

Arl. 13 - O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio
ambiente, visando:

I - ao desenvolvimento, no Pais, d~' PesquiSas e processos tecnológicos
destinados a reduzir a degradação da qualldade ambiental;

11 - 1l fabricaçio de equipamentos antlpoluidores;

111 - a outras lnlclativas que propiciem a racionalização do uso de
recursos ambientais.

Psrácrafo único - Os órgãos, entidades e programas do Poder PúbUco,
destlnados ao incentivo das pesquisas cientificas e tecnológicas, considerarão,
entre as suas metas prioritárias, o apolo aos projetos que visem a adqulrir
e desenvolver conhecimentos básicos e npllcávels na área ambiental e
ecológica.

Art. ].i - Bem prejuízo das penalidades definldu peja legislação fe
deral, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias 11.
preservação ou correção dos Inconvenientes e danos causados pela degrada
ção da qualidacle ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mlni
mo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustávels do
Tesouro Nacional - ORTN, agravada em casos de relnc!dêncla especifica.
conforme dl.spuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já
tiver sido apIlcada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Muni
cípios;
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II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios flscals concedidos
pelo poder público;

la - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamen
to em estab~lecimentos oficiaIs de crédito;

IV - à susp~nsão de sua atividade.

§ I.· "'- Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluldor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indeni
zar ou reparar os danos causados ao melo ambiente e a terceiIos afetados
por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legiti
midade para propor ação de responsabllldade clvl1 e criminal por danos
causados ao melo ambiente.

§ 2." - No caso de oml.ssão da autoridade estadual ou municipal, caberá
ao Secretário do Melo Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias
pre\'Í.,tas neste artigo.

§ 3.· - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato decla
ratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autorldade admi-
nistrativa ou financeira que concedeu os beneficios. incentivos ou financia
mento, cumprindo resolução do CONAMA.

11 4." - Nos casos de poluição provocada pelo derramamento ou lança
mento de detritos ou óleo em ;'gnas brasileiras, por embarcações e termi
.nals maritlmos ou fluviais, prevalecer;' o disposto na Lei n.O 5.357 (f), de
17 de novembro de 1967.

Art. 15 - O poluldor que expuser a perlgo a Incolumidade humana,
animal ou vegetal, ou estiver tornando mais ifRve situação de per1&:o 'exls

''tente. fica sujeito à pena de reclusão de 1 (um) :1 3 !três) anos e multa de
100 (cem) a 1.000 (mil) MVR.

I 1.° - A pena é aumentada até o dobro se:
I - resultar:

'll) dano Irreversível à fauna, à flora e 'li" melo ambiente;
b) lesio corporal crave;

11 - & poluição é decorrente de atividade Industrial ou de tranaPorte;
'UI - o crbne é praticado durantea'noIte, 'err1 domlngo ou em feriado.

11 li." - Incorre no mesmo crbne a' autoridade competente que deiXl!J'
de promoyer as medidas tendentes n impedir a prática das condutas ac:m:l
dNcrltas.

Rf'daçlo do .rt. J5 d~pel. Lei D.D 'I'.lOf/1O

Art. 16 - :...• : .
Art. 18 rnopdo pela Lei n.- 1aot/SJ

Art. 17 - Fica instituído, sob a administração do Instituto Brasllelro
do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA:

I - Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental, para registro obrigatório de. pessoas físicas ou jurldicas que se
·dedicam a consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e
à Indústria e comérclb de equipamentos, aparelhos e Instnunentos desti
nados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluldoras;

fi - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente polnidoras
ou Uti1lzadoras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório de pessoas
'ftsicas ou jurídicas lIue se dedicam a atividades potencialmente poluldoras
e/ou a extração, prÓdução, trnnsporte e comercialização de produtos poten
cialmente perleosos ao melo ambiente, assim como de produtos e subpro
duto., da fauna e flora.

'Redaçlo do llrt. 17 dada pela Lei n.O 7.104/19

Art. 18 - São transformadas em reservu ou estações ecológicas, sob a
responsabilidade da SEMA, as florestas e as demais formas de veget&çlío
natural de preservaç/io permanente, relacionadas no art. 2.0 da Lei n.~

4.771 (I), de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal, e os poWlOS das
aYes de arribação protegldu por eony!nlos, acordos ou tratados assinados
pelo Brasil com outras nações.

Paráll'afo únieo - As pessoas físicas ou jurídlcM que, de qualquer
modo, degradarem reservas ou eataçõell ecol6glcas,'bem com outras áreas
declaradas como de relevante Interesse ecológico, estão sujeitas às penali
dades previstas no art. 14 desta leI.

Art. 11 - Ressa1vado o disPosto nas Leis n .... 5.357, (I) de 17 de novem
bro de 1967 e 7.661, (T) de 16 de maio de 1988, a receita proveniente da
aplicação desta lei será reeoIblda de acordo com o disposto no art. ..0
da Lei n.o 1.'135, (8) de 22 de fevere!Io de 1989.

Redaçlo do art. 11 dad.a pela LeI n.a '1.804/19

Art. 2<1 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pubIlcação
Art. ti - Revog&m-se as dIsposições em contrário.
JOAO FIGUEIREDO, Presidente da ReplibIlca. - Mário Darid An

drea.za.

(4) VIla 1'4. 330.
IS) VIla pA•• 25S.
(S) Vej. pil'. 330.
(T) VIJa Pie. 3G7.
(8) VI)a "'". fG2.

PROJETO DE LEI N9 1.629, DE 1996

(DO SR. NEWTON CARDOSO)

Modifica a denominação "Dia do Trabalho" para "Dia do Tr~

balhador".

(PREJUDICADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 164, INCISO lI, DO RICD,

TENDO EM VISTA A PROPOSIÇAO CONTER MAT2RIA A QUAL JA FOI

DECLARADA INJUR1DICA PELA DOUTA COMISSAO DE CONSTITUIÇAo E

JUSTIÇA E DE REDAÇAo D~STAFASA (SQMULA DA JURISPRUDeNCIA

N9 4). OFICIE-SE AO AUTOR E, APÓS, PUBLIQUE-SE.)

o Congresso Nacional decreta:

Art I' O "Dia do Trabalho", comemorado, anualmente, a I' de

mala, passa a denominar·se o "Dia do Trabalhador".

Art 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publlcação.

Art 3' Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFlCAÇÃO

Há loogos anos que os trabalhadores de quase todos os países do
mundo comemoram o 1° de maio como sua data magna.

Ao instituí-lo, em 1889, a Org!lIlÍZaÇão Internacional do Trabalho

objetivava, não só homenagear seus integrantes, como, também, as vitórias a1Cl11lÇlllÍ85

pela classe e aqueles que tombaram na defesa dos direilos dos operários.

Assim. entendemos que data tão importante para a classe obreira

deve. a exemplo do que ocorre com outras atividades que também têm seu dia, ser

consagrada ao trabalhador e não ao trabalho. como vimos fazendo ao longo dos anos.

Todos nos prestamos nossa homenagem aos mestres. no Dia do

Professor: as mães. no Dia das Mães: aos pais. 110 Dia dos Pais. aos se"idores públicos. no

Dia do Funcionaria Público; aos advogados. no Dia dos Advogados. aos aviadores. no Dia

do Aviador; aos comerciarias. no Dia do Comerciario :>:a realidade não se comemora o

Dia do Ensino. o Dia da Maternidade. o Dia da Paternidade. o Dia do Serviço Público, o

Dia da Advocacia, o Dia da Aviação. o Dia do Comercio. Podenamos ainda enumerar um
sem-numero de datas. mas cremos ser desnecessário fazê-to para demonstrar a lógica de

n0550 argumento.

Quando foram criadas essas datas. objetimu.se. não homenagear
as atividades. mas. sim, seus executores. o homem.

Ponanto. que o '0 de maio passe a ser o Dia do Trabalhdor, o
grande construtor do desenvolvimento de nosso Pais.

Sala das Sessões, emf; de 03 de 1996.
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PROJETO DE LEI N!! 1.630, DE 1996
(Do Sr. Carlos MeUes)

Quarta-feira 3 08577

Altera os artigos 92, 93 e 94 da Lei n9 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, que "define a política Nacional de . Co
operativismo, institui o regime jurídico das sociedades
cooperativas e dá outras providências".

(ÃS COMISSOES DE AGRICULTURA E pOLfTICA RURAL; ECCNOMIA,
INDOSTRIA E COMgRCIO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇ~ E DE
REDAÇÃO - ART. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os artigos 92, 93 e 94 da Lei número 5.7'::. de 16 de

dezembro de 1971, passam a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 92. As cooperativas de crédito e as seções. ':.s ;r':Ídito da~

cooperativas agricolas mistas serão fiscalizadas pelo E,aIlCO Central
do Brasil.

Art. 93. As cooperativas não citadas no artigll ;.'": .,dor serão
fiscalizadas pelas Organizações Estaduais de que tr:::t.. o parágrafo
1° do artigo 105 desta lei, através de Câmaras Seto:iais formadas
de acordo com os diversos ramos de atividade.

§ 1° As Câmaras Setoriais serão criadas na fom,,- estabelecida
pelos estatutos das Organizações Estaduais, dos qliaiS constarão
igualmente as normas relativas à fiscalização prevista no "caput"
deste artigo. devendo a mesma restringir-se aos seguintes casos:

I - desvirtuamento dos principios cooperativistas consagrados por
esta lei;

II - violação de disposições legais;

UI • ameaça de insolvência em virtude de má administração da
sociedade;

§ 2° Constatada a ocorrência de qualquer das irregularidades
previstas no parágrafo anterior, a Organização Estadual dirigirá
representação ao Ministério Público que, depois de confirmar a
procedência da denúncia. requererá as medidas judiciais cabiveis
objetivando regularizar a cooperativa.

§ 3° Tomanao-se inviável a regularização da .cooperativa, caberá
ao Ministério Público requerer a~ sua dissõlução judicial e
conseqüente liquidação.

Art. 94. Além das hipóteses previstas no artigo 63, consntUl
motivo para dissolução e conseqüente liquidação da cooperativa a
hipótese prevista no § 3° do artigo anterior."

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

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

Com a entrada em vigor da Constituição de 1988, que no inciso

XVIII do Art. 5°, veda a interferência estatal no funcionamento das cooperativas e

associações, as cooperativas ficaram sem um acompanhamento e ou fiscalização por um

órgão maior que os próprios cooperados no Conselho Fiscal.

A experiência tem mestrado que está fazendo falta este

acompanhamento, que pode e deve ser exercido por pessoas ligadas ao movimento

cooperativista. Pela nossa proposta caberia às Organizações das Cooperativas Estaduais

efetuar tal fiscalização, através de câmaras setoriais especializadas de acordo com os

diversos ramos de atividade cooperativista.

A função destas câmaras setonals 'seria apurar e julgar desde

processos duvidosos de constituição de novas cooperativas até casos de gestão irregular,

para ao final requer ao Ministério Público as providências necessárias à regularização das

cooperativas, ou sua dissolução, quando for o caso.

Sala das Sessões, em 13 de .LU- de 1996.

~
,.---,_--..

é
', I

I . / ')

eputado CARLOS MELLES

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PEl.A
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGlSLATlVOS-CeDI ..

-CONSTITUIÇAO
REPúBLICA FEDEllATIVA DO BRASIL

1988

Abril de 1996
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TiTuLo 11
Dos DIREITOS EGARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPíTULo I

Dos DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Quarta-feira 3 08579

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

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas
independem de autorização, sendovedada a interferênciaestatal em seu funcio
namento;

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou
ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro
caso, o trânsito em julgado;

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado;

LEI N° 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO
DE 1971

Define a Polítzca Nacional de C'J
operativismo, institui o regime ru.
ridzco das soczedades cooperatztJas
e da outras providências.

o Presidel".te da República
Faço saber que o Congresso ~atlt·)

nal decreta e eu sanciono a segul.l';~

Lei;

CAPÍTULo XI

Da Dissolução e LiquidaçlZo

Art. 63. As sociedades coopera~lVa!:l

se dissolvem ele pleno direito:

1 - quando assim deliberar 9. As
llembléia Geral. desde que os associ:l.
dos, tota.lizando o número mínimo
exigido por esta lei, náo se disponham
a assegurar a sua continuidade;
Il - pelo decurso do prazo de dur.\

ção;
III - pela consecução dos objet'.

vos predeterminados;
IV - devido à alteração de sua to:·

ma jurídica;
V - pela redução do nmnEiro !!U.

nimo de associados ou do capital st)
eial mímmo se, até a Assembléia 3~·

ral subseqüente, realizada em lrazo
não inferior a 6 (seis) meses, êles '1a~

forem restabelecidos;

VI - pelo cancelamento da auto
rização para funcionar;

VII - pela paralisação de suas ati
vidades por mais de 120 (cento e vin·
te) dias.

Parágrafo único. A dissolução da
SOCIedade importará no cancelamento
da autorização para funcionar I:l do
registro.

CAPíTULO XIII

Da Fiscalização e Contróle

Art. 92. A fiscalização e o contro
le das sociedades cooperativas, ll::>!s
têrmos desta lei e dispositivos legais
especificos, serão exercidos, de a.lÔl.'
do com o objeto de funcionamento,
da seguinte forma:

I - as de crédito e as seç~
crédito das agrícolas mistas pelo
Banco Central do Brasil;
II - as de habitação pelo Banco

Nacional de Habitação;
UI - as demais pelo Instituto Na

cional de Colonização e Reforma
Agríma.

§ 19 Mediante autorização do Con
selho Nacional de Cooperativismo, 0:5
órgãos controladores federais pode
ré.o solícitar, quando julgarem neces
sário, a colaboração de outros ór,;àilll
aãministra.tivos, na execução oas
atribuiçces previstas neste artIgO".

§ 29 P.s sociedades cooperativas '.ler
mitil'ão qua.isquer verificações deter-
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minadas pelOs respectivos ór~:l.:>.s de
contróle, prestando OS esclarecimel~.

tos que lhes forem solicltaaos. a.lém
de serem obrigadas a l'emt:t",'-Ihe<;
anualmente a relação dos a'>5v\:':td:Js
admitidos, demltidos, elímma:1us õ
excluido5 no periodo, cópias de ';'Las.
de balanços e dos relatórios do e-x",r
cicio social e parecer do Conselho
Fiscal.

Art. 93. O Poder Público, por in
termédio da administração central
dos órgãos executivos federais com
petentes, por iniciativa própria ou
solicitação da Assembléia Geral ou
do Conselho Fiscal. intervirá nas co
operativas quando ocorrer um dos
seguintes casos:

I - violação contumaz das dispo·
sições legais;

II - ameaça de insolvência em
virtude de má administração da so
ciedade;

lI! - paralisação das ativida.des
sociais por mais de 120 (cento e vin
te) dias consecutivos;

IV - inobservância do art. 56.
§ 29 •

Parágrafo único. Aplica-se. no que
couber. às cooperativas habitacionais.
o disposto neste artigo.

Art. 94. Observar-se-à. no proces·
so de intervenção, a dlSposição clJns
tante do § 29 do art. 75.

.. -_ .._._-_.---_ .._--.-._-----~_...__ ...-.---.
CAPÍTULO XVl

Da Representação do Sistema.
Cooperativista.

Art. lOS. A represents.çâo do SIS'
tema cooperativista nacional cabe à
Organização das Cooperativas Brast·
leiras - OCB, sociedade civil, com
seae na Capital Federal, órgáo tecm·
co-consultivo do govêrno. estrutur3
da nos têrmos desta lei. sem flnal1
dade lucrativa. competindo-lhe pre
cipuamente:

a) manter neutralidade polítlca e
indiscriminação racial. religiosa e SI:'
cial;

b) integrar todos os ramos das at!
vidades cooperativistas;

C) manter registro de tôdas as w
ciedades cooperativas que, para todus
os efeitos. integram a Organizaça.u
das Cooperativas Brasileiras - OeM.

d) manter serviços de assistêncJa
geral ao sistema cooperativista. seJ4
quanto à estrutura social. seja qt:.an
to aos métodos operacionais e orllm
tação jurídica. mediante pareceres e
recomendações. sujeitas. quando f O\'
o caso, à aprovação do Conselho Na
cional de Cooperativismo - CNC;

e) denunciar ao Conselho Nacional
dl;. Cooperativismo práticas nocivR!J

ao lesenvolvimento cooperativista'
/) opinar nos processos que lhe 'se~

jam encaminhados pelo Conselho
Nacional de Cooperativismo;

g J dispor de setores consultivos es.
pecializados. de acôrdo com os ramos
de cooperativismo;

h) fixar a politica da organlzaçao
com base nas proposições emanadM
de seus órgãos técnicos;

i) exercer outras atlvidades ine·
rentes à sua condição de órgão de
representação e defesa do sistem:1
cooperativista;

j) manter relações de integração
com as entidades congêneres do e:'l.
terior e sua~ cooperativas.

§ 1°• O Organização das Coope
rativas Brasil3iras - OCB sera.
constituida de entidades,· uma para
cada Estado. Território e Distrito
Federal, criadas com as mesmas ca
racterísticas da organização nacio.
nal.

§ 2°. As Assembléias Gerais~
gao central serão formadas pelos ttl
presentantes credenciados das filia·
das. 1 (um) por entidade. admitin
do-se proporcionalidade de voto.

§ 3°. A proporcionalidade de voto.
estabelecida no paragrafo anterior
ficará. a critério da OCB. baseando~
se no número de associados - pes
soas físicas e as exceções previstas
l.esta lei - que compõem o quaw'O
das cooperativas filiadas.

§ ...0 A composição da Diretoria cI.!J
O!ganização das Cooperativas Brasi
lelras - OCB será estabelecida em
seus estatutos sociais.

§ SO• Para o exercício de cargos
de Diretoria e Conselho Fiscal a!'i
e~eições .se processarão por esc~tí.
mo sec!eto. permitida a. reeleiçã"
para maIs um mandato consecutivo.

Art. 106. A atual Organização das
Cooperativas Brasileiras e as suas
filiadas ficam investidas das atrlDui
çõel: e prerrogativas conferidas nes.
ta lei, devendo. no prazo de 1 (uml
ano. promover a adaptação de seus
estatutos e a transferência da sed6
nacional.

Art. 107. As cooperativas são obri
gadas. para seu funcionamento. a re
gistrar-se na Organização das Co
opbrativas Brasileiras ou na entidade
estadu!1l. se houver. mediante apre
sentaçao dos estatutos sociais e sua.'\
alterações posteriores.

Parágrafo único. Por ocasIão do
registro. a cooperativa pagará 10%
(dez por cento) do maior salário
minimo vigente. se a soma do res
pectivo capital integralizado e fun

·005 não execeder de 2S0 (duzentos e
cinqüenta) salários-mínimos e SO%
lcmqüenta por cento) se aquêl~
montante fôr superior.

.....-....__ ...•.•...........................
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PROJETO DE I,EI N~ 1.631, DE 1996
(Do Sr. Fernando Gabeira)

Dispõe sobre a utilização, pelas prefeituras mun1c1pais do
horário do Programa Oficial dos' Poderes da República, nas
emissoras de radiodifusão sonora locais, durante a vigên
cia de situação de emergência ou de estado de calamidad;
pública em seus municípios.

"-
(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 112, DE 1995)

o COIIgIeSSO Nacional decreta:

Art. 1° O Parágrafo único ':~ art. 38 da Lei nO 4.117, de 27 de
apto de 1962 é renumerado como § 1° acrescentado-se Oft m-ft •...: § .,.
seguinte redIçIo: ' - -- ~"goum .. com a

"I Z· As prefeitara. maaicipais, dara.te av~

de .ituaçio de etaergêDc:ia oa de esl>ldo de Qlamidade
plibllc:a eta leU lIIa.icipios, poderio, 0IIVid0 o 6f11o
...icIpal de deresa civil, Dtillzar, pareial 0lI totalmale,

- eaúIIoru Ioc:ail de radlodit'ulo _ .... o IIol1irio

cIM 191100 h Z~ deltiudo ao P1'OlJ'll" ofIdal dos
1'od«a dll Repiblica, para tra_itIr aYilos e
orieDllIçlleI ~ popwIaçio ati.agldL"

Art. 2" O Poder Executivo regulamenlllrá esta lei no prazo de
noventa dias ap6s a sua publicaçlo.

Ar!. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Ar!. 4° Revogam-se as disposiçõcs em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Em casos de situação de emergência ou de estado de calamidade
pública. como ocorreu recentemente na cidade do Rio de Janeiro em virtude das fortes
chuvas, a populaçio atingida muiw vezes permanece ilhada nas mais diversas situações,
seja em casa ou no escritório, seja na fábrica, nos ônibus ou nos automóveis.

"LEQI.LAÇAo CITADA ANEXADA 'ILA
COOIIDI!NAÇ.i.o DI UTUDO' L2G1S1.AT1VCloCoDI "

LEI No 4.117 DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações

O Presidente da' República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin

te Lei:
. .

CAP!TULOV

Dos Serviços de TelecomuniC/lções

Art. 38. Nas conCC5IÕCS e lutOrizaç6es para I execução de serviços
de radiodifusão serio observal!os, além de outros requisitos. os seguintes
preceitos e c1'usulu:

li) OI diretores e Frentel seria brasileiros natOl e os t~cnicos

encarregados da operaçio dos equipamentos transmissores serio brasi·
leirosou emanJCÍlOlcom resi~ncia exclusiva no País, permitida. porém,
em canter excepcional e com autorlzaçio expressa do Conselho de Tele
comunicações, a admisdo de especialistas, cstranFÍIOI, mediante con·
trato, para estas últimas funç6es;

h) as emissoras de radiodifusão, inclusive televisão, deverio cum·
prir sua finalidade informativa, destiDaodo um mioimo de S% (cinco
por cento) de seu tempo para transntillio de serviço Doticioso. .

Padpafo dnico. Nio podeni exercer a funçio de diretor ou gereDte
de empresa COIlcc5lÍOllúia de rádio ou televilio quem estejl no gozo
de imunidade parlamentar ou de foro especial.

Art. 39. As estações de radiodifusio, nos 90 (noventa) dias anterio
res As eleiç6es gerais do Pais ou da circunlcriçio eleitoral, onde tiverem
sede, reservaria diariamente 2 (duas) horas l propaganda partidúil
gratuita, sendo uma deIu durante o dia e outra entre 20 (vinte) e 23
(vinte e tréI) horas e destinadas, sob critério de IÍJOrosa rotatividade,
lOS diferentes partidos e com proporcionali~de no tempo w: aco~o
com as respectivas legendas DO Congresso Naaonal e Assembl~las LeglS'

lativu.

PROJETO DE LEI N~ 1.632, DE 1996
(Do Sr. Waldomiro Fioravante)

"Art. 858 .

Dispõe sobre normas processuais de dissídios coletivos.

Art. 1° O art. 858 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a

viger acrescido da seguinte a1inea 'c';

Nesta situação, é vital fornecer ôs pessoas o llllÍor número
possivel de infonnaçõe! sobre o que está· ocorrendo. as áreas atingidas. as vias
interrompidas, etc.

A forma que idealizamos para tanto é permitir que as prefeituras
mUllÍCipeis, com a aprovaçio do órgio local de defesa civil, ocupem, nas emissoras de

rídio do municipio, o horírio do Programa Oficial dos Poderes da República, conhecido
como "A Vcn do Bruil". Com isto, todas 1I5 emissoru do municipio estariam veiculando

iDfimnaçõcs e orientações • popuIaçio. minorando, na medida do possivel, as funestas
CODSeqü!nciu dos desastres.

Caberá ts prefeituras que desejarem urilizar·se das filcilidades
previstas, organizarem.se para tanto. estabelecendo a infra-estrutura necessária para a
divulpçio das informaçÕC5, com a urgêncin exigida, quando necessário.

(ÀS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
POBLICO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
(ART.54), ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta;

SERVIÇO
REDAÇÃO

Por estes motivos, esperamos contar com o apoio de todos os
il_pu1amentares pera a aprovaçio de l1OI8O projeto.

Saladas Ses!õcs, em I) de 'fW'-t' de 1996.

Lílf~'~
Deputado~ANDO GABEIRA

c) indicadores objetivos que justifiquem o pleito de produtividade.

quando requerida."

Art. 2° O art. 862 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a

viger com a seguinte redação:

"Art. 862. Na audiência designada, comparecendo ambas as
partes ou seus representantes, o presidente do Tribunal as convidará para se

pronunciarem sobre as bases da conciliação ou apresentarem
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contrapropostas finais. Caso não sejam aceitas bases propostas, o president~

submeterá aos interessados a solução que lhe pareça cápaz de r60lver o
I •

dissídio. "

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

JUSTIFICAÇÃO

A iniciativa em epigrafe tem por escopo agilizar a solução final dos

Dissídios Coletivos.

De fato, o objeto da presente proposição já consta de reiteradas

decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 15" Região, com sede em Campinas, Estado

de São Paulo.

Com as alterações projetadas, as partes deverão, por ocasião do

protocolo da representação, indicar, no caso de pleito referente à cor.cessão de

produtividade, os fatores objetivos que a justifiquem.

Já no momento processual da audiência de conciliação e

julgamento as partes deverão formular suas contrapropostas finais.

Desta forma, estas medidas facilitarão o encaminhamento e a

solução dos conflitos coletivos de interesses perante o Judiciário do Trabalho.

É preciso, de alguma forma, contribuir para o aperfeiçoamento do

processo trabalhista, para resgatar a celeridade da prestação jurisdicional do Judiciário

Especializado do Trabalho.

Esperamos contar com o necessário apoio de nossos ilustres pares

para a aprovação do presente projeto de lei, que muito contribuirá para desafogar o volume

descomunal de processos em trâmite perante a Justiça do Trabalho.

/ .
Sala das Sessões, em I -'de' ,..('" 'de 1996.

/. I
" I I. I

I .... ~ .~ .....
~ -

I Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE

"L.EGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ES'nJDOS LEGISLATlVOSoCeDI ..

Consolidação das
Leis do Trabalho

(CLT)

Abril de 1996



Abril de 1996 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 3 08583

DECRETO-LEI N2 5.452 - DE 12 DE
MAIO DE 19431

••..•.........•.........•.... - .. - ------ .

TíTULO X
DO PROCESSO JUDICIÁRIO DO TRA-
BALHO

Capitulo IV
DOS DISsfolOS COLETIVOS

See;Ao I
DA INSTAURAÇÃO DA INSTÂNCIA

Art. 858. A representação será apresentada
em tantas vias quantos forem os reclamados e deve
ráconter:

a) designação e qualificação dos reclamantes
e dos reclamados e a natureza do estabelecimento
ou do serviço;

b) os motivos do dissídio e as bases de con

ciliação.
......._-_ __ .. __ __ __ •................

Sec;Ao ..
DA CONCILIAÇÃO E DO JULGAMENTO

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

Art. 862. Na audiência designada, compare
cendo ambas as partes ou seus representantes, o
presidente do Tribunal as convidará para se pronun
ciarem sobre as bases da conciliação. Caso não
sejam aceitas as bases propostas, o presidente sub
meterá aos interessados a solução que lhe pareça
capaz de resolver o dissídio.

Art. 863. Havendo acordo, o presidente o sub
meterá à homologação do tribunal na primeira ses
são.

-.. ~ _---_ - _.--.--_._ _-_ .....••........ ~ -.. __ .. _ _._-- __ .---_..-.--_.-.- .



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V.
Exil que seja generoso no tempo, até para que
não falte quorum, pelo número de Deputados
presentes.

S~ e Srs. Deputados, funcionários, taquígra
fos, para este plenário vazio é importante trazer ao
debate uma questão que está sendo comentada na
imprensa, sobre a atividade do Congresso Nacional.
Refiro-me às relações entre a Oposição e o Gover
no, que chegaram a tal ponto de deterioração e sec
tarismo que o jogo democrático civilizado pode estar
sendo posto em xeque.

De um lado, o bloco majoritário e governista,
para agilizar o processo de reformas no plenário,
tenta eliminar um dos principais instrumentos da de
mocracia no processo legislativo: o Destaque para
Votação em Separado, fundamental, tanto do ponto
de vista da democratização do próprio processo
como da transparência que esse instrumento em
presta às deliberações da Casa.

Sabemos que separar certa matéria, para votá
la isoladamente, possibilita a transparência desse
ato, isto é, os Congressistas, através desse voto,
numa questão polêmica ou que interesse à Minoria,
seja ideológica, seja por interesses setoriais, apre
sentam-se no processo legislativo. Portanto, a tenta
tiva de eliminar esse instrumento que nasceu na
Constituinte pode gerar, nas relações dentro do
Congresso, um processo extremamente delicado ou
uma guerra na tomada de decisões.

Por outro' lado, entendo que um instrumento
como esse não pode ser banalizado por nós da
Oposição. Trata-se de um instrumento poderoso,
que deve ser mantido e utilizado com a legitimidade
da opinião pública, para realizar a disputa naquilo
que é estratégico e fundamental para cada partido
ou para cada fração de partido dentro do Congresso
Nacional.

Entendo que alterar esse procedimento no
meio' da votação da reforma da Previdência é um
duplo casuísmo. Portanto, o processo legislativo, em
sua essência, é o exercício democrático do direito
da Minoria; e essa, ao exercer esse direito, também
respeita o procedimento democrático da Maioria.
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O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Nessa questão, é necessária uma dose de bom sen-
Finda a leitura do expediente, passa-se ao so, para que a disputa entre Oposição e Governo

não gere uma liqüidação do processo democrático
no plenário.

Sabemos que o plenário da Câmara dos Depu
tados está vazio - não digo nesta sessão, o que é
óbvio, refiro-me ao debate em todas as sessões, à
discussão. O Plenário da Câmara perdeu a estatura
que o Plenário do Congresso deve ter no momento
da tomada de decisão. A eliminação do destaque
pode aprofundar a crise do esvaziamento, da des
moralização, do desgaste do próprio Plenário desta
Casa.

Por isso é necessário que, de um lado, sem a
obstrução sistemática do DVS, e, de outro, sem o
rolo compressor da Maioria govemista, que não quer
se expor, que não quer dar quorum para o exercício
do direito democrático - se é que é Maioria -, fuja
mos a essas posições extremadas e busquemos
uma saída política, sem eliminar o instrumento de
mocrático previsto no Regimento sobre o Destaque
para Votação em Separado.

Hoje há a reforma da Previdência, amanhã, a
reforma administrativa. Em outra ocasião teremos
matérias complexas, delicadas, e a eliminação do
DVS pode representar inclusive uma faca de dois
gumes, porque hoje pode interessar ao Governo, no
caso da Previdência, amanhã poderá voltar-se con
tra ele.

Sabemos que uma norma de funcionamento da
democracia tem de ter um parâmetro universal, para
que regulamente as relações Minoria e Maioria, rela
ções de mão dupla. Temos de buscar uma saída po
lítica e não buscá-Ia na eliminação de um procedi
mento democrático. Todas as vezes em que a saída
política sacrificou um procedimento democrático, pa
gamos um preço alto por isso.

Então, Sr. Presidente, o Congresso Nacional,
particularmente a Câmara dos Deputados, não pode
entrar nas votações da semana que vem sem uma
solução política para o DVS, que não signifique a
eliminação regimental desse instrumento democrá
tico.

Finalmente, Sr. Presidente, com a generosida
de democrática de V. ExB, solicito a transcrição, nos
Anais da Casa, de artigo de minha autoria, publicado
hoje no jomal O Globo sobre a lei de imprensa, que
considero um assunto importante, que merece um
debate de alto nível e que não tem sido veiculado: é
o que parece ser uma queda de braço entre o Con
gresso Nacional e os donos dos meios de comunica
ção social.
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José Geno(no é Deputado Federal pelo PT - SP.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Tem
a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Sérgio Carneiro.

A LEI DE IMPRENSA

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA- O Brasil precisa de uma nova lei de imprensa
DOR: compatível com a democracia, pois a que existe é

anacrônica e oriunda do regime militar. O Congresso
deve dar prioridade a esta matéria, mas não como
forma de retaliação ou de vingança contra a impren
sa por esta cumprir o seu dever de informar e garan
tir aos cidadãos o direito de estarem informados sobre
o comportamento político de seus representantes.

O Congresso que age com espírito de retalia
ção perde a legitimidade de regulamentar a liberda
de e a responsabilidade dos meios de comunicação.
Nenhum interesse particular ou corporativo do Con
gresso pode pôr-se acima do interesse da socieda
de. Nós, parlamentares, não podemos nos esquecer
que somos representantes dos cidadãos e não dos
nossos próprios interesses.

Uma lei de imprensa democrática deve saber
distinguir o papel dos jornalistas e dos donos dos
meios de comunicação. Para uns e para outros de
vem existir responsabilidades diferentes. O que deve
ser punido no abuso da liberdade de imprensa é o
desrespeito à privacidade e aos direitos e garantias
individuais, a falsa informação, os atentados contra
o Estado democrático, o racismo e outros crimes
que, de modo geral, já estão previstos no Código
Penal. O abuso da liberdade de imprensa pode estar
sujeito a penalidades específicas, previstas numa lei
de liberdade de imprensa, e a penalidades gerais,
previstas no Código Penal.

No que diz respeito às penalidades específi
cas, penso que elas devem se restringir a três tipos:
a) direito de resposta; b) direito de retificação; e c)
indenização pecuniária. Na aplicação dessas penas,
deve-se levar em conta a extensão e a intensidade
do dano causado, o peso ou situação específica do
meio de comunicação e a situação econômica da
'empresa que comete o abuso.

O projeto de Lei de Imprensa que está trami
tando na Câmara apresenta avanços significativos e
algumas limitações, que podem ser superadas no
processo de votação. O importante é que esse pro-, .
jeto tramite, não como uma forma de retaliação con
tra os meios de comunicação ou como uma tentativa
de intimidação dos jornalistas, mas como uma ne
cessidade da sociedade democrática. O Congresso
errou ao não regulamentar até agora essa matéria.
Mas cometerá um erro maior se usar a urgência
como forma de ameaça à imprensa.

José Genoíno
No mundo contemporâneo, marcado pela revo

lução tecnológica, que proporciona uma fantástica
velocidade nas informações, os meios de comunica
ção adquirem um papel cada vez mais relevante nos
processos de formação da opinião pública. A im
prensa é depositária de um grande poder, inerente a
todo meio de comunicação. Afinal de contas, se o
poder não se reduz a algo meramente autárquico,
mas implica essencialmente uma relação de comuni
cação entre os agentes sociais, nenhuma outra esfe
ra de atividades detém tanto poder como a mídia. O
aumento do poder da mídia deve estar acompanha
do também pelo aumento de suas responsabilida
des.

A liberdade de imprensa é o fundamento de
qualquer sociedade livre e democrática. Deve-se ter
presente que a liberdade de imprensa diz mais res
peito a um direito dos cidadãos do que, propriamen
te, à regulamentação da atividade profissional dos
jornalistas ou das empresas de comunicação. Mas
como na democracia a liberdade é sujeita à lei, não
significando livre arbítrio, é compatível que se regu
lamentem atividades tão importantes quanto o exer
cício da informação e o direito de informação dos ci
dadãos.

Quando se discute a adoção de uma Lei de Im
prensa em qualquer país democrático, o que deve
estar em foco é a garantia da liberdade de imprensa
e não de cerceamento do exercício desse direito
fundamental da liberdade individual. A sanção ao
abuso do exercício da liberdade de imprensa é algo
assessório e subsidiário à lei de liberdade de im
prensa. Por isso, tanto na lei como no ato de julga
mento de abusos de liberdade de imprensa, deve-se
levar em conta mais a ilegalidade do assunto e a in
tencionalidade do jornalista ou do órgão do que a ile
galidade da forma de expressão ou a maneira de
apresentação.

Ao definir uma lei de imprensa, o parlamento
deve ter presente o caráter público da esfera estatal
e das ações, atos e decisões políticas e administrati
vas dos funcionários públicos eleitos ou concursa
dos, sejam eles membros do Executivo, do Legislati
vo e do Judiciário. A publicação dos atos emanados
do poder público é algo que não pode ser posto em
questão por qualquer sistema sancionar do abuso à
liberdade de imprensa.



08586 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1996

O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDT - BA. Sem Caitano da Silva e mais outras 21 pessoas foram fei-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrMs e Srs. Par- tas reféns, pelos detentos. .
lamentares, em primeiro lugar, quero antecipada- O fato trouxe à tona a situação carcerária de
mente congratular-me com os jornalistas deste País, Goiás e do País. Os rebelados ameaçam os reféns e
tendo em vista que o próximo dia sete, domingo, fazem um conjunto de exigências descabidas. Rei-
será o Dia do Jornalista. Essa classe, como a nossa, vindicam um verdadeiro arsenal militar, incluindo
às vezes à incompreendida, mas tem um relevante transporte, armas pesadas, coletes, telefones e di-
papel a cumprir, sobretudo numa sociedade marca- nheiro para empreenderem a fuga, sem que haja ga-
da pelas desigualdades. Penso que os jornalistas rantia de vida plausível para os reféns.
brasileiros respondem aos desafios que lhe são im- Essa bomba já estava para explodir há vários
postos na luta diária para bem informar uma popula- anos. Na verdade, o CEPAIGO foi transformado
ção ainda tão carente de serviços de educação, de num depósito de gente em condições de carcera-
saúde, e de outros fundamentais no atendimento gem extremamente violenta e só poderia gerar mais
das necessidades básicas do ser humano. violência. O presídio, construído em 1962, estava

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero fazer programado para abrigar 320 presos, conta hoje
um registro, e, ao mesmo tempo, uma denúncia e com 780 homens, 460 a mais de sua capacidade. É
um protesto. O Plano Real entrou em vigor no dia 1li a quinta grande rebelião que vive. E o mais impres-
de junho de 1994. Antes dele, a inflação era de 45% sionante é que nas quatro anteriores houve vítimas.
ao mês. Neste ano, as previsões ofici~is estimam Os revoltosos reclamam da superpopulação,
uma inflação entre 12% e 17% ao ano. E inconcebí- da falta de atendimento médico adequado e da au-
vel, portanto, que multas por atraso de pagamentos sência de assistência jurídica. Várias autoridades ju-
de camês, condomínios e contas de serviços de utili- diciárias do Estado concordam com esse diagnósti-
dade pública continuem sendo cobradas na base de co. Para eles essa situação era bastante previsível
10% a 20% sobre o valor a pagar. Tais índices po- devido às deficiências que o presídio acumulou nes-
deriam ser toleráveis com uma inflação de 40%, ses 30 anos. Condenam o Estado por omissão e di-
para não beneficiar os maus pagadores. Agora, en- zem que essa situação poderá levar a novas rebeliões.
tretanto, os juros são escorchantes, sobretudo, O sistema penitenciário nacional está em co-
quando comparados ao rendimento ~nsal de 1,~% lapso. A revolta do Carandiru, em São Paulo, em ou-
da caderneta de poupança. Onde esta uma medida tubro de 1992, que terminou com o massacre de 111
provisória para regulamentar a tal situação? Por que presos foi uma demonstração do ponto a que che-
este Go~e~?, qu:é pr?digo na elaboração de ~di- gou a ~rise.
d~s provlso~as, nao CUida da defesa d? consumidor, No Brasil existem 511 presídios com capacida-
dlan~e de taIs abusos contra o assalan~d.o, a classe de para 60 mil detentos. No entanto aí estão amon-
média, as pessoas que vêe~ seus s~lano; achata- toados 130 mil presos, mais do dobro de sua capaci-
dos e sem a menor perspectiva de reaJuste. dade. Para agravar esta realidade, 300 mil pessoas

Era o que tinha a dizer. aguardam o cumprimento de mandato de prisão. Es-
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) - ses mandados judiciais não são cumpridos por ab-

Concedo a palavra ao Sr. Aldo AranteútPCdoB - soluta falta de vagas. Um estudo do Ministério da
GO. PronunCIa o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- Justiça indica a necessidade da construÇão de mais
te, Sr's e Srs. Deputados, a rebelião de aproximada- 130 novos presídios para abrigar apenas o atual ex-
mente quatrocentos presos no Centro Penitenciário cedente de 70 mil presos. Caso fossem cumpridas
Agroindustrial de Goiás-CEPAIGO entra em seu as ordens de prisões, já determinadas, o número de
quinto dia sem uma solução clara para o impasse presídios a ser construídos subiria para 687.
entre as autoridades e os líderes do movimento. Mas essa é só uma parte da verdade. O Presi-

Tudo começou durante uma visita de inspeção dente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem
ao presídio, onde várias autoridades, entre elas o dos Advogados do Brasil, Dr. Jairo Fonseca, afirma
Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Dr. Ho- que pelo menos 20% dos presos que superlotam o
mero Sabino de Freitas; o Secretário de Segurança sistema penitenciário brasileiro poderiam estar em Ii-
Pública, Antônio Lourenzzo Filho; o Diretor-Geral do berdade ou cumprindo pena em regime semi-aberto.
CEPAIGO, Coronel-PM Nicola Limongi Filho; o as- O Dr. Jairo Fonseca vai mais adiante; a morosidade
sessor de imprensa da Secretaria de Segurança PÚ- da Justiça, a falta de assistência jurídica e muitas
blica, Aníbal Silva; o promotor de justiça Haroldo vezes o mau humor do diretor do presídio, impedem
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que um número significativo de detentos tenha os fundamental, amplamente alardeada, de investir
benefícios previstos em lei. mais na educação, em relação ao professorado e à
. A verdade é que a violência e o crime não são qualidade do ensino. Esperamos que o Sr. Ministro
genéticos. Ninguém nasce predestinado a ser assal- da Educação analise a situação por que passam as
tante, estuprador ou assassino. O pano de fundo de referidas Prefeituras, principalmente as mais caren-
tanta violência é a situação geral por que passa o tes dos rincões do Nordeste.
País. A recessão, o desemprego, os altos juros, a Portanto, deixo registrado nos Anais da Câma-
crise da agricultura, da indústria e do comércio estão ra dos Deputados este protesto e o apelo para que
a fornecer todos os dias mais combustível para esse os valores mencionados sejam revistos pelo Ministé-
incêndio social. rio da Educação, particularmente com relação ao

Há também os fatores de ordem subjetiva. A FNDE, a fim de que as Prefeituras do Estado do
crise atinge a esperança, a paciência e a capacida- Piauí e certamente as de outros Estados do Nordes-
de de discernimento das pessoas. São as angústias, te sejam melhor aquinhoadas com os recursos deste
as incertezas e as tensões do cotidiano que estimu- fundo.
Iam as pessoas a reagirem violentamente. O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão

Para enfrentar a violência, é urgente levar a do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
paz aos milhões de lares carentes. Seni pão, sem venho hoje à tribuna para dizer que os trabalhadores
moradia, sem terra, sem emprego, sem futuro certo, brasileiros amanheceram perplexos com a notícia do
não há paz, nem no corpo nem no espírito. Mas é veto do Sr. Presidente da República ao projeto de lei
também necessário desarmar as pessoas, retirar o de minha autoria, aprovado na Câmara dos Deputa-
arsenal militar que anda pelas ruas pronto para revi- dos e no Senado Federal, que concede anistia às
dar com extrema violência até mesmo um desenten- entidades sindicais multadas por ocasião da greve
dimento banal. dos petroleiros.

A revolta do CEPAIGO precisa de uma solução Ficamos perplexos por algumas razões: primei-
urgente. As autoridades de Goiás têm de buscar ro porque, nesta Casa, foi possível a articulação, em
uma solução pacífica e não colocar em maior perigo regime de urgência, da votação do referido projeto,
do que já se encontra a vida dos reféns. Não há ne- graças a uma atuação séria e compromissada do
cessidade de um novo Carandiru. Salve-se os re- Presidente desta Casa, Deputado Luís Eduardo. S.
féns. Os bandidos podem ser recapturados no futu- ExM colheu pessoalmente as assinaturas dos Líderes
ro. As vidas não. dos partidos da base governista, contribuindo com

Quero prestar em meu nome pessoal e no do as bancadas da Oposição no sentido de criar um
PCdoB a solidariedade mais irrestrita à todas' as víti- consenso pela votação nesta Casa, em regime de
mas e aos seus familiares e desejar que a rebelião urgência, sem um único questionamento, com pare-
termine com a libertação e a integridade de todos os cer favorável exarado pelo Deputado IIdemar Kus-
reféns. sler, do PSDB, e com o aval do Deputado Arthur Vir-

O SR. B. SÁ (PSDI3 - PI. Sem revisão do ora- gnio, que disse, na minha presença, ao Deputado 11-
dor.) - Sr. Presidente, S..-s e Srs. Deputados, recebi demar Kussler, que o Presidente era favorável à
da Associação de Prefeitos do Estado do Piauí um aprovação do projeto e à sua promulgação. Em se-
fax, no qual afirma seu inconformismo com os repas- guida, no Senado, novamente o requerimento de ur-
ses feitos através do Plano' de Trabalho Anual de gência para votação foi também assinado por todos
1995 do Ministério da Educação - Recursos do Líderes partidários, inclusive o Líder do PSDB, Se-
FNDE. Além desses recursos repassados serem nador Sérgio Machado, declarou publicamente que
muito aquém dos inicialmente previstos e aprovados assinaria o requerimento de urgência, mediante aval
pela Delegacia do Ministério da Educação, no Esta- do Presidente da República, e isso foi feito. O proje-
do do Piauí, e pela Secl'E~taria do Ensino Técnico do to foi aprovado na quinta-feira da semana passada
mesmo Ministério no âmbito de Brasnia, a grande e, quando preparávamos a comemoração da san-
maioria das Prefeituras rE.'cebeu apenas a quantia de ção, fomos surpreendidos com seu veto, anunciado
R$2.000,OO do Plano de Trabalho Anual para os no programa A Voz do Brasil de ontem à noite e no-
anos de 1995 e 1996. ticiado pela imprensa hoje.

Faço essa observação ao mesmo tempo em Não compreendemos essa ação, pois havia
que reitero o protesto dos Prefeitos do Estado do declarações públicas, tanto dos Senadores Sérgio
Piauí. O Ministério da Educação tem a preocupação Machado, do Deputado Arthur Virgnio, do Presidente
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desta Casa, enfim, de todas as Lideranças govemis- recuperação de Romário com seus cinco gols contra
tas no Congresso Nacional, de que o Governo era um time de última categoria do Rio de Janeiro; sobre
favorável à aprovação deste projeto. Houve declara- o encontro dos Sete Grandes, que mais uma vez
ções públicas do próprio Presidente da República, promovem reuniões na Europa para infemizar a vida
através do seu porta-voz, Sr. Sérgio Amaral, de que das populações do Terceiro Mundo; sobre o surto da
S. Exil nada tinha a obstar à anistia de entidades. vaca louca, na Inglaterra, e sobre certas partes ana-
Mantive conversa com o Presidente do Tribunal Su- tOmicas do Presidente da República que dizem ser
perior do Trabalho, Ministro José Ajuricaba, que re- de determinada cor. O meu estarrecimento foi quan-
conheceu se~ a multa impagável, pois não há como do me deparei com a notícia mais nefasta que a im-
cobrá-Ia das entidades. Enfim, temos absoluta con- prensa trouxe hoje com todo vigor e força: FHC veta
vicção, tanto os govemistas quanto a Oposição de anistia dos petroleiros e seus sindicatos.
que a execução da sentença do TST indica para a Sr. Presidente, com toda honestidade, fiquei
eliminação do interlocutor na relação Govemoltraba- pasmo, estarrecido, indignado, não me contive e se-
Ihadores um setor estratégico de extrema importância. guramente disse impropérios que não são próprios

Não compreendemos se a atitude do Sr. Presi- de minha boca. Não estou mais entendendo coisa
dente da República teria sido - espero que sim - por alguma. Não bastante este Governo ter acabado
um equívoco da área do Ministério das Minas e com a agricultura brasileira, ter trazido a maior re-
Energia ou, talvez, por pressão do Ministro-Presi- cessão da história recente deste País, o Presidente
dente do TST. Só espero que não tenha sido por op- agora nega um passado que todos admirávamos -
ção de S. ExA de governar sem interlocutores, de es- inclusive eu, que fui seu discípulo em meus estudos
tabelecer a fujimorização não declarada neste País, sociológicos e sobre quem muito escrevi.
de govemar deixando de ouvir o movimento sindical. Agora me pergunto onde está o grande soció-
S. ExA está matando a organização dos trabalhado- logo Femando Henrique Cardoso, que defendia te-
res ao impor o veto ao projeto de lei aqui aprovado. ses como a liberdade sindical, a greve e o direito

Por outro lado, o Presidente·da República des- inalienável do trabalhador brasileiro e mundial de re-
respeita suas Lideranças nesta Casa, as quais con- correr a esse instrumento último para a recuperação
clamo a agilizarem a votação do veto, cumprindo a de sua dignidade. Onde está o nosso grande soció-
vontade do Congresso Nacional, manifesta por oca- logo que criticava os outros govemos por não mora-
sião da aprovação do projeto na Câmara dos Depu- Iizarem a atividade pública, exigindo, à época, uma
tados e no Senado, derrubando o veto, restabele- CPI sobre todo o Governo Sarney?
cendo a vocação democrática do Congresso Nacio- Esse mesmo sociólogo, guindado à Presidên-
nal e garantindo a'sobrevivência e a organização do cia da República, estarrece-nos com o veto. Há uma
sindicato dos trabalhadores. Do contrário, caso não declaração quase unânime da Câmara e do Senado
consigamos rever esta posição, restabelecendo a de que não podemos aceitar isso. É indigno de S.
vontade democrática do Congresso Nacional, assis- ExA, do homem que conhecemos como eminente
tiremos à instituição de uma mancha na imagem pú- professor e que admirávamos porque perseguido
blica nacional e internacional do nosso País. pelo regime militar dos anos 60 e 70. Esse mesmo

E aí conclamo o Presidente do Congresso Na- homem, guindado à Presidência da República, nega
cional, Senador José Sarney, a constituir com a o seu passado, desfaz o movimento operário, aniqui-
maior urgência uma Comissão Mista para exarar o la e quebra a espinha dorsal de um dos sindicatos
parecer, a fim de que possamos derrubar o veto e res- mais valorosos que este País jamais conheceu.
tabelecer a democracia manifesta nas duas Casas do Sr. Presidente, peço que esta Casa em muitos
Congresso Nacional com a unanimidade de indicação breves dias reverta essa situação e diga não a esta
de voto dos Lfderes govemistas e oposicionistas. indignidade nacional, diga não a este veto presiden-

Era o que tinha a dizer. cial. Que esta Casa e o Senado da República recu-
O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão perem algo que é da vontade geral da grande maio-

do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputados, ria da população brasileira e que unicamente é ne-
como de hábito, hoje levantei bem cedo e, ao tomar gado pelas oligarquias mais nefastas desta Nação.
o café da manhã, comecei a folhear os jornais. Li no- Sr. Presidente, exijo que esta Casa recupere a
tícias sobre uma infinidade de assuntos, desde o au- dignidade do operariado brasileiro e principalmente
mento do desemprego em São Paulo, à décima séti- que ela faça acontecer a justiça para os petroleiros
ma chacina ocorrida naquela cidade, passando pela de todo o País, uma das causas principais do desen-



Abril de 1996 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feim3 08589

volvimento que este País obteve nas últimas déca- deral, quando fazia dupla militância como personali-
das. dade do segundo escalão da República e, ao mes-

Era o que tinha a dizer. mo tempo, como membro de um escritório que pa-
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. trocinava ações contra a União.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sr. Presidente, desde agosto do ano passado
Deputados, li com muita satisfação, hoje, o Diário S. sg teria de se explicar na Comissão de Fiscaliza-
Oficial que publica a exoneração do ex-Secretário ção Financeira e Controle. Aliás, cheguei a pedir
da Receita Federal, Sr. Carlos Marcial. Esse cida- uma auditoria do Tribunal de Contas da União no es-
dão, apesar de ter ocupado esse alto cargo da Re- critório Marcial e Meneghetti, para que fosse avalia-
pública, tão logo deixou sua função montou um es- do o trânsito entre o interesse do escritório e as fun-
critório de advogados - Marcial e Meneghetti Advo- ções recentemente ocupadas pelo Sr. Carlos Mar-
gados Associados. cial. No entanto, houve uma obstrução permanente

Toda essa discussão que o Congresso Nacio- da Maioria, na Comissão de Fiscalização Financeira
nal faz hoje, Sr. Presidente, sobre a promiscuidade e Controle da Casa, e essa auditoria, solicitada ao
entre os interesses privados e o interesse público Tribunal de Contas, não pôde prosperar, até que na
ou a forma esperta com que certos interesses eco- semana passada realizou-se, enfim, a votação, de-
nômicos escusos se travestem ou se escondem pois de tanto tempo de obstrução pelos partidos e
atrás de uma personalidade da República, esteve Parlamentares que dão sustentação ao Governo.
presente a um debate sobre o papel exercido pelo Naquela Comissão fomos fragorosamente derrota-
Sr. Persio Arida no Banco Central e o Sr. Milton dos quando tentávamos solicitar que a coisa pública
Dallari no caso do acompanhamento dos preços fosse melhor examinada e uma auditoria pudesse
nos supermercados. revelar eventuais irregularidades ou indícios de mal-

Sr. Presidente, em agosto do ano passado de- versação de recursos públicos.
nunciei fartamente, com documentos à mão, a in- Apesar de derrotados na Comissão de Fiscali-
compatibilidade que existiria na função para a qual o zação Financeira e Controle, ainda sentimos um
Presidente Fernando Henrique Cardoso tinha convo- pouco o gosto da vitória porque consideramos que
cado o Sr. Carlos Marcial, ex-Secretário da Receita essa exoneração foi um pouco uma demissão bran-
Federal, com interesses em um escritório que movi- ca. Isentado na Comissão que não quis fazer a in-
mentava e patrocinava causas de sonegadores con- vestigação solicitada ao Tribunal de Contas, o Go-
tumazes. Cito, por exemplo, o caso dos irmãos que verno sentiu-se livre desse estorvo e pôde publicar a
controlam a rede de atacadista Santa Terezinha, no exoneração.
Distrito Federal, e outros tantos sonegadores espa- Registro, ainda, desta tribuna, o voto do Procu-
Ihados pelo País inteiro. rador Franklin Martins, que examinou esse mesmo pro-

Não sabendo dessa história, talvez, o Sr. Presi- cesso e opinou pela necessidade de urna legislação que
dente Fernando Henrique convocou para compor separe o interesse privado e o interesse público.
sua equipe, chefiando a diretoria para assuntos jurí- Era o que tinha a dizer.
dicos da Casa Civil da Presidência da República, o A SRA. MARIA VALADÃO (Bloco/PFL - GO.
Sr. Carlos Marcial, por cujas mãos passariam, a par- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr's e
tir daí, pareceres sobre projetos e decretos, enfim, Srs. Deputados, remeto meus agradecimentos espe-
sobre toda uma legislação referente aos contribuin- ciais ao Deputado Paes Landim.
tes, à vida fiscal das diversas pessoas físicas e jurí- Há muito já sabemos que o Sistema Peniten-
dicas deste País. ciário Brasileiro está totalmente falido. O que nos

No entanto, Sr. Presidente, apesar da magnitu- choca de imediato, ao estudar a questão, é a des-
de do escândalo que podemos levar ao conhecimen- proporcionalidade do espaço físico, o qual está mui-
to da sociedade, desta Casa e também - por que to aquém da demanda: no País há 140 mil presos
não? - da Presidência da República, em vez de o amontoados em 60 mil vagas. Além desta situação
Governo fazer com que o Sr. Carlos Marcial seguis- desumana em si, que em nada favorece a recupera-
se o caminho do Sr. Milton Dallari, ou seja, ser afas- ção dos detentos, funcionando apenas como uma
tado para que o Governo Fernando Henrique Cardo- forma incompleta de proteger a sociedade dos indi-
so não fosse tisnado na sua credibilidade, no então víduos perniciosos, as penitenciárias, tal como estão
longínquo mês de agosto do ano passado, preferiu hoje, propiciam a promiscuidade do pior tipo e cau-
olvidar o seu passado de Secretário da Receita Fe- sam um efeito contrário ao desejado. A penitenciária
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se toma uma escola de aperfeiçoamento da prática alerta para que o Estado, como um todo, através de
do crime, um verdadeiro centro de reciclagem e in- sua elite governamental, tome medidas realmente
tercâmbio de técnicas e táticas criminosas. Nestas concretas, a fim de tomar mais eficiente o sistema
condições, é inevitável que criminosos circunstanciais, carcerário do País.
por assim dizer, autores de relativamente pequenos Em 1995, preocupada com o problema carce-
delitos, convivam com criminosos hediondos. rário brasileiro, pronunciei-me, nesta Casa Legislati-

Não é de se surpreender, pois, com o fato de va, a respeito do assunto. Um ano depois, volto a fa-
que a maior parte dos ex-penitenciários não se rein- zer o mesmo apelo, pois nada ou quase nada de
tegre à sociedade e freqüentemente cometa crimes concreto se fez para solucionar a questão.
mais graves do que os anteriores, uma vez Iiberta- É premente a modificação do sistema carcerá-
dos. A reincidência parece ter se tomado a regra. rio, já que esta área está esquecida há anos. Há
Assim, prezados colegas, pagamos para que futuros agravamento da situação a cada dia, tanto do ponto
roubos sejam planejados, com toda a tranqüilidade, de vista da insegurança da sociedade como da pre-
dentro das próprias prisões. cariedade das condições de vida e ineficácia da re-

Além da desproporcionalidade do espaço físi- cuperação da população carcerária.
co, há o fato de que a maior parte dos servidores O dilema se toma mais crucial, ainda, quando
carcerários carecem de uma preparação profissional consideramos outras prioridades de investimentos,
adequada para lidar com os delinqüentes. Se com- igualmente urgentes, em áreas sociais básicas, por-
bate o crime com reeducação, então as prisões são tanto de efeito preventivo e, por isso, respondem
os últimos lugares para se colocar um criminoso mais rapidamente, como é o caso da educação e
com esperanças de recuperação. Sem dúvida, a re- agricultura.
ciclagem dos funcionários das penitenciárias, toman- Analisando por essa ótica, podemos chegar à
do-os mais preparados para transmitir um padrão de conclusão de que essa questão não consiste apenas
comportamento sadio é um outro importante fator para de aplicação de investimento no setor, mas, princi-
se evitar a reincidência entre os criminosos. palmente, da definição de uma política penitenciária

A rebelião no Centro Penitenciário Agroindus- nacional. Redefinição essa que o Ministro Nelson
trial de Goiânia (CEPAIGO), que já dura seis dias, Jobim já se mostrou disposto a colocar em prática. E
retrata friamente o colapso do Sistema Penitenciário trago esta matéria para oferecer o nosso apoio.
Brasileiro. Com a falta de agilidade nas negociaçõ- Dentro da política carcerária que se pretende
es, reféns estão sob a mira constante de revólveres. adotar sou inteiramente favorável que o detento tra-
Até.a Bandeira br~sileira está sendo oste.ntada, i~- balhe para ganhar o seu próprio sustento, ocupando
deVida e desrespeitosamente, num ato de Insubordl- a sua mente com'algo construtivo, habituando-se ao
nação civil, pelo líder do movimento, Leonardo Pare- trabalho, a produzir e até a auxiliar o sustento de
ja. Não podemos deixar que a desordem e a insani- sua própria família. A sensação de se sentir útil au-
dade prevaleça sobre a ordem e a lei. menta a auto-estima e faz milagres em prol da trans-

Já fiz um apelo veemente ao Ministro da Justi- formação do indivíduo. É inconcebível que a socie-
ça, Nelson Jobim, no sentido de se evitar um desfe- dade continue arcando com o custo de 3,5 salários
cho trágico ao episódio. mínimos por detento, a cada mês, sendo que muitos

S. Exll já mandou para lá um negociador e uma pais de família, que labutam árdua e honestamente,
pessoa de confiança do Ministério. em condições muitas vezes indignas de sua própria

O problema agora, SrIls e Srs. Deputados, dei- condição, não recebem esta quantia por mês. Não é
xa de ser de Goiás para ser nacional. justo, principalmente no momento em que procura-

Resta-me, num gesto de solidariedade humana mos propiciar situações mais equânimes a todos os
pelos reféns e seus familiares, levar ao Sr. Ministro brasileiros.
da Justiça nossa preocupação, pois à medida que o Que os presos sejam colocados em condições
Presidente do Tribunal, Dr. Homero Sabino, e um que possibilitem que eles trabalhem. Seja o trabalho
elevado número de juízes estão na posse dos rebe- sob gerenciamento de iniciativa privada, ou em colô-
lados, um dos três pilares da democracia está impe- nias agrícolas, ou construindo as próprias peniten-
dido de exercer seu poder no Estado de Goiás. ciárias, ou sob custódia, em regime semi-interno.

Que as rebeliões como a do CEPAIGO, em Mas que se tome uma iniciativa, brevemente.
Goiânia, a do Carandiru, em São Paulo, e tantas ou- Tenho certeza de que com uma modemização
tras que ocorrem por este Brasil afora, sirvam de do sistema penitenciário, que envolva, treinamento
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do pessoal carcerário e organização para produção tuição, pois processando com mais rapidez toda a
dos penitenciários, este grave problema social, que documentação do banco na região da Chapada Dia-
não só atinge os milhares de detentos mas também mantina, dá emprego direto a setenta famílias e em-
toda a sociedade, tenha plena possibilidade de ser pregos indiretos, como serviços vários prestados na
resolvido. área de Silk Screen, Gráficas, Brindes, etc. Com o

Estarei, nesta Casa, disposta a dar todo o possrvel fechamento do Centro, esta documentação
apoio à reforma do sistema penitenciário, ou, se for deverá ser enviada para Salvador ou, especula-se,
o caso, para cobrar as iniciativas nesse sentido. Teixeira de Freitas, o que criaria sérias dificuldades

Era o que tinha a dizer. no trâmite de documentos, além de influenciar dire-
O SR. CLÁUDIO CAJADO (BlocolPFL - BA. tamente na economia do Municrpio e de toda a re-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, gião, diante do inquestionável fomento comercial
Sr's e Srs. Deputados, é com preocupação que hoje que representa a existência daquele Centro. Por ou-
venho à tribuna para trazer aos nobres pares desta tro lado, qual a finalidade de se fechar um órgão em
Casa o possrvel fechamento do CESEC - Centro de um local e se abrir em outro?
Processamentos de Serviços e Comunicações do Ademais, outro fato que nos deixa constrangi-
Banco do Brasil, na agência da cidade de Seabra, dos é que vários funcionários perderão seus empre-
Estado da Bahia. gos e outros tantos serão transferidos, podendo até

O referido Centro de Processamento, que fun- ser deslocados para outros Estados, criando mais
ciona no Municrpio de Seabra, conta em seu quadro transtornos na já difrcil situação financeira e familiar
funcional com setenta pessoas que perderão seu de cada um dos funcionários do Banco do Brasil, já
emprego ou serão transferidas de cidade, se for efe- que, além dos mesmos não possurrem outras fontes
tivado o seu fechamento, trazendo ainda prejurzos de renda, suas vidas estão estabelecidas com suas
aos Municrpios que compõem a região da Chapada respectivas esposas e esposos, filhos e demais pa-
Diamantina, já que também dependem daquele ór- rentes naquela cidade, gerando, também, uma grave
gão, além de prejudicar sensivelmente a economia crise social.
de Seabra. Sr. Presidente, SrIs e Srs Deputados, volto a

Outrossim, no dia 6 de março passado, enviei insistir sobre a nossa preocupação, com o fecha-
um oHcio ao Dr. José Ronaldo Mello, superintenden- mento do CESEC do Banco do Brasil, que não é so-
te do Banco do Brasil, em Salvador, Bahia, alertando zinha, pois a Associação Comercial e Industrial de
sobre as conseqüências desse ato. Dito oHcio foi Seabra, a Prefeitura local, a Câmara dos Vereado-
acompanhado de um abaixo-assinado, colhido pela res e demais entidades civis se manifestaram sobre
Associação Comercial e Industrial de Seabra, mos- as conseqüências, nefastas, desta eventual decisão
trando a indignação que tomou conta do povo da- por parte da direção do Banco, que ocasionará pro-
quela cidade. blemas que serão enfréntados pelos familiares e pe-

A possibilidade do fechamento do CESEC de los próprios funcionários do CESEC, os seus presta-
Seabra, mobilizou representantes dos professores, dores de serviços, e os Municrpios de toda região da
comerciantes, funcionários dos órgãos públicos mu- Chapada Diamantina. Por isso o nosso pedido à
nicipais, estaduais e federais, trabalhadores rurais, Presidência do Banco do Brasil para que essa medi-
enfim toda a comunidade da cidade, que se reuniu da do provável fechamento do Centro não se con-
na Câmara de Vereadores no dia 21 próximo passa- cretize.
do, onde ficou decidido uma manifestação futura Sr. Presidente, entendemos ser necessário que
com a paralisação de todas as atividades da cidade, o Banco do Brasil se instrumentalize para enfrentar
a fim de tentar demover os dirigentes do Banco do as dificuldades por que está passando, mas decisõ-
Brasil para que não tomem essa decisão. es como essas devem ser amplamente discutidas

A manifestação se deu em frente à sede do com a sociedade. Os segmentos que serão direta-
banco e contou também com o apoio da Prefeitura mente afetados com decisões como essa devem
local e resultou, além da solidariedade de toda a so- participar do debate, a fim de encontrarmos, no bojo
ciedade, no fechamento da BR-242. de uma ampla discussão, os melhores caminhos a

Não compreendemos como os dirigentes do serem seguidos.
Banco do Brasil não se sensibilizam e não vêem a Durante o discurso do Sr. C/áudio Ca-
importância que o CESEC representa para o Municr- jado, o Sr. Benedito Domingos, 3!l 5ecretá-
pio de Seabra e circunvizinhos, além da própria insti- rio, deixa a cadeira da presidéncia, que é



O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Pre
sidênci'li!. comunica ao nobre Deputado Paulo Paim
que enviará a reclamação feita à Mesa, à semelhan
ça do que foi feito ontem, sobre o mesmo assunto,
quando V. ExA levantou a questão desta tribuna.

ARTIGOS A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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ocupada pelo Sr. Adylson Motta, § 2!l do art. Ora, Sr. Presidente, para que esta Casa não
18 do Regimento Interno. fique desmoralizada frente ao que disse o Líder do

Governo do Senado, que vão derrubar naquela
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conce- Casa o projeto de reforma da Previdência, porque

do a palavra ao Sr. Paulo Paim. mantém todos os privilégios do setor público e tira
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão o direito dos trabalhadores em geral, só há uma

do orador.) - Sr. Presidente, Sr1!s e Srs. Deputados, saída: apreciar os destaques, aprovar todos os da
creio que a base do Govemo na Câmara dos Depu- Oposição, que salvam o equívoco cometido pelo
tados está assustada, apavorada, perplexa ou perdi- Relator Michel Temer, ou derrubar a votação, em
da. segundo turno.

A base do Governo no Senado Federal, atra- Sr. Presidente, peço que as matérias que
vés de seu Líder, Senador Vilson Kleinübing, do PFL tenho em mãos fiquem registrados nos Anais da
de Santa Catarina, disse que o seu partido não vai Casa e conclamo os companheiros do PFL, do
permitir a reforma da Previdência no senado e que a PSDB, do PMDB, do PL e do PTB a lerem essa
reforma da Previdência votada na Câmara dos De- matéria. Segundo o Senador Epitácio Cafeteira,
putados é um monstrengo. Quando o Líder da Opo- o Senado não tem a expectativa de que todos
sição, Deputado Eduardo Jorge, apelidou o projeto querem morrer numa guilhotina. Dizem que apro-
de Frankenstein, disseram que não, que estava erra- var o substitutivo do Relator Michel Temer seria
do, que não era isso. pôr a cabeça numa guilhotina. o Senador não é

Diz mais o Senador Vilson Kleinübing: que sua bobo!
principal crítica ao projeto do Deputado Michel Te- Esta Casa está sendo motivo de deboche e de
mer é a manutenção de vários tipos de aposentado- chacota, perante a pressão e a discussão da socie-
ria, acumulando e mantendo todos os privilégios do dade. Não há outra altemativa! A única saída - já
setor público. que o projeto não será votado este ano no Senado,

Esse é o discurso da Oposição, Sr. Presidente, pois, se for, será derrubado -, é liquidar a matéria
Srs. Deputados. Como vamos fazer agora? Por quando vier a ser votada.
questão de coerência, a base do Govemo na Câma- Sr. Presidente, nestes vinte segundos que ain-
ra dos Deputados tinha de dizer: Não! Vamos votar da me restam, questiono V. ExA, a exemplo do que
os destaques e vamos derrubar o substitutivo do De- fiz ontem: por que há praticamente duas semanas
putado Michel Temer, no segundo turno! Estão des- não há Ordem do Dia? Na quarta-feira da semana
moralizados. passada não houve e hoje estamos às vésperas de

S. ExA vai mais além, dizendo que se tem de nova quarta-feira e já é sabido que não haverá ma-
cortar os privilégios e ter-se um sistema único de téria alguma a ser discutida. No entanto, há matéria
previdência para todo trabalhador, inclusive para os empilhada para ser votada, inclusive requerimento
Parlamentares. Por que o operário de fábrica é o de nossa autoria, com mais de duzentas assinatu-
único prejudicado com o projeto aprovado na Câmara ras, sobre o salário mínimo.
dos Deputdos? O projeto foi capitaneado pelo PFL. Questiono, finalmente, Sr. Presidente, S"'s e

Sr. Presidente, se nós que estamos aqui não Srs. Deputados, que não consigo entender por que o
conseguimos entender o que está acontecendo, cal- Congresso Nacional está totalmente parado. A im-
cule o povão lá fora. O Líder Inocêncio Oliveira - pressão que está sendo passada à sociedade é que
não dá para negar - capitaneou a aprovação do pro- está havendo aquela eterna negociata em cima de
jeto do Deputado Michel Temer. um fisiologismo para se votar os destaques da refor-

Outro dia o Governo do Ceará, Tasso Jereissa- ma da Previdência, em que não quero acreditar, em-
ti, foi para a imprensa e disse que a base do Gover- bora todos saibam que é verdade.
no foi comprada, houve fisiologismo - S. Exll assu
miu, foram suas palavras e não minhas -, que o sis
tema de governo deveria ser pal1amentarista para o
Congresso ser dissolvido, de tanto que se compram
votos; o Vice-Líder do PPB, Deputado Gerson Pe
res, em entrevista de página inteira ao Jornal de
Brasília, disse: Vamos parar de hipocrisia. É hora
de cobrar a fatura.



da Sucursal de Brasnia
O PFL já decidiu que fará alterações na refor

ma da Previdência no Senado. Com as mudanças, o
texto voltará à Câmara e dificilmente será promulga
do este ano. O mesmo deve ocorrer com a reforma
administrativa.

Para os pefelistas, a volta da reforma para
apreciação na Câmara tomará impossível a sua
aprovação ainda este ano, porque no segundo se
mestre o Congresso estará esvaziado devido às
eleições.

A decisão do PFL, aliado governista, acabará
atrapalhando os planos do Palácio do Planalto. A
meta do presidente Fernando Henrique Cardoso era
aprovar logo as duas reformas no Congresso.

A cúpula pefelista afirma que pode propor até
uma mudança radical no texto da Presidência apro
vado na Câmara. O objetivo é tirar da Constituição o
máximo possível de regras previdenciárias.

Privilégios
O líder do governo no Senado para assuntos

econômicos, Vilson Kleinubing (PFL-SC), diz que a
proposta de reforma da Previdência em votação na
Câmara é um monstrengo e que sua alteração pelo
Senado será inevitável.

Sua principal crítica ao projeto do Deputado Mi
chel Temer (PMDB-SP) é a manutenção de vários
sistemas de aposentadoria e dos privilégios do setor
público. .

Temos de cortar os privilégios e ter um sistema
único de Previdência para todo trab;alhador, inclusive
para os parlamentares. Por que o operário da fábrica
tem de se aposentar mal e o servidor público bem?,
pergunta o senador.

Ex-governador de Santa Catarina, Kleinubing
afirma que o maior problema que os governadores
enfrentam para administrar seus Estados é o peso
na folha de pagamentos dos benefícios pagos aos
servidores inativos.

Na Polícia Militar de qualquer Estado, há 22
coronéis na ativa e 60 em casa. A proporção é de
três a quatro inativos por um ativo, diz.

Aprimoramento.
Kleinubing afirma que, nos casos das reformas

administrativa, tributária e da Previdência, o governo
não vai poder exigir que o senado não aprimore as
leis, baseado no princípio de que se houver altera
ção a proposta volta à Câmara. Nesses assuntos, os
senadores têm muita experiência e querem contribuir.

O Senado entendeu ao governo e não modifi-
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PFL DECIDE ATRASAR REFORMAS NO SENADO cou as reformas da ordem econômica - navegação
de cabotagem, definição de empresa nacional e mo
nopólio do petróleo, serviços de telecomunicações e
distribuição de gás canalizado. Isso evitou atrasos
na tarmitação.

Naqueles casos, segundo Kleinubing, os as
suntos eram fáceis. Ele prevê que o Senado não vai
aceitar passivamente que os novos sistemas previ
denciário e tributário e a reforma administrativa se
jam definidas apenas pela Câmara.

O Planalto já trabalha com o atraso na votação.
Por isso, vai dizer que o mais importante é a sinali
zação de que as reformas estão caminhando dentro
do Congresso. (Raquel Ulhôa e Valdo Cruz).

OPOSICIONISTAS DECIDEM RECORRRER
À JUSTiÇA

Sucursal de Brasília
A oposição se prepara para recorrer à Justiça

contra o rolo compressor do governo na votação da
reforma da Previdência.

Os líderes governistas anunciaram que vão vo
tar um projeto para mudar as regras de funciona
mento da Câmara (o Regimento Interno) antes de
concluir a votação da emenda constitucional.

A mudança pretendida pelo governo limita a
atuação da oposição. Os governistas querem restrin
gir o uso do chamado DVS (Destaque para Votação
em Separado). O destaque é um dispositivo que per
mite a votação de forma separada de um item do
projeto.

Na reforma da Previdência, o governo conse
guiu aprovar o texto com 351 votos, mas terá de vo
tar novamente os pontos do projeto destacados, que
chegam a cerca de 50 depois de uma triagem já fei
ta.

Casuísmo
Não dá para mudar a regra no meio do jogo,

protestou a líder do PT na Câmara, Sandra Starling
(MG). A líder marcou uma reunião para hoje com os
15 coordenadores da bancada do partido para tomar
uma posição.

Acabar com o DVS é fechar o Congresso Na
cional, protestou Sandra. Os 17 pontos que a oposi
ção (PT, PDT, PC do B e PSB) pretende mudar no
projeto do relator Michel Temer (PMDB - SP) so
mam 43 destaques.

Os governistas não aceitam votar todos esses
destaques. Além do tempo exigido para as votações,
o governo enfrenta dificuldades para manter sua
base de apoio no plenário para garantir a vitória em
todas as votações.
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Cada um dos pontos detacados precisa de 308 quem tenho o privilégio de ser vizinho de aparta-
votos (do total de 513 deputados) para constar nova- mento, tem tido muita sensibilidade a respeito desse
mente no projeto de Temer. assunto. O Presidente do INSS, Dr. Crésio de Matos

Enquanto não acerta a restrição aos desta- Rolim, homem dinâmico por excelência, esclareceu-
ques, a votação da reforma da Previdência está pa- me que há algumas resistências na burocracia ares-
ralisada. peito da autorização para a realização de concursos

O presidente da Câmara, Luís Eduardo Maga- e instalação de postos de atendimento. Mas apelo
Ihães (PFL - BA), marcou para o próximo dia 10 a para que sejam aproveitadas, enquanto não se faz
continuid!ide das votações. Até lá, o governo ganha concurso público, as próprias unidades administrati-
tempo para tentar acertar sua base de apoio. vas do Governo Federal através de atendimentos

Desde a quinta-feira passada não há projetos eme':gen~iais no_corre~t~. ano, enquanto se provi-
para votação no plenário da Câmara. As sessões dencla a Instalaçao definitiva de postos do INSS em
são apenas para discursos. Os deputados estão li- São Raimundo Nonato, São João do Piauí, Cristino
berados até a terça-feira da próxima semana. Não Castro e Corrente.
serão computadas as ausências nesses dias. Por outro lado, solicito ao Sr. Secretário da Re-

O SR. PAES LANDIM (BlocoIPFL - PI) - Sr. ceita Federal - aliás, reitero um pedido feito por es-
Presidente, Sr's e Srs. Deputados, há aproximada- crito - a instalação de uma agência da Receita Fe-
mente quatro anos venho lutando para a instalação deral em São Raimundo Nonato. Trata-se de uma ci-
de postos de atendimento do INSS no sul do Piauí, dade muito mais dinâmica que Oeiras - que possui
sobretudo na região do semi-árido, no sudoeste do um posto da Receita -, pois conta com três bancos
Estado. Propostas orçamentárias foram feitas, mas oficiais e com o Parque Nacional da Serra da Capi-
os recursos não foram liberados a tempo. Salvo en- vara, e é centro de uma microrregião que envolve
gano, chegou a ser estudada a elaboração de proje- cerca de trinta municípios juntamente com a micro-
tos para as unidades a serem instaladas em São rregião de São João do Piauí, além de fazer fronteira
Raimundo Nonato, São Joãb do Piauí e Cristino com os municípios baianos de Remanso, Pilão Arca-
Castro, no "cerrado piauiense. do e Campo Alegre de Lourdes, que são jurisdicio-

O Sr. Ministro da Previdência Social, desde o nados aos bancos oficiais de São Raimundo Nonato.
ano passado, já se comprometeu em corrigir a ab- Ainda no final do ano passado, algumas Prefei-
surdidade de o Piauí possuir menos agências do turas dessa microrregião tiveram prejuízo na libera-
que, por exemplo, Sergipe, além de vários outros ção de recursos junto ao Governo Federal exata-
Estados do Nordeste, embora com dimensão territo- mente por falta de uma agência federal ligada à Re-
rial e população maiores. Além do mais, os postos ceita em São Raimundo Nonato; ao se deslocarem
de atendimento existentes estão praticamente todos até Ceiras - em alguns casos percorrendo cerca de
concentrado"s no norte do Estado, o que é outra dis- 400 quilômetros -, ultrapassaram o prazo para a en-
criminação. trega da documentação.

Vejam que somente uma cidade do extremo Há dias li num jornal francês notícias sobre as
sul, Curimatá, foi atendida, graças ao empenho que Malsons Publiques, que reúnem numa única repar-
fiz, à época, junto ao ex-Ministro Jader Barbalho, tição todos os órgãos federais franceses. No caso
quando era Secretário-Geral o ilustre filho de Curi- do Brasil, essa idéia poderia ser aproveitada para o
matá, Delile Guerra de Macedo. estabelecimento de postos de atendimento do INSS

Nesse sentido, Sr. Presidente, tenho insistido juntamente com agências da Receita Federal e de
junto ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência outros organismos federais, com enonne economia
Social e ao Presidente do INSS - e reitero o apelo de custos. Assim, Sr. Presidente, se resgataria uma
neste momento - para que seja resgatada essa pro- profunda injustiça para com aquelas regiões abando-
funda injustiça. Pessoas pobres e humildes têm de nadas do Piauí, onde há hoje forte movimentação
caminhar, em muitos casos SOO ou 800 quilômetros, emancipatória em razão inclusive do descaso que as
até a cidade de Floriano para tomar providências Ii- próprias autoridades estaduais têm em relação a elas.
gadas ao INSS e, às vezes, têm de retomar por fa~a Portanto, solicito ao Governo Federal, ao Mi-
de documentos. Isso é um atentado a essas pessoas nistro da Previdência e ao Sr. Secretário da Receita
anônimas, que não têm voz para reclamar seus direi- Federal, que atendam ao apelo dessas regiões sofri-
tos pennanentemente junto às autoridades federais. das, trabalhadoras, todas cumpridoras de seus de-

O honrado Ministro Rinhold Stephanes, de veres, mas que necessitam de uma presença maior
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por parte das autoridades federais nas áreas há juízo. O Governo resolveria por via de aumento de
pouco especificadas. capital.

.Era o que tinha a dizer. Espero, Sr. Presidente, que o Banco do Brasil
O SR. LUIZ GUSHIKEN (PT - SP. Sem revi- e o Governo Federal saibam tranqüilizar o mercado,

são do orador.) - Sr. Presidente, semana passada o porque é impossível que uma empresa sobreviva
Ministro da Fazenda, acompanhado do Presidente ciente de um prejuízo antecipado de 6 bilhões de dó-
do Banco do Brasil, anunciou, com certa satisfação, lares, encarando isso como se fosse normal, simples.
ao mercado nacional e internacional, o maior rombo Um outro agravante decorrente da maneira
da história do Sistema Financeiro Nacional. Refiro- como o Governo coloca o problema - aliás, aponta-
me à informação dada pelo Governo de que o Banco do pela revista Veja desta semana e insistentemente
do Brasil, no ano de 1995, teria tido um prejuízo da reiterado pelo jornalista Jânio de Freitas - é o fato
ordem de 4,2 bilhões de reais. de que o Governo não aponta nenhum responsável

.O Governo, para solucionar esse grave proble- pelo mau gerenciamento de uma parcela significati-
ma, prontamente informou que haverá um aumento va dessa dívida. É preciso que se achem os respon-
de capital da ordem de 8 bilhões. Só que na seqüên- sáveis e que haja a devida punição. Não pode um
cia dessa informação o Sr. Paulo César Ximenes in- País como o nosso aceitar, de maneira tranqüila, a
formou ao público que o Banco do Brasil terá, no se- idéia de que uma empresa do porte do Banco do
mestre deste ano, mais um prejuízo da ordem de 6 Brasil, possa ter uma dívida desse montante, dessa
bilhões de dólares. Foram duas as conseqüências brutaUdade.
desses números estratosféricos levados ao mercado Ademais, penso que a atual administração tem,
nacional e mundial: as ações da maior empresa des- também, a sua parcela de responsabilidade pela
te País despencaram na bolsa e as taxas de capta- gestão temerária, explicitada. Por exemplo, no caso
ção do Banco do Brasil no exterior certamente se do Banco Econômico, em que o Banco do Brasil
elevaram. aporta recursos no item bancário, e o Banco Econô-

Sr. Presidente, o Governo, nesta questão, a mico não paga. Quem vai punir o mau gerenciamen-
meu ver, age de forma extremamente temerária. Pri- to do Banco do Brasil, que é incapaz de cobrar uma
meiro porque afirma de maneira antecipada uma dí- dívida de um banco quebrado?
vida que não é possível afirmar que vai existir em Essa atual administração afirma que em gestõ-
nenhum lugar do mundo. Vejam que insanidade: o es anteriores o Governo aportou como aumento de
Presidente afirmou ao mercado mundial que o Ban- capital títulos podres. Ora, por que essa administra-
co do Brasil terá 6 bilhões de dívida. ção não levanta os responsáveis?

Chamo a atenção não para essa suposta virtu- Sr. Presidente, quero chamar a atenção para o
de do Presidente do Banco do Brasil em apresentar fato de que a reforma de um prejuízo dessa ordem,
números dessa grandeza de forma aberta, mas para de 4 bilhões em 1995 e de 6 bilhões no primeiro se-
o fato de que a maior instituição do Brasil, o Banco mestre de 1996, é de tal grandeza que não permite
do Brasil, não ter necessariamente de assumir em a esta Casa manter-se em silêncio. Esse banco vai
sua contabilidade, como prejuízo da sua instituição, ter prejuízo e a sociedade também, porque quem su-
uma dívida que advém de orientações do Tesouro porta hoje o sistema financeiro brasileiro é o Banco
Nacional. Fosse o Governo mais responsável, faria o do Brasil e a Caixa Econômica Federal.
Tesouro Nacional assumir essa dívida, porque par- Não poderia deixar de registrar o meu protesto
cela significativa da inadiplência do Banco do Brasil contra a maneira negligente e temerária com que o
se deve simplesmente à orientação do Governo, que Governo Federal deu essa informação, sendo que
faz com que esse Banco coloque recursos de alto poderia, perfeitamente, resolver de outra forma. Ele
risco, com baixo retomo, negociando, inclusive, a re- está quebrando o Banco do Brasil, o que significa
pactuação dessas dívidas, como é o caso dos usi- quebrar o próprio sistema financeiro. Assim, o Go-
neiros. Por isso, mais certo seria que essa parcela verno tem que declarar para a sociedade que ele as-
do Banco do Brasil tivesse um tratamento do Gover- sumirá os 6 bilhões que afirmou que terá como pre-
no no sentido de uma simples troca de ativo, ou juízo. Securitize a dívida, mas não coloque em posi-
seja, o Governo tiraria os ativos podres gerados por ção duvidosa o artifício contábil que coloca o Banco
sua orientação e colocaria ativos bons, de maneira do Brasil sob a mira de todo o sistema financeiro
que o Banco do Brasil não venha a suportar um pre- mundial.

O SR. JOSÉ FRITSCH (PT - SC. Sem revisão



08596 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1996

do orador.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, das de soja, cujo gasto está estimado em 250 milhõ-
quero manifestar o meu protesto em relação ao veto es de d6lares. Quanto ao milho, partindo da previsão
presidencial à anistia dos petroleiros, aprovada tanto de queda de 14,9%, o Brasil importará 3,2 milhões
na Câmara dos Deputados quanto no Senado Fede- de toneladas para atender ao mercado interno, a um
ral. A persistir esse veto, as duas Casas do Con- custo de 486 milhões de d6lares. Ao mesmo tempo,
gresso s6 têm um caminho para dizer e proclamar a com base numa estimativa de redução de produção
sua independência em relação ao Executivo: a der- de 19,2%, teremos de importar arroz, o que deman-
rubada do veto do Presidente da República, se não dará compra de 2,1 milhões de toneladas, a um cus-
quisermos ser considerados o Anexo 11 do Executivo. to de 630 milhões de d6lares, além da importação

Creio que nem a Presidência da Câmara nem de 7 milhões de toneladas de trigo. O investimento e
a do Senado permitirão que projetos que têm origem o incentivo que o Governo concede atualmente s6
nas duas Casas não possam ser aprovados e san- se relfetirão na safra do ano vindouro.
cionados pelo Presidente da República quando não Não é só esse quadro de redução que preocu-
forem do seu total agrado. pa; também as perspectivas futuras, não são muito

Aproveito este momento para protestar contra animadoras. O PRONAF - Programa Nacional de In-
essa atitude antidemocrática, que é este projeto centivo à Agricultura Familiar, está sendo considera-
aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado do pelo Governo apenas um programa de fomento
Federal sem nenhum questionamento por parte de com objetivo social, quando na verdade o investi-
qualquer liderança ou por qualquer Parlamentar de mento na agricultura familiar poderia ser um incre-
qualquer partido. mento imediato de resposta a esse quadro da agri-

Sr. Presidente, faço também um registro sobre cultura brasileira que está em queda livre. Os inves-
a agricultura. Trata-se de análise do triste e preocu- timentos na pequena e média produção, cuja base
pante quadro da agricultura brasileira. No ano pas- são os alimentos que vão para a mesa do povo bra-
sado, houve uma deterioração dos preços agrfcolas. sileiro, poderiam ter retomo imediato, resposta con-
A queda nominal foi de 7,63% e a inflação ficou em creta, como geração de emprego e aquecimento da
tomo de 20,28%, o que significa que os preços reais produção nas pequenas cidades, que muito contri-
da agricultura tiveram uma queda de 30%. Se per- buem.,
manecer esta política, neste ano a queda será em E preocupante o quadro que se apresenta para
tomo de 30%. A conseqüência concreta desta queda a agricultura no País. Entretanto, o Governo Feman-
de renda da agricultura, através da redução de pre- do Henrique Cardoso continua insistindo na velha te-
ços e da inflação, foi a perda de 10 bilhões de reais, cla de que se não houver produção nacional, vai im-
recursos que deveriam ficar na agricultura e foram portar, não considerando os prejuízos. No meu en-
transferidos para outros setores através de uma polí- tender essa é uma demonstração de que n6s, brasi-
tica cambial, da alta taxa de juros ou pela elevação leiros, temos de nos juntar, temos de fazer um muti-
dos custos de produção. rão de todas as bancadas e de todos os partidos

Além disso, na safra de 1995 a 1996 houve para convencermos o Governo Federal, especial-
uma redução de 2,3 milhões de hectares de área mente os burocratas de plantão no Ministério da Fa-
plantada, considerando uma queda de 8% na média zenda e no Ministério da Agricultura, que não vêm a
dos principais produtos da produção nacional. Além agricultura como prioridade.
da redução da área plantada, houve uma queda real Devo acrescentar que todos os países que al-
da safra em tomo de 13,9%. E haverá uma redução cançaram o mínimo de estabilidade inflacionária ti-
da produção nacional de 80,9 milhões de toneladas veram uma resposta imediata no crescimento da
para 69,7 milhões. produção agrícola. mas o Brasil continua no cami-

Em 1994, o Governo teve de importar produtos nho inverso.
para garantir a cesta básica e a estabilidade dos Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, espera-
preços. Em 1996, tendo em vista uma previsão de mos que o Governo Federal, diante da grave situa-
importação que envolve 3,6 bilhões de dólares em ção da agricultura, apresente respostas concretas
alimentos, teremos uma importação de 42% a mais para reanimar um setor que tanto pode contribuir
que a de 1995. para a geração de empregos e para o desenvolvi-

Com base nisso, vou mostrar alguns dados mento do País.
para ilustrar essa situação: em primeiro lugar, o Bra- Durante o discurso do Sr. José Fritsch,
sil terá de importar em tomo de 1 milhão de tonela- o Sr. Adylson Motta, § 2 12 do art. 18 do Regi-



Estabelece o art. 17:

•Art. 86. O Presidente organizará a
Ordem do 'Dia com base na agenda mensal
a que se refere o art. 17, I, s" ...

•Art. 17. São atribuições do Presiden
te, além das que estão expressas neste Re
gimento ou decorram da natureza de suas
funções e prerrogativas:

I - quanto às sessões da Câmara:

s) organizar, ouvido o Colégio de Lí
deres, a agenda com a previsão das propo
sições a serem apreciadas no mês subse
qüente, para distribuição aos Deputados.·

-Portanto, Sr. Presidente, considerando que de
pois de quatorze meses de mandato ainda não to
mei conhecimento de que esta agenda, a que se re
fere o Regimento, tenha sido organizada, levantei
uma questão de ordem ontem, que vou encaminhar
por escrito ainda hoje.
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menta Interno, deixa a cadeira da presidên- lho de Administração da SUFRAMA se reúna men-
eia, que é ocupada pelo Sr. Sarney Rlho, § salmente.
2!J do art. 18 do Regimento Interno. Espero que não tenhamos de chegar a tanto.

O SR. PRESIDENTE (Sarney Filho) - Concedo Preferimos manter com o Governo Federal estreita
a palavra ao Sr. Átila Lins. colaboração, prosseguindo com nosso apoio às pro-

O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PFL - AM. Pronun- postas que assegurem a estabilidade econômica e
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e estimulem o desenvolvimento do País, de forma har-
Srs. Deputados, trago a E~Sta tribuna as manifestaçõ- mônica e sem discriminações para com regiões se-
es de protesto da Federação das Indústrias do Esta- cularmente vítimas de desigualdades.
do do Amazonas e da Associação Comercial do Es- Nosso Governador, Dr. Amazonino Mendes,
tado do Amazonas pelo descaso com que a Zona estará hoje em audiência com o Sr. Presidente Fer-
Franca de Manaus vem sendo tratada pelo Sr. Mi- nando Henrique Cardoso, e nessa ocasião S. Exll

nistro José Serra, do Planejamento. A reclamação vai expor, detalhadamente, a situação em que se
das duas entidades é procedente. O titular daquela encontra a Zona Franca; primeiro, com o contingen-
Pasta, investido da prerrogativa legal de reunir peri- ciamento das suas cotas; segundo, sem poder reunir
odicamente o Conselho de Administração da Supe- o seu Conselho, em função de não ter sido autoriza-
rintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRA- da essa reunião marcada pelo Ministério do Planeja-
MA, não o faz, nem dá explicação alguma sobre os mento e presidida pelo Secretário de Políticas Re-
motivos dessa omissão. gionais, Dr. Cícero Lucena. O Governador, na oca-

Apenas uma vez, no atual Governo presidido sião, vai expor ao Presidente os prejuízos que a au-
pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso, reuniu-se o re- sência dessa reunião vem causando ao processo de
ferido órgão que tem a incumbência de apreciar e desenvolvimento do nosso Estado e da Região
deliberar sobre novos projetos, ampliação ou diversi- Amazônica.
ficação dos atuais. Nos quinze meses já decorridos, Era o que tinha a dizer.
o Ministro-chefe da SecrE~taria do Planejamento vem O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem re-
mantendo a SUFRAMA em estado de inanição. Urna visão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Depu-
grande pauta de trabalho acumulou-se nesse largo tados, demais presentes, ontem, levantei questão de
período, estimando-se que cerca de sessenta pro- ordem com base no art. 86, combinado com o art.
cessos estejam a aguardar o pronunciamento do 17, inciso I, alínea s, do Regimento Interno.
Conselho de Administração. Enquanto isso, os Con- Diz o art. 86:
selhos da SUDAM e da SUDENE têm se reunido
normalmente.

Vigoroso. instrumento em favor do desenvolvi
mento econômico regional, gerador de milhares de
empregos diretos e indiretos, a Zona Franca de Ma
naus não merece esse tipo de tratamento. Estou ab
solutamente seguro de que o Presidente da Repúbli
ca não pactua com a desídia do seu Ministro, pois
inúmeras vezes deu provas de seu apoio à Zona
Franca.

Espero mobilizar a bancada da Amazônia no
Congresso Nacional - 27 Senadores e 91 Deputa
dos Federais - no sentido de promover duas ações
que obriguem o Sr.•José Serra a convocar o Conse
lho de Administração da SUFRAMA: a primeira, atra
vés do documento a ser enviado ao Sr. Presidente
da República, apelando para que S. Exll determine
que se faça urgentemente essa reunião; a segunda,
pelos meios legais que caracterizem a omissão
como crime de responsabilidade, já que a lei que
criou a Zona Franca de Manaus e o Regimento In
terno dessa mesma autarquia, obriga que o Conse-
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Neste momento, na verdade, quero fazer um Apelo a V. Exll no sentido de que se valorize
protesto diante do descaso da Mesa da Câmara com esta Casa. Que a Mesa a respeite, providenciando o
relação aos projetos de iniciativa dos Srs. Deputa- encaminhamento, principalmente, dos projetos de
dos. Minha assessoria fez hoje levantamento estar- iniciativa do Legislativo, e deixe de colocá-lo de joe-
recedor. Nesta Legislatura, foram apresentados nes- lho aos pés do Poder Executivo.
ta Casa 1.764 projetos, dos quais 1.611 são de auto- O SR. PRESIDENTE (Sarney Filho) - Encami-
ria de Deputados, 83 do Executivo, 46 vêm do Sena- nharei ao Presidente titular a questão de ordem le-
do Federal e 24 do Poder Judiciário. Desses 1.764 vantada por V. Ex~, assim como as reclamações
projetos, apenas 49 foram aprovados. Pior do que aqui pronunciadas.
isso, dos projetos aprovados, 33 são do Executivo,
um do Judiciário e apenas treze de Deputados. É O SR. UNDBERG FARIAS (PCdoS-RJ. Sem
uma vergonha, Sr. Presidentel Este ano o único pro- revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. De-
jeto aprovado, de autoria de Deputado, foi o do De- putados, realiza-se na cidade de Lile, no norte da
putado Luciano Zica, baseado num entendimento França, e encontro do G-7 sobre desemprego.
consensual entre todas as Lideranças. Mesmo de- A primeira análise de decisões e discussões
pois de termos um trabalho intenso para aprovar um dessa reunião, que trata de um problema hoje co-
projeto, o Presidente da República o veta. mum em todo o mundo, o desemprego é de que

Quanto às propostas de Emenda à Constitui- apesar do G-7 estimular a abertura comercial, o fim
ção, foram apresentadas 343, sendo 320 de autoria das barreiras alfandegárias para a quase totalidade
de Deputados, dezessete do Poder Executivo e uma dos países do mundo, sua prática continua sendo
do Senado Federal. Resultado: apenas sete PECs extremamente, protecionista. Aliás, neoliberalismo
foram aprovadas, seis delas do Executivo e uma do mais protecionista é impossível. Agora, estão tentan-
Legislativo. do, por aí caminha a decisão da reunião na França,

criar um cláusula social. O termo melhor utilizado se-Foram apresentados 81 projetos de resolução,
mas apenas cinco foram aprovados, quatro de auto- ria um dumping social, que visa a proteger as eco-
ria da Mesa e um de Deputado. Foram apresentados nomias dos países do G-7, principalmente dos têx-
84 projetos de lei complementar, mas apenas três teis chineses e de outros produtos produzidos pelos
foram aprovados: dois do Executivo e um do Legis- países em desenvolvimento.
lativo. A primeira análise mostra que por mais que a

Então, Sr. Presidente, comunico a V. E~ que propaganda neoliberal estimule o fim das barreiras
vou encaminhar uma questão de ordem por escrito à alfandegárias em todos os países o fim das tributa-
Mesa. Manifesto minha indignação para com o Po- ções, observamos, pelo contrário, que esses países
der Legislativo que não se valoriza. É muito mais fá- continuam exercendo uma alta dose de protecionismo.
cil pegar onça brava na mata, tirar leite dela, do que A segunda avaliação é que o Governo Feman-
aprovar projeto de Deputado. É uma vergonha: dos do Henrique Cardoso, que sempre toma como
quase 2 mil projetos que os Deputados apresenta- exemplo as decisões do G-7, os encaminhamentos
ram, apenas 33 foram aprovados. Desse jeito, não do Banco Mundial, entra um pouco na contramão da
há como a população valorizar o Legislativo e muito história.
menos ver em seus representantes qualquer utilidade. O Presidente Fernando Henrique'Cardoso pa-

Estamos há trinta dias sem qualquer matéria rece que aceita conselhos. Para votar o fim do m0-

na Ordem do Dia. A imprensa e a população, com nopólio do petróleo, das telecomunicações e aprovar
toda a razão, têm criticado esta Casa, que passará a Lei de Patentes, S. ExB aceitou conselhos. Mas
dez dias sem apreciar qualquer projeto, embora es- agora, quando parece existir uma certa condenação
teja atufada de projetos de lei de Deputados. mundial à proposta de flexibilizarão dos direitos so-

Portanto, apelo a V. E~ para que leve essa ciais, aí não, o Presidente se rebela. S. Exll acha
questão à Mesa, a fim de que ela se reúna, elabore que a saída para o desemprego é a flexibilização
sua agenda, comunique com um mês de antecedên- dos direitos sociais.
cia ao Plenário para que os Deputados possam ler O Presidente vive um processo interno de fas-
os projetos atualizar-se e votar com consciência, evi- cistização ao vetar o projeto do deputado Luciano
tando o que aconteceu com a PEG da Previdência, Zica que anistiava os petroleiros em todo o País. E
quando a maioria votou sem sequer ler a proposta, com essa tese de reforçar o discurso pela flexibiliza-
pois a recebera de madrugada, por debaixo da porta. ção dos direitos sociais, S. ExA, que já passou de
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democrata, assume características cada vez mais mercialização de sua produção; limita a participação
fascistas. dos entes públicos no custeio de planos de previ-

Trago também matéria publicada no jomal Fo- dência complementar de seus segurados, veda que
lha de S. Paulo, de autoria do jomalista Clóvis Ros- recursos públicos sejam destinados a entidades de
si, versando sobre a empresa La Redonte a maior previdência privada, independentemente de terem
firma francesa de vendas por catálogos que ao con- ou não fins lucrativos.
trário de entrar na flexibilização dos direitos sociais, Sr. Presidente, Srils e Srs. Deputados, apesar
reduziu a jornada de trabalho dos seus funcionários de todo o esforço de meu Líder em apresentar uma
de 39 para 37 horas semanais, sem redução sala- proposta que atendesse aos anseios dlí Casa e da
rial, e se comprometeu criar 150 empregos até de- sociedade, diversos pontos trazem malefícios para
zembro. grande parcela da população brasileira. Um exemplo

Creio que seja essa a maior saída para comba- disso foi a inclusão, na base de financiamento da
ter o desemprego. Reforçamos neste plenário o pro- Seguridade Social, além do trabalhador, dos demais
jeto dos Deputados Paulo Paim e Inácio Arruda 50- segurados da Previcência Social. Afinal, o que signi-
bre redução de jomada de trabalho para as 40 horas fica estender para os demais segurados da Previ-
semanais, isso sim é combater de frente o desem- dência Social a obrigação de contribuir para a Segu-
prego, e não como faz o nosso Presidente da Repú- ridade Social? Simplesmente que os aposentados e
blica e o Sr. Ministro do Trabalho que tentam hoje pensionistas - a grande maioria que recebe benefí-
retirar da Constituição direitos e conquistas dos tra- cio de um salário mínimo - passarão a contribuir no
balhadores, através da dita flexibilização dos direitos .financiamento da Seguridade Social. Num país em
sociais. que 60% da População Economicamente Ativa -

A SRA. RITA CAMATA - Sr. Presidente, peço PEA, está no mercado informal, teremos um brutal
a palavra pela ordem. agravamento da caótica situação atual.

O SR. PRESIDENTE (Sarney Filho) - Tem ExD Sr. Presidente, Sri\s e Srs. Deputados, a princi-
a palavra. pai mudança da Previdência Social está na altera-

A SRA. RITA CAMATA (BlocoIPMDB - ES.) - ção de sua linha geral, que passa a ser organizada
Sr. Presidente, Srils e Srs. Deputados, novamente sob a forma de regime geral e caráter contributivo. O
retomo à tribuna desta Casa para falar da reforma caráter contributivo é a única forma de haver um
da Previdência Social, em cujas duas votações ma- equilíbrio nas contas da Previdência, pois só poderá
nifestei minha posição contrária ao substitutivo do pleitear um benefício quem efetivamente contribuiu
Deputado Euler Ribeiro e. à emenda aglutinativa re- para ele. O problema é quando se modifica o concei-
latada em plenário pelo Líder de meu partido, Depu- to de tempo de serviço para tempo de contribuição,
tado Michel Temer.' aqueles 60% da PEA, que estão no mercado infor-

A emenda aglutinativa, apesar de haver avan- ~al: em sua quase ~otalid.ade fica~ão ~em nenhum
çado em algumas questões, em relação ao substitu- direito à aposentadona. O Ideal sena cnar um tempo
tivo Euler Ribeiro, não traçou uma linha filosófica médio de transição com regras que possibilitassem
que instituísse um sistema previdenciário igualitário àque!es trabalhadore~ c:ontribuírem com um ~ínimo
e. universal, a curto, médlio ou longo prazo. Ao invés posslvel para terem direito a sua aposentadona.
de quebrar os privilégios, como seria esperado, A revista Veja desta semana relata, baseado
manteve diversos e injustificados privilégios, como a num documento do Ministério do Planejamento, que
acumulação de aposentadoria dos cargos eletivos a reforma não produzirá nenhum efeito econômico
de comissão, declarados de livre nomeação, e exo- benéfico para as contas públicas. A proposta apro-
neração e dos juízes e desembargadores indicados vada pela Câmara dos Deputados não saneia a Pre-
pela Ordem dos Advogados do Brasil, no chamado vidência, que continua deficitária, e também não
quinto constitucional, previsto no art. 94 da Constitui- acena para nenhuma melhoria a médio prazo, em
ção Federal. função dos privilégios mantidos na emenda aglutina-

A emenda aglutinativa avança quando, contra- tiva. Segundo o texto do Planejamento, o projeto
riado o relatório Euler Ribeiro, não mexe nos chama- produzirá, a longo prazo, apenas um efeito marginal.
dos Encargos Previdenciários da União - EPU; man- Isso significa que a aposentadoria, hoje de 125 reais
tém a atual permissão para os trabalhadores rurais em média e limitada ao teto de 830 reais, vai conti-
contribuírem para a Seguridade Social mediante a nuar do mesmo jeito.
aplicação de uma alíquota sobre o resultado da co- Sr. Presidente, Sri\s e Srs. Deputados, para ser



ARTIGO A QUE SE REFERE A ORA
DORA:

Se fossem contabilizados os custos financeiros
da aprovação, pela Cãmara, da reforma da Previ
dência, mais os custos indiretos representados pelo
volume de servidores que se aposentaram no último
ano, diante da insegurança generalizada em relação
às ameaças de alterações drásticas das regras que
regulavam a aposentadoria, certamente eles supera
riam, em muito, os possíveis parcos resultados a se
rem obtidos com as novas normas, em processo de
negociação/aprovação no Congresso. sem falar nos
custos políticos infringidos à nossa recente demo
cracia, relativos à reedição, de forma escancarada,
das piores práticas autoritárias e patrimonialistas,
um misto de ameaças de se fazer cumprir a lei com
a concessão de prebendas e a socialização das dívi
das dos correligionários de última hora.

Enquanto o Governo comemora sua vitória po-
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concluída, em primeiro turno, a votação da PEC nll lítica e procura fortalecer sua imagem externa de
33195, temos que apreciar 224 destaques versando controle sobre o processo de reformas, com o bene-
sobre os mais variados assuntos tratados na emen- plácito de uma imprensa cada vez mais destituída
da aglutinativa. Os DVS - Destaque para Votação de capacidade crítica, os administradores e gestores
em Separado, previstos em nossa lei interna, consti- de órgãos públicos enfrentam as conseqüências de-
tuem uma proposta de mudança no texto-base de sastrosas deste processo, que levaram à aposenta-
um projeto aprovado preliminarmente. Para ser doria precoce milhares de servidores qualificados,
apreciado, exige-se apoiamento de 10% dos mem- especialmente nas áreas da educação e da ciência
bros da Casa, ou líderes que representem esse nú- e tecnologia, consideradas fundamentais para ga-
mero de Parlamentares. No intuito de proteger as rantir as condições de inserção do Brasil no proces-
minorias, as regras dos DVS são excepcionais: para so de produção em uma economia cada vez mais
manter um texto já aprovado e não modificá-lo ne- competitiva e globalízada.
cessita-se da maioria dos votos exigidos. Os principais problemas do nosso sistema pre-

Não poderia deixar de repudiar a proposta dos videnciário, que afetam toda a Seguridade Social
líderes dos partidos, que apóiam o Governo, de alte- (que engloba a Previdência, a Saúde e Assistência),
rar o Regimento Interno e limitar o número de desta- podem ser assim agrupados:
ques, levando em conta a composição das banca- Financiamento _ Mais de 60% das receitas da
das. Não posso ~ompactuar com qualquer alteração Seguridade Social são oriundos das contribuições
das regras no meIo do processo em andamento. sobre a folha de salários. Esta fonte básica, além de

Aproveitando as discussões sobre o tema na ser onerosa para as pequenas e médias empresas -
sociedade brasileira, solicito a V. EX- seja registrado somadas a outras contribuições compulsórias sobre
nos Anais desta Casa artigo intitulado Imprevidência a folha de salários, hoje denominadas custo Brasil -
na Reforma publicado na edição de hoje do jornal O tem-se mostrado insuficiente para sustentar as des-
Globo, de autoria da ProtA Sônia Fleury, da Escola pesas crescentes do sistema. A perspectiva mais
Brasileira de Administração Pública da Fundação provável, de um crescimento com aumento do de-
Getúlio Vargas, sobre o problema da reforma da semprego, à semelhança dos países industrializa-
Previdência Social no País. dos, em um país corno o nosso com 60% da PEA no

Quero dizer ainda, Sr. Presidente, SrIs e Srs. mercado informal de trabalho, agrava a situação
Deputados, que concordo com o pensamento da atual, que já é crítica, e, a médio prazo, será explosi-
professora, destacando que estamos perdendo a va. A tentativa de aprovação da Contribuição sobre
oportunidade de fazer" uma reforma necessária e Movimentações Financeiras (CMF), destinada aos
emergente. gastos com a saúde, bem como a aprovação da

contribuição sobre os rendimentos - que inclui, além
dos salários, os pró-labores e outros pagamentos
feitos a executivos e diretores de empresas - embo
ra corretas, são, no enti:mto, medidas pontuais que
apenas tangenciarão o problema, cujas dimensões
são gigantescas. Em outras palavras, na medida
que as contribuições para a Seguridade Social rep
resentam cerca de 60% do total arrecadado pela
União - podendo-se falar de um país dentro do Bra
sil - não se poderia pensar em alterar as contribui
ções para a Seguridade de forma desvinculada de
uma reforma tributária. Só assim se trataria a ques
tão de forma global, estabelecendo princípios e me
canismos comuns de arrecadação, que atacassem
os problemas de progressividade de nossa estrutura
tributária e reservassem à Seguridade uma função
redistributiva.

Evasão - Estima-se que o volume atual de
evasão alcance cerca de 30% da arrecadação ao
que vem se somar o freqüente hábito de anistiar os



A reforma atual se, por um lado, não reforma
quase nada, por outro lado introduz uma cunha que
rompe o sistema de solidariedade proposta na Cons
tituição de 88, criando as condições legais para per
petuar, através das políticas sociais, o sistema de
segmentação e exclusão impostos pelo mercado. O
que fica claro, ao analisar o conjunto de problemas
arrolados é a dimensão, a complexidade e a gravi
dade dos problemas envolvidos sob o termo reforma
da Previdência, que, infelizmente, pouco e mal têm
sido abordados no processo atual, que cnseguiu po
litizar a questão previdenciária, no pior sentido que
se pode dar hoje à palavra política, perdendo a opor
tunidade de fazer as reformas necessárias.

Planos de benefícios - Foram mantidas desi
gualdades dificilmente explicáveis, sob o ponto de
vista técnico, quanto a idades mínimas para aposen
tadoria, entre trabalhadores diferenciados segundo
as categorias de homens, mulheres, servidores, ma
gistrados, deputados etc.

Enquanto a aposentadoria for condicionada a
um teto máximo (sem complementação) para o regi
me geral do INSS, sendo igualada ao salário para os
servidores públicos, as diferenças serão gritantes.
Além disso, mantidas as enormes desigualdades en
tre os servidores iJúblicos ativos, as mesmas irão se
reproduzir nas aposentadorias (enquanto o valor
médio das aposentadorias e pensões dos trabalha
dores rurais é um salário mínimo, a dos trabalhado
res urbanos é de 2,1, a dos servidores do Legislativo
é de 36,2 e a dos servidores do Judiciário é de
36,6). A alteração que condiciona a obtenção do be
nefício da aposentadoria ao tempo de contribuição
ao invés do tempo de serviço, muito mais do que eli
minar privilégios dos servidores públicos, alterará
toda a filosofia proposta na instituição da Seguridade
Social, que se baseia na desvinculação do benefício
atual de uma contribuição pretérita. Ao contrário de
se pensar que esta proposta consagra uma política
populista onde benefícios são regalados sem a pre
visão de fundos que os respaldem, a proposta da
Seguridade Social, adotada em quase todos os paí
ses democráticos e industrializados do mundo, atri
bui ao conjunto da sociedade o ônus de sustentar
um pacto social que viabilize a integração dos cida
dãos dentro de um patamar mínimo de dignidade
humana e social.
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devedores ou de negociar a dívida em prazos a per- sentadoria do INSS, através de um sistema de previ-
der de vista. Para piorar, recentemente, nossa legis- dência complementar seguro, para depois pensar re-
lação igualou o sonegador ao devedor - desde que gras de transição dos servidores para um sistema
ele pague sua dívida. Mais um incentivo à prática único, criou uma situação de pânico desnecessária.
generalizada da sonegação.

Gestão - Deve-se garantir a separação da ar
recadação das receitas vinculadas à Seguridade So
cial das demais receitas da União, de forma a impe
dir a prática freqüente de sua utilização para cobrir
gastos da União. A Previdência Social deve ser do
tada de maior autonomia, transparência e controle
social em uma gestão pública não exclusivamente
estatal, de forma a diminuir a subordinação da sua
administração aos ditames do clientelismo e ao jogo
de influências políticas. É imprescindível que a Pre
vidência estabeleça um Cadastro Geral de Contri
buintes, medida que retira do cidadão o ônus da pro
va de sua contribuição. A Previdência tem que saber
quanto recebeu e de quem recebeu, o que reduziria
as possibilidades de fraude e o calvário dos contri
buintes, especialmente os mais humildes, para pro
var o tempo de contribuição quando querem se apo
sentar. Esta situação tende a se tomar muito pior
com a mudança da aposentadoria por tempo de ser
viço para aposentadoria por tempo de contribuição.
A norma constitucional que estabelece a figura do
orçamento da Seguridade Social foi, na prática,
substituída pela vinculação das fontes de receita,
atribuindo-se os recursos oriundos da folha de salá
rios à Previdência, os do Cofins para a Saúde, dos
lucros e outros para a Saúde e Assistência. Este es
quartejamento das fontes, que tende a ser perpetra
do no caso da aprovação da CMF, fere a lógica do
legislador, que previa uma integração das três
áreas, guardadas as diferenças inerentes a cada
uma delas, sob as diretrizes dos princípios únicos da
Seguridade Social.

Regimes - A existência de um regime princi
pal, o INSS, que engloba 90% dos segurados convi
vendo com inúmeros outros regimes - envolvendo
os 10% restantes - revela-se o principal mecanismo
de perpetuação das iniqüidades, quando se observa
que o valor total dos benefícios é praticamente igual
em ambos. Esta questão certamente não será resol
vida através de ameaça de redução imediata de to
dos a um regime único, nivelados por baixo, isto é,
pelos cerca de R$800 correspondentes à aposenta
doria máxima do INSS. Os grupos mais organizados
e poderosos trataram de lutar pela manutenção de
seus privilégios, enquanto os demais permaneceram
sem solução para seus problemas. Foi o que assisti
mos na reforma atual, que, ao invés de elevar a apo-
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O SR. PRESIDENTE (Sarney Filho) - Conce- benemerência, destinando cerca de 25% de suas
do a palavra ao nobre Deputado Severino cavalcanti. acomodações aos enfermos carentes, que recebem

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (Bloco/PPB tratamento digno, igual ao reservado aos mais abo-
- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs nados.
e Srs. Deputados, em conseqüência de intervenção Conta, ao todo, com 219 leitos, sendo 138 uni-
cirúrgica a que tive de me submeter, fiquei intema- dades de intemação; treze de repouso (intemação
do, vários dias, no Hospital Sírio-Libanês de São de um dia); vinte da Pediatria, dezesseis de UTI,
Paulo. A convivência com médicos, dirigentes da en- onze de unidades coronarianas, dezessete de não-
tidade e funcionários permitiu-me ter o alcance da pagantes, doze de semi-intensivo e cinco unidades
obra benemérita que aquela instituição realiza e, so- de transplante.
bretudo, comprovar a excelência dos seus serviços Dirige e mantém o hospital a Sociedade Bene-
médico-hospitalares e do atendimento prestado aos ficente de Senhoras do Hospital Sírio-Libanês, cuja
pacientes. diretoria executiva é presidida pela srª Violeta Basí-

No silêncio inquieto impostos pela convales- Iio Jafet, e corno Vice-Presidente as Sf'ls Evelina
cença pude compreender o real significado da dedi- Taufi Maluf Haidar e Odette Clafat e corno Secretá-
cação e abnegação de um grupo de mulheres pau- ria-Geral a Sf'I Nelly Nassif Alasmar. As tesoureiras
listas, ligadas a famnías sírio-libanesas que põem são as SrAs Ivette Rizkallah e Maria Sylvia Haidar
em relevo as mais nobres tradições da mulher brasi- Suriani. Compõem ainda o elenco de diretoras vá-
leira. rias outras senhoras.

Foi-me possível entender, na inevitável solidão Ao fazer esse registro, com o qual relato à Câ-
por que passam todos os pacientes no período pós- mara o que pude testemunhar da eficiência e da se-
operatório, a grandeza da inspiração que motivou riedade com que é dirigido o Hospital Sírio-Libanês,
um pugilo de senhoras de São Paulo a fundar uma retrato vivo da operosidade da mulher à frente de
instituição que hoje ocupa posição destacada no ce- um empreendimento voltado exclusivamente para a
nário hospitalar da América do Sul. Não pude deixar solidariedade humana, quero ressaltar a forma aten-
de estabelecer conexão entre o extraordinário feito ciosa e prestativa como fui atendido naquele noso-
de uma parcela de senhoras, a serviço da socieda- cômio. Menciono, inicialmente, a equipe médica diri-
de, e a ascensão ininterrupta da mulher, seja na po- gida pelo Prof. Dr. Sami Arap, auxiliado pelos seus
lítica, no esporte, na empresa pública ou privada, na assistentes Dr. Euro Bruno Palomba e Dr. Celso
ciência e na literatura. Ainda no último dia 8 de mar- Gromatzky.
ço comemorou-se o Dia Intemacional da Mulher, Quero, também, fazer referência aos servido-
quando, em toda parte, eventos ocorreram com o res das várias áreas, homenageando-os nas pes-
objetivo de comemorar e exaltar as conquistas já ob- soas de membros de suas equipes. Da enfermagem,
tidas ou de reclamar novos direitos, numa sociedade Roberta Aparecida Soutiha, José Jerônimo Ramos
ainda fortemente influenciada pelos valores machistas. Lima e José Donizete de Farias. Da Limpeza, Ed-

Muita gente, acredito que a maioria do nosso meia Silva Faria. Lucinete Cândia Nogueira (copeira)
povo não sabe que aquele modemo e grande hospi- e Ana Lúcia Challoub Chediac (nutricionista). Maria
tal é fruto da abnegação de um grupo de mulheres Aparecida P. de Lima e Simone Humberto de Paulo,
que fez um movimento pela criação de um hospital auxiliares de enfermagem. Roberto Marcelo D. San-
sírio-Iibanês, conseguindo, já em 1965, inaugurar o tos (atendente), Mariangela Matias, (escriturária) e
primeiro prédio, que tinha apenas três andares. José Luiz de Lima (porteiro).

Até hoje a Sociedade Beneficente de Senhoras Estou certo, Sr. Presidente, de que o sonho da-
do Hospital Sírio-Libanês só registra vitória seguida quelas mulheres paulista que se tomou realidade e
de vitória. que hoje é um marco do desprendimento e da dedi-

O novo Hospital Sírio-Libanês foi oficialmente cação à vida, há-de inspirar muitas outras mulheres
inaugurado em agosto de 1992. OCupa uma área de por todo o Brasil e muitos outros movimentos dessa
50 mil metros quadrados, distribuída em vinte anda- natureza, voltados para o ser humano, sobretudo
res, dez dos quais destinados aos serviços de apoio destinados àqueles momentos em que as pessoas
e dez à internação. têm de enfrentar a adversidade e o desconhecido.

Antes de apresentar alguns dados da exemplar De minha parte, posso dizer que a experiência
instituição hospitalar, quero ressaltar que o Sírio-Li- vivida me fez admirar ainda mais a vida. Volto para
banês, desde sua fundação, exerce suas funções de esta Casa recarregado de uma energia especial, de



Abril de 1996 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Quarta-feira 3 08603

força incomparável, que é a energia da solidarieda- de Justiça, de modo flagrantemente anti-regimental,
de humana, que deve prevalecer, sempre, na convi- não se ateve aos aspectos de constitucionalidade,
vência entre os homens. juridicidade ou técnica legislativa - competência da-

Reassumo o meu mandato, após alguns dias quela Comissão - mas entrou no mérito de fato, ela-
de licença médica, revigorado pelo êxito da cirurgia borou um novo projeto em colisão com o original.
e estimulado pelos votos de pronto restabelecimento Esse novo projeto está marcado pelo individua-
de tantos amigos e companheiros, que demonstra- Iismo, pelo autoritarismo iluminado, pela pretenciosi-
ram sua amizade através de diferentes formas de dade, qual psicografia de um sábio.

comunicação. Respeitados os méritos pessoais e a biografia
Assim, Sr. Presidente, ficam aqui os meus do Senador Darcy Ribeiro, não podemos, em sã

agradecimentos a Deus que novamente me permitiu consciência, nos submetermos, como repre-
estar nesta tribuna. sentantes do conjunto da sociedade, aos arroubos e

O SR. PRESIDENTE (Sarney Filho) - A Mesa delírios prepotentes do despotismo legislativo escla-
congratula-se com V. ExA pelo seu pronto restabele- recido. Seria um desrespeito jogar na lata de lixo a
cimento. riqueza das contribuições emanadas da sociedade

O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Pronun- civil e tão duramente acordadas, que garantiriam a
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e democratização da educação, a melhoria na sua
Srs. Deputados, volta do Senado Federal, para a qualidade e os recursos necessários ao setor.
apreciação desta Casa, o projeto de lei que dispõe Acusando o projeto da Câmara de detalhista, o
sobre as novas diretrizes e bases da educação na- Senador Darcy Ribeiro tomou-o genérico, vago e
cionaI. Nunca é demasiado ressaltar a importância omisso. Omitiu a exigência de concurso público para
desse diploma legal e recordar o processo de sua o ingresso no magistério e a dedicação exclusiva,
elaboração. instituiu carreiras diferenciadas por universidade, re-

O Projeto de Lei nl! 1.258/88, iniciado na Câ- duziu o compromisso do Estado com o ensino públi-
mara dos Deputados, mereceu um tratamento de- co e gratuito, descaracterizou a formação acadêmica
mocrático somente superado por aquele dado à As- de certas áreas, feriu a autonomia universitária e a
sembléia Nacional Constituinte. Pode-se afirmar, gestão democrática, e criou, sem aprofundar o seu
com certeza, que, na história legislativa brasileira, significado, o curso pós-médio. Foi vago quanto ao
nunca um projeto de lei foi tão estudado, debatido e ensino profissionalizante, separou a educação infan-
nunca alcançou tão amplo consenso, fruto da inten- til da educação básica, eliminou a figura do Fórum
sa participação da sociedade civil. Foram ouvidas da Educação, esvaziou as atribuições do Conselho
quarenta instituições e entidades, das mais variadas Nacional, reduzindo a participação da sociedade e
tendências e correntes de pensamentos, por meio do Legislativo, hipertrofiando o poder do Ministério
de audiências públicas e documentos. Recordamos da Educação, e, como tal, do Executivo. Poderíamos
a seriedade do trabalho do autor da proposta origi- nos alongar no elenco dos lamentáveis e danosos
nal, Deputado Otávio Elísio, e do seu primeiro Rela- equívocos cometidos pelo ilustre Senador.
tor, Deputado Jorge Hage, compatibilizando quase 2 Sr. Presidente, SrIs Deputadas, Srs. Deputa-
mil sugestões, 978 emendas na Comissão de Edu- dos, a situação da educação nacional é de um cená-
cação e 1.263 emendas no plenário, concluídas no rio lastimável, apesar da retórica dos nossos gover-
relatório final da Deputada Ângela Amin.

nantes. Algo deve ser feito e com urgência. Uma
Apesar das concessões feitas e de suas Iimita- nova LDB deverá se constituir em ferramenta de

ções, a nova LDB representaria um grande avanço. suma importância para alcançarmos o desenvolvi-
Nas palavras do saudoso Deputado Florestan Fer- mento da educação nacional. A pressa ou o senti-
nandes: Foi uma conciliação aberta e meio sofrida, mentalismo não nos poderão conduzir a um trágico
não um acordo de comadres. processo de conteúdo.

O projeto de lei foi ao Senado, tendo como seu
Relator o Senador Cid Sabóia, que manteve o pro- Esta Casa deverá ter o compromisso com o
cesso participativo e procurou aperfeiçoá-lo tanto no seu próprio trabalho, com a riqueza das conclusões
seu conteúdo, como na sua forma. a que já chegou, e com os legítimos interesses da-

Mas aí começaram os problemas que o desvir- queles a quem representamos.
tuaram. O Senador Darcy Ribeiro, que substituiria o O iluminado projeto do Senador Darcy Ribeiro
Senador Roberto Requião na relatoria da Comissão tem de ser revisto. Tenho certeza que mais uma vez



Neste domingo tivemos contato com o Ministro
do Planejamento, Sr. José Serra, para indagar sua
posição a esse respeito. Ficamos extremamente
contentes quando S. Ex'! disse, textualmente - e in
clusive não me pediu reserva, por isso tomo a liber
dade de falar no plenário da Câmara dos Deputados
- que o Ministério do Planejamento vai cumprir aqui
lo que estiver estabelecido em lei, a lei que criou o
Plano Real e que estabelece que os aposentados te
rão o seu reajuste em maio de cada ano.

Disse-me S. ExA, o Ministro José Serra, nosso
companheiro de Parlamento, Senador, que, apurada
a inflação do mês de março e do mês de abril, o per
centual que resultar será transferido para os aposen
tados e pensionistas.

Sem dúvida nenhuma essa é uma informação
extremamente importante. Por isso, apresso-me em
trazê-Ia ao plenário desta Casa. Escuta-se por aí,
dito nesse jogo de interesses de alguns Ministérios 
que lamentavelmente deveriam ser unos, mas não o
são - que alguns Ministros queriam conceder o au
mento e outros não. Isso está deixando a categoria
dos aposentados extremamente prejudicada, justa
mente neste momento em que cqntinua-se a votar a
reforma da Previdência, depois da aprovação da
emenda aglutinativa, ocorrida recentemente nesta
Casa.

A manifestação do Ministro José Serra é tran
quilizadora, e não poderia ser de outra forma, até
porque, sendo do meu Estado e tendo eu participa
do de diversos eventos juntamente com S. Ex'!, per
cebi sua preocupação com os aposentados e pen
sionistas.

Fiquei extremamente contente no último do
mingo. Talvez nem pensasse em vir a BrasOia esta
semana, em razão de outros compromissos que ti
nha assumido em São Paulo, mas me dispus a vir a
BrasOia esta semana completar a conversa que tive
mos com o Ministro Serra. Aguardaremos com an
siedade a data do reajuste, pois os aposentados e
pensionistas estão numa situação bastante difícil,

08604 Quarta-feim 3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1996

esta Casa não faltará com os seus compromissos visto que seus benefícios estão há muito tempo sem
para com a História e restabelecerá o texto original. qualquer acréscimo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB- Conversamos com o Deputado Michel Temer,
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e que é o Relator da emenda aglutinativa. S EX- vê
Srs. Deputados, na semana passada acompanha- com bons olhos uma emenda por nós destacada,
mos pela imprensa alguns desencontros entre Minis- que obriga o Poder Executivo a enviar a esta Casa
tros do Govemo a respeito do reajuste dos aposen- projeto de lei que trate da recomposi~o dos benefí-
tados e pensionistas. Segundo alguns Ministros o cios dos aposentados e pensionistas. E grande a an-
aumento deveria ser concedido; segundo outros, siedade que paira neste momento.
não. Sabemos que não será possível recuperar, de

imediato, toda a perda dos aposentados e pensionis
tas, mas recuperando parte teremos oportunidade
de lutar, posteriormente, pela complementação das
perdas, que têm sido substanciais. Tenho certeza de
que conseguiremos isso através de discussão, nesta
Casa, porque os aposentados e pensionistas já co
meçam a se movimentar, fazendo pressão nos vá
rios estados, junto às várias entidades, no sentido
de que efetivamente, se recomponham os seus be
nefícios.

Acompanhei hoje, em São Paulo, juntamente
com a Secretária de Assistência Social do Ministério
da Previdência e da Assistência Social, a ex-Deputa
da Lúcia Vânia, o lançamento do Fórum Regional
para Implementação de Ações Integradas da Política
Nacional do Idoso. Tenho certeza de que o idoso
merece um pouco mais de atenção e de carinho de
todos nós. Lembro, também, que todo Parlamentar
desta Casa deve ter pai e mãe. Portanto, se pensar
um pouquinho nos mesmos, estará pensando tam
bém no aposentado e na pensionista, que aguardam
um pouco mais de atenção dos Poderes Executivo e
Legislativo, enfim, de todos n6s. a aposentado me
rece nosso carinho, nosso respeito, nossa atenção e
um pouquinho de dignidade, acima de tudo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUCIANO CASTRO (PSDB-RR. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, dois assuntos
me trazem à tribuna. Primeiro, foi publicado no Diá
rio Oficial do dia 29 de março, pela Secretaria da
Receita Federal, a Instrução Normativa nll 16, deter
minando a revisão dos lançamentos do ITR, referen
tes ao exercício de 1996.

Por força dessa norma, ficam canceladas todas
as cobranças referentes ao ITR deste ano.

a Secretário da Receita Federal, Dr. Everaldo
Maciel, informou-me que, no caso do meu Estado,
Roraima, está aguardando que a Secretaria de Agri
cultura do Estado se manifeste sobre o valor da terra
nua, para rever todos os lançamentos efetuados, tor
nando sem efeito as cobranças que hoje foram lan
çadas.



o SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Concedo a palavra ao Sr. Sarney Filho.

O SR. SARNEY FILHO (BlocolPFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. De
putados, acabo de chegar de uma viagem, como
Coordenador da Comissão Externa encarregada de
emitir parecer a respeito da demarcação das terras
indígenas. Ainda terei tempo de fazer um discurso e
apresentar o relatório sobre a viagem, primeiro à mi
nha Comissão, depois ao Plenário da Casa.

Durante minha ausência do País, aconteceu
um trágico acidente em meu Estado, o Maranhão,
no qual morreram três Deputados Estaduais pelo
partido que tenho a honra de presidir, o PFL. Eram
jovens políticos, com uma brilhante carreira pela
frente, infelizmente ceifada por um acidente aéreo.

Deixo aqui um voto de pesar, que não é só
meu, mas de todo o povo maranhense. Tive a opor
tunidade de acompanhar, mesmo do exterior, atra
vés de telefonemas, o grande trauma que esse aci
dente gerou.

Gostaria de deixar registrado o nome do Depu
tado Waldir Jorge de Melo Filho, ex-Prefeito de Lago
da Prata, rapaz de apenas 30 anos, que deixou cin
co filhos e acima de tudo a frustração no povo da
quele Município e do Estado do Maranhão, que tinha
nele um dos seus mais ilustres políticos e uma das
suas mais nobres esperanças.

Também morreu nesse desastre o Deputado
João Batista de Araújo Silva, ex-Prefeito do Municí
pio de Pindaré-Mirim, meu aliado desde as primeiras

tão:
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Registro, em meu nome e em nome dos produ- etemiza-se, interrompida que foi em janeiro de 1995,
tores do meu Estado, Roraima, os nossos agradeci- com a posse do atual Governo.
mentos ao Dr. Everaldo Maciel pela sensibilidade As vantagens da medida na agilização do pro-
que demonstrou quanto à problemática do ITR em cesso de reforma agrária são evidentes. Com esse
todo o Brasil. . procedimento evitar-se-iam não só as delongas ine-

O segundo assunto refere-se à seguinte ques- rentes à realização de um concurso público, mas as
despesas que sua realização implica.

O Ministro Bresser Pereira haverá, por certo,
de concordar conosco em que o aproveitamento
pelo Incra dos servidores demitidos de antigos órgã
os, como Cobal, Cibrazem e CFP, é medida de inte
resse do serviço público e um ato de justiça para
com aqueles funcionários que amargam até hoje os
resultados de uma decisão injustiçada.

Durante o discurso do Sr. Luciano Cas
tro, o Sr. Sarney Filho,. § 2!l do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá, § 2!l do artigo 18 do Regimento In
terno.

Bem conhecidos são os resultados desastro
sos da reforma administrativa a que procedeu o Go
verno Collor. Com efeito, tomaram-se medidas aço
dadamente improvisadas, carentes de critérios racio
nais e de articulação com as outras grandes propos
tas apresentadas pelo Governo.

Não há dúvida de que foi uma proposta desas
trosa e desastrada. Seus custos e danos não foram
jamais apurados com precisão, mas não há quem
duvide de que não foram dle pequena monta. Além
do desmonte de uma estrutura que, embora onero
sa, funcionava - ainda que de uma maneira insatis
fatória - sem que fosse substituída por outra mais
eficiente, há que se levar em consideração o quanto
custou, tanto material quanto moralmente, a todos
aqueles funcionários demitidos ou colocados em dis
ponibilidade.

É verdade que se recompôs a máquina admi
nistrativa e que a grande maioria dos funcionários foi
readmitida; mas há ainda quem espere pela reinte
gração.

Nessa situação estão ex-funcionários que o
Governo Collor afastou de antigos órgãos como Co
bal, Cibrazem e CFP. Em seu favor apelamos, desta
tribuna, ao Ministro da Administração e Reforma
Agrária, Bresser Pereira. Que sejam eles convoca
dos a preencher as vagas existentes no Instituto Na
cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.

Faltam funcionários a esse órgão, que anuncia
a abertura de concurso para o preenchimento de
duas mil e quinhentas vagas. O preenchimento de
las não pode tardar, pois a premência da execução
da reforma agrária coloca-se, a cada dia, mais clara
mente. Desavisado seria, diante de tantas dificulda
des técnicas e políticas que essa implementação
apresenta, se se permitisse viessem juntar-se outras
mais, decorrentes da falta de pessoal necessário à
dinamização da reforma, tomada uma das priorida
des declaradas do Governo Fernando Henrique Car
doso.

Recontratar esse pessoal reveste-se do caráter
da mais absoluta justiça. Malgrado tenham tido direi
to a assim chamada anistia; os ex-funcionários des
se antigos órgãos ainda não foram aproveitados por
que a tramitação de seus processos de readmissão



"A pessoa humana é, por natureza, um
ser político."

Isso é verdade. No momento em que você im
pede que votem num homossexual, você está tiran
do o direito de cidadania desse homossexual.

Outro item:

"1.1 Tudo o que fazemos ou deixamos
de fazer é uma atitude política.

13. Muitos esquecem que o simples
fato de não fazer nada e de não querer sa
ber de política já é uma atitude política."

Quer dizer, esta cartilha diz que todo mundo
deve participar da política e, ao mesmo tempo, diz
que quem é homossexual não pode receber votos.
Então, o cidadão perde os direitos básicos.

Outro item:
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I1Oras, pois já em 1978 acompanhava-se nos palan- dos com o Mercosul. O Brasil se vê proibido de ven-
ques e nas nossas políticas no Maranhão. João SiI- der o l!ex na Argentina até o ano 2030, ao passo
va era também um Deputado de grande futuro. Pre- que só no ano de 1995, a importação do mesmo, da
parava-se para ser Deputado Federal nas próximas mesma Argentina foi quatro vezes maior que do ano
eleições. Foi chamado pelo povo de Pindaré-Mirim de 1994. Pior ainda: não existem restrições arnbien-
para ser candidato a Prefeito, eleição que venceria tais, nem sanitárias, quanto ao uso de agrotóxicos lá
facilmente, porque sua obra e sua administração na Argentina, e existem para os produtos nacionais.
deixaram profundas marcas no Município. Srs. Deputados, os ervateiros do Brasil não pe-

Morreu também o Deputado Jean Carvalho de dem favores à União ou a esta Casa. Eles exigem
Sousa, de Presidente Dutra, cujo irmão é o atual justiça. Que as regras sejam iguais. O Brasil precisa
Prefeito desse Município. Era um jovem político ta- exigir reciprocidade para que tenhamos ao menos o
lentoso, que tinha um futuro brilhante. poder de competição.

Portanto, quero deixar registrado, em nome do A comercialização do produto caiu de R$4,50 a
povo maranhense, o nosso pesar pelo passamento arroba, em 1994, para R$1,50, em 1995. Fica aqui
desses três ilustres Deputados Estaduais e dizer esta denúncia e esta preocupação: inclua-se a erva-
também ao povo da minha terra que a luta desses mate brasileira na qualidade de produto sensível na
Deputados não ficará órfã. Estaremos lá: o Deputa- agenda do Mercosul e que se dê reciprocidade no
do Sarney Filho, o PFL e a Governadora Roseana tratamento.
Sarney, que está fazendo uma grande, séria e trans- Era o que tinha a dizer.
parente administração, para con~nuar a luta desses A SRA. MARTA SUPUCY (PT - SP. Sem revi-
Deputados em prol do de:-e~volvlmento, do pr~gres- são da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de falar
~ do no~ Estado ~ pnnclpalmente dos mais hu- sobre a Cartilha da Fraternidade de 1996 da Igreja
mlldes e mais necessitados. Católica: Justiça e Paz se Abraçarão. EsSe docu-

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo F.aria de Sá) - A mento é fundamental para a compreensão da políti-
Mesa associa-se aos votos de condolência, apre- ca do movimento político e do que deve ser um polí-
sentados pelo Deputado Sarney Filho, em razão do tico de bem. Por isso, essa cartilha não combina
passamento dos três Deputados Estaduais do Mara- com os últimos pronunciamentos da Igreja Católica
nhão. sobre a proibição do voto ao homossexual, como foi

O SR ELIAS ABRAHÃO (Bloco/PMDB - PRo agora divulgado pelos jornais, nos últimos dias. Essa
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, notícia veio de Roma. E qual a razão da proibição do
sras e Srs. Deputados, nenhum cidadão pode deixar casamento entre uma pessoa deficiente, sem possi-
de lado a caminhada dos que o antecederam a pon- bilidade de manter uma relação sexual vaginal, com
to de se perder como pessoa. Ninguém sabe para uma outra pessoa? Vou ler um trecho da cartilha,
onde vai, desconhece-se o caminho de onde veio. para explicar o que estou dizendo:

O Estado do Paraná, como de resto os três Es
tados do Sul do Brasil, e mais recentemente o Esta
do do Mato Grosso do Sul, têm uma forte vinculação
com o plantio, a extração, e a industrialização do
l!ex Paragualensls, conhecido como erva-mate. Um
dos mais importantes momentos do desenvolvimen
to do Paraná é conhecido como o ciclo da erva
mate, tamanha a importância desse produto na ec0

nomia do Estado. Porém, mesmo hoje, na moderna
e industrializada economia paranaense, a erva-mate
é responsável por um significativo percentual dentro
do orçamento do Estado, além de envolver direta
mente um número aproximado de 30 mil pessoas
que vivem dessa cultura.

Pois bem, SrAs e Srs. Deputados, creio ser se
melhante a situação dos demais estados menciona
dos que ora se vêem ameaçados na sua economia
por tratados nefastos aos seus interesses, assina-
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"1.2 Da política depende.a vida dos ci- Concluindo, os rabinos reformistas americanos
dadãos. decidiram apoiar a legalização de casamentos civis

14. Muitos parecem não se dar conta entre pessoas do mesmo sexo. Há também um pro-
de que os políticos, no exercício do podE!r, nunciamento do Rabino Henry Sõbel, Presidente do
fazem as leis e tomam decisões que vão in- Rabinato da Congregação Israelita Paulista, uma
terterir diretamente na vida dos cidadãos. pessoa de quem sou amiga e que admiro muito. Eu
Eles determinam os impostos e tarifas. Fa- concordo com o que ele diz. Ele afirma:
vorecem ou dificultam a vida da comunida- Aceito o relacionamento entre pessoas do
de, pois deles depende a aplicação do que mesmo sexo, mas qualquer relacionamento santifi-
foi arrecadado pelos impostos canalizados cado por um rabino que não tenha possibilidade de
tanto para projetos em benefícios da comu- procriação fere a sensibilidade judaica. O que o rabi-
nidade, como para obras suntuosas que de no está dizendo é que ele não é contra o instrumen-
nada valem para os cidadãos. Eles adminis- to jurídico que permita que pessoas do mesmo sexo
tram o dinheiro público que tanto pode trazer fiquem juntas. Ele é contra o sacramento.
benefícios à comunidade, como encher os Temos que ter o respeito pela Igreja e pelas
bolsos de apadrinhados. Eles fazem as leis suas opiniões. Mas acho que deve existir uma maior
que libertam ou escravizam. Só haverá Jus- generosidade da Igreja para com essas pessoas, é
tiça e Paz se houvE~r leis justas, boa admi- claro. Caso contrário, a campanha da fraternidade
nistração pública, distribuição equilibrada de fica sem sentido.
cargos e benefícios, isto é, se houver uma O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o
boa p0lítica._Por i~o, não se interes~~ pela seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
política é nao se Interessar pe~a fehcl~ade putados, o Brasil vive um momento de estabilidade
pessoal e pelo bem-estar da SOCiedade. econômica, segundo anunciam a todo o momento os

Depois a Cartilha prossegue descrevendo as órgãos do Governo Federal, apontando quedas ver-
qualidades que deve ter o homem público, como a tiginosas da inflação desde o início do Plano Real.
honestidade e a transparência de propósitos. Mas, se a economia vai tão bem assim, como

Portanto, dizer que não se pode votar em ho- apregoa o Governo Federal, por que o número de
rnossexual é excluí-lo desse grupo todo. Existe uma desempregados continua elevado e em ascensão?
parcela da população, que não sabemos se é de O nível de emprego é um aspecto fundamental
4%, como na época do Relatório Kinsey, ou de 10%, na análise de qualquer quadro econômico e não
corno dizem os grupos homossexuais; não temos pode ficar fora do debate sobre o Plano Real. De
pesquisas confiáveis, que não escolhe ser homosse- nada adianta a inflação estar baixa e a economia es-
xual, porque essa condição não é uma opção. Mas a tável para quem está desempregado, sem salário e
pessoa é homossexual, e ela não tem que ser ex- totalmente desprotegido em uma sociedade extre-
cluída da cidadania. mamente capitalista.

Em relação à proibição de o cidadão paraplégi- De nada adiantarão todos os esforços políticos
co contrair matrimônio é uma aberração, porque par- e econômicos para manter a inflação em queda ou
te do princípio de que a relação sexual só pode ser com índices mascarados, enquanto milhares de ci-
desse tipo. Em segundo lugar, parte do princípio que dadãos se encontram sem qualquer remuneração,
as pessoas não têm direito ao aconchego, ao amor, incapazes sequer de comprar um simples pedaço de
a dormirem abraçadas numa cama, a constituírem pão.
uma família, se quiserem adotar filhos. E, como dis- Faz-se necessário e premente medidas con-
se muito bem o Presidente da Associação dos Defi- eretas do Governo Federal que viabilizem setores
cientes aqui de Brasília, podem fazer uma prótese. importantes da economia que estão despedindo em
Hoje, a medicina é tão adiantada e tantas coisas po- massa os seus trabalhadores. E estas medidas não
dem ser feitas. Por que a pessoa vai ser impedida devem, evidentemente, partir de raciocínios que le-
de usar todas essas possibilidades da tecnologia? vem à redução de obrigações trabalhistas e à dimi-

Concordo plenamente com o nosso colega do nuição de salários, como forma de incentivar o em-
PMDB, Deputado Rivaldo Macari, que pede à Co- pregador brasileiro, mas sim de investimentos nos
missão de Direitos Humanos que chame Dom Lu- setores produtivos do País.
cas, para dizer-lhe que essa resolução fere a Consti- De acordo com dados da Pesquisa e Desem-
tuição, segundo a qual todos nós somos iguais. prego, na região Metropolitana de Porto Alegre, em



A taxa, segundo a Pesquisa Mensal de Empre
go (PME), do IBGE, supera a de janeiro (5,3%) e a
de fevereiro de 1995 (4,25%). A última taxa superior
a essa foi registrada em março de 1994, com 5,9%.

Segundo o IBGE, um balanço dos resultados
dos últimos cinco anos da PME mostra a continuida
de do crescimento da taxa média de desemprego,
com destaque para a indústria da transformação e a
construção civil.

Essa é a fotografia viva da nossa economia. O
desemprego está aumentando, colocando mais tra
balhadores à margem da sociedade. Em um País
como o nosso, desemprego é sinônimo de miséria.
Com Real ou sem Real, o apartheid social continua,
e de forma cada vez mais voraz e cruel.

Sr. Presidente, solicito a V. ExB que autorize a
publicação deste pronunciamento nos Anais da
Casa, para que seja divulgado no programa A Voz
do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Nobre Deputada Teima de Souza, o pedido de
V. Ex!! será atendido.

O SR. WALDOMIRO RORAVANTE (PT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs.
Deputados, ontem, assistindo ao Jornal Nacional, da
Rede Globo de Televisão, mais uma vez fiquei indig
nado ao ver o debate sobre a questão do salário mí
nimo para o trabalhador brasileiro, travada entre a
Força Sindical e os Ministros do Governo Fernando
Henrique Cardoso, que pretendem estabelecer um
reajuste de no máximo 10% para o salário mínimo.
Ou seja, é um aumento de R$10,OO, o que significa
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março de 1996, o desemprego voltou a crescer. enxugamento de custos, o primeiro corte é sempre o
Com uma taxa de 9,7% da população economica- de pessoal, mesmo que isso provoque problemas
mente ativa, o número de desempregados foi esti- funcionais em suas agências, ou ainda que esse
mado em 143 mil pessoas na Capital gaúcha. corte não signifique concreta queda nos custos. É

A redução no nível ocupacional atingiu espe- mais fácil dispensar o trabalhador, pois o compro-
cialmente os setores da indústria de transformação e misso do banqueiro é somente com o lucro.
dos serviços domésticos. Os assalariados do setor A manifestação dos bancários em Santos veio
público e os autônomos também contribuíram com a em boa hora. Hoje, os jornais estão divulgando a
queda no nível de emprego geral. pesquisa do IBGE sobre desemprego, com destaque

A taxa média de desemprego total na região- para a Folha de S. Paulo, que tem em sua primeira
metropolitana de Porto Alegre, é preciso registrar, página a manchete: "Desemprego bate recorde no
teve uma sensível diminuição em 1995 em relação à Real.·
taxa média de 1994. Contudo, esta redução, que Na página 2-1, a reportagem nos diz o seguinte:
muitas vezes é anunciada pela mídia governamen-
tal, é quase inexpressiva, pois oscilou de 11,3% em "O desemprego em fevereiro atingiu
1994 para 10,7%. 5,7%, o maior índice do Plano Real nas seis

principais regiões metropolitanas pesquisa-
o que há, de fato, é um crescimento do de- das pelo IBGE _ São Paulo, Rio de Janeiro,

semprego, que compromete não s6 qualquer plano Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Re-
econômico, mas fundamentalmente a concretização cife.•
de uma sociedade justa e solidária, onde exista pelo
menos emprego para que um pai e uma mãe pos
sam dar o que comer aos filhos.

Sem emprego, não há cidadania!
Esperamos que o Govemo Federal passe a

acreditar no setor produtivo nacional e a reverter
essa situação de caos que o País está vivendo.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Deputados, hoje pela manhã o Sindicato dos
Bancários de Santos realizou um ato de protesto na
porta do Bradesco. O motivo do protesto foi a demis
são de 64 bancários nos primeiros três meses do
ano. Algumas agências, como a da Baixada, estão
operando com metade do contingente de funcioná
rios que tinham em dezembro do ano passado.

Será que a demissão é uma medida para enxu
gar o excesso de funcionários ou mesmo cortar altos
salários? A resposta é não. Basta alguém ter de se
servir de algum serviço do Bradesco para descobrir
que, ao invés do excesso, o que encontramos é ca
rência de funcionários. As filas são quilométricas,
chegando os usuários do banco, em certos períodos
do mês, a esperar de uma hora e meia até duas ho
ras, numa verdadeira sessão de tortura. Não bastas
se a carência de funcionários, os demitidos não
eram marajás possuidores de polpudos salários.
Muito pelo contrário, pois, na sua maioria, eram cai
xas escriturários, chefes de serviço, com salários
mensais que variavam entre R$600,00 a R$800,OO.
A certeza que se tem é a de que o banqueiro aplica
friamente a lógica neoliberal. Em um momento de
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uma esmola. É uma vergonha o salário que se paga Concluindo, o especialista disse serem essas inefi-
ao trabalhador brasileiro. cazes para os fins a que destinam, não prestando

A Constituição brasileira é muito clara ao esta- esses preservativos nem como contraceptivos nem
belecer que o salário mínimo deve garantir ao traba- como profiláticos de doenças sexualmente transmis-
Ihador e à sua famOia acesso à saúde, à educação, síveis.
ao transporte coletivo, à alimentação e ao lazer. Um Nos países desenvolvidos, como os Estados
salário de 100 reais não dá sequer para pagar o alu- Unidos, por exemplo, existe um órgão competente
guel de um porão insalubre de um bairro periférico para analisar previamente a qualidade, a cientificida-
em qualquer cidade deste País. de e a eficiência dos produtos a serem utilizados na

Mais uma vez, infelizmente, o Presidente Fer- saúde e na alimentação - é o Federal Drug Adminis-
nando Henrique Cardoso, para legitimar esse crime tration.'
contra os trabalh.ado~~ brasil~iros, afirma que s~ No Brasil, todo mundo importa e a toda hora
aum~ntar. o saláno mlnlmo mais uma vez a Prevl- apenas com o pagamento dos tributos.
dêncla vai quebrar neste País.

No entanto, esse argumento não pode mais Or~, que~tiona-se por q~~ no B~sil não s_e cria
servir para o povo brasileiro, porque há poucos dias uma obngatorre?ade n~ pohtlCC: de Importaçao de
o Governo destinou mais de 15 bilhões de reais para produto~ de saude e ahme~taça~, passan~o. ant~s
salvar os Bancos Nacional e Econômico e aproxima- por ?rg~os como a Secretana Nacional ~e V~~II~nCla
damente a mesma quantia para a securitização da San~tá~~ e o Imetr?, para que à luz da clentlflcldade
dívida dos latifundiários. Além disso, para aprovar a e efl~aclc: se analise esses p~odutos antes de sua
reforma da Previdência - comprando o voto da Câ- autonzaçao formal para serem Importados.
mara dos Deputados -, S. EXª o Sr. Presidente da O SR. JOSÉ COIMBRA (BlocolPTB - SP. Pro-
República gastou mais de n bilhões e 600 milhões nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e
de reais do dinheiro público. A reforma da Previdên- Srs. Deputados, o caso das mortes ocorridas, em
cia que se está fazendo é uma farsa, uma vez que Caruaru pode ser visto como um desrespeito à Câ-
ela não prevê a possibilidade de aumentar o salário mara dos Deputados, pois, no final de 1995, duas
mínimo do trabalhador e do aposentado. Que tipo de audiências públicas foram realizadas, uma na Co-
reforma é essa? missão de Seguridade Social e Família e outra na

São essas as minhas considerações, Sr. Presi- Comissão de Defesa do Consumidor, e o tema abor-
dente. dado foi a baixa qualidade da hemodiálise no País.

O SR. CLÁUDIO CHAVES (Bloco/PFL - AM. Naquela ocasião, foram solicitadas informações às
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Secretarias de Saúde" ao Ministério da Saúde, às
SrBs e Srs. Deputados, o preservativo masculino, po- unidades de diálise, aos serviços conveniados,
pularmente conhecido como camisinha, representa como meio de aprofundar a averiguação sobre a
um meio muito importante para a saúde. qualidade desse tratamento. Mais grave do que não

A sua utilização faz com que as doenças se- ter r:e?ebido respostas a essas solicitações é o ge-
xualmente transmissíveis sejam mais eficazmente nocldlo em Caruaru, onde morreram até agora 31
controladas e evitadas. É a camisinha um dos recur- pessoas, sendo provável que dezenas de outras até
sos disponíveis, na profilaxia das doenças sexuais, agora so~reviventes esteja~ também contaminadas,
inclusive a AIDS, de mais fácil acesso à maioria da com destino absolutamente Incerto.
população. A raiz do problema há muito foi identificada. O

É também a camisinha, dentre os contracepti- Estado paga pelo tratamento da hemodiálise, sem
vos masculinos, um dos mais eficientes. qualquer garantia prévia de que o paciente será con-

No programa de televisão Dia-a-Dia, da Rede dignamente tratado, uma vez que paga por cabeça,
Bandeirante de Televisão, no dia 27 próximo passa- dando aos empresários do setor plena liberdade de
do, o insigne professor e pesquisador brasileiro Eu- comprarem o material que quiserem, reutilizando o
cimar Coutinho, catedrático da Universidade Federal que deveria ser descartável quantas vezes acharem
da Bahia e autoridade na área da reprodução, - conveniente, com o uso de equipamentos absoluta-
como muita proficiência ratificou tais assertivas. mente ultrapassados, com prejuízo da qualidade do

Contudo, advertiu o Doutor Coutinho que a tratam~nto, tend~ como norte menos a recuperação
qualidade de muitas camisinhas importadas é baixa, do paciente e mais o lucro.
em especial algumas vindas do Continente Asiático. Mais grave ainda é o fato de o Poder Público
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não exerce qualquer controle e não ser eficiente na Infelizmente, apesar de todo empenho do Go-
fiscalização. vemador Maguito Vilela, que designou uma comis-

Não há prestação de contas, nem controle efe- são, especial de alto nível para tratar do assunto, o
tivo do número de pacientes em tratamento, pela impasse nas negociações continua, tendo em vista
inexistência de um cadastro nacional. que as exigências, a cada diálogo, extrapolam todas

Não há controle de qualidade, nem vistorias, as condições.
nem auditorias. No caso de Caruaru, há notícias de A comissão recebeu também o reforço de três
que o filtro de sangue usado na hemodiálise, que é integrantes da Polícia Federal, com vasta experiên-
descartável por recomendação dos fabricantes, foi cia em negociações em rebeliões, atendendo à de-
reutilizado até 85 vezes, e as condições de higiene terminação do Ministro Nelson Jobim, da Justiça.
da clínica eram tão precárias que a contaminação Verificamos, contudo, a vulnerabilidade da so-
pode ter acontecido por diversos fatores ao mesmo ciedade, que, como os familiares dos reféns do Ce-
tempo. paigo e de todos os outros presídios, clama por se-

É sabido que essas clínicas são credenciadas gurança.
sem muitas exigências, prevalecendo com freqüên- Hoje, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados,
cia o apadrinhamento e a conivência irresponsável verificamos que a pena está perdendo a sua princi-
de alguns setores da administração pública. pai característica, qual seja a reeducação do crimi-

A CPI instalada pela Assembléia de Pernambu- noso para ulterior ressocialização. E isto ocorre, em
co é um passo importante para a averiguação dos primeiro lugar, porque uma quantidade enorme de
fatos ali ocorridos. No entanto, o serviço de hemo- mandados de prisão não são cumpridos por parte do
diálise é caótico no Brasil inteiro e dia após dia as- Estado e, em segundo lugar, porque os mandados
sistimos à repetição dessa cena. que vêm sendo cumpridos acirram a revolta de qual-

A Câmara dos Deputados não pode' ficar à es- quer pessoa, diante da desumanidade com que os
pera de novas CPI nos estados para tomar uma ati- condenados são tratados nas prisões. Assim, por
tude corajosa que venha coibir de vez essa situação um lado, a pena não é executada, causando frustra-
e exigir do Executivo menos omissão e mais ação. ção à comunidade, por outro, quando cumprida, não

Os renais crônicos merecem, apesar de serem atinge os mínimos propósitos a que se destina.
minoria, nossa solidariedade, sob a forma de melhor Exemplo do que estou a apontar está no eles-
fiscalização, bem como maiores oportunidades para respeito ao texto constitucional, no tocante à indivi-
transplantes. dualização da pena; ao seu cumprimento em esta-

Logo este episódio sairá das manchetes, e o belecimentos diversificados, em razão da natureza
paciente renal crônico voltará à rotina de desrespei- do delito, da idade, do sexo do condenado; ao res-
to. Foi assim em outras oportunidades. Essa tem guardo da integridade física e moral dos condena-
sido a triste rotina deste País, que tem uma das dos e à amamentação dos filhos dos presidiários
mais elevadas taxas de mortalidade entre os hemo- (preceitos estes insculpidos no art. 52). A legislação
dializados, com o agravante de que temos também infraconstitucional, então, é ignorada, podendo con-
uma baixíssima taxa de transplantes de rim. tar-se nos dedos os artigos da Lei n2 7.210, de 11 de

O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO. julho de 1984 - Lei de Execução Penal -, que são
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, efetivamente observados.
SrAs e Srs. Deputados, venho mais uma vez a esta Para tanto, meus caros pares, estou apresen-
tribuna, e agora especificamente para enfatizar uma tando projeto de lei com o intuito de chamar a inicia-
grande preocupação que me acompanha desde o tiva privada a colaborar na execução da pena. Mais
princípio de minha vida pública: o caótico sistema especificamente na execução material da pena, vez
prisional do nosso País. que o Poder Público não deixará, em momento ai-

O Brasil todo acompanha, com bastante gum, de exercer o controle administrativo-jurisdicio-
apreensão, a rebelião de presos do Cepaigo, que nal da mesma.
mantêm como reféns, desde o último dia 28 de mar- Pelo projeto, particulares poderão se incumbir
ço, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, dessa execução material mediante permissão do
Desembargador Homero sabino de Freitas, o Secre- Poder Público, depois de criterioso processo Iicitat6-
tário de Segurança, Cel. Antônio Lourenzo Filho, o rio sob supervisão do Conselho Nacional de Política
diretor do Presídio, Cel. Nicola Lomongi, e várias ou- Criminal e Penitenciária, que deverá, ainda, velar
tras autoridades e funcionários do nosso Estado. pela sua fiel realização. Além do referido Conselho,



•A sanção do presente projeto poderia,
outrossim, comprometer a idéia de harmonia
entre Poderes, retirando toda e qualquer efi
cácia da decisão judicial tomada por Tribu
nal Superior, no estrito exercício de compe
tência que lhe é reconhecida constitucional
mente.
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deverão se pronunciar, quento à permissão, a Or- sistema, mas estariam sendo preparados para se
dem dos Advogados do Brasil, bem com o Ministério reintegrarem à sociedade.
Público,. que exercerão ainda, juntamente com as É um absurdo, Sr. Presidente, o que acontece
demais entidades encarregadas da execução penal hoje em Goiás e em todo o País. Espero que isso te-
(o juízo da execução, o Conselho Penitenciário, os nha uma solução e que, ao mesmo tempo, se possa
Departamentos Penitenciários, os Patronatos e os prevenir para que rebeliões como essa não aconteçam.
Conselhos da Comunidade), a fiscalização no cum- O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem
primento dos serviços avançados. revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs. De-

O projeto também prevê que somente os con- putados, há um poema de Femando Pessoa que cá-
denados a penas privativas de liberdade em regime meça com um verso muito bonito, que diz..o seguin-
semi-aberto ou aberto serão alcançados pela nova te: Há um poeta em mim que Deus me disse.
regulação e, com isso, pretende atingir grande par- Pergunto-me, Sr. Presidente, como o Presiden-
cela dos que hoje recebem apenamento, para ime- te Fernando Henrique Cardoso recitaria esse verso
diato desafogo do sistema carcerário estatal. de Fernando Pessoa no seu momento de solidão, na

Outrossim, o sistema poderá ser estendido sua hora de verdade? Tenho a impressão de que
àqueles condenados inimputáveis, aos semi-imputá- pronunciaria o verso dizendo: há um prepotente em
veis, aos portadores de doenças infecto-contagio- mim que Deus me disse, há um autoritário em mim
sas, aos toxicômanos e portadores do vírus da que Deus me disse, há um ditador em mim que
AIDS, que cumprirão a pena em espaço próprio e Deus me disse, há um Fujimori em mim que Deus
adequado: Hospital de Custódia e Tratamento Psi- me disse.
quiátrico, de maneira a resguardá-los, bem como Isso, Sr. Presidente, não é nenhuma agressão
aos demais condenados, que hoje, em nossas prisõ- gratuita ao Presidente da República por suas atitu-
es, partilham do mesmo espaço. des. Confirma-se pelos fatos, como declarações

Quanto ao custeio do sistema, o projeto prevê contra o contra o Congresso Nacional, a humilha-
uma mínima participação do Estado, além do ressar- ção, o fisiologismo que usa para conseguir vitórias
cimento que os próprios presos deverão fazer, com em seus projetos aqui no plenário da Casa. Exemplo
o fruto do seu trabalho, ao permissionário. Aliás, nos disso é a atitude demonstrada pelo Sr. Presidente
moldes da alínea d do § 12 da referida Lei de Execu- da República ao vetar um projeto aprovado pelas
ção Penal. Poderão participar, ademais, a comuni- duas Casas do Congresso Nacional por unanimida-
dade e a famnia do condenado, principalmente de, com o apoio de todos os Líderes da Situação e
quando este estiver impossibilitado de trabalhar, em da Oposição, que anistiava um débito cobrado atra-
se tratando de internação no Hospital de Custódia e vés do Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o
Tratamento Psiquiátrico. . movimento sindical dos petroleiros.

Desta feita, Sr. Presidente, sras e Srs. Deputa- Ora, Sr. Presidente, espanta-me a atitude auto-
dos, espero estar contribuindo para a solução de ritária e prepotente do Sr. Presidente da República,
uma das mais delicadas situações que vivemos em porque esta multa, que hoje chega a 35 milhões e
nosso País. 700 mil reais, inviabiliza todo o sindicalismo do setor

Vejo que o momento é delicadíssimo, mas de petroleiro no Brasil - além da FUP e mais vinte e
grande expectativa para a solução do problema. O três sindicatos.
espírito de solidariedade e a vontade dos Poderes Qual o desejo do Sr. Presidente da República
constituídos se somam à real necessidade que pre- Fernando Henrique Cardoso ao mobilizar-se para
tendo alcançar: A justiça para os condenados, mas impedir a organização do trabalho?
com condições mais dignas no transcurso da pena. O mais grave ainda é que na argumentação do

O problema do sistema penitenciário brasileiro seu veto S. ExA diz:
é dos mais delicados. Vemos hoje a situação das
prisões. A ressocialização inexiste hoje no Brasil. A
nossa idéia é a de privatizar o sistema penitenciário.
A iniciativa privada administraria o sistema como se
explorasse um hotel, onde os presos seriam educa
dos, pagariam suas penas ou parte delas e trabalha
riam para ajudar no sustento de sua famnia. Não es
tariam assim envolvidos com o que há de ruim no
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Assim, fazer tábula rasa da decisão do TST se- durante reunião dos países integrantes do G-7, que
ria retirar a autoridade de que se reveste aquela está acontecendo atualmente. S. EX- fala em carta
Egrégia Corte de Justiça. social, preocupado com o desemprego na Europa e

Quero reavivar a memória do Sr. Presidente no mundo, e nela seria estabelecida a possibilidade
Fernando Henrique Cardoso, porque em decisão do de não haver disparates entre salários e encargos
Tribunal Superior Eleitoral, baseada na aprovação sociais desses países.
pela Câmara e pelo Senado da anistia concedida ao O Brasil, em relação à Alemanha, aos Estados
Senador Humberto Lucena, sancionou o projeto. Por Unidos e ao Japão, apresenta uma diferença ex-
que diante da decisão de um tribunal superior como traordinária. Enquanto no Brasil, como encargo so-
o TSE, não poderia S. ExA também sancionar um cial e tudo mais, o salário médio é de 2,8 dólares,
projeto de anistia frente a uma decisão do TST? nos Estados Unidos é de 16 dólares; na Alemanha,

Mais grave ainda, Sr. Presidente, houve um 22 dólares por hora, com encargos sociais.
consenso de todos os Líderes da Casa em relação .Recebemos agora um projeto do Ministro Pau-
ao projeto que foi aprovado com urgência urgentíssi- lo Paiva que pretende reduzir ainda mais esse salá-
ma e votado por unanimidade. Por que o gesto de rio, já tão baixo com encargos sociais. Pior que re-
vetar o projeto aprovado pela Casa? duzir os salários dos trabalhadores brasileiros é o ar-

Este não é um fato corriqueiro, mas um fato gumento de que isso pode, talvez, criar empregos, o
grave, porque manifesta a intenção clara de punir de que não é verdade, ou que talvez possam algumas
forma extremada um setor importante do movimento empresas internacionais sentir vontade de vir para
sindical brasileiro, que teve a coragem cívica de lutar cá em função dos baixos salários.
em uma grave renhida, em função de um acordo as- Não bastasse tudo isso, S. ExA ainda cria cate-
sinado pelo Presidente anterior, que garantia direitos gorias de trabalhadores diferentes dentro de uma
e conquistas, e desrespeitado pelo atual Presidente mesma empresa. É um absurdo! Diz o art. 3!! do pro-
da República. jeto que a empresa pode ter no seu quadro 20% dos

O PCdoB faz o seu protesto mais veemente funcionários em situação diferente dos outros 80%,
contra essa atitude áutoritária e fascistóide do Presi- com salários ainda mais baixos. Quer dizer, isso vai
dente da República ao vetar um projeto aprovado, criar uma luta fantástica dentro de uma mesma em-
por unanimidade, pelo Congresso, o que implica a presa, com 20% de trabalhadores em situação infe-
desorganização do movimento dos trabalhadores. rior à dos outros 80%. Isso é um absurdo.

Era o que tinha a dizer. Acho que esta Casa não vai aprovar em hipó-
. ,. . tese alguma esse projeto, nem que o Governo tente

Durante o dlscurs~ do Sr. SergIo MI- outra vez oferecer possivelmente alguns cargos para
,,!nda, o Sr. A"!aldo Fana de Sá,.§ 2fJ do ar: conquistar votos. Quero crer que não permitiremos a
tlgo 18 do F!egl"!ento Interno, deIxa a cadel- criação de cargos de funcionários ou trabalhadores
ra da presid.éncI'; ~ue é oc.upada pelo Sr. de segunda categoria.
Ronaldo Penm, 1 VIce-Presidente. Outra situação constante no projeto é que ele

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con- baixa a contribuição do Fundo de Garantia de 8 para
cedo a palavra ao Sr. Jair Meneguelli. 2%. Parece-me que o Ministro não está nem infor-

O SR. JAIR MENEGUELU (PT - SP. Sem re- mado de que quando ele foi criado tinha o objetivo
visão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar de não apenas socorrer os trabalhadores demitidos,
gostaria de registrar o meu protesto, porque, na ver- mas também servir, se bem utilizado, para a cons-
dade, estou me sentindo como um mentiroso esta trução d13 casas populares. Não é possível que o
semana na Câmara dos Deputados. Viemos aqui Governo esteja concordando com a proposta do Mi-
com a finalidade de trabalhar, e não vamos fazê-Io. nistro de diminuir um fundo que pode servir para a
Possivelmente a imprensa está noticiando que há al- construção de casas populares e saneamento.
guns Deputados trabalhando, o que não é verdade, Então, afirmo minha estranheza a este projeto.
porque E3 Comissões não estão funcionando e não E, antes de ele começar a tramitar, já estou apelan-
há Ordem do Dia. Por isso que me sinto como um do aos Deputados e Deputadas desta Casa para
mentiroso. que não permitam que seja criada esta figura de tra-

Quero falar agora um pouco a n::speito do pro- balhadores de segunda categoria.
jeto do Ministro Paulo Paiva. Os jornais de hoje pu-Erao que tinha a dizer.
blicaram um pedido do Presidente da França feito O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (BlocoJPFL -
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SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e ções de readaptação desses contingentes a novas
Srs. Deputados, tive a oportunidade de ler e quero condições de trabalho e instituírem incentivos fiscais
deixar registrado nesta Casa e editorial do Diário e creditícios às empresas que, de alguma forma, in-
Catarinense, publicado na edição de 18 de março vistam no que poderíamos chamar de retreinamento
corrente, intitulado A reação do setor cerâmico, que dessa mão-de-obra, tentando direcioná-Ia, por
faz uma análise muito lúcida da atual situação e das exemplo, para o setor de construção civil.
perspectivas daquela importante atividade industrial Sr. Presidente, ouvimos há pouco o Deputado
em Santa Catarina e no Brasil. Jair Meneguelli mencionar um assunto importante

Quero adicionar que o Brasil, embora seja hoje também como esse novo contrato de trabalho. Preci-
o terceiro maior produtor mundial de revestimentos samos criar novas alternativas e ter inteligência para
cerâmicos, ficando atrás somente da Chfna e da Itá- poder, ao mesmo tempo, baixar os encargos exces-
lia, tem uma participação insignificante no mercado sivos sobre a folha de pagamento que impedem os
externo, em função de uma série de fatores, como o exportadores de ter competitividade lá fora e sacrifi-
elevado custo do transporte marítimo, a falta do gás cam os trabalhadores. A automação, a modem-
natural, a inexistência de linhas de crédito e o prote- ização é necessária nas empresas, mas estamos vi-
cionismo de alguns países que taxam em excesso o vendo também o início - nem diríamos que temos a
produto brasileiro, como os Estados Unidos, que im- grande preocupação, por exemplo dos europeus,
põem uma alíquota de 20% para a nossa cerâmica, que já têm 19 milhões de desempregados -, da gra-
enquanto as importações argentinas pagam, por ve crise que se abaterá certamente sobre o País. Há
exemplo, a metade disso. soluções, sim, como, por exemplo, a substituição do

Por isso, estou solidário com a Associação Na- imposto sobre a folha de pa~amento. Podemos, por
cional dos Fabricantes Cerâmicos, a Infacer, presidi- exemplo, adotar aquela medida proposta na reforma
da pelo empresário catarinense Ademir Lemos, que do D~putado Luís Roberto Ponte, segund? a qual
no seu pleito conta com o integral respaldo da Asso- po?enamo.s, através do IPMF, recolher os Impostos
ciação dos Exportadores Brasileiros, a AEB, para hOJe canahzad~s para a folha de pagamentos, at~-
conseguir que o produto brasileiro tenha o mesmo vés dos recolhlmento~ ao INSS e: dessa forma, 11-
tratamento que o dispensado ao argentino naquele vrarmos os, empresán?s q~e mais empregam de
importante mercado mundial. Para tanto estarei uma excessiva carga tnbutána.
apresentando indicação aos Ministérios competen- Diante do exposto, Sr. Presidente, reitero ao
tes no sentido de que se engajem oficialmente nesta Governo que ouça os reclamos desses importantes
luta. segmentos da indústria, que no meu Estado são res-

A Anfacer também está empenhada, através ponsáveis pela Prod~ção total de 80_milhões de,me-
do Foro Nacional da Construção Civil, em mostrar tros quadrados, 42 Yo das expo~a!oes do PaiS, e
ao Governo que todo e qualquer estímulo à constru- pelo fatura~ento brut~ de 500 mllhoes de d61ares e
ção civil, que hoje gera cerca de 15 bilhões de recei- emprego direto ~e 8 m~ trabalhadores.
ta, mais de 3 bilhões de arrecadação de impostos, e O SR. JOAO LEAO (PSDB - BA. Sem revisão
emprega mais de 400 mil trabalhadores, terá refle- do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados,
xos imediatos em diversos outros setores industriais, gostaria de parabenizar o Sr. Presidente da Repúbli-
em especial os de produção de revestimentos, de ca pela sua andança no Nordeste para participar de
ferro, de cimento, de material elétrico, de tintas e uma série de inaugurações de obras e lançamento
tantos outros, além de um grande impacto na gera- de outras.
ção de novos empregos. Por imperativo, todo o pro- Mas gostaria também de registrar nesta Casa
cesso de modernização a que vêm sendo submeti- uma reportagem publicada no jornal Nova Frontei-
das todas as economias do mundo, o setor de re- ra, do Município de Barreiras, edição de 30 de mar-
vestimento cerâmico também tem sido obrigado a ço de 1996, intitulado Mansidão à Margem da Hist6-
reduzir gradativamente a sua força de trabalho. AI- ria. A reportagem é sobre a construção de uma bar-
gumas empresas têm procurado enfrentar esse pro- ragem no Distrito de Mansidão, feita pelo Ministério
blema que angustia a todos n6s, estimulando vários de Recursos Hídricos da Amazônia Legal, pela em-
de seus funcionários a abrirem seus próprios neg6- presa Codevasf, e a barragem custou - pasmem,
cios e terceirizando muitas de suas áreas. Tais me- Sr'ls e Srs. Deputados - apenas 86 mil reais. É de
didas precisam ser complementadas com um esfor- suma importância a feitura de pequenas obras no
ço governamental maior de criar permanentes condi- Nordeste. Ele não é formado s6 das grandes. Essa



REPORTAGEM A QUE SE REFERE
O ORADOR:

MANSIDÃO À MARGEM DA HISTÓRIA
Núcleo urbano diminuto. População distribuída

em pequenos vilarejos e povoados semeados num
vasto território que margeia o Rio Preto. Solos férteis
que permitem uma agricultura de subsistência e uma
pecuária com certo sentido econômico. Maltratado
por maus governantes. Esquecido pelos governos
do Estado. Estradas em péssimas condições, o que
dificulta o acesso para transporte pesado. Sem
abastecimento de água tratada. Com comunicação
precária. E sem outras alternativas além de uma
grande esperança em melhores dias. Desiludido dos
políticos carreiristas que só se lembram e só dão as
caras às vésperas das eleições. É este o drama que
vive <1 Município de Mansidão, a 80km de Santa Rita
de Cássia, e a 260 de Barreiras.

08614 Quarta-feira 3 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1996

barragem representa para o povo de Mansidão a Por que o Munlcfpio está parado?
salvação de muitas vidas humanas e de muitos ani- Para desmistificar aquela lenda que só race-
mais e está para ser concluída há anos e anos. Diz bem verbas e ajudas do Governo do Estado aqueles
a reportagem: municípios cujos prefeitos sejam amigos político e

•A barragem, do descrédito. O maior eleitoralmente, Mansidão é ~m exemplo crasso. .
drama dos mansidoenses é a falta dágua, . Governado desde mUito ~empo por prefeitos
com sua sede muito distante do Rio Preto amigos como é o caso do prefeito atual, Mlzael Go-
com lençol freático profundo que dificulta ~ mes, e que além do mai~ tem maioria ~a Câmara
perfuração dos poços artesianos, restava a (dos 9 vereadores, 7 estã~ co~ o prefeito), e, por-
grande esperança de que um dia o Governo tanto, de aC?r~~ com a sltuaçao de caos por que
do Estado ou o Governo Federal através passa o Mumclplo.
dos repre~ntantes políticos (dep~tados e A barragem do descrédito
senadores) viessem a viabilizar com verbas O maior drama dos mansidoenses é a falta dá-
e vontade política, a construção da barra- gua, com sua sede muito distante do Rio Preto, com
gern em um córrego próximo à cidade, junto lençol freático p.rotundo que dificulta a perfuração
a uma grande formação rochosa (pedras)." dos poços arteSianos, restava a grande esperança

de que um dia, o Governo do Estado, ou o Governo
Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, na inau- Federal, através dos representantes políticos (depu-

guração da barragem aconteceu fato interessante e tados e senadores) viessem a viabilizar com verbas
engraçado: o mansidoense Armando Torres de Bar- e vontade política, a construção da barragem em um
ros, descrente de promessa de políticos, não acredi- córrego próximo a cidade, junto a urna grande for-
tava na inauguração dessa barragem. Por isso, mação rochosa (pedra).
ap?stou con~sco qu~ no dia d~ inauguração vestiria O deputado João Leão, sensível aos reclamos
sala: E ~estlu! Na Inauguraçao da barragem, ele do Município de Mansidão, gestionou junto a órgãos
vestiu sala! E está lá a barrag~m concluída. federais, especificamente à Codevasf - Companhia

Parabéns à Codevasf. E de suma importância de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, junto
essa pequena obra, de valor exíguo, 86 mil reais. ao seu presidente Dr. Airson Bezerra Lúcio e conse-
Imaginem, Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, o guiu as verbas para a construção de uma barragern
quanto seria importante para o Nordeste uma série de terra, no valor de 86 mil reais.
de pequenas obras e como resolveria grandes ques- Os serviços de implantação estiveram a cargo
tões. da Rangel Agrícola e Terraplanagem supervisiona-

Peço a V. Ex'! que autorize a transcrição dessa dos pelo Núcleo Operacional da Codevasf, em Bar-
reportagem nos Anais desta Casa. reiras - Dr. snvio Feitosa, Supervisor e Dr. George

Marcelo de Carvalho, Diretor de Engenharia.
Aos atos inaugurais da então denominada bar

ragem Pedra do Leão, compareceram, além da alta
direção da entidade, o patrono da obra deputado fe
deral João Leão, deputado Mário Negromonte, o ex
ministro Jutahy Júnior, o prefeito de Barreiras Saulo
Pedrosa, e o secretário de Obras Antonio Henrique,
além de lideranças locais como o vereador Davi
Frank de Oliveira, Geraldo F. Oliveira, Solimar e o
prefeito de BUlitirama Arival Viana.

Foi comentado, principalmente pelos visitantes,
a ausência do prefeito do Município de Mansidão,
Mizael de Souza, que além de não comparecer, não
mandou representante para os atos inaugurais da
barragem que vai matar a sede de seus munícipes.

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parla
mentares, minha intenção hoje é lamentar a situação
em que se encontra a região sul do meu Estado por
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conta do descaso. Trata-sE~ de uma das mais ricas, Quando chegou a Chapec6 em 1942, a cidade
considerando-se suas terras férteis. Os Municípios iniciou lentamente um crescimento que se iria acele-
de Corumbiara, Cerejeira, Colorado do oeste, Cabixi rar ao final da década de 1950. Fundou em Chapec6
e Vilhena vêm sofrendo muito com as fortes chuvas, o que seria a segunda loja da cidade, na avenida
que deixaram aquela região sem estradas. É uma Getúlio Vargas, onde atualmente ergue-se a Galeria
área onde se produz tudo, e está sem condições de Pampa.
tráfego. Justo, compreensivo, humano e fraterno o em-

Veja V. ExB que o Município de Colorado do presário Oscar Matte ajudou a todos que o procura-
oeste, distante quarenta quilômetros do Município vam em um tempo em que a palavra empenhada va-
de Cerejeira - dois Municípios ricos de Rondônia - lia mais que documento firmado em cartório.
ficou na semana passada sem sua principal estrada De religião evangélica luterana, ajudou a cons-
por quatro dias, sem condições de transportar até truir a Igreja de Chapecó, que ficou conhecida como
seus doentes. Estou dizendo isso sabendo que a a Igreja do seu Oscar. Apesar disso, participou,
responsabilidade é do Governo pois a lei que criou o apoiou e estimulou atividades, festejos e campanhas
Estado de Rondônia deixa bem claro que seria res- assistenciais de todas as demais igrejas, especial-
ponsabilidade do Governo Federal deixar a infra-es- mente Igreja Católica.

.. ~ trutura dos novos Estados prontas. Isso não aconte- Sua convivência com a inseparável compa-
ceu. Recentemente a principal estrada federal ficou nheira dona Walli durou 70 anos - 68 anos de casa-
fechada, a BR-364. Hoje, as empresas começam a do e dois anos de namoro/noivado - tomando-se um
trabalhar para tapar pequenos buracos, o que não modelo de respeito e lealdade aos casais mais no-
satisfaz os caminhoneiros nem a população de lá. vos. Como diz sua esposa, eram uma só pessoa.

Chamo a atenção das autoridades federais do Músico, comprazia-se em animar casamentos
Estado de Rondônia e das demais unidades da Fe- e festas filantrópicas sem jamais cobrar. Ao chama-
deração criadas depois daquela para que cumpram mento dos aflitos, estava sempre pronto a COlaborar,
o que determina a Lei. Ou seja, que sejam executa- atender.
das obras de infra-estrutura no meu Estado, como a Pela contribuição que deu a centenas e milha-
construção de estradas, saneamento básico e escolas. res de chapecoenses nos planos pessoal, social,

Se queremos que este País se desenvolva cultural, religioso ou comercial, a memória de Oscar
através do setor produtivo faz-se necessário que o Matte vem sendo reverenciada em Chapecó em jus-
Governo cumpra sua parte. to preito de gratidão.

Era o que tinha a dizer. O SR. MILTON MENDES (PT-SC. Pronuncia o
O SR. HUGO BIEHL (Bloco/PPB - SC. Pro- seguinte discurso.) -' Sr. Presidente, Sr's e Srs. De-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e putados, o atual Governo de Santa Catarina tomou
Srs. Deputados, quero hoje, nesta Casa falar de posse em 1li de janeiro de 1995 e, segundo a presta-
uma das mais queridas lideranças comunitárias de ção de contas do exercício dede 1994, aprovada
Chapecó e que, neste mês de março, deixou este pela Assembléia Legislativa, encontrou o Estado em
mundo. Oscar Matte, um dos pioneiros da expansão situação financeira equilibrada com o comprometi-
do Município de Chapec6, morreu aos 90 anos de mento de 65% de sua receita líquida com a folha de
idade, 54 deles vividos em Chapec6. pagamento dos servidores públicos estaduais.

Oscar Matte é daquelas personalidades que Acrescente-se que as receitas correntes líquidas,
não ocuparam nenhum cargo de notoriedade na vida durante o aludido exercício financeiro, foram, em
pública, mas com seu exemplo de solidariedade e média equivalentes a R$76.1 03.712,10.
apoio aos desafortunados transformou-se no mais Segundo informações amplamente divulgadas
reconhecido exemplo de capacidade de doar-se e pela imprensa estadual durante o último período,
ajudar o próximo. uma série de medidas adotadas por tal administra-

Oscar Matte nasceu em 6 de junho de 1996, ção resultou em elevação de recursos disponíveis.
em Lajeado, Rio Grande do Sul e faleceu no último Algumas das providências neste sentido merecem
16 de março. Era casado com Valéria Emnia Maria ser declinadas:
Uhlmann Matte, carinhosamente conhecida como a) venda de debêntures da Celesc o que de-
dona Walli, protagonista de caridosas obras sociais. terminou a captação de recursos no montante de
A maior e mais dignificante delas foi educar, formar R$100.000.ooo,00;
e preparar para a vida 15 filhos adotivos. b) várias operações de Antecipação de Recei-
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ta Orçamentária (ARO), das quais vale mencionar de 30%, do valor total de recursos devidos aos Po-
uma no valor de R$155.000.oo0,00 equivalente à ar- deres Legislativos e Judiciário,
recadação total de um mês; e) o atraso, praticado pelos órgãos públi-

c) arrecadações recordes nos meses de janei- cos estaduais, no repasse dos valores devidos ao
ro e fevereiro de 1996 - R$160.000.oo0,00 e Ipesc;
R$152.000.0oo,00 respectivamente -, e previsão, f) os cortes efetuados nas despesas do Esta-
para março de 1996, de incremento de 10% sobre o do, que se refletiram, por exemplo, na área de Segu-
mês anterior, obtendo-se, então, cerca de rança Pública, na desativação de 48 postos policiais
R$167.000.0oo,00; na Grande Florianópolis;

d) empréstimo contraído junto à Caixa Econô- g) o adimplemento parcial durante o exercício
mica Federal, no total de R$90.oo0.0oo,00. financeiro de 1995, dos recursos relativos ao Fundo

Como se tudo isso não bastasse a atual admi- de Amparo à Pesquisa Agropecuária - de um total
nistração estadual também concentr~ energias em aproximado de .R$10.0oo.oo0,00 somente foram re-
outras operações que implicam, do mesmo modo, passados aproximadamente R$800.0oo,00; ,
acréscimos de receita, a saber: h) o cancelamento pelo Banco Interamencano

1 "enda de aç- d C d á de Desenvolvimento, de pelo menos seis obras de
• v oes a asan que ren er: 't - t d . t t d P dR$110 000 000 00' pavlmen açao, o as In egran es o rograma e
. . , . Corredores Rodoviários de Santa Catarina, em de-

. 2. A1ie~ação dos tr~n!.B mais valorizados imó- corrência do atraso ocasionado pelo atual Governo
vels estaduaiS, com prevlsao de resultado no mon- Estadual no início das referidas obras'
~ante e R$6oo.oo0.0oo,OO - valor a ser utili~ado no j) a publicação dos balanços 'financeiros do
Im~le~ento de um suposto fundo ~e pens~s que Estado de Santa Catarina não é efetuada desde ja-
retirana da folha de pagamento 33 Yo, aproximada- neiro de 1996, e o relativo ao mês de dezembro de
mente, de seu valor global; 1995 somente foi tomado público no dia 27 de mar-

3. Negociação promovida junto ao Banco Cre- ço de 1996, fatos que dificultam o eficaz desempe-
diop, da Itália, buscando contrair empréstimo da nho da função fiscalizadora do Poder e da própria
R$110.oo0.0oo,00 para investimento na área de sociedade em geral.
saúde - previsão de liberação dos recursos em Em razão dessa realidade deprimente e sem
abriV96; controle a que está submetido o Estado catarinense,

4. As últimas proposituras remetidas pelo Go- a bancada do Partido dos Trabalhadores na Assem-
vemo Estadual à Assembléia Legislativa - Projetos bléia Legislativa, com o apoio de Parlamentares de
de Lei n12s 43 e 45 - implicam um acréscimos da outros Partidos, requereu, no dia de ontem, a cria-
R$229.500.0oo,00 ainda que vinculado seu gasto ção de uma Comissão Parlamentar de Inquérito,
aos recursos públicos estaduais. com o fim precípuo de apurar os motivos que origi-

Desde a troca de govemo a atual administra- naram a inadim~lência, total ,ou parcial, e ainda o
ção estadual tem se destacado pelo atraso no adim- atraso no cumpnmento dos diversos encargos eco-
plemento de suas obrigações financeiras constitucio- nômico-financeiros, todos de natureza constitucio-
nais, legais e contratuais, valendo destacar apenas nal, legal ou contratual, decorrentes da atual admi-
para exemplificar, as seguintes: ' nistração pública de Santa Catarina.

a) ausência de repasse, desde janeiro de . Esperamos qu~ ~ ~sembléi~ Legislativa cata-
1995 dos recursos referentes à Defensoria Dativa nnense, com a tradlçao Já conquistada e contando
Estadual' com a qualidade de seus integrantes, possa dar uma

, . . resposta à população sobre o desgoverno recorrente
. b) ~us~nCla d.e repasse de ~alores relat~os .à e, mais do que isso, possa contribuir para a solução

asslstê~cla flnan.celra à~ Fundaçoes Educaclonal~ dos graves, problemas provocados por uma admi-
d~ ~nslno Supenor, previstos no art. 170 da Consti- nistração que se revelou despreparada e incapaz de
tuIça0 Estadual; produzir soluções para os problemas e dificuldade

c) o atraso no pagamento dos s~lários dos vivenciadas pelo Estado.
se~idore~ públicos estaduais, em flagran.te.d~sres- O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pronuncia
peito ao disposto no art. 27, VIII, da ConstltUlçao Es- o seguinte discurso) - Sr. Presidente, SrIs e Srs.
tadual. Deputados, vimos por meio deste pronunciamento,

d) O atraso e o repasse parcial, no montante solicitar, nos devidos termos a transcrição nos Anais



ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

IMPRENSA E POUTICA

Um projeto de lei de imprensa se arrasta pelas
comissões da Câmara há três anos. Prevê pesadas
multas para quem divulga notícias falsas, injúrias ou
calúnias. Dormia, posto em sossego, quando surgi
ram as notícias de barganhas sobre a votação da re
fonna da Previdência, citando até alguns nomes.
Uns apressadinhos logo propuseram conferir-lhe ur
gência urgentíssima, na tentativa de intimidar os
meios de comunicação.

Não conseguiram nada, mas barraram. O de
putado que mais se exaltou nos xingamentos à im
prensa e aos repórteres foi o ex-govemador de Mi
nas, Newton Cardoso. Chamou os jornalistas de co
vardes e de cachorros e disse jamais ter dado quan
do governador, dinheiro para jornais ou TV.

O destempero do Sr. Cardoso é compreensí
vel. Ele aparece sempre em primeiro lugar, dispara
do, quando os jomais de seu estado perguntam à
população quem é o político mais corrupto de Minas
Gerais.

Essa reputação consolidada se deve ao fato de
ter entrado para a política paupérrimo, aos 23 anos
de idade, e encontrado tempo, no decorrer de seus
mandatos de prefeito de Contagem, deputado e go
vemador, para acumular uma fortuna calculada em
centenas de milhões de dólares. Talvez ele não gos
te de ver divulgada a sua habilidade nos negócios.
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desta Câmara dos Deputados do artigo do jornalista de imprensa, de uma lei para dar liberdade às rádios
Márcio Moreira Alves, publicado no O Globo no dia comunitárias, de uma lei para regulamentar as con-
de hoje, sobre a Lei de Imprensa que tramita no cessões de rádios e TV. Vamos à luta para que seja
Congresso Nacional. concretizado o Conselho Nacional de Comunicação

Todos nós sabemos da importância de uma lei e também os Estaduais e Municipais, porque comu-
de imprensa para a construção de um Brasil demo- nicação social diz respeito a todo o povo. Lei de Im-
crático, livre e transparente na sua realidade pública prensa urgente, sim, para revelar toda a verdade da
e privada, imprensa é para divulgar dados, argumen- história e não para esconder os erros, as fraudes, as
tos, opiniões, temas de interesse do povo, da socie- sonegações e as maracutaias de políticos, bánquei-
dade, das organizações sociais e populares, das ins- ros e todos aqueles que praticam atos e atividades
tituições públicas e da busca de uma verdade e justi- contra a probidade, a honestidade e o interesse pú-
ça social para todos os brasileiros. blico em geral! Lei de Imprensa nos políticos corrup-

Queremos uma lei que dê liberdade e respon- tos federais, estaduais e municipais, urgentemente!
sabilidade para todos que têm interesse de construir Lei de Imprensa para a construção de uma nova so-
uma sociedade realmente democrática. Alguns que- ciedade justa e fraterna! Lei de Imprensa para dar Ii-
rem lei de imprensa para amordaçar a opinião livre berdade, pluralidade, opiniões diferentes para todos
de jornais e jornalistas, porque houve acusação e os atores a atrizes dos acontecimentos que nos são
denúncias em face das maracutaias praticadas no dados viver e transformar para melhor, para os direi-
serviço público e privado. Há políticos que têm medo tos humanos, para a vida contra toda fonna de vio-
da verdade e quando fazem suas negociações com lência!
o Governo, com empreiteiras, para votar de acordo Oxalá!
com interesses não confessionais, ficam bravos, fi
cam querendo votar a lei com urgência urgentíssi
ma, para esconder o rabo preso. Muitos praticam o
toma lá dá cá e depois não querem que a sociedade
e a opinião pública fiquem sabendo.

Quem tem medo da verdade? Votam contra a
previdência dos aposentados, dos trabalhadores, re
tiram direitos, evitam CPI dos bancos/sistema finan
ceiro, trocam cargos, verbas, açudes, e depois não
querem que seus nomes sejam .conhecidos do povo
eleito?

Queremos uma lei ele imprensa democrática
para jornalistas, para jornais, para televisões, para
rádios, para partidos, para os Poderes Executivo,
Judiciário e Legislativo, para os movimentos sociais
e populares, para igrejas, para empresários, para
trabalhadores, para negros, para índios, para bran
cos, para mulheres e para homens deste Brasil.

A liberdade de imprensa é fundamento da Re
pública, da democracia da busca da cidadania e de
realização de nossa história, de nossa cultura e de
nosso destino.

Assim, o texto de Márcio Alves e também de
José Genoíno, também publicado hoje no jomal cita
do, revela posicionamentos importantes para apro
vação de uma lei de imprensa que sirva de instru
mento de construção da democracia que deve sem
pre dizer toda a verdade de todos os fatos, principal
mente dos fatos e dos acontecimentos que circulam
nos cenários políticos brasileiros.

Vamos todos lutar pela aprovação de uma lei



Não há oradores inscritos.

v - GRANDE EXPEDIENTE

No reverso da medalha, o presidente Lyndon
Johnson disse, certa vez: O fato de alguém ser um
repórter de jornal já indica que tem uma falha grave
no seu caráter.

Neste assunto, quem provavelmente tem razão
é o Pat Oliphant, o mais célebre caricaturista dos
EUA. Uma vez confessou que conhecia pouquíssi
mos políticos. Justificou: Tenho medo de gostar deles.

Prudente atitude. Já imaginaram o Paulo Caru
so andando pelos corredores do Congresso? Seria
churrasqueado na primeira esquina, ainda que, por
falta de combustível, José Sarney tivesse de sacrifi
car os seus bigodes para acender o fogo.

A verdade é que a imprensa livre e políticos,
gostem ou não uns do outros, estão casados para
sempre. Trabalham com a mesma matéria-prima e
um não existe sem o outro. Como dizia Nelson Roc
kefeller, governador do estado de Nova York: A polí
tica é a vida e o sangue da democracia. Chamar a
política de suja é chamar de suja a democracia.

Os grandes pensadores da Constituição dos
Estados Unidos, Thomas Jefferson e James Madi
son, em um comunicado da delegação da Virgínia
ao Congresso, escreveram: Devemos à imprensa,
apesar de seus inúmeros abusos, todos os triunfos
conseguidos pela razão e pela Humanidade contra o
erro e a opressão.

Dois séculos mais tarde, o presidente Kennedy
declarou: Mesmo que não gostemos; mesmo que
desejemos que não fosse publicado; mesmo que de
saprovemos, não há dúvidas de que não podería
mos govemar em uma sociedade livre sem uma im
prensa muito, muito ativa.

Como vêem, a herança da imprensa livre é
grande demais para ser ameaçada por negociadores
de favores políticos.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Pas
sa-se ao

VI- ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) 

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHa.
RES:

MARCONI PERILLO - Indicação ao Poder

08618 Quarta-feira3 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1996

As tentativas de cercear a imprensa são anti- de um jornalista olhar um político: decima parabai-
gas quanto a própria liberdade de imprensa, surgida xo.
com a independência. Algumas vezes foram bem
sucedidas: nos períodos ditatoriais.

A censura sempre encontrou resistência em
jomais e jornalistas corajosos. No período militar, O
Estado de S. Paulo foi exemplar, publicando recei
tas de bolos e versos de Camões no lugar das notí
cias suprimidas. Não esteve sozinho na luta, mas
faço o registro em homenagem ao seu diretor, Júlio
Mesquita Neto, hoje em estado terminal. Ele pode
dizer, como François Mitterrand: Fiz o que pude.

A nossa imprensa não é perfeita, longe disso.
Muitas vezes é preconceituosa, comete erros, aco
lhe calúnias. No entanto, é hoje a melhor imprensa
que jamais tivemos e, juntamente com a da Argenti
na, a melhor da América do Sul e uma das melhores
do mundo.

Há alguns anos, os donos de jomais descobri
ram que a sua clientela, os leitores, é pluripartidária
e, comportamentalmente variada. Em conseqüência,
perceberam que tentar impor a sua própria opinião
ao público era um erro que arriscava diminuir a cir
culação dos seus veículos. Logo, abriram as páginas
de opinião aos mais divergentes pontos de vista.

A influência de jornalistas qÍJe insistem em di
zer como o País deve ser governado decresce. Os
jornais partidarizados só sobrevivem quando publi
cados pelos partidos políticos ou pelos sindicatos.

Outro dia, o Senador Pedro Simon me fez invo
luntariamente um dos maiores elogios que já recebi
como profissional:

- Eu leio e releio a sua coluna e continuo sem
saber se você é a favor ou contra a CPI dos bancos.

Na minha opinião, o repórter é pago para infor
mar o que os que estão nos postos de decisão pen
sam, o que pretendem fazer e, se tiver capacidade
de análise e gosto pelo risco, para prever o que
acontecerá. Quem é pago para ser a favor ou contra
são os políticos e os que ocupam cargos de confian
ça no Executivo.

O nosso modelo de imprensa é o norte-ameri-
cano. Logo, as revistas nacionais e os grandes jor-
nais tentam seguir a regra colocada por Adolph
OChs no credo do New Vork Times: Publicar as no-
tícias com imparcialidade, sem medo ou favoritismo,
sem se deixar influenciar pelos partidos, seitas ou in
teresses e jogo. O cabeçalho de seu jomal diz: To
das as notícias que merecem ser impressas. É ver
dade que muitas vezes também seguimos o conse
lho que Frank Simons, dono do New Vork Trlbune,
dava aos seus repórteres: Só há uma maneira



VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Wigberto Tartuce, pelo
Bloco Parlamentar PPBIPL.

O SR. WlGBERTO TARTUCE (Bloco/PPB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, por três ou quatro vezes, no decor
rer do ano de 1995, tive oportunidade de falar no
Grande Expediente desta Casa, especificamente so
bre assuntos relacionados com a ampliação do mer
cado de trabalho no Brasil.

Reiteradas vezes, como Presidente da Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, estive com o Sr. Ministro do Trabalho Paulo Pai
va, discutindo assuntos relativos à ampliação do
mercado de trabalho no Brasil. Falamos, dentre mui
tos outros assuntos, sobre a necessidade premente
de reduzir os encargos trabalhistas, e mostrei com
números insofismáveis que a indústria da constru
ção civil gasta cerca de 73,48% de encargos traba
lhistas com um operário.

Ora, com tantos recursos, adiposidades e so
bretaxas acautelatórias, era de se pensar que o Go
verno há mais tempo tivesse tomado a iniciativa de
encaminhar a esta Casa o projeto de lei que acaba
de chegar, datado do dia 28 de março próximo pas
sado.

Sr. Presidente, provavelmente não seja esse o
modelo e o exemplo de virtudes em termos de proje
to de lei, mas sem sombra de dúvidas, este que te
nho em mãos, enviado a esta Casa pelo Ministro do
Trabalho, é um dos projetos que visam a ampliar o
mercado de trabalho no País, com a redução do re
colhimento dos tributos em cima do SESI - Serviço
Social da Indústria -, do SESC - Serviço Social do
Comércio -, do SENAI - Serviço Nacional de Apren
dizagem Industrial -, do SENAC - Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial-, do SENAT -, Serviço
Nacional de Aprendizado no Transporte -, do SEST
- Serviço Social do Transporte -, do Serviço Brasi
leiro Agrário, do SEBRAE -, Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas - e do INCRA
- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Ora, Sr. Presidente, os encargos trabalhistas
representam mais de 170%. O Govemo remete pro
jeto inteligente e suficientemente capaz de ampliar o
mercado no Brasil, e não posso permitir que alguns
Pares desta Casa o rejeitem. Ou as pessoas real
mente não leram o que está sendo proposto por
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Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, de O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Vai-se
adoção de medidas urgentes visando a solução dos passar ao horário de
graves problemas da saúde pública do Município de
Anápolis, Estado de Goiás.

Requerimento de informações ao Ministério da
Fazenda sobre negativa de fornecimento de Certidõ
es Negativas de Débito pela Delegacia da Receita
Federal no Estado de Goiás.

LUCIANO CASTRO E OUTROS - Proposta de
emenda à Constituição que dá nova redação à Se
ção V, alterando a redação dos arts. 111, 112, 113,
114,115,116 e 117, e inclui novo artigo no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

ANA JÚLlA - Indicação ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério da Fazenda, de critério
para a escolha do Diretor Representante dos funcio
nários do Banco do Brasil S. A. - GAREF.

Requerimento de informações ao Ministério da
Saúde acerca de recursos do Fundo Nacional de
Saúde-FNS.

Requerimento de informações ao Ministério da
Educação e do Desporto acerca de recursos do Fun
do Nacional de Desenvolvimento da Educação 
FNDE.

ARNALDO FARIA DE SÁ - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de convoca
ção de sessão solene para o dia 23 de maio de
1996, às 10 horas, em homenagem ao Dia Mundial
da Comunicação Social e ao Dia Nacional das Rá
dios Livres e Comunitárias.

SANDRO MABEL - Projeto de lei que dispõe
sobre a permissão a particulares para a prestação
de serviços penitenciários durante a execução mate
rial da pena, bem como sobre a participação, com
igual objetivo, da comunidade e de associações sem
fins lucrativos durante o mesmo período.

CHICÃO BRíGIDO -Indicação ao Poder Exe
cutivo, por intermédio do Ministério da Saúde, de
medidas urgentes visando ao controle de endemias
regionais.

AGNELO QUEIROZ _. Projeto de decreto legis
lativo que susta a aplicação do disposto na Portaria
nl! 865, de 14 de setembro de 1995, do Ministério do
Trabalho, que estabelece critérios de fiscalização de
condições de trabalho constantes de Convenções ou
Acorelos Coletivos de Trabalho.

PAES LANDIM - Projeto de resolução que au
toriza a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados a
entrar em entendimentos com a Comissão Diretora
do senado Federal, para a publicação conjunta dos
Anais da Assembléia Nacional Constituinte de 1946.
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esse projeto de lei ou o português deve ter mudado manter suas famnias, temos dezenas e centenas de
de interpretação e semântica. desempregados que carecem de novos trabalhos.

Os encargos do FGTS são reduzidos de 8% Uma boa parcela dos Parlamentares atribuem
para 2%; apenas 20% dos trabalhadores contrata- a perda de emprego à desmoralização da Consoli-
dos poderão ampliar o número de funcionários de dação das Leis do Trabalho. O que estamos fazendo
cada organização. Além disso, esses penduricalhos aqui? Estamos aqui para mudar. Se porventura mu-
do s, que acabo de mencionar, foram reduzidos de darmos e a mudança não for boa, mudaremos nova-
100% para apenas 10%. mente. Mas não podemos deixar a sociedade brasi-

Ora, como se não bastasse, nesse projeto leira à ~er<:ê de uma.estrutura falida, ant~ga"que é a
existem algumas coisas para serem corrigidas, ?onso,hdaç~o das LeIs do Trabalho. Eu flcana horas
como, por exemplo, a necessidade de confrontação Inter~lnávels dando exem~los de como deve ser um
desses trabalhadores com os sindicatos das catego- relacIonamento entre patrao e empregado. No en-
rias. tanto, a Consolid~ção das Leis do Trabalho é falha,

.,. ., sabemos disto. E por isso que há nesta Casa um
Ah~s, Sr. ~resl~ente, em?ora o decreto dlreClo- projeto de lei que é próximo, Sr. Presidente, muito

ne para ISSO, nao vejo n~ssl~ade ~e faz~-Io. Vive- próximo da perfeição, projeto este encaminhado
mos um momento no Bras~l. - Inclu~lve o joma.1 Fo- pelo nosso Ministro do Trabalho, Sr. Paulo Paiva.
lha de S. Paulo o exemphflcou mUito bem hOje na _ ,
sua manchete principal, escrita com letras garrafais ~erdoem-me aqueles que n.ao acredlt~m, mas
_ em que há uma vertiginosa caída do índice de em- é ~reclso que essas pessoas refll!a:m.e avahem que

re os no Brasil. O título da manchete diz: Desern- eXistem dezenas, c.entenas de. braSileiros desem~'7
~re~o bate recorde no real. gados. Qu~nto mais cedo legislarmos ~m beneficIo

das conqUistas dos trabalhadores, mais cedo tere-
Portanto, faz-se alguma coisa, e hoje o Gover- mos essas pessoas empregadas.

~o, ~~tes me~mo de o d~reto.chegar a esta Casa: Sr. Presidente, fico a imaginar o que ocorrerá
e. cntlcado; dizem qU? na~ vaI dar. ~rt.o, como fOI se demorarmos, nesta Casa, mais do que uma ses-
dito que o re~1 tambem nao establllzana a Ill?eda são para aprovarmos um projeto da envergadura e
nem aumentana os custos de consumo da socleda- da magnitude do que foi enviado a esta Casa.
de brasileira. Mas esta,mos todos os dias, todas as Há cerca mais ou menos de um ano, como
horas da semana,_avallan?o. melhor o nível de con- Presidente da Comissão do Trabalho, atuo com a fi-
s~mo da popula~o ~rasllelra, absolutamente pre- nalidade de ampliar o mercado de trabalho no Brasil.
mIado pela establhzaçao da nossa moeda. Muitos foram os que contribuíram, entre eles sindi-

Todas as vezes que aqui estive foi para criticar calistas conhecidos do Brasil, que participaram e
o Governo, embora tenha votado a seu favor. Mas é manifestaram o seu de acordo preliminar.
preciso .que realmente se reconheça.e se considere Sr. Presidente, outro motivo me traz hoje a
um projeto dessa envergadura, enVIado para esta esta tribuna. Gostaria de solicitar ao nosso Govema-
Casa pelo Ministro do Trabalho, Sr. Paulo Paiva. dor do Distrito Federal, Cristovam Buarque, que en-

Sabemos que as questões do emprego assu- caminhe ao Estado de Goiás o Delegado da Divisão
mem um relevo no contexto mundial neste final de Especial de Seqüestro do Distrito Federal para aju-
século. Diversas ações, cada qual com sua peculia- dar a Polícia daquele Estado, pois esse maluco,
ridade, discutem o tema, em face dos desafios da Leonardo Pareja, está humilhando os policiais de
ordem econômica globalizada e do célere avanço todo o Brasil, confinando na Penitenciária do Estado
tecnológico a substituir postos de trabalho por má- de Goiás Juízes e o Secretário de Segurança Públi-
quinas. ca daquele Estado.

Não nos vergaremos a essas eventualidades. Embora não seja Deputado pelo Estado de
Esta Casa é composta de Parlamentares com a res- Goiás, sou goiano de nascimento e me solidarizo
ponsabilidade de levar a cabo, e de imediato, a com o Deputado Marconi Perillo, de Goiás, aqui pre-
aprovação desse projeto. Não devemos deixar o si- sente, e com os meus outros companheiros, pelas
nistro pairar sobre ideais como esse, de projetos ex- dificuldades que vive aquele Estado neste momento.
tremamente bem elaborados com o objetivo final de A Polícia Civil de Brasnia, certamente uma das
gerar novos empregos. É preciso que os Parlamen- melhores do Brasil, terá contribuições enormes a dar
tares desta Casa avaliem que, enquanto existem de- ao Estado de Goiás. Sugiro que o Secretário de Se-
zenas e cE:ritenas de empregados que já têm como gurança Pública do Distrito Federal encaminhe o



No meu entendimento, esse decreto está bem
sintonizado com a discussão sobre o contrato tem
porário de trabalho. Está provado, em todo o mundo,
que não é tirando direitos trabalhistas que iremos
aumentar o nível de emprego. Se assim fosse, na
Europa não haveria os 35 milhões de desemprega
dos que há. O Presidente da França, por exemplo,
encaminha aos sete grandes países exatamente
uma sugestão para impedir a retirada de direitos tra
balhistas e para criar um plano de emprego nos di
versos países do mundo.

Portanto, Sr. Presidente, isso vai no sentido in
verso do que aqui querem fazer.

Está publicado num jornal de grande circulação
a seguinte manchete: Desemprego bate recorde no
Real. O Governo Fernando Henrique Cardoso é o do
desemprego. Para exemplificar, devo dizer que em
São Paulo, este mês, em apenas uma semana, se
gundo dados divulgados pelo Departamento de Pes
quisa da Fiesp, foram demitidos 3.881 trabalhado
res. No mês anterior, foram demitidos 2 mil trabalha
dores. Portanto, a cada mês em São Paulo, na área
industrial, os trabalhadores estão sendo demitidos,
sem a menor possibilidade de arrumar emprego,
sem falar das áreas de comércio, de construção civil
e de outras.

O Governo preteflde solucionar esse problema
aparentemente, infringindo a Constituição através de
um projeto ilegal que retira os direitos trabalhistas
conquistados há anos. Trata-se de um projeto esta
pafúrdio que complicará a situação dos trabalhado
res, porque incentiva as empresas a fazer contrata
ções temporárias para não pagarem direitos traba
lhistas. Ou seja, a empresa que adotar o contrato
temporário obterá financiamento pelo BNDES. De
fato, trata-se de algo absurdo, porque quem está pa
gando os direitos trabalhistas regularmente e cum
prindo suas obrigações não tem incentivo, mas
quem adotar o sistema de contratação temporária,
não conceder os direitos devidos aos trabalhadores,
é privilegiado, incentivado e recompensado.

Essa é a proposta do Governo. Enquanto o Mi
nistro perdeu tempo em analisar isso, poderia estar
discutindo medidas para recuperar o nível de empre
go no Brasil. E aí teria de tocar na política econômi
ca do seu próprio Governo, esta, sim, responsável
pelo desemprego no Brasil. Enquanto houver reces-
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nosso Delegado, para que ele possa ajudar no rnoni- prias e zelar por elas. Nesse sentido, estou convicto
toramento desse irresponsável, desse bandido que de que o Congresso Nacional aprovará esse decreto
se encontra na penitenciária tomando conta da si- legislativo e impedirá mais essa ilegalidade pratica-
tuação. da pelo Governo Federal e pelo Ministro do Traba-

Era o que tinha a dizer. lho.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz,
pelo PCdoB.

AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, deixei para apresentar um decreto legislativo,
portanto uma proposição, justamente neste horário,
para poder melhor argumentar e não só tratar espe
cificamente desse decreto legislativo, que está muito
sem sintonia com a discussão sobre a proposta do
Ministro do Trabalho de estabelecer um contrato
temporário.

A proposição que apr1esento neste momento,
Sr. Presidente, é um decreto legislativo que áltere a
Portaria nll 865/95, do Ministério do Trabalho, que
estabelece critérios de fiscalização de condições de
trabalho constantes de convenções ou acordos cole
tivos de trabalho.

O Ministro do Trabalho teve a petulância de,
através de uma portaria, alterar a CLT, modificando
as funções do fiscal do trabalho, inclusive tirando a
possibilidade de o fiscal, ao identificar uma ilegalida
de, poder fazer a infração e registrar a autuação.

Estamos entregando esse decreto legislativo,
porque é um absurdo a ilegalidade da proposta.
Para que V. ExA, Sr. Presidente, tenha uma idéia, o
art. 628 da CLT diz o seguinte:

·Salvo o disposto no art. 627, a toda
verificação em que o agente da inspeção
conclui pela existência de violação de pre
ceito legal deve corresponder, sob pena de
responsabilidade administrativa, a lavratura
do auto de infração."

Verificada a violação de preceito legal, mesmo
em acordo ou convenções coletivas de trabalho, a
norma vigente impõe ao Fiscal do Trabalho a obriga
ção da lavratura de auto de infração - não há ressal
vas.

Afirmamos que a Portaria nll 865, do Ministério
do Trabalho, quando pouco, tem incentivado o des
cumprimento dos preceitos legais do trabalho, corno
muito bem ilustra a Convenção Coletiva assinada
pelos sindicatos paulistas, que flexibilizou o contrato
de trabalho, tomando ilegal e inconstitucional.

Portanto, Sr. Presidente, compete ao Congres
so Nacional defender as atribuições que lhe são pró-
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são, juros astronômicos, empresas falindo, quebran- Isso nos preocupa muito porque sabemos que
do, número de falências e concordatas como nunca a Oposição é minoria nesta Casa e que a imprensa
existiu, não se vai reverter esse quadro de desem- nacional teve profunda má vontade com relação a
prego. Temos de aquecer a economia e ter uma po- nossa posição contrária à reforma previdenciária da
Irtica de crescimento econômico para o Pars. Não é maneira como foi feita. O Governo teve todo o apoio
com essa polrtica de recessão, de desemprego e de da mrdia no sentido de fazer a reforma previdenciá-
juros astronômicos que vamos reverter a questão do ria, mas está perdendo o jogo porque o trabalhador
desemprego. não é bobo. Não adianta dizer que o servidor público

De forma demagoga e mentirosa, o Governo vai ganhar reforma previdenciária, porque ele sabe
tenta dizer que está incentivando empregos, tirando que está perdendo. Não adianta dizer que está cor-
direitos e instituindo o contrato temporário de dois tando privilégios, porque os mesmos continuam
anos, que não é nada temporário. existindo. Não adianta o Uder do PMDB ir ao Pro-

Sr. Presidente, é esta a nossa discordância em grama Jô Soares, como foi ontem, dizer que é ques-
relação a essa proposta. O Congresso Nacional tem tão de dias acabar o IPC, porque não é assim. S.
de exigir que, o Governo mude essa polrtica que ar EX- não tem sustentação nem de sua própria banca-
está, a fim de gerar emprego no Pars. O centro da da para dizer que vai acabar com o IPC com a rapi-
discussão é o aquecimento da economia, cresci- dez com que está querendo. Eu, por exemplo, que
mento econômico, um projeto nacional que gere em- sempre fui e vou continuar sendo contra o IPC, sei
pregos, e não o que está acontecendo atualmente da dificuldade que um projeto versando sobre o fim
com a polrtica do Plano Real, que é uma politica de do IPC iria ter para tramitar aqui dentro. Portanto,
desemprego. Isso tem causado o sofrimento de mi- estão mentindo, estão iludindo a opinião pública.
lhões de brasileiros que diariamente vão para o olho Entretanto, o Governo, que não tem dinheiro
da rua, sem perspectiva de retornar a sua vaga no para a educação, para a saúde, para reajustar o sa-
mercado de trabalho. Esse quadro tem de ser rever- lário dos servidores públicos, que desde janeiro es-
tido sob pena de continuarmos na miséria e na difi- tão sem qualquer reajuste, sem perspectiva alguma
culdade por que passa nosso povo. de melhoria de vida, vai aplicar milhóes de reais

Era o que tinha a dizer. numa campanha publicitária para dizer que a refor-
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Pirem) - Convi- ma da Previdência é uma coisa boa. Trata-se de

do a fazer uso da palavra, como próximo orador ins- uma campanha mentirosa. As entidades de defesa
crito, o Deputado Chico Vigilante, pelo PT. do consumidor deviam entrar em campo imediata-

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- mente a veiculação dessa campanha que está sen-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa- do proposta pelo Governo. Não adianta querer men-
dos, hoje quero tratar de um assunto, talvez o mais tir para a opinião pública dizendo que a reforma da
importante e preocupante no momento: trata-se da Previdência é boa para os trabalhadores e para os
reforma previdenciária que tramita nesta Casa. servidores públicos, porque não é.

Sabemos que o Governo conseguiu a primeira Portanto, é propaganda enganosa o que o Go-
vitória, pagando altrssimo preço pela aprovação des- vemo está querendo fazer. Determinou ao Porta Voz
sa proposta de reforma à Constituição no primeiro do Palácio do Planalto que chamasse as Lideranças
turno, mas parece agora estar com muita dificuldade partidárias que dão sustentação ao Governo, as
em continuar com a tramitação dessa emenda. quais já estão desanimadas - basta verificarmos o

Hoje tomei conhecimento, através do Porta- comportamento dos Senadores do PFL -, para dizer
Voz, de que o Presidente da República teria convi- que não desanimem, porque vão fazer campanhas
dado as lideranças partidárias que dão sustentação publicitárias e assim reverter o quadro.
à polrtica do Sr. Fernando Henrique, nesta Casa, Portanto, o Governo se dispõe a fazer propa-
para uma reunião no Palácio do Planalto, e que o ganda enganosa, a vender uma mercadoria falsa,
Porta-Voz teria apresentado a esses Uderes as pe- uma mercadoria podre, dizendo que é de boa quali-
ças publicitárias de uma campanha que o Governo dade; isso é zombar da capacidade, da inteligência
fará por meio do rádio, das televisões, dos jornais, do brasileiro. Estão achando que somos um bando
das revistas de circulação nacional, no sentido de de bobos, de não-pensantes, que não raciocinam,
vender para a opinião pública que a reforma previ- pois basta dizer na televisão que a reforma é boa
denciária é uma coisa boa e que uma minoria invia- para todos sarrem aplaudindo e dizendo que é boa
bilizando essa reforma previdenciária. mesmo. Tivemos os principais órgãos de comunica-
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ção"falando a favor, mas perderam a batalha. Agora reforma da Previdência é boa. Tais peças publicitá-
vão pagar bilhões para tentar iludir a opinião pública, rias começarão a circular a partir da próxima serna-
dizendo que a reforma da Previdência é boa. na ou do próximo domingo.

Se o Presidente da República quisesse tomar Agora mesmo, numa reunião com a bancada
uma atitude séria, deveria reunir o Ministro da Previ- do PT, propus à Deputada Sandra Starling. Líder do
dência e alguns representantes da Oposição para meu partido, que, tão logo essas peças publicitárias
um debate honesto - talvez com duração de duas comecem a circular, questionemos na Justiça para
horas -, em rede nacional de televisão, e verificar exigir o mesmo direito do Governo, que está pagan-
com quem está a verdade. se se acredita correto e do para dizer que a reforma previdenciária é boa,
não tem medo, por que não faz isso em vez de pa- para dizermos que tal reforma não presta. O Gover-
gar a mídia para que diga que a reforma é boa? no gastará dinheiro para dizer que a reforma previ-
Será uma propaganda que cleixará as pessoas ainda denciária é boa, e nós, então, queremos as mesmas
mais indignadas, e o Governo perderá mais uma peças publicitárias para dizermos que tal reforma
vez. não presta.

O Governo perderá também com o que consi- Isso é democracia. Não pode o Governo pegar
dero falta de respeito aos aposentadcs, que ficaram o dinheiro do contribuinte para mostrar só um lado
um ano inteiro esperando algum reajuste, e, no mo- da moeda. Queremos mostrar os dois lados. Num
mento de o receberem, o Governo declara não po- exemplo de democracia já estabilizada, como é o
der conceder 18% de reajuste, acenando com 4%. caso dos Estados Unidos, isso acontece. O Presi-
No caso do salário mínimo, que já é uma miséria, dente Clinton entra em rede de televisão, e em se-
estão querendo também dar um reajuste de 4%. guida o Líder da Oposição entra para dizer o que a
Fico imaginando o que representa 4% de reajuste Oposição pensa.
para o salário mínimo. Parece que enlouqueceram No Brasil não pode apenas o Palácio do PIa-
no Palácio do Planalto, ficaram todos malucos. nalto dar suas versões, mesmo porque, se o Presi-

Argumentam eles que não há inflação. Ora, a dente se juntasse aos Ministros, fizessem uma va-
classe média brasileira está-se extinguindo, e não quinha e pagassem a publicidade do próprio bolso,
existe democracia que se sustente sem o apoio dela. tudo bem; mas vão usar dinheiro do contribuinte, o
O Governo está brincando com a classe média. que é inaceitável.

Ontem, o Governo concedeu 15% de reajuste Também queremos dar nossa versão a respei-
para os combustfveis e hoje desregulamentou o pre- to da reforma previdenciária, mostrar por A mais B
ço do pão. O único produto.que continua com o pre- que o Presidente da República está mentindo com
ço controlado é o frango. Será que o brasileiro viverá as peças publicitárias que apresentará a partir deste
eternamente de comer frango? Até quando os cria- final de semana. É muito grave e preocupante o mo-
dores de frango suportarão essa situação, sustenta- mento público que estamos vivendo. É o momento
rão o Plano Real? Acho, ralmente, que o Governo de maior gravidade da história da República brasileira.
está desembestando para um campo que não vai 'Espero que o Presidente, numa dessas via-
dar certo. gens que está fazendo, reflita melhor a respeito da

Quanto a mexer com os aposentados, o Presi- realidade brasileira.
dente Fernando Henrique devia lembrar-se do outro O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Con-
Fernando. S. ExJI devia pôr a memória para funcio- cedo a palavra, como próximo orador inscrito, ao no-
nar e verificar que as campanhas de derrubada de bre Deputado Marconi Perillo, pelo PSDB.
Fernando Collor começaram exatamente com as O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
passeatas dos aposentados em Santa Catarina, revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srl&s e Srs. De-
quando aquele Governo não pagou o reajuste dos putados, chega a ser engraçada a forma sectária
aposentados e mandou a polícia bater nos velhinhos. com que alguns Parlamentares radicais de Oposição

Agora, estão provocando de novo os aposenta- ao Governo Federal nesta Casa conduzem seus
dos brasileiros. Temos essa reforma previdenciária pronunciamentos.
que já se provou injusta, incorreta, e também o não- Também é interessante ressaltar que a Câma-
pagamento dos reajustes cios aposentados. Ainda ra Legislativa do Distrito Federal, comandada pelo
temos a provocação, que considero uma verdadeira Partido dos Trabalhadores, tem gasto uma fábula
agressão, dos milhões e milhões de reais que serão com peças publicitárias para promover-se. O próprio
gastos numa campanha publicitária para dizer que a Governo do Distrito Federal, comandado pelo Parti-
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do dos Trabalhadores, repito, tem gasto também
muito dinheiro público com propaganda.

Tenho assistido deputados mais radicais de
Oposição nesta Casa desfiarem uma série de elo
gios ao comportamento dos jornalistas políticos dos
jornais, TV e rádios, quando fazem artigo ou dão
opiniões contrárias ao Governo Federal. Mas, quan
do elogiam esta ou aquela medida ou o próprio PIa
no Real, aí alguns setores do PT, da Oposição, di
zem que a imprensa é comprada, que os jornalistas
são vendidos.

Sr. Presidente, isso chega a ser paradoxal. Há
uma contradição muito grande nesse discurso que
procura ofender jornalistas que apóiam ou fazem
uma análise mais positiva em relação ao Governo
Fernando Henrique Cardoso. Quando criticam o Go
verno, são aplaudidos pela Oposição nesta Casa.
Sinceramente fico sem entender onde quer chegar o
Partido dos Trabalhadores e outros partidos radicais
de Oposição na Câmara Federal.

Já fui deputado de Oposição ao Governo no
meu Estado, mas transigia, sabia reconhecer méri
tos do Governo, porque acho que isso é a democra
cia. É importante reconhecer quando o Governo
acerta um ponto, como também é importante - e
isso é próprio da Oposição - criticar os seus erros. A
Oposição está aqui para isso, mas nem tanto secta
rismo. Alguns parlamentares vedam os olhos, não
enxergam a realidade ou procuram não enxergar o
que está acontecendo. E, de repente, começam a
acusar a mídia de estar sendo comprada quando faz
elogios ou uma análise mais positiva do Governo
Federal.

Essa questão precisa ser claramente aborda
da. Observem as dificuldades, hoje, enfrentadas
pelo Governo Cristovam Buarque com seu próprio
partido - inclusive alguns sindicatos e setores radi
cais do PT têm procurado, a todo custo, inviabilizar a
administração petista em Brasília. O Governador
Cristovam Buarque é uma pessoa séria, mas a po
pulação de Brasília não apóia o seu Governo - que
está com 60% de rejeição -, mesmo tendo sido elei
to pelo Partido dos Trabalhadores. O mesmo acon
tece ao Governador do Espírito santo, que possui
uma forte oposição dentro do seu próprio partido. Na
cidade de Goiânia, o Prefeito do Partido dos Traba
lhadores, apoiado por mim e por outros companhei
ros na última eleição, também enfrenta dificuldades
seriíssimas com o seu próprio partido.

Enfim, acho que algo está errado em relação
ao Partido dos Trabalhadores. Ou ele só sabe ser
Oposição, ou ainda não aprendeu a ser Governo,

não sabe ao certo como governar, como fazer articu
lações ou como avançar na discussão dos proble
mas com a sociedade e na procura de soluções. É
preciso um pouco mais de humildade por parte des
sa oposição rancorosa e raivosa que leva as questõ
es para o plano pessoal.

Tenho visto deputados que faltam com o deco
ro parlamentar quando fazem críticas levianas e
pessoais. No entanto, não olham para dentro de si,
não enxergam os seus próprios defeitos. Isso tem
acontecido e tem inviabilizado o Partido dos Traba
lhadores pelo Brasil afora.

Vejam V. ExDs o caso de Santos: o atual Pre
feito foi apoiado pela Deputada Teima de Sousa,
uma grande Prefeita, consagrada pelas pesquisas e
que o elegeu seu sucessor. Hoje este Prefeito não
apóia a candidatura desta Deputada, e não sei por
que pretexto. Mas, de qualquer forma, isso evidencia
uma dificuldade extraordinária de administrar os
conflitos que estão vivos na sociedade.

Nosso Governo tem uma agenda de reformas.
A sociedade brasileira aprova maciçamente as refor
mas necessárias, particularmente a da Previdência
Social. Sabemos que é necessário mudar o sistema
de previdência. Na Comissão de Constituição e Jus
tiça fui a favor da quebra do sigilo bancário das em
presas acusadas de fraudarem a Previdência. Tam
bém sou a favor de uma auditoria na Previdência
para saber se existem rombos, ralos, a fim de que
se punam os culpados. Acho que temos ainda uma
dívida com a sociedade na discussão da reforma da
Previdência, que é exatamente o fim dos privilégios.
Não concordo com o fato de os aposentados, que
ganham salários milionários, continuarem recebendo
remunerações superiores a do Presidente da Repú
blica. Acho que temos de nos preocupar com os tra
balhadores, com o grosso da sociedade. Mas essa
reforma é necessária - e faço aqui uma advertência
a todos os colegas, porque a sociedade inteira está
de olho na questão dos privilégios. A sociedade re
clama por uma reforma justa da Previdência, mas
quer, em primeiro lugar, a completa eliminação dos
privilégios. E esses privilégios estão no setor públi
co, no Judiciário, e, muitas vezes, no próprio Legis
lativo. Enfim, a sociedade reclama por mudanças, e
nós vamos contribuir para que elas ocorram. Mas é
preciso que se liquide, de uma vez por todas, com
esses privilégios.

Acho estranho que determinados parlamenta
res oposicionistas utilizem a tribuna, este espaço de
mocrático na Câmara, para criticar o Governo sem
apresentar um projeto alternativo.
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A proposta apresentada pelo Deputado Eduar- com a sociedade toda essa problemática que se dá
do Jorge, de reforma da Previdência, representou em relação à forma como os governos conduzem as
uma boa e louvável iniciativa. Pois bem: mal essa suas administrações, como contratam pessoal,
proposta de reforma começou a tramitar na Comis- como administram os poucos recursos dos seus Es-
são de Constituição e Justiça, o Partido dos Traba- tados ou Municípios, enfim, acho essa discussão sa-
Ihadores chamou o Deputado Eduardo Jorge e de- lutar.
sautorizou-o a prosseguir com a sua idéia. Acho que E é importante dizer, alto e em bom som, que
isso não contribui para a democracia. É preciso criti- este Governo tem um rumo, tem um objetivo, tem
caro A Oposição é feita para isso, mas é preciso tam- uma diretriz. Temos propostas concretas de mudan-
bém oferecer sugestões, críticas construtivas, para ças que estão sendo discutidas no Congresso Na-
que possamos construir uma sociedade verdadeira- cionaI e que serão importantes para a sociedade.
mente justa, uma sociedade que possa eliminar as Mas é importante que os partidos de oposição, que
injustiças sociais, uma sociedade que possa, aos vêem nessas propostas de reforma muitos defeitos,
poucos, ir acabando com os privilégios, eliminando muitos equívocos, apresentem sugestões e alternati-
as imensas distorções que temos por este Brasil afo- vas para que possamos avançar e não regredir.
ra: concentração de riquezas, desníveis que sempre Era o que tinha a dizer.
prejudicam os menos favorecidos pela sorte. O SR. PAES LANDIM (BlocolPFL - PI) - Sr.

Ao encerrar minhas palavras; Sr. Presidente, Presidente, S~s e Srs. Deputados, hoje, pela primei-
gostaria de dizer a V. ExB e a todos os colegas que o ra vez, tive acesso, como paciente - digamos assim
PSDB, partido do atual Presidente da República, da -, ao Hospital Sarah Kubitschek, que conhecia muito
maioria dos Ministros, ao lado de outros importantes en passant, mas cuja respeitabilidade e credibilida-
partidos, como o PMDB, o PFL e outros, que tam- de é conhecida por nós todos e pelo mundo inteiro.
bém tê~ apoiado as reformas e ,o Go~:mo Feman- Aloysio Campos da Paz é um nome intemacio-
do Hennque Cardoso, e~tá à dlsposl~o de todos nal. seria aqui redundante descrever as suas quali-
para um debate democrático com a SOCiedade. dades, mas não me furto de lembrar que há cerca

Isso já ficou demonstrado e claramente consta- de vinte anos, em um congresso internacional sobre
tado, quando se tentou discutir com as lideranças o aparelho locomotor, em Brasília, um parente próxi-
sindicais uma forma, a menos injusta ou a mais mo meu levou sua filha para um exame com um fa-
abrangente possível, capaz de verdadeiramente ala- moso cirurgião inglês presente no congresso, que
vancar o País para uma reforma consistente. lhe perguntou quem era o seu médico. Ao ouvir o

Estamos agora na fase final da discussão da nome do Dr. Aloysio Campos da Paz, ele simples-
reforma administrativa, que está tramitando na Co- mente disse que nada tinha mais a fazer.
missão Especial e que daqui a pouco será apresen- Hoje, Sr. Presidente, tive uma grata surpresa
tada ao Plenário para as discussões finais. ao ver um ambiente agradável, sereno, tranqüilo,

Em relação à reforma administrativa, é preciso com servidores trabalhando cientes de suas respon-
uma postura séria, coerente e digna, que possa fa- sabilidades, da importância de seu papel, desde o
zer com que, a partir dessas discussões, avance- atendente do balcão aos enfermeiros, médicos e
mos. funcionários mais graduados, enfim, com a sensa-

Acho que precisamos discutir o tema estabili- ção de que ali estão prestando um serviço da maior
dade, porque vejo possibilidade de perseguição de relevância. Nós sabemos, Sr. Presidente, que o me-
alguns governantes inescrupulosos. Mas é importan- canismo da gestão privada do serviço público foi
te também discutir a necessidade de se obter meca- uma idéia de Aloysio Campos da Paz, homem que
nismos capazes de promover o desinchaço da má- tem uma visão espetacular sobre a saúde pública do
quina administrativa do País. nosso País.

Sabemos que sempre que um governante as- Ao terminar minha consulta, um pouco em dú-
sume o poder logo trata de encher o seu Governo de vida, já que não pago o INSS, e não querendo que o
cabos eleitorais. Sabemos como isso se processa, atendimento a mim fosse feito em razão da condição
especialmente no caso de cargos comissionados, de deputado, perguntei a uma jovem servidora quan- .
que são aos milhares. Isso também acaba por invia- to eu teria de pagar. Ela me respondeu que eu já pa-
bilizar a máquina administrativa. gava. Eu disse: Como assim? Ela respondeu: O se-

Acho importante e oportuna a discussão da re- nhor paga imposto.
forma administrativa, para que possamos debater Então, veja a mentalidade de Aloysio Campos



NTenho procurado sempre ser justo e
procuro fazer da bondade um ato que ad~

vém da distribuição da justiça. Por ambos os
motivos, recentemente tomamos a decisão
de firmar um convênio com a Prefeitura Mu~
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da Paz. Seus servidores, até mesmo os mais humil~ nicipal de São Paulo e assumimos a restau-
des, estão certos de que ali o paciente é da maior ração, reforma e completo funcionamento da
importância, porque, embora o serviço seja aparen- Escola Ministro Calógeras (localizada na
temente público, ele paga através do seu Imposto de Rua dos Tamoios, bem ao lado dos hanga-
Renda. .res da. TAM). Essa escola abriga mais de

Em compensação, quantas repartições públi~ 1.500 alunos e está em deplorável estado
cas têm essa visão do atendimento, quantos hospi~ de conservação.
tais públicos? E aqueles que recebem pagamento Então, essa é a função social da empresa. E o
com o dinheiro do contribuinte, como é o caso do Governo deveria aproveitar esses homens criativos,
hospital de Caruaru, que trata os pacientes com total que têm consciência da relevância da atividade em-
desrespeito, conforme os jornais noticiaram? presarial, de uma atividade de inestimável interesse

O Hospital Sarah Kubitschek atende a todos da público, para que possam ajudar a grande campa-
mesma maneira, do mais simples e mais humilde ao nha de valorização da escola pública em nosso
mais rico e mais importante de seus pacientes. Isso País. Ao citar a escola pública, refiro-me expressa-
é um exemplo de como uma filosofia de gestão pri- mente ao ensino de 12 e 22 graus, abandonado no
vada dentro do setor público seria da maior relevân~ Brasil em razão de distorções e até mesmo de des-
cia para o desenvolvimento até mesmo da saúde em respeito à Constituição. Recursos volumosos são di-
nosso País. recionados para as universidades federais, em detri-

. Na área da educação, os Estados Unidos já fi- mento das crianças, dos analfabetos, dos jovens
zeram essa experiência. Citei aqui notícia, no ano com dificuldades de ter acesso à escola.
passado, salvo engano, da Gazeta Mercantil, a res- Portanto, Sr. Presidente, exemplos como o do
peito do Estado de Michigan: numa cidade perto de Comandante Rolim deveriam servir de reflexão para
sua capital, a comunidade se reuniu e resolveu en~ o Governo Federal. Em vez de fazer determinadas
tregar a um gestor privado, a uma empresa privada, campanhas em que recursos são direcionados para
a administração da sua escola pública, em razão do áreas do Govemo, as empresas deveriam optar pela
abandono em que se encontrava. aplicação dos recursos, dos mecanismos de salário-

Ora, Sr. Presidente, neste momento se anuncia educação, dos impostos pagos à Nação, para o ser-
uma revolução na educação comandada por esse viço social da magnitude daquele prestado pelo Co-
homem extraordinário, o Prof. Paulo Renato Souza. mandante Rolim. Desse modo, esses recursos não
A minha preocupação é exatamente com os vícios seriam desviados para nenhum outro sentido senão
culturais da escola pública em nosso País, os vícios o de engrandecer o ensino em nosso País e, conse-
culturais da gestão pública, da burocracia que a ad~ qüentemente, engrandecer a Nação impulsionando
ministra e que a levou ao fracasso que todos conhe~ seu desenvolvimento econômico e social.
cemos. Sem uma forte presença de gestão privada e Era o que tinha a dizer.
de mecanismos privados nessa administração não O SR. CHICÁO BRfGIDO - Sr. Presidente,
poderemos chegar ao próximo século com uma po- peço a palavra pela ordem.
sição condizente de uma nação imensa, continental
e pujante, economicamente, como a nossa. O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem

V. ExD a palavra.
Ao fazer essas considerações, quero aqui des~ O SR. CHICÁO BRfGIDO (BlocoIPMDB _ AC.

tacar um gesto que me impressionou sobremaneira.
Viajando pela TAM, na semana passada, em direção Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trago uma
a São Paulo, li a famosa Carta do Presidente, assi~ reportagem, que considero muito importante ficar re-
nada pelo Comandante Rolim, na qual ele conta um gistrado nos Anais desta Casa, sobre um trabalho
fato digno de registro nesta Casa, um exemplo para feito, hoje, pelo meu Estado, em especial na Capital,

Rio Branco. É um projeto desenvolvido pela sociedaos empresários que têm noção da função social da
empresa, e também para homens públicos. Diz ele: de civil Projeto Cidadão.

O Congresso e o Brasil precisam tomar conhe
cimento desse trabalho, por ser exemplar. Ele cuida
do resgate da cidadania, que hoje está um pouco
perdida. Promove, por exemplo, a confecção de car
teiras de trabalho, de títulos eleitorais, de carteiras
de identidade; presta serviços mé~icos; promove ca-
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samentos, enfim, serviços difíceis de serem presta
dos. É um trabalho hoje realizado pela sociedade ci
vil, que se organiza em mutirões. Um exemplo: juí
zes, médicos e assistentes vão a um bairro e lá
mesmo casam um cidadão, confeccionam seu título
eleitoral e sua identidade. Está dando certo. Com
muito orgulho e satisfação, registro esse trabalho,
que merece respeito por parte de todos os acreanos.
É importante que o Brasil o conheça.

Sr. Presidente, solicito a divulgação dessa re
portagem no programa A Voz do Brasil.

REPORTAGEM A QUE SE REFERE
O ORADOR:

PROJETO CIDADÃO CHEGA EM BRASILÉIA

Depois do sucesso alcançado em Rio Branco,
.onde milhares de pessoas foram atendidas, o Proje
to Cidadão também chega ao interior. Em Brasiléia
(230km de Rio Branco), por iniciativa da juíza de Di
reito substituta Solange de Souza Fagundes, junta
mente com o aval do representante do Ministério PÚ
blico, Cosmo Lima de Souza, o projeto começou a
funcionar a todo vapor.

Além do Judiciário e do Ministério Público, o
Projeto Cidadão tem, em Brasiléia, o aval de órgãos
governamentais, sindicatos, Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), dentre outros. A primeira etapa do
Projeto Cidadão aconteceu na escola Joana Ribeiro
Amed, em Epitaciolândia, superando todas as proje
ções feitas.

Durante o Projeto Cidadão foram atendidas
745 pessoas da comunidade, sendo assim distribuí
dos os benefícios: Registro de Nascimento (113),
audiências realizadas (30), casamentos (6), Carteira
de Trabalho (78), Títulos de Eleitor (77), Carteira de
Identidade (144), extrações dentárias (13), vacinas
(93), vacinas anti-rábicas em animais (16), curativos
(4), aplicações de injeções (6), consultas médicas
(131), além de várias palestras sobre AIDS e infor
mações sobre o Serviço Militar prestados pelo Exér
cito.

A juíza Solange Fagundes informou por exem
plo, que esse foi apenas o pontapé inicial. Em breve,
segundo a juíza, vão ser atendidas as populações
dos municípios de Brasiléia e Assis Brasil. O objetivo
é favorecer de forma organizada e sem custos para
o cidadão, facilidade e rapidez na aquisição de do
cumentos.

O êxito do Projeto Cidadão, segundo Solange,
foi garantido graças ao empenho de entidades como
o Incra, Emater, Ibama, OAB, Inspetoria de Ensino,
Sinteac, Polícia Civil, Ministério do Trabalho, Rádio 3

de Julho, jornal A Gazeta. A segunda etapa do Pro
jeto será em Brasiléia, no Instituto Odilon Pratagy.

VIII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Encer
ro a Sessão, designando para amanhã, quarta-feira,
dia 3, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)

TRABALHO DE COMISSÕES

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE NO PERloDO DE

- ABRIL de 1996 -

Data Dia da Semana Hora Nome
3 411 - feira 15:00 Marconi Perillo

15:25 Severino Cavalcanti

8 2!l- feira 15:00 Flavio Derzi
15:25 Airton Dipp
15:50 Nicias Ribeiro
16:15 Adylson Motta
16:40 Noel de Oliveira
17:05 Euripedes Miranda
17:30 Roberto Pessoa
17:55 Benedito de Ura
18:20 Carlos Nelson

9 3&-feira 15:00 LeonelPavan
15:25 Theodorico Ferraço

-10 4A-feira 15:00 saraiva Felipe
15:25 Osmanio pereira

11 51.- feira 15:00 Cláudio Chaves
15:25 Fernando Torres

12 SA-feira 10:00 Costa Ferreira
10:25 Severino Cavalcanti
10:50 IIdemar Kussler
11 :15 Maria Elvira
11:40 Antonio Feijão
12:05 Armando Abilio
12:30 Roberto Balestra
12:55 Gilvan Freire
13:20 Alberto Silva

15 2ll- feira 15:00 Salomão Cruz
15:25 Romel Anizio .
15:50 José Janene
16:15 Gervasio Oliveira
16:40 Adelson Salvador
17:05 Alzira Ewerton
17:30 Ricardo Heraclio
17:55 Itamar Serra
18:20 Adhemar de B. Filho

16 3&-feira 15:00 Roberto Santos
15:25 Aroldo Cedraz
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17 4A-feira 15:00 . Vanessa Felippe 15:25 Yeda Crusius
15:25 PedroHenry 25 5&-feira 15:00 Roberto Valadão

18 !)A-feira 15:00 Haroldo Uma 15:25 Expedito Júnior
15:25 JulioGesar 26 61- feira 10:00 Osvaldo Reis

10:25 Antonio C. Pannunzio19 SD.- feira 10:00 GilneyViana 10:50 Talvane Albuquerque10:25 Waldomiro Fioravante 11:15 Vicente C8SCione10:50 Alberto Goldman 11:40 Antonio Brasil11 :15 Sarney Filho 12:05 Manoel Castro11:40 Arlindo Chinaglia
12:30 Feu Rosa12:05 José Thomaz NonO

12:30 José Chaves 12:55 Efraim Morais
12:55 Ubaldino Junior 13:20 Chicão Brigido
13:20 Julio Redecker 29 2&-feira 15:00 Osvaldo Biolchi

22 2&- feira 15:00 Maria Laura 15:25 Jair Siqueira
15:25 José Luiz Clerot 15:50 Inácio Arruda
15:50 Ceci Cunha 16:15 Luiz DlXão
16:15 Ivandro Cunha Lima 16:40 Casar Bandeira
16:40 Ricardo Gomyde

17:05 Cunha Lima17:05 João Pizzolatti
17:30 Cassio Cunha Lima17:30 Moacyr Andrade

17:55 Marisa Serrano 17:55 Elias Murad
18:20 Raquel Capiberibe 18:20 Aldo Rebelo

23 31.- feira 15:00 Edson Silva 30 31.-feira 15:00 Eraldo Trindade
15:25 Pimentel Gomes 15:25 Marcelo Barbierl

24 4A-feira 15:00 Luiz Buaiz

...
ORDEM DO DIA DAS COMISSOES

2 - PROJETO DE LEI N° 1.729-8/91 - dos Srs.
Vittorio Medioli e Saulo Coélho - que "dispõe
sobre a utilização de motores a diesel em

A - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (Art.54,1I)

1 - PROJETO DE LEI N° 5.489-B/90 - do Sr.
Adylson Motta - que "obriga às empresas a 5 _
instalação e o efetivo funcionamento de
serviços odontológicos aos seus empregados
nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE
BARROS FILHO

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE CONSnTUlçÃO E
JUSnçA EDE REDAÇÃO

sala T-21, Anexo 11

A V I S O N° 05196

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 29.03.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4- Sessão

3-

4-

veículos destinados ao uso comercial".
RELATOR: Deputado LUIZ MAINARDI

PROJETO DE LEI N° 4.708-8/94 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 581/94) - que "dá
nova redação a dispositivo da Lei nO 2.929, de
27 de outubro de 1956, que "disciplina o
processo de alteração ou retificação de idade
dos oficiais das Forças Armadas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MILTON TEMER

PROJETO DE LEI N° 4.770-Al94 - do Poder
Executivo (Mensagem n° 821/94) - que "altera
a composição do Conselho Deliberativo do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE".
RELATOR: Deputado GILVAN FREIRE

PROJETO DE LEI N° 387-Al95 - do Sr.
Salatiel Carvalho - que "veda, no calendário
das eleições gerais, concursos públicos e
exames vestibulares, a designação de dias ou
datas coincidentes com os consagrados a
eventos religiosos e ao exercício do culto, de
qualquer crença".
(apenso o Projeto de Lei nO 684/95)
RELATOR: Deputado ALEXANDRE
CARDOSO
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7-

6-

2-

B • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

PROJETO DE LEI N° 1.446/96 - do Sr.
Osvaldo Biolchi - que "modifica a redação do
art. 920 da Lei nO 3.071, de 1° de janeiro de
1916 - Código Civil".
RELATOR:Deputado NELSON TRAD

PROJETO DE LEI N° 1.481/96 - do Sr.
Matheus Schmidt. - que "revoga o art. 188 da
Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que
"institui o Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA

8 - PROJETO DE LEI N° 1.553/96 - do Sr.
Lindberg Farias - Que "altera a Lei nO 5.700, de
1° de setembro de 1971, que "dispõe sobre a
forma e a apresentação dos Símbolos
Nacionais, e dá outras providências".
Deputado UDSON BANDEIRA

A V I S O N° 06/96

RECEBIMENTO 'DE EMENDAS
Inicio.: 01.04.96
Prazo.: 5 Sessões·
Decurso: 2" Sessão

A .• Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

A V I S O N° 07/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: D3.04.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

A • Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito
1 - PROJETO DE LEI N° 1.611/96 - do Sr. Jair

Soares - que "dispõe sobre o mandado de
segurança coletivo".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA

PROJETO DE LEI N° 1.614/96 -do Sr. Regis
de Oliveira· que "dá nova redação aos artigos
43 e 44 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que "dispõe sobre os Registros
Públicos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD

3 - PROJETO DE LEI N° 1.626/96 - do Sr.
Moacyr Andrade - que "amplia a legitimação
para causas perante os juizados cíveis e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

CQMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

1 -

2-

3·

PROJETO DE LEI N° 832-Al95 - do Sr. José
Carlos Lacerda - que· "acrescenta parágrafo
único ao art. 10 da Lei nO 8.697, de 27 de
agosto de 1993, que "altera a moeda nacional,
estabelecendo ,9 denominação "cruzeiro real"
para a unidade do sistema monetário
brasileiro".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI

PROJETO DE LEI NO 1.550/96 - do Sr. Celso
Russomanno - que "altera a Lei nO 9.049, de
18 de maio de 1995, que "faculta o registro,
nos documentos pessoais de identificação, das
informações que especifica".
RELATOR: Deputado MILTON TEMER

PROJETO DE LEI N· 1.607/96 - do Sr.
Almino Affonso - que "revoga o art. 27 do
Decreto-Lei nO :i.688, de 3 de outubro de 1941
- Lei das Contravenções Penais".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

A V , S O N° 03196

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO

Inicio.: 28/03/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4a Sesslio

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI NO 1.814-Al91 - do Senado
Federal (PLS 64/91) - que "exige autorização
prévia do Ministério da Saúde e do órgao
Ambiental Federal para a importação de
resíduos para reciclagem industrial e outros
afins, em coformidade com o artigo 225 da
Constituição".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO
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A V I S O N° 04/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO

nos programas de construçao de moradias e
de melhoria das condições .habitacionais e de
saneamento básico e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HERMES
PARCIANELLO

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

Inicio.: 01/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2" Sessão

A V I S O N° 3/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 27/03/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5" Sessão

4-

PROJETO DE LEI N° 582-AJ95 - do Sr. Valdir
Colatto - que "fixa critérios para a criação e
registro de Auto-Escola e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada MARIA DA
CONCEiÇÃO TAVARES

PROJETO DE LEI NO 1.555/96 - do Sr.
Francisco Rodrigues - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade das Organizações
NAo-Govemamentais .: ONG - terem sua
captação de recursos exposta à fiscalização do
Executivo e do Congresso e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado BENITO GAMA

PROJETO DE LEI NO 1.572196 - do Sr. Newton
Cardoso - que "exige a manutenção da escrita
contábil pelas entidades sem fins/ucrativos".
RELATOR: Deputado JOÃO COLAÇO

6 - PROJETO DE LEI N° 1.601/96 - do Sr. Ary
Kara - que "altera a legislaçao do imposto de
renda das pessoas. físicas, referente à
tributaçao dos rendimentos . recebidos
acumuladamente".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

3-

5-
COMISSÃO DE FINANÇAS E

TRIBUTAÇÃO
SALA 124-C, ANEXO 11

PROJETO DE LEI N° 3.367/92 - do Sr.
Paudemey Avelino - que "institui o Programa
Experimental de Incentivo à Produção de
Borracha na AmazOnia - PROBAM. e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

1 -

1 -

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

A V t S O N° 1196

RECEBIMENTO DE EMENDAS
InIcio..; 28/03196
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4" Sessão

A ADEQUAÇAO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA:

PROJETO DE LEI NO 977-AJ95 - do Poder
Executivo (MSC n° 983/95) - que "altera
dispositivos da Lei nO 8.270, de 17 de
dezembro de 1991, que dispõe sobre reajuste
da remuneração dos servidores públicos,
corrige e reestnrtura tabelas de vencimento, e
dá outras providências·.
RELATOR: Deputado CELSO DANIEL

B- MÉRITO:

2 - PROJETO DE LEI N° 40Q-AJ95 - do Sr.
Alexandre Santos - que "estabelece: a
participação das empresas concessionárias e
permissionárias de serviços públicos·· na .
promoção e incentivo à educaçao, às políticas
que visem à reduçao do risco de doenças e-

1 - PROJETO DE LEI N· 189191 - do Senado
Federal (PLS 294/89); -. que: "dispõe sobre a
seleçao de locais, a construçao, o
licenciamento, a operaçio~a- fisca/izaçAo; os...
custos, .8- remuneraçlo;- 8"' responsabilidade
civil e as garantias dos depósitos de rejeitos
radioativos e dá outras providências,".
(Apensado o Projeto de Lei nO 1.300191). .
RELATOR: Deputado SYLVIO LOPES
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2 - PROJETO DE LEI N° 1.210/95 - do Sr. 1
Luciano Zica - que "altera a redação da Lei n°
2.004, de 3 de outubro de 1953, que "dispõe
sobre a política nacional do petróleo e define
as atribuições do Conselho Nacional do
Petróleo, institui a sociedade por ações
Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, e dá
outras providências", de modo a regulamentar
a Emenda Constitucional nO 9, de 1995."
(Apensados os Projetos de Lei nOs 1.386/95,
1.319/95 e 1.449/96).
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE

PROJETO DE LEI NO 1.589/96 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre a colocação de
placas escritas em braile nos abrigos de
passageiros de transportes coletivos urbanos,
com indicação do percurso a ser realizado".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CHAVES

COMiSSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO
ESERViÇO PÚBLICO

Sala 107 A - Anexo 11

COMISSÃO DE SEGU~IDADE SOCIAL E
fAMíUA

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio: 29/03
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 3" sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.615/96 - do Sr. Regis
de Oliveira - que "dá nova redação ao inciso
90, do artigo S4, da Lei nó 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, que "dispõe sobre os
Registros Públicos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBÉRIO ARAÚJO

PROJETO DE LEI N° 1.549/96 - do Sr. Beto
Mansur - que "autoriza o Poder Executivo a
doar à Associação Casa da Esperança, com
sede na Rua Imperatriz Leopoldina, nO 15, na
cidade de Santos, Estado de São Paulo, o
imóvel que especifica".
RELATOR: Deputado RENAN KURTZ

PROJETO DE LEI N° 1.586/96 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre o vencimento das
contas de água, luz, telefone, gás e
condomínio".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

4-

3-

2-

A V I S O N° 6/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 28/03/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4" sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.529/96 - do Sr.
Nilmário Miranda - que "autoriza a União a
indenizar às vítimgs de violências praticadas
por seus agentes".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

PROJETO DE LEI N° 1.539/96 - do Sr.
Alexandre Cardoso - que "dispõe sobre a
instituição de mecanismos de
acompanhamento de informações econômicas
e financeiras de interesse da sociedade".
RELATOR: Deputado OLAVIO ROCHA

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Sala 125-A - Anexo 11

A V I S O N° "3/96

PROJETO DE LEI N° 1.467/96 - do Sr. Aníbal
Gomes - que "altera a Lei nO 8.631, de 4 de

.março de 1993, que "dispõe sobre a fixação
dos níveis das tarifas para o serviço público de
energia elétrica, extingue o regime de
remuneração garantida e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES

3-

A V I S O N° 4196

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Inicio.: 3/4/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1" Sessão

A V I S O N° 7/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio: 29/03/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 3" sessão
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN- 3 -
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A V I S O N° 03/96

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 169-Al95 - do Sr. Femando Gomes e
outros - que "dispõe sobre a remuneração de
Vereadores e Prefeitos Municipais".

PROJETO DE LEI N° 1.588/96 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre a sinalização para
colocação de ondulações transversais às vias
públicas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Duíuo PISANESCHI

PROJETO DE LEI N° 1.590/96 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre o ciclo de
funcionamento de semáforos".
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS

AVISO N° 01/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 28/03/96
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 4- sessão

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Instalada ·em: 27/03/96
Prazo.: 10 Sessões
Decurso: 5- Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.652196 - do Sr. José
Fortunati e outros - que "estabelece padrões.
técnicos a serem observados pelo Ministério
da Aeronáutica para a liberação de aviões
para vôos nacionais e intemacionais".
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 169-A/95-REMUNERAÇÃO DE

PREFEITOS EVEREADORES

AO

PROJETO DE LEI N° 1.580/96 - do Sr. José
Fortunati - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
do uso de instrumentos de telecomunicação 1
em veículos de transporte coletivo terrestre ou
fluvial e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

Início.: 27/03/96
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 5- sessão

1 -

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

A V I S O N° 02/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 202195 - do Sr. Agnelo
Queiroz - (PL nO 539/95, apensado) - que
"dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal
e Regionais de Enfermagem e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

1 - PROJETO DE LEI N° 2.899/92 - do Sr. Sérgio
Arouca. - (PL nO 591/95, apensado) - que
"altera dispositivo da Consolidação das Leis do 4 _
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452,
de 1° de maio de 1943".
RELATOR: Deputado ILDEMAR KUSSLER

A V I S O N° 8/96
RECEBIMENTO DE EMENDAS
SUBSTITUTIVO
Início: 2/04/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 1- sessão

2 - PROJETO DE LEI N° 1.587/96 - do Sr. Jorge
Anders - que "dispõe sobre a gravação
obrigatória do número de identificação de
veículos automotores e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA

.. . ·H(jTA:. .. . .
AS EM~NDAS Só SERÃO ACEITAS EM.=ORMULA":
RIO PRÓPRIO DISPONíVt:lNAS SECRETARIASOAS
COMiSsõES, .•... ..•..•.•....• •. ..•..•••....• ..•..•• . .....

HORÁRIO: DE 09:00Â$ 1:2:00 E 14:0aAs 18:00

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 38 minu-
tos.)



Em 20-3-96
Ao Deputado FERNANDO LYRA
Projeto de Lei nQ1.059/95 - do Supremo Tribu

nal Federal - que c'ria as carreiras dos servidores do
Poder Judiciário, fixa os valores de sua remunera
ção e dá outras providências.

Sala da Comissão, 20 de março de 1996. - Ta
IIIa Veda de Almeida, Secretária.

Redistribuição n2 3196

Em 21-3-96
Ao Deputado LUCIANO CASTRO
Emendas Oferecidas em Plenário ao Projeto

de Lei nl! 4.953-B, de 1990 - que dispõe sobre os
Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, as
prerrogativas profissionais e dá outras providências.

Sala da Comissão, 21 de março de 1996. - Ta
IlIa Veda de Almeida, Secretária.

Redistribuição n2 4J96

Em 21-3-96
Ao Deputado JAIR MENEGUELLI
Projeto de Lei nQ251191 - do Sr. Chico Vigilan-

Em 2-4-96
Ao Sr. Deputado ADAUTO PEREIRA
Projeto de Lei nl! 198195 - do Sr. Ivo Mainardi 

que Altera a política agrícola vigente.
Ao Sr. Deputado DILCEU SPERAFICO
Projeto de Lei nl! 5~J5195 - do Sr. Wilson Braga

- que Dispõe sobre aquisição de alimentos, por par
te da União, de pequenos produtores rurais, destina
dos ao programa alimentar de fammas carentes.

Ao Sr. Deputado JOSÉ BORBA
Projeto de Lei nQ882195 - do Sr. Ezídio Pinhei

ro - que Cria o Programa de Habitação Rural.
Sala da Comissão, 2 de abril de 1996. - Moi

zes Lobo da Cunha, Secretário.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

O Deputado MOACYR ANDRADE, Presidente
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, fez
a seguinte
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REDISTRIBUIÇAo DE PROJETOS Avelino - que institui o Programa Habitacional para
o idoso e dá outras providências.

COMISSÃO DE AGR~CULTURA E POLíTICA À Deputada MARIA DA CONCEiÇÃO TAVARES
RURAL

Projeto de Lei nQ340-A/95 - do Sr. Aloysio Nu-
O Deputado FÉLIX MENDONÇA, Presidente nes Ferreira - que institui a Carteira Nacional de

da Comissão de Agricultura e Política Rural, fez a Prevenção do Câncer Ginecológico e Mamário.
seguinte: Ao Deputado MAX ROSENMANN

Redistribuição nQ3196 Projeto de Lei nQ4.853/94 - do Sr. Paulo Paim
- que estabelece a forma da tributação do Imposto
de Renda sobre Salários, recebidos acumuladamente.

Ao Deputado PEDRO NOVAIS
Projeto de Lei nQ1.522/96 - do Sr. Nelson Mar

chezan - que autoriza as pessoas físicas a deduzi
rem do imposto de renda devido, o valor de doações
às instituições de ensino superior públicas.

À Deputada YEDA CRUSIUS
Projeto de Lei nQ575/95 - do Sr. Jorge Anders

- que assegura à mulher o· direito ao parto sem dor.
Sala da Comissão, 1Qde abril de 1996. - Maria

Linda Magalhães, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBUCO

O DEPUTADO NELSON OTOCH, Presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público, fez a seguinte

Redistribuição nQ2196

Redistribuição n2 2/95

Em 28-3-96
Ao Deputado MOACYR ANDRADE (Avocado)
Projeto de Lei nl! 7"15-A/91 - do Sr. Ary Kara 

que toma obrigatório o exame médico pàra os alu
nos das escolas oficiais de 1Qgrau.

Ao Deputado OSVALDO BIOLCHI
Projeto de Lei nl! 667195 - do Sr. Nelson Mar

chezan - que institui o Programa de Renda Familiar
Mínima e de Promoção Sócio-Educativa a crianças e
adolescentes em situação de risco social e dá outras
providências. Apensos os PL nQs 818/95 e 926/95.

Sala da Comissão, 28 de março de 1996. - Cé
lia Maria de Oliveira, Secretária.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Deputado DELFIM NETTO, Presidente da
Comissão de Finanças e Tributação, fez a seguinte

Redistribuição n2 3196

Em 12-4-96
Ao Deputado LUIZ CARLOS HAULY
Projeto de Lei nQ4.916/95 - do Sr. Paudemey
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te - que proíbe o regime de trabalho temporário ins
tituído pela Lei n2 6.019, de 3 de janeiro de 1974.

Ao Deputado SANDRO MABEL
Projeto de Lei n2 2.368/91 - do Sr. Alberto

Goldman - que dispõe sobre o trabalho temporário
nas empresas urbanas e rurais e dá outras providên
cias.

Sala da Comissão, 21 de março de 1996. - Ta
Ilta Veda de Almeida, Secretária.

Redistribuirão n2 5196

Em 27-3-96
Ao Deputado ALDO REBELO
Emenda do Senado ao Projeto de Lei n2 3.578

D/93 - que transforma e cria cargos no Quadro de
Pessoal do Conselho da Justiça Federal.

Ao Deputado DARCI COELHO
Projeto de Lei nQ 804-N95 - do Poder Executi

vo (MSG nQ 851/95) - que fixa a Gratificação de
Representação pelo exercício de função nos Gabi
netes dos Ministros Militares, e dá outras providên
cias.

Ao Deputado JOÃO COLAÇO
Projeto de Lei n2 976/95 - do Poder Executivo

(MSG n2 982/95) - que dispõe sobre a condução de
veículo oficial.

Ao Deputado LUIZ MOREIRA
Projeto de Lei nQ 4.894/95 - do Poder Executi

vo (MSG nQ 1.261/94) - que dispõe sobre a Ouvido
ria-Geral da República e dá outras providências.

Sala da Comissão, 27 de março de 1996. - Ta
Ilta Veda de Almeida, Secretária.

Redistribuição nll 6196

Em 27-3-96
Ao Deputado ALDO REBELO
Projeto de Lei nQ 2.335-N91 - do Sr. Jackson

Pereira - que dispõe sobre intermediação na venda
de concursos de prognósticos e credenciamento de
agentes lotéricos.

Ao Deputado ALMINO AFFONSO
Projeto de Lei n2 3.388-N92 - do Sr. Chico Vi

gilante - que dispõe sobre a eleição e a substituição
de diretores de sociedades de economia mista con
troladas pela União.

Ao Deputado BENEDITO GUIMARÃES
Projeto de Lei n2 113-N95 - 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 CARLOS ALBERTO
Projeto de Lei nQ 647195 - do Sr. Laprovita

Vieira - que dispõe sobre o controle da execução or
çamentária da União quanto à realização física do
programa de trabalho.

Ao Deputado CARLOS SANTANA
Projeto de Lei nQ 4.749/94 - da Sr' Jandira

Feghali - que altera a redação da Lei nQ 7.446, de
20 de dezembro de 1985, que fixa os valores de re
tribuição do Grupo-Arquivo, do Serviço Civil do Po
der Executivo, e dá outras providências.

Ao Deputado DOMINGOS LEONELLI
Projeto de Decreto Legislativo n2 65/95 - do Sr.

Hélio Bicudo - que determina a aplicação do art. 8ll

das Disposições Con'stitucionais Transitórias, da
Constituição Federal, em forma paritária nos servi
ços públicos federal, estadual e municipal e nos Mi
nistérios do Exército, da Marinha e Aeronáutica, re
lativamente aos critérios para contagem do tempo
de serviço ativo para efeitos de anistia.

Ao Deputado JAQUES WAGNER
Projeto de Lei n2 410/95 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que dispõe sobre utilização de terras pú
blicas pelas Prefeituras Municipais.

Ao Deputado JOSé PIMENTEL
Projeto de Lei nQ 1.128/91 - do Sr. Augusto

Carvalho - que dispõe sobre a centralização do pa
gamento do pessoal da administração federal em
bancos oficiais e a centralização dos negócios ban
cários das empresas do setor produtivo estatal no
Banco do Brasil S/A.

Projeto de Lei nl! 3.658/93 - do Sr. Vittorio Me
dioli - que dispõe sobre a participação das patroci
nadoras que especifica no custeio das entidades fe
chadas de previdência privada.

Ao Deputado JÚLIO REDECKER
Projeto de Lei nll 847/95 - do Sr. IIdemar Kus

sler que dispõe sobre a destinação dos produtos e
subprodutos florestais e dos equipamentos relacio
nados às infrações à legislação florestal apreendidos
pela fiscalização do Ibama e órgãos conveniados.

Ao Deputado LUCIANO ZICA
Projeto de Lei n2 1.160/95 - do Sr. Roberto

Pessõa - que estipula mandato para o titular do car
go de Secretário da Receita Federal.

Sala da Comissão, 27 de março de 1996. - Ta
IIta Veda de Almeida, Secretária.



MESA ---------------,

(Biênio 1995/96)

Presidente:
Luís EDUARDO - PFL-BA

12 VIce-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

2i Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPB-SP

12 secretário:
WILSON CAMPOS - PSDB-PE
2i secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG
3ll secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPB-DF
4ll secretário:
JOÃo HENRIQUE - PMDB-PI

Suplentes de secretário:
12 ROBSON TUMA- PSL-SP

22 VANESSA FELlPPE - PSDB-RJ

32 LUIZ PIAUHYLlNO - PSDB-PE

42 WILSON BRAGA - PDT-PB

Bloco (pMDB, FtSD, PSL, PSC, PMN)
LkIer: MICHEL TEMER

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECfIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

(PFLIPfB)

Lrder: INOC~NCIO OLIVEIRA

Bloco (PPBIPL)
Líder: ODELMO LEÃO

PSDB
Líder: JOSÉ ANíBAL

Inácio Arruda

Elton Rohnelt
Sandro Mabel

Sérgio carneiro
SnvioAbreu

Wolney Queiroz

Feu Rosa
salvador Zimbaidi

Zulaiê CObra
Nelson Otoch
Jorge Anders

Luiz carlos Hauly
Antônio Feijão

Roberto santos
Sebastião Madeira

Alexandre Cardoso

Marcelo Dada
Miguel Rosseto
Paulo Bernardo

Paulo Rocha
Pedro Wilson

Waidomiro FIOravante

PDT
Líder: MIRO TEIXEIRA

PSB
Líder: FERNANDO LYRA

PCdoB
Uder: SÉRGIO MIRANDA

PARÁGRAFO 42, ART. 92 RI

PPS
PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUIZ CARLOS SANTOS

Vlce-Líderes:
José Carlos sabóia (12 Vice)
Ubaldinho Júnior

VIce-L1deres:
A1mino Affonso
Benito Gama

Vlce-Uderes:
Aldo Rebelo
Aldo Arantes

Vlce-Líderes:
Giovanni Queiroz (1 2 Vice)
Edson Ezequiel
Eurípedes Miranda
Matheus Shmidt

PT
Líder: SANDRA STARLlNG

Vlce-Líderes:
Nilmário Miranda (1 2 Vice)
Chico Vigilante
Conceição Tavares
Domingos Dutra
Humberto Costa
Jaques Wagner
Luciano Zica

Vlce-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1 2 Vice)
Veda Crusius
Adroaldo Streck
Ayrton Xerez
Arthur Virgílio
Carlos Mosconi
Eduardo Mascarenhas
Elias Murad
Jayme santana
Antônio Aureliano

Marlsa Serrano
Pedro Novais

Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Simara Ellery
Ubaldo Corrêa
Rubens Cosac
Eliseu Padilha

Augusto Nardes
Carlos Camurça
Eraldo Trindade

Hugo Bihel
Jofran Frejat

Moacir Andrade
Ricardo Izar

Valdenor Guedes
Wagner salustiano

João Mendes
José Múcio Monteiro

Maluly Netto
Marllu Guimarães

Ney Lopes
Osório Adriano
Osvaldo Blolchi

Paes Landim
Paulo Bornhausen

Paulo Cordeiro
Paulo Lima

Rubem Medina
Theodorlco Ferraço

Vicente Cascione
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Vlce-Lrderes:
Geddel Vieira Lima (1 2 VICe)
EdinhoBez
Edinho Araújo
Elias Abrhão
Euler Ribeiro
Femando Diniz
José Luiz Clerot
Maria Bvira

Vice-Líderes:
Pedrinho Abrão (1 2 Vice)
José Carlos Aleluia
Abelardo Lupion
Al>érlco Cordeiro
Álvaro Gaudênclo Neto
AntOnio dos santos
Aracely de Paula
Benedito de Ura
carlos Alberto
César Bandeira
Efraim Morais
EliseuMoura
Heráclito Fortes
Hilário COimbra
Hugo Rodrigues da Cunha
José santana de Vasconcellos
Jair Soares

VIce-Lrd.-es:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
BasRio Villani
Edson Queiroz
Francisco Dornelles
Ibrahin Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Romel Anlzio
Roberto Balestra
Valdomiro Meger



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA Silvio Abreu
E pOLíTICA RURAL PSB

1 vaga

Presidente: Felix Mendonça (PTB)
12 VICe-Presidente: OdRio Balbinotti (PTB)
22 VICe-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
32 Vice·Presidente: Tetê Bezerra (PMDB)

Titulares Suplentes

Beto Lélis

Gervásio Oliveira (PSB)

PCdoB

PPS

Ubaldino Júnior

Aldo Arantes

Bloco (PFLlPTB) Augusto Carvalho SérgIo Arouca

B~(PMD~SD~UPSC)

Adelson Salvador Darcfsio Perondi
André Puccinelli OUso Sperafico
Armando Costa Wilson Branco
Laire Rosado 7 vaga (s)
Mauri Sérgio
Roberto Paulino
SUas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Felix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Femandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelli
Roberto Pessoa
Ronivon santiago

PMN

1 vaga

Ayres da Cunha
Bonifácio de Andrada

César Bandeira
Heráclito Fortes

José Rocha
Leur Lomanto

Luciano Pizzatto
Maurfclo Najar
Mauro Fecury
Medonça Filho
OdRio Balbinotti

Phllemon Rodrigues
Vilmar Rocha

Aloysio Nunes
AntOnio Brasil

Henrique Eduardo Alves
João Almeida
Laire Rosado

Marquinho Chedid
NanSouza

Ubaldo Corrêa
Zalre Rezende

1 vaga (s)

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PMD~SD~UPSC)

Bosco França (PMN)
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Edinho Araújo
Geddel Vieira Lima
Hélio Rosas
Marcelo Barbieri
Pedro lrujo
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Bloco (PFUPTB)

Affonso camargo
Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
carlos Alberto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Ney Lopes
Paulo Bomhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

Ivo Mainardi (PMDB)

sacretárioa: Moizés Lobo da Cunha
Local: 41 e 51 - 9h - Plenário 114-81. das LId.
Telefones: 697816979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Apolinário (PMDB)
32 Vice-Presidente: Wagner salustiano (PPB)

Titulares Suplentes

Amon Bezerra
Carlos Mosconi

Sylvio Lopes
5 vaga (s)

Enivaldo Ribeiro
Eujáclo Simões

Fetter Júnior
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Janene

Valdomiro Meger
1 vaga

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno

Benedito de Ura
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

José Múclo Monteiro
Lael Varella

Maria Valadão
Osvaldo Coelho

saulo Queiroz
Vilson santini

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezfdio Pinheiro
Koyu lha
Nárcio Rodrigues
OdRio Balbinotti
OIávio Rocha
1 vaga

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
SlIvemani santos
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Waldomiro Fioravante

Carlos cardinal
Luiz Durão '

PT

PDT

Femando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

Airton Dipp
Giovanni Queiroz

Coraucl Sobrinho
Edson Queiroz
Aávio Derzi
José Janene
Laprovita Vieira
Paudemey Avelino
Roberto campos
Wagner salustiano
Welinton Fagundes

Cunha Bueno
Gerson Peres

Renato Johnsson
salatiel carvalho
Siivemani santos

VadãoGomes
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce

1 vaga



PCdoB

Inácio Arruda Jandira Feghali

Secretária: Maria Ivone do Espfrlto santo
Local: quarta-feira -1 Oh - Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: A1oyiso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Celso Russomanno
Edson Silva

Franco Montoro
IIdemar Kussier

José Carlos Lacerda
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vanessa FeJippe

1 vaga

Severiano Alves
Srlvio Abreu

Wolney Queiroz

Roberto Valadão
Rubens Cosac

2 vagas

Nilson Gibson

Domingos Dutra
José Fortunati

Nilmário Miranda
Paulo Delgado

Sandra Starling

Álvaro Valle
Augusto Farias

Carlos Camurça
Jair Bolsonaro

Jorge Wilson
José Egydio

Lufs Barbosa
Talvane Albuquerque

Welinton Fagundes
1 vaga

Aldo Arantes

PCdoB

Alexandre Cardoso

PDT

PSB

Coriolano sales
Ênio Bacci
Matheus Schmidt

PSDB

Aroldo Cedraz
Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Maria Valadão
Raimundo Santos

Bloco (PPBIPL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
Alzíra Ewerton
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Siqueira
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

PT

José Genofno
Luiz Mainardi
Marcelo Déda
Milton Mendes
Milton Temer

A1mino Affonso
Danilo de Castro
Edson Soares
Marconi Perillo
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda
Welson Gasparini
Zulaiê Cobra

José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Robson Tuma
Udson Bandeira

Secretário: Sérgio sampaio Contreiras de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira-10h - Plenário, sala 1.
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Gilney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
José Coimbra

Osmir Lima

Alberico Filho
Barbosa Neto
Elias Abrahão

Fernando Diniz
Luiz Carlos Santos

Pedro Novais

AntOnio dos santos
Benedito de Ura
Bonifácio de Andrada
Ciro Nogueira
Jairo Carneiro
NelsonTrad
Paes Landim
Raul Belém
Régis de Oliveira
Roberto Magalhães
Roland Lavigne
VICente Cascione
Vilmar Rocha

Átila Lins
Cláudio Cajado

Eliseu Moura
Jair Soares

Jairo Azi
Júlio César

Magno Bacelar
Maluly Netto

Moisés Upnik
Raimundo Santos

Ricardo Barros
Rodrigues Palma

Theodorico Ferraço

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Aloysio Nunes Ferreira
AryKara
De Velasco
Gilvan Freire
lvandro Cunha Lima
João Natal

PSDB

Antonio Carlos Pannunzío Adroaldo Streck
Domingos Leonelli Arthur VirgDio
Itamar Serpa Márcia Marinho
José de Abreu Marconi Perillo
Luiz Piauhylino Nicias Ribeiro
Roberto Rocha Roberto Franca
Roberto santos Ubiratan Aguiar
Salvador Zimbaldi 2 vaga (s)
Vic Pires Franco (PFL)

PT

Jaques Wagner Esther Grossi
Jorge Wilson (PPB) Ivan Valente
Pinheiro Landim (PMDB) José Genofno
Ricardo Izar (PPB) Tilden Santiago
Sandra Starling 1 vaga

PDT

Eurfpedes Miranda Cidinha Campos
Leonel Pavan Fernando Lopes
Wolney Queiroz Serafim Venzon

PSB

Sérgio Guerra João Colaço



1 vaga (s)

Suplen1eS

Luciano Zica
Paulo Delgado

Sérgio carneiro

Celso Russomanno
Firmo de castro

Luiz carlos Hauly
Márcio Fortes

Enivaldo Ribeiro
Júlio Redeck:er

Roberto Jefferson (PTB)

PT

PDT

PSB

PSDB

Antônio Feijão
Elias Murad
José AnlbaI
Rommel Feij6

Márcia Cibilis Viana

José Fortunati
José Genofno

Jair Bolsonaro
MaurIcio campos
VaIdenor Guedes

1 vaga

sarney Filho

Euler Ribeiro
Marcos Lima
Valdir Colatto

2 vaga (s)

Ana Júlia
José Machado

PCdoB

Haroldo Lima Aldo Rebelo

Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
Local: quarta-feira - 9h - Plenário sala 19

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Serafim Venzon Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
12 VICe-Presidente: Airton Dipp (PDT)
22 VICe-Presidente: João Leão (PSDB)

Gervásio Oliveira 32 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)

Titulares

Aécio Neves
Narcio Rodrigues

Zulaiê Cobra
1 vaga

Alceste Almeida
Alcione Athayde

Pedro Wilson (PT)
Valdemar Costa Neto

Valdorniro Meger

PV

PT

PDT

PSB

PSDB

Vilson santini

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Bloco (PPBIPL)

Raquel Capiberibe

Sérgio Carneiro

Expedito Júnior
Socorro Gomes (PC do B)
Tilden santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wibberto Tartuce

Celso Russomanno
Jorge Anders
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Albérico Filho
Chicão Brfgido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
Wilson Branco

GilneyViana
Ivan Valente

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Fernando Gabeira 1 vaga

Secretário: Aurenihon Araruna de Almeida
Local: quarta-feira-10h - sala 3 Anexo 11, Plenário 13.
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)

Titulares Supkintes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

carlos Nelson
Homero Oguido

JoséAldemi
Marcelo Teixeira

1 vagas

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

1 vaga

AntOnio carlos Pannunzio
Ceci Cunha

L90nidas Crlstino
Mário Negromonte

Alcides Modesto

PT

Bloco (PFLlPTB)

Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murllo Pinheiro
Rogério Silva

PSDB

Edison Andrino
Henrique Eduardo Alves
Nan Souza
Simara EJlery
Wilson Cignachi

João Leão
Pedro Henry (PDT)
Roberto Franca
Zé Gerardo

Bloco (PPBIPL)

João Paulo

carlos Airton
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
2 vaga (s)

Anivaldo Vale
Augusto Nardes

Elton Rohnelt
Ivo Mainardi
José Priante

Pinheiro Landim
1 vaga

Abelardo Lupion
carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Bloco (PPBIPL)

Átila Lins
Luciano Pjzzatto
Moisés Lipnik
Rogério Silva
Vilmar Rocha
Werner Wanderer

Davi Alves Silva
Francisco Rodrigues

AryKara
João Thorné Mestrinho
José Pinotti
Marquinho Chedid
Noel de Oliveira



José AugustoNedson Micheleti

Fernando Zuppo

Fernando Gomes (PTB)

PDT

PCdoB

SIP

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Edson Ezequiel Presidente: José Priante (PMDB)
12 VICe-Presidente: Eiton Rohnelt (PSC)
22 VICe-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)

1 vaga 32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Nelson Marchezan 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: terça-feira. quarta-feira e quinta-feira-10h - Plenário 17.
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DNREITOS HUMANOS

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Antonio do Valle Anibal Gomes
Dilso Speratico Max Rosenmann
Eiton Rohnelt Nair Xavier Lobo
José Priante Sandro Mabel
Orcino Gonçalves 2 vagas (s)
Paulo Ritzel

Presidente: Hélio Bicudo (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
22 Vice-Presidente: Fernando L.opes (PDT)

Titulares

Bloco (PFUPTB)

José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Marilu Guimarães
Paulo Bornhausen
VilrnarRocha
1 vaga

Suplentes

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

Vicente Cascione

João Mendes
José Múcio Monteiro
Lima Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina

Bloco (PFUPTB)

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
Felix Mendonça

Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Martins

Roberto Pessoa
Waldomiro Fioravante

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBIPSD/PSLlPSC)

De Velasco
Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Roberto Valadão
1 Vaga

Bloco (PPBIPL)

Agnaldo Timóteo
Anivaldo Vale
3 vaga (s)

Gilvan Freire
4 vaga (s)

Francisco Silva
Jair Siqueira

Mauricio Campos
2 vaga (s)

Cunha Uma
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatti
João Ribeiro
Renato Johnsson

Antonio Balhmann
Luiz carlos Hauly
Luiz Fernando
Salomão Cruz
Vittorio Medioli

PSDB

Ari Magalhães
Fetter Júnior

Francisco Dornelles
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl
Laprovita Vieira

Antonio Aureliano
Antonio Kandir

Koyu lha
Nelson Otoch
Veda Crusius

PSDB PT

FlavioArns
Nilrnário Miranda (PT)
Sebastião Madeira
Tuga Angerarni

4 vaga (s) João Fassarella
José Machado
Severino Cavalcanti (PPB)

Celso Daniel
Luiz Mainardi

Maria da Conceição Tavares

PDT

IPT Edson Ezequiel Fernando Zuppo

Socorro Gomes

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8 - Anexo"
Telefone: 318-6887

PSB

PCdoB

Gonzaga Patriota

1 vaga

Ricardo Heráclio

Júlio Redecker

Secretário (a): Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: quarta-feira -1011 - Plenário 112 - BI. das Lid.
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
22 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
32 Vice-Presidente:

1 vaga

Fernando Lyra

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Eurfpedes Miranda

PDT

PSB

pedoB

Ubaldino Junior

Fernando Lopes

Helio Bicudo
Pedro Wilson



Titulares Suplentes 1 vaga 1 vaga

AntOnio Jorge
Eujácio Simões

6 vaga (s)

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)
Carlos Apolinárlo

Hélio Rosas
Ubaldo Corrêa

6 vaga (s)

Eraldo Trindade
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Corrêa
Valdemar Costa Neto
1 vaga

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Anrbal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Freire Júnior
João Almeida
Luiz carlos Santos
Michel Temer
Ubaldo Correa
Zé Gomes da Rocha

Agnaldo Timóteo
Cleonâncio Fonseca

Expedito Júnior
José Linhares

Luiz Buaiz

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFUPTB)

Fernando Gonçalves
Jairo Carneiro

José Jorge
Paes Landim

Ronivon Santiago
Vic Pires Franco

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Eliseu Padilha
Emerson Olavo Pires

Rita camata
Zé Gomes da Rocha

1 vaga

Álvaro Valle
Dolores Nunes
Eurico Miranda
Mário de Oliveira
Moacyr Andrade

Elias AbraMo
Maria Elvira
Marlsa Serrano
Marquinho Chedid
Mauricio Requião

Cláudio Chaves
Costa Ferreira
Marllu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Lima

Alexandre santos
RávioArns
Ubiratan Aguiar
1 vaga

Eslher Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson

8everlano Alves

PSDB

PT

PDT

Luciano Castro
Osmânio Pereira

Roberto santos
1 vaga

João Fassarella
Maria Laura

Teima de Souza

Luiz Durão

Arnaldo Madeira
Arnon Bezerra
Arthur Virgmo
Ayrton Xerez
candinho Matos
Edson Silva
Jayme santana

PT

Ana Júlia
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilmárlo Miranda

Adelson Ribeiro
Alexandre santos

Cipriano Correia
Luiz Fernando
Paulo Mourão

2 vaga (s)

Augusto carvalho
Chico Vigilante

Miguel Rossetto
Paulo Bernardo

PSB PDT

1 vaga

José Maurfcio
1 vaga

Beto Lélis

Adauto Pereira
Efraim Morais

Hugo Lagranha
João Mellão Neto

Bloco (PFUPTB)

PCdoB

PSB

Giovani Queiroz
1 vaga

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carlos Vieira
Manoel castro

José Carlos saboia

Haroldo Lima

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: quinta-feira -1 Oh - Plenário 9. sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente: Francisco Dornelles (PPB)
22 Vice-Presidente: Augusto VIVeiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

1 vaga

Antonio dos santos
Antonio Geraldo

carlos Magno
João Iensen

JoséTude
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Ursicino Queiroz

Alexandre Ceranto
Álvaro Gaudêncio Neto
Betinho Rosado
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Jaime Martins
José Carlos Coutinho
Maurfcio Najar
Rodrigues Palma
Werner Wanderer

Bloco (PFUPTB)

Ricardo Gomyde

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira -1 Oh
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE RSCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

Titulares Suplentes



Alberto Silva
EdinhoBez

3 vaga (s)

Alceste Almeida
Augustinho Freitas

Edson Queiroz
Mauricio Campos
Roberto Campos

Nelson Marquezelli
Paulo Bornhausen
Werner Wanderer

Zila Bezerra

Carios Camurca
Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
Salatiel Carvalho

Marcos Lima
Oscar Goldoni
Paulo Titan
Rivaldo Macari
Sérgio Miranda (PCdoB)

Bloco (PPBIPL)

José Santana de Vasconcelos
Moisés Lipnik
Osmir Lima
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

José Coimbra
Lima Netto

Mauro Lopes
Roberto Magalhães

Rogério Silva
Wilson Cunha

Bloco (PPBIPL)

Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
Saulo Clueiroz
Sérgio Naya
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Antônio do Valle
Germano Rigotto

Paulo Rltzel
Pinheiro Landin

4 vagas

Edinho Bez
Eliseu Padilha
Gonzaga Mota

. Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Ari Magalhães
BasRio Villani
Delfim Netto
Eujácio Simões
Fetter Júnior
Francisco Dornelles
VadãoGomes

Anivaldo Vale
Flávio Derzi

Francisco Horta
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Nelson Meurer

Talvane Albuquerque

PSDB

Adroaldo Streck
Antônio Feijão
José Chaves
Sylvio Lopes

PT

Edson Soares
Paulo Feij6

Salomão Cruz
Vlttorio Meddioli

1 vaga

Airton Dipp

Adão Pretto
José Borba (PTB)

Milton Mendes

PDT

José Maurfcio

PSB

Chico Ferramenta
Fernando Ferro
Luciano Zica

Bloco (PFLlPTB)

Antônio Ueno Aroldo Cedraz
Aracely de Paula Benito Gama
Átila Lins Nelson Trad
Leur Lomanto Paulo Gouvêa
Sarney Filho Régis de Oliveira
Theodorico Ferraço Roberto Fontes

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Genésio Bernardino Edison Andrino
Luiz Henrique Moreira Franco
Nair Xavier Lobo Robson Tuma
Paes de Andrade 2 vaga (s)
Ushitaro Kamia

1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 Vice-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

Titulares Suplentes

1 vaga

Suplentes

Coriolano Sales
Enio Bacci

Sérgio Guerra

Luiz Gushiken
Marcelo Déda
Milton Temer

Nedson Micheleti

Amaldo Madeira
Ayrton Xerez

Jorge Anderes
Luiz carios Hauly

Vicente Arruda
1 vaga

Celso Daniel
José Fortunati
Maria da Conceição Tavares
Paulo Bernardo

PDT

Fernando Lopes
1 vaga

PSB

PCdoB
João Colaço

PT

Antônio Kandir
Fernando Torres
Firmo de Castro
Márcio Fortes
Paulo Mourão
Veda Crusius

PSDB

Aldo Rebelo

secretária: Maria Linda Magalhães
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 5
Telefones: 318-696016989/6955

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Romal Anizio (PPB)
12 Vice-Presidente: Carios camurça (PPB)
22 Vice-Presidente: Paulo Trtan (PMDB)
32 Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

Bloco (PFLlPTB) Bloco (PPBIPL)

Efraim Morais
Eliseu Resende

Abelardo Lupion
Murilo Pinheiro

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti

Adylson Motta
Cunha Lima



José Teles
Mário Cavallazzi
Robério Araujo

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz NonO

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

PSDB

PT

Jofran Frejat
severino Cavalcanti
Wagner Salustiano

Itamar Serpa
Jayme santana

Pimentel Gomes
1 vaga

Femando Gabeira (PV)
Marta SUplicy

José Unhares
Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Rommel Feij6
Sebastião Madeira

PSDB

Pedro Corrêa
Robério Araujo

2 vaga (s)

B.Sá
Elias Murad

Ezldio Pinheiro
Feu Rosa

Jovair Arantes
3 vaga (s)

PDT
PT

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

Secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: terça-feira, quarta-feira e Quinta-feira -1Oh - Plenário 8aJa 2
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 VICe-Presidente: Osmânio Pereira (PSQB)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Wilson Braga
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli

Paulo Paim

Raquel Capiberibe

PDT

PSB

Cidinha Campos
Serafirn Venzon

João Melão Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Undberg Farias
Mendonça Filho
Wilson Cunha
ZUa Bezerra

Nilson Gibson

Carlos Alberto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

José Pimentel (pn Alberto Goldman
Noel de Oliveira Paulo Ritzer
Olavo Calheiros 3 vaga (s)
sandro Mabel
zaire Rezende

Humberto Costa
José Augusto
Marta SUplicy
Taga Angerami (PSDB)

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretário (a): Mlriam Maria Bragança santos
Local: quarta-feira -1 Oh - Plenário sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHq, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBUCO

Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
12 Vice-Presidente: lidemar Kussler (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelll Jair Meneguelli (PT)
32 VICe-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PfLIPTB)

Carlos Cardinal
LeonelPavan

Adelson salvador
Armando Costa
Chicão Brlgido

Genésio Bernardino
Laire Rosado

Olavo Calheiros
3 vaga (s)

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Alexandre Ceranto

Antonio Joaquim Araujo
Augusto VIVeiros
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
DuRio Pisaneschi

Laura Carneiro
Marilu Guimarães

RoIand Lavigne
1 vaga

PSB

Bloco (PPBIPL)

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Tude
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando AbRio
Darclsio Perondi
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José A1demir
José Pinotti
Lfdia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe

Miro Teixeira
Renan Kurtz

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat

Dolores Nunes
José Egydio

Mareio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (pn

Bloco (PPBlPL)

Ary Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães



PPS

Sérgio Arouca 1 vaga

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: terça-feira. quarla-feira e quinta-feira-1Oh - Plenário sala 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Newton Cardoso (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Miguel Rossatto (PT) Darci Coelho
Valdomiro Meger Julio Redecker

PSDB

B.Sá A1mino Affonso
IIdemar Kussler Antônio Carlos Pannunzlo
Luciano Castro Domingos Leonelli
Nelson Otoch Olavio Rocha

PT

Jair Meneguelli Carlos Santana
Paulo Paim Jaques Wagner
Paulo Rocha Luciano Zica

PDT

Wilson Braga Renan Kurtz

IPSB

Fernando Lyra João Colaço

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Suplentes

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Dumo Pisaneschi
Jairo Azi
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues
Ricardo Barros

Betinho Rosado
Corauci Sobrinho

Eliseu Resende
Hilário Coimbra

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

João Mendes
José santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Rubem Medina

1 vaga

Antônio Jorge Fasto Martello
Benedito Guimarães Felipe Mendes
Davi Alves Silva Jorge Wilson
Francisco Silva Nilton Baiano
Luis Barbosa 2 vaga (s)
Marcelo Teixeira (PMDB)

PSDB

Hugo Lagranha (PTB) Candinho Mattos
José Carlos Lacerda Fernando Torres
Jovair Arantes João Leão
Leônidas Cristino José Chaves
Mário Negromonte Márcio Fortes
Paulo Feijó Pedro Henry (PDT)
Simão Sessim Zé Gerardo

PT

Carlos Santana Chico Vigilante
João Coser GilneyViana
Teima de Souza Hélio Bicudo
1 vaga João Paulo

PDT

Antonio Geraldo (PFL) Edson Ezequiel
Vicente André Gomes Matheus Schmidt

PSB

Pedro Valadares Alexandre Cardoso

PCdoB

Antônio Brasil (PMDB) Socorro Gomes

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL

Proposição: REQ-2195 Prazo: 26-5-95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde
22 Vice-Presidente: Vicente André Gomes
32 Vice-Presidente: Padre Roque
Relator: Eurico Miranda

Titulares

Bloco (PMDEWSDIPSUPSC)

Alberto Goldman Anfbal Gomes
Alberto Silva Nestor Duarte
Barbosa Neto Noel de Oliveira
Carlos Nelson Paulo Trtan
João Thome Mestrinho 5 vaga (s)
Moreira Franco
Newton Cardoso
Oscar Andrade
Rubens Cosac

Bloco (PPBIPL)

4 vagas

3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer
1 vaga

PFUPTB

PMDB

PPB

PSDB

4 vagas

3 vagas

Cunha Bueno
Marcos Medrado

Wagner salustiano
1 vaga

Agnaldo TImóteo
Alceste Almeida

Basilio Villani
Eurico Miranda

Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Jovair Arantes
Salvador Zimbaldi



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA INVESTIGAR A OCORRÊNCIA DE

POSSíVEIS IRREGULARIDADES NA
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Proposição: REQ-3J95 Autor: Paulo Mourio

Presidente: Barbosa Neto
12 VICe-Presidente: José Pinotli
22 Vice-Presidente: Jovair Arantes
32 VICe-Presidente: Moacyr Andrade
Relator: Ayres da Cunha

Titulares Suplentes

PFLJPTB

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇ,AO DO CÓDIGO EI.:..EITo
RAL E MODIRCAÇO~S NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTlDARIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A,!-TERAÇÕES NA
CONSTlTUIÇAO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme santana (PSDB)
32 VICe-Presidente: A1zira Ewerton (PPB)
Relator: João Almeida (PMDB)

PPB

Moacyr Andrade Basnlo Villan!
salatiel carvalho Célia Mendes
Waldir Dias Jofran Frejat

PSDB
Elias Murad Rommel Feij6
Jovair Arantes Tuga Angeraml

PT
Ariindo Chinaglia Eduardo Jorge
José Augusto Humberto COsta

PDT

Serafim Venzon . Itamar Serpa

PLlPSDlPSC

Pedro canedo José Egydio

PSBlPMN

Alexandre cardoso 1 vaga

Secretário: carmen Guimarães Amaral
Local: Serviço de CPI - Anexo 11 - Sala 139-B
Telefone: 318-7054

PT

Carlos santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

PDT

Vicente André Gomes Severiano Alves

PLlPSDlPSC

Marquinho Chedid Roland Lavigne

PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI- sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR

REGULARIDADES NAS ENTIDADES
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Proposição: REQ-1J95 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Titulares Suplentes

PFLJPTB
Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Neto Fernando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMDB
Freire Júnior Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Uma Noel de Oliveira
Jorge Wilson zaire Rezende

PPB
Arnaldo Faria de Sá Anivaldo Vale
José Linhares Célia Mendes
Simão Sessim Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSDB
Luiz Piauhylino Ceci Cunha
Feu Rosa Jorge Anders

PT

José Pimentel Femando Ferro
Paulo Bemardo Luiz Gushiken

PDT

Cidinha campos Vicente André Gomes

PLlPSDlPSC

Pedro canedo Luiz Buaiz

PSBlPMN
Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI- sala 139
Telefone: 318·7055

Ayres da Cunha
Fernando Gonçalves
Jaime Martins
José Rocha

Anlbal Gomes
Barbosa Neto
José Pinotli

PMDB

Amido cedraz
Dullio Pisaneschi

Pedro COrrêa
Urslcino Queiroz

Chicão Brfgldo
Jorge Tadeu Mudalen

saraiva Felipe



Titulares

Bloco (PFLIPTB)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente cascione

PMDB

Suplentes

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Titulares

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio cajado
Paulo Uma
Vilson Santini

Suplentes

PFUPTB
Adauto PereIra

Antonio Joaquim Araújo
Hilário Coimbra

João Iensen
Mauro Fecury

2 vaga

PMDB

PDT

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Corrêa

PPB
A1zira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anfzio

PSDB
Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PT

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starllng

Coriolano Sales
Matheus 8chmidt

Barbosa Neto
Chicão Brfgido
Marisa Serrano

Maurfcio Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares
Osvaldo Reis
Ricardo Izar

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feij6
Zé Gerardo

José Geno/no
Padre Roque

Waldomlro Fioravante

Ênio Bacci
Eurfpedes Miranda

Candinho Mattos (PSDB)
Homero Oguldo
Maria Elvira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro
1 vaga

Agnaldo llm6teo
Efraim Morais (PFL)
Eurico Miranda
Ricardo Izar
Silvemani Santos

Arthur Vlrgmo Neto
Jovalr Arantes
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Carlos Santana
João Fassarella
José Fortunati

Fernando Lopes
Matheus Schmidt

Anfbal Gomes
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)

José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cignachi

PPB
Gerson Peres

José carlos Lacerda (PSDB)
Marcos Medrado

Nelson Meurer
Wagner Salustiano

PSDB
Alexandre Santos

Domingos Leonelli

2 vagas

PT
Hélio Bicudo

José Augusto
Pedro Wilson

PDT
Ênio Bacci

Wolney Queiroz

Bloco (PSBIPMN) Bloco (PLlPSDIPSC)

Bloco {PLlPSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067170661"1052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER

SOBRE TODAS AS PROPOSiÇÕES, EM
TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS

JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS
CASSINOS NO BRASIL

Presidente: Homero Oguldo (PMDB)
12 Vice-Presidente: SUas Brasileiro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

PCdoB
Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11 - Salas 124-Al152-A- Ala Nova
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTlTUIÇÃO,NIl 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEe-0175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Uma
22 Vice-Presidente: AntOnio Kandir
32 Vice-Presidente: João Plzzolatti
Relator: Mussa Dames

1 vaga Marquinho ChedidFernando Lyra

Aldo Arantes

PCdoB
Haroldo Uma Nilson Gibson

Bloco (PSBIPMN)
Pedro canedo

Gonzaga Patriota



Titulares Suplentes 32 VICe-Presidente: Vago

Benito Gama Betinho Rosado Relator: Benito Gama

Elisau Resande Francisco Diógenes Tltular.s Suplentes
Félix Mendonça João Mendes PFUPTB
Mussa Demes Júlio César
Paulo Cordeiro Luiz Braga Benito Gama Alexandre Ceranto
Paulo Uma Osmir Lima Félix Mendonça Augusto VIVeiros
Rubem Medina Osório Adriano VilmarRocha Efraim Morais

PMDB Ney Lopes José Coimbra

Alberto GoIdman AntOnio Brasil Paes Landim Moisés Upnik

Cássio Cunha Lima Edinho Bez Saulo Queiroz Osório Adriano

José Luiz Clerot Hélio Rosas Theodorico Ferraço Roberto Pessoa

José Priante UdiaQuinan
Jurandyr Paixão Rubens Cosac PMDB
1 vaga Ubaldo Correa Edinho Bez AntOnio do Valle

PPB Gonzaga Mota Marcos Lima
Francisco Dornelles Enivaldo Ribeiro Jurandyr Paixão Paulo Ritzel
João Pizzolatti Felipe Mendes Silas Brasileiro 3 vagas
Laprovita Vieira Fetter Júnior Udson Bandeira
Renato Johnsson Flávio Derzi 1 vaga
Pauderney Avalino VadãoGomes

PSDB PPB
Anivaldo Vale Cunha Bueno

AntOnio Kandir Fernando Torres Basnio Villani Laprovlta Vieira
Firmo de Castro Mário Fortes Francisco Dornelles Luciano Castro
Luiz Carios Hauly Roberto Brant José Janene Márcio Reinaldo Moreira
Veda Crusius SiMoTorres Valdomiro Meger Roberto campos

PT

Celso Daniel José Fritsch
PSDB

Conceição Tavares José Machado AntOnio Kandir AntOnio Feijão

José Fortunati Paulo Bernardo Ayrton Xerez Fernando Torres
Firmo de Castro Márcio Fortes

PDT Luiz Carios Hauly Marconi Perillo

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Fernando Zuppo PT

PLlPSDlPSC José Fortunati Ana Júiia

Francisco Horta Eujácio Simões
José Pimentel Conceição Tavares
Nedson Micheleti Paulo Bernardo

PSBlPMN

Sérgio Guerra Ubaldino Júnior PDT

PCdoB Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana

Haroldo Lima Sérgio Miranda
Fernando Lopes 1 vaga

Secretária: Mariene Nasslf PLlPSDlPSC
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- Sala 131C/135C-A1aNova
Telefones: 318-7067"06617052 Francisco Horta Eujácio Simões

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE PSBlPMN

LEI, EM TRÂMITE NE~TA CASA, Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

QUE VERSAM SOBRE MATERIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, PCdoB

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSmUlçÃO FEDERAL Ségio Miranda Aldo Rebelo

Presidente: Gonzaga Mata (PMDB)
Secretário: SOvio Sousa da Silva12 VICe-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

22 Vice-Presidente: AntOnio Kandir (PFL)
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11 - 8aJa 120-B - Ala Nova
Telefone: 318-7052



PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretário: Rejane S. Marques
Local: servo de Com. Esp.-Anexo 11 salas 131-e1135-C-A1a Nova
Telefones: 318-706117065n052

COMISSÃO ESPECIAL

PARA DAR PARECEER AO PROJETO DE LEI
Nll 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,

QUE DISPÕEM SOBRE A pOLíTICA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS

COMISSj~O ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI Nll 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDAT~~PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO IDAS EMPRES~S QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL nll 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
22 Vice-Presidente: Régis de Oliveira
32 Vice·Presidente: Jarbas Urna (PPR)

Titulares Suplentes

PfLIPTB

Augusto VIVeiros Benito Gama
José Múclo Monteiro Hugo Rodrigues da Cunha
Osvaldo Biolchi José Jorge
Raul Belém Luiz Barbosa

PMDB

Dilso Sperafico Fernando Diniz
Jorge Tadeu Mudalen Gllvan Freire
José Luiz Clerot Oscar Goldoni

PPB

Ibrahim Abi-Ackel Adhemar de Barros Filho
Jarbas Uma Adylson Motta
Valdomlro Meger Raimundo santos
1 vaga 1 vaga

IPSDB

Danilo de Castro Herculano Anghinetti
Jovair Arantes Nelson Otoch

PT

Milton Mendes Miguel Rossetto
sandra Starilng Waldomiro Fioravante

PDT

Eurfpedes Miranda Fernando Lopes

PUPSDlPSC

De Velasco Francisco Rodrigues PCdoB

Lindberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-saias 131-CI135-e - Ala Nova
Telefones:318-7065n06617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS fEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)

2 vagas

José Egydio

Suplentes

André Puccinelli
Luiz Fernando
Niclas Ribeiro

3 vagas

Arlindo Chinaglia
GilneyViana

Humberto Costa

Carlos Airton
Carlos Camurça

Felipe Mendes
Rogério Silva

Valdomiro Meger

Raquel capiberibe

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Lira
Betinho Rosado'
Eliseu Resende

João Iensen
Philemom Rodrigues

B.Sá
Eduardo Mascarenhas

Jovair Arantes
1 Vaga

32 Vice-Presidente: Alexandre Ceranto
Relator: Ursicino Queiroz

Titulares

PFLlPTB

Alexandre Ceranto
Fernando Gonçalves
Jaime Martins
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Ursicino Queiroz

PMDB

Chicão Brrgido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Larre Rosado
Remi Trinta
Wagner Rossi

PPB

Antonio Jorge
Laura Carneiro
Maria Valadão
Valdenor Guedes
Wagner salustiano

PSDB

Elias Murad
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

PT

Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta Suplicy

PDT

Antônio Joaquim
Eurrpedes Miranda

PUPSDIPSC

Rolam! Lavigne

PSDIPMN

Fernando Gabeira (PV)

Autor: Senado FederalProposlçio: PL nll 4.591194

Presidente: Larre Rosado
12 Vice-Presidente: Elias Murad
22 Vice-Presidente: Remi Trinta



32 Vice·Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares SupJen1es

PFUPTB

Suplen1es

Marcos Medrado
Paulo Bauer

Roberto Balestra

Carlos Alberto
Couraci Sobrinho

Roberto Pessoa
Vilson santlni

Albérico Filho
Hermes Parcianello

Maria EMra

PPB

Célia Mendes (PFL) Cleonâncio Fonseca
Francisco Silva Francisco Dornelles
José Rezende Jair Siqueira

PSDB

José Anfbal AntOnio Balhmann
Márcio Fortes Roberto Brant

PT

Maria da Conceição Tavares Carlos santana
Miguel Rossatto Jair Meneguelli

PDT

Miro Teixeira Fernando Zuppo

Bloco (PSBJPMN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

PPB

PFLlPTB

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
João Mendes
Ricardo Barros

Presidente: sandro Mabel
12 VICe·Presidente: José Aldemir
22 VICe·Presidente: Nelson Otoch
32 Vice·Presidente: AntOnio Jorge
Relator: Ricardo Barros

Titulares

PMDB

Bloco (PLlPSDIPSC)

Ronivon santiago (PFL) Pedro Canedo

secretaria: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- salas 131·Cl135/C - Ala
Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTlTUIÇ,ÃO 9-A, ~E 1995,

QUE -ACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO
ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL". (IN

CENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEC-9195 Autor: Ricardo Heráclio
e Outros

José Aldemir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Antonio Jorge
Eurico Miranda
Marconi Perillo

Suplen1es

Alcides Modesto
José Pimentel

Luiz Durão

Elton Rohnelt

Marconi Perillo
Moacyr Andrade

2 vagas

Freire Júnior
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Fernando Gomes
Luiz Braga

AntOnio Aureliano
Robério Araújo

PT

PPB

PDT

PSDB

PMDB

PLlPSDlPSC

PMDB

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Augusto Farias

André Pucclnelli
Cássio Cunha Lima
Nicias Ribeiro

Amon Bezerra
João Leão

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

Ivan Valente
Domingos Dutra

PSBlPMN

Beta LéUs Bosta França

Secretária: Ana Clara serejo
Local: servo Com. Esp. ·1WJ}flJ 11·sem 131-o'135-C-Pav. &Jp.
Telefones: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANAUSAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice·Presidente: sandro Mabel (PMDB)
22 Vice·Presidente: Miguel Rossatto (PT)
32 VICe-Presidente: Célia Mendes
Relator: Carlos Alberto (PFL)

Titulares

Sflvio Abreu

José Rocha
JoséTude
Júlio César
Roberto Pessoa

Benito Gama
Carlos Alberto
José Tude
Manoel Castro

Albérico Filho
Eliseu Pad/lha

Mauri Sérgio
2 vagas

PSDB

Alexandre santos Ceci Cunha



Nelson Otoch

Fernando Ferro
José Pimentel

LeonelPavan

Eujáclo Simões

PT

PDT

PLlPSDIPSC

Sylvio Lopes

João Coser
Milton Mendes

José Maurfcio

1 vaga

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Cidinha Campos
Silvio Abreu

PT

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

PDT

Magno Bacelar (s/P)
Renan Kurtz

BLOCO PLlPSDIPSC
PSI3IPMN

Ubaldino Júnior Ushltaro Kamia

secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11- Salas 131-C/135-C-Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTlNADA,.A, NO PRAZO DE 40 (QUAf\ENTA)
SESSOES, PROfERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUIÇ~O NlI
155-A, DE 1~3, QUE "ALTERA A REDAÇAO DO

PARAGRAFO 111 DO ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERALli

(IMUNIDADE I~ARLAMENTAR)

Proposlçio: PEC-0155J93 Autora: Cldlnha Carnpos

Presidente: Vicente Casclone
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: lbrahim Abi-Ackel

Titulares Suplentes

BLOCC) PFLlPTB

PCdoB

~oArames HaroidoLma

Secretária: Ângela Mancuso
Locai: servo com. Especiais - Anexo 11-Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-6874nU52

COMISSÃO ESPECIAL

DESTlNADA,.A, NO PRAZO DE 40 (QUA~ENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-0133J92 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz

Titulares Suplentes

PFLlPTB

BLOCO PSBIPMN

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo AzI
Theodorlco Ferraço
severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
lbrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danllo de castro
Régis de Oliveira
Robérlo Araújo
Vicente Arruda

PMDB

PPB

PSDB

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Phllemon Rodrigues

salomão Cruz
José Tude

Ursiclno Queiroz

Edlnho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nlclas Ribeiro
Wagner Rossi

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparinl

Ezrdio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
saulo Queiroz

Francisco Rodrigues

Beto Lélis

Alceste Almeida
carlos da carbrás
salomão Cruz
Vic Pires Franco

AntOnio Brasil
Confúclo Moura
João Thomé Mestrlnho

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

Robérlo Araújo
Tuga Angeraml

Domingos Dutra

PMDB

PPB

PSDB

PT

De Velasco

Meison salvador

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Luiz Fernando
otávio Rocha

Udson Bandeira

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga

João Maia
Sebastião Madeira

Ivan Valente



Eduardo Jorge
Expedito Júnior Humberto Costa

José Augusto

GilneyViana

Antõnio Joaquim

Elton Rohnelt

PDT

PUPSDIPSC

___P.sBIPMN

Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

PT

PDT

Pimentel Gomes
Roberto Aral1jo

Sebastião Madeira

Arlindo Chinaglia
José Frltsch

Marta SUplicy

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

secretária: Edla Calheiros
Local: servo Especiais - Anexo /I - sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPêCIAL

DESTINADA_A, NO PRAZO DE 40 (QUA~ENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

~PREVÊRECpRSOSORÇAMENTÁR~S
A NIVEL DA UNIA~ ESTADOS E MU,NICIPIOS
PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA UNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBUCAS RLANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"

Presidente: Roberto Jefferson
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz
22 Vice-Presidente: Carlos Mosconi
32 Vice-Presidente: Fernando Gomes
Relator: Darcfsio Perondi

Titulares

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
_Local: servo Com. Especiais - Anexo /I - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067n06617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSmUlçÃO N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇÇ>ES
CONSmUCIONAIS TRANSITORIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-OOB4191 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto
12 Vice-Presidente: Deputado Paulo Tltan
22 VICe-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
32 Vice-Presidente: Deputada Ana Jl1lia
Relatora: Deputada Elcione Barbalho

Titulares Suplentes

PFUPTB

Proposição: PEC-0169193

PFUPTB

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo AzI
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

PMDB

Armando Abnio
Confl1cio Moura
Darcfsio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotti

-saraiva Felipe

PPB

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PSDB

Carlos Mosconi

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Suplentes

Alexandre Ceranto
Dumo Pisaneschi

Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

Elcione Barbalho
Rita Camata

Aníbal Gomes
3 vagas

Alcione Athayde
Antônio Jorge

Enivaldo Ribeiro
Fausto Marte/lo

Talvane Albuquerque

B.Sá

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

~L!iz.Buaiz

Alexandre Cardoso

Carlos Alberto
Carlos da Carbrás
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

Elcione Barbalho
Olávio Rocha
Paulo Titan

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo santos
1 vaga

Antônio Feijão
Arthur Virgnio

Ana Jl1lia
Paulo Rocha

PUPSDIPSC

PSBlPMN

PMDB

PPB

PSDB

PT

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Pedro Canedo

Ubaldino Jl1nior

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

Cássio Cunha Lima
Euler Ribeiro

1 vaga

Edson Queiroz
Gerson Peres

Luciano Castro
1 vaga

Aécio Neves
Roberto França

Adão Pretto
Alcides Modesto



PIOT Wilson Braga Silvio Abreu

PSB!PMN

Adelson salvador Beto Lélis

secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11- sala 10 - Mezanino
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTI!'JADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR~, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POUCIAL"

Proposição: PEC46191 Autor: Dep. Hélio Bi-
cudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros
12 Vice-Presidente: Deputado José Rezende
22 Vice-Presidente: Deputado lidemar Kussler
32 Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares Suplentes

PFLIPTB

Ary Kara Elias Abrahão
Gilvan Freire Hélio Rosas

A1cione Athayde José Luiz Clerot Luiz Fernando (PSDB)
Jarbas Lima José Thomaz Nono (PSDB) Marcos Lima

Marcos Medrado Roberto Valadão 2 vagas
Rogério Silva Wagner Rossi

1 Vaga PPB
Augusto Farias Alzira Ewerton

Herculano Anghinetti Edson Queiroz Jair Siqueira

Mário Negromonte Ibrahim Abi-Ackel Renato Johnsson

Nélson Otoch Jarbas Lima Ricardo Izar

Sebastião Made.ira Prisco Viana Roberto Balestra
PSDB

A1mino Affonso Ayrton Xerez
Domingos Dutra lidemar Kussler Danilo de Castro

Marta SUplicy Vicente Arruda Edson Soares
Milton Mendes Zulaiê Cobra Eduardo Mascarenhas

PT

Magno Bacelar (s/P) Luiz Mainardi José Genorno

PMDB

José Egydio

Adelson Salvador

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

PSBIPMN

PUPSDIPSC

De Velasco

Gonzaga Patriota

PBdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de comissões Especiais: Anexo 11- salas 131-e/135-C
Ala Nova
Telefones: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR ª6-A DE
1992, QUE INTRODUZ MODIFlCAÇQES NA

ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO
Proposição: PEC-96J92 Autor: Hélio Bicudo

e OUtros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: \lago
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bonifácio de Andrada (PPB)
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Jairo Carneiro
Maurício Najar
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Wlison Braga

Ronivon santiago

Aloysio Nunes Ferreira
Ivo Mainardi

Pinheiro Landim
3 vagas

Davi Alves Silva (PMN)
Efraim Morais

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PT

PPB

PDT

PSDB

PNlDB

PLlPSDlPSC
Francisco Rodrigues

Eurlpedes Miranda

Wolney Queiroz

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende
Lael Varella
Theodorlco Ferraço
1 vaga

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
sandro Mabel
1 vaga

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
Ildemar Kussler
Sylvio Lopes

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini

Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda



Milton Mendes
1 vaga

ênioBacci
Silvio Abreu

Pedro Wilson
1 vaga

PDT

Coriolano sales
Matheus SChmidt

Eurfpedes Miranda

Eujácio Simões

PDT

PUPSDIPSC

PSBlPMN

Silvio Abreu

Expedito Júnior

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Esp. Anexo li-Saias 131-e/135-C-Ala Nova
Telefones: 318-706117065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 33-A, DE 1995,

DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PEC-33195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares
1Q Vice-Presidente: Fátima Pelaes
22 Vice-Presidente: Pimentel Gomes
3Q Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Euler Ribeiro

Titulares Suplentes

PFUPTB

Proposição: PEC-188194 Autor: Z8lre Rezende
Augusto Viveiros
César Bandeira

Presidente: Ary Kara Jair Soares
1Q Vice-Presidente: Roberto Valadão Laura Cameiro
2Q Vice-Presidente: Tuga Angerami Manoel Castro
3Q VIce-Presidente: Augusto Nardes Roberto Jefferson
Relator: Darci Coelho Vicente Cascione

Titulares Suplentes

PFUPTB
Euler Ribeiro

Darci Coelho Jonival Lucas José Aldemir
Osmir Lima José Mendonça Bezerra UdiaQuinan
Paes Landim Ricardo Barros Marisa Serrano
Paulo Heslander Theodorico Ferraço Remi Trinta

PMDB Rita camata
AryKara Rita Camata
Elcione Barbalho
Roberto Valadão 2 vagas Eduardo Mascarenhas

PPB
Marcia Marinho
Pimentel Gomes

Augusto Nardes Anivaldo Vale Romel Anfzio
Jair Bolsonaro Amaldo Faria de Sá
Marcos Medrado Renato Johnsson
1 vaga 1 vaga Jair Siqueira

Laprovita Vieira
PSDB Mário Cavallazzi

Sylvlo Lopes Feu Rosa
Prisco Viana

Tuga Angerami Roberto Brant
Renato Johnsson

PT
Eduardo Jorge

GilneyViana Inácio Arruda Jair Meneguelli
José Pimentel Pedro Wilson José Augusto

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Marlene Nasslf
Local: Anexo 11 - salas 131-e/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 79- AO ARTIGO 82 DO

ATO DAS DISr;,»OSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QU~NTOÀS PUNiÇÕES AP~ICADAS,
ATRAVES DE ATOS DE EXCEÇAO,

A SERVIDORES MIUTARES".

De Velasco

1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota

Ubaldino Júnior Raquel capiberibe·

Álvaro Gaudêncio Neto
Dumo Pisaneschi

Femando Gonçalves
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Roberto Fontes

Vic Pires Franco

PMDB

Anfbal Gomes
Darcfsio Perondi

Henrique Eduardo Alves
Maurl Sérgio

Olavo Calheiros
Wilson Cignachi

PSDB

carlos Mosconi
Amaldo Madeira

Feu Rosa
Osmânio Pereira

PPB

Célia Mendes
Jair Siqueira
Paulo Paim

Pedro Valadares
Valdenor Guedes

PT

Arlindo Chinaglia
Humberto Costa

José Pimentel



PDT Feu Rosa

Eurfpedes Miranda Cidinha campos Márcio Fortes

1 vaga 1 vaga

PUPSDIPSC Padre Roque
Luiz Buaiz Pedro canedo Paulo Bernardo

PSB/PMN Teima de Souza

Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

Robérío Araújo
Veda Crusius

PT

João Fassatella
José Machado

Sandra Starling

PDT

Proposição: PECo163195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Pedro Novais
12 Vice-Presidente: Paulo Ritzel
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes
32 Vice-Presidente: Anivaldo Vaie
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

PFLIPTB

PCdoB

Jandlra Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Brunilde LMero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo li-saIa 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-706617067n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONS·nTUlçÃO NIl163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS QISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITORIAS, INTRODU:ZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N1l1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL [)E EMERGÊNCIA)"

PCdoB

Inácio Arruda Sérgio Miranda

Secretária: Rejane S. Marques
Local: 5erv. Com. Esp.:AnelCO li-saias 131-e1135-C-AIaNova
Telefones: 318-7061n06517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTlNAD~A, NO PRAZO DE 40 (QUA~ENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTlTUIÇ~O
NIl2-A, DE 1995, QUE "DA NOV~REDAÇAO

AO ARTlGO_62 DA CONSmUlçAO fEDERAL"
(EMISSAO DE MEDIDA PROVISORIA)

Proposição: PECo2l95 Autor: Roberto Magalhães

Presidente: saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

AntOnio Balhann
Cleonâncio Fonseca (PPB)

Sérgio Guerra

Expedito Júnior

Flávio Derzi
Jarbas Lima

2 vagas

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

Airton Dipp
Fernando Lopes

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira (PPB)
Nelson Marquezelli

PT

PPB

PSDB

PMDB

PSBlPMN

PUPSDIPSC

AntOnio Carlos Pannunzio
Arthur Virgnio

Alexandre Cardoso

Fernando Zuppo
Renan Kurtz

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Eujácio Simões

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
saulo Queiroz

Augusto VIVeiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Lima

Vilmar Rocha

Alzira Ewerton
Paudemey Avelino

Silvernani Santos
1 vaga

Anlbal Gomes
EdinhoBez

Fernando Diniz
Hélio Rosas

Hermes Parcianello
Paulo Titan

PPB

PSDB

PMDB

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota
Paulo Ritzel
Pedro Novais
Ubaldo Correa

Anivaldo Vaie
Luciano Castro
Marcio Reinaldo Moreira
Wagner Salustiano

Benedito de Ura
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano
Rodrigues Palma

Adroaldo Streck
AntOnio Kandir

Firmo de Castro Hélio Bicudo
João Leão Milton Temer

Marcelo Déda
sandra Starling



Adroaldo Streck
Edson Soares

João Leão
Marconi Perlllo

carlos Nelson
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
2 vagas

Jaime Fernandes
José carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Pedrinho Abrão
Theodorlco Ferraço

A1zira Ewerton
Luciano Castro

Márcio Reinaldo Moreira
Mário cavallazzi

1 vaga

PPB

PMDB

PSDB

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI173195, QUE
MODIfiCA O CAPíTULO DA ADMINISTR~ÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GER~IS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAO.

Proposição: PEe-173J95 Autor: Poder Executivo'

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 VICe-Presidente: Márcio Fortes (PSDBA)
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Phllernon Rodrigues
Régis de Oliveira
Vicente cascione

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Laire Rosado
Moreira Franco

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

A1mlno Affonso
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Roberto Brant

~nio Baccl

Gonzaga Mota
José Aldemir
Lfdia Quinan

Expedito Júnior

Dolores Nunes
Pedro Corrêa

Robério Araújo

lbere Ferreira
Jonival Lucas

Luis Barbosa (PPB)
Osmir Lima

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

Coriolano sales

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-saias 131-C/135-e - Ala Nova
Telefone: 318-7067/7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DEST!NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENgA A CONSTITUtçÃO 25-A, DE 1995,

QUE -DA NOVA REDAÇAQ AO CAPUT DO
ART. 511 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL".

(GARANTINDO DERNmVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A SUA CONCEPÇÃO)
Propoalçio: PEe-25J95 Autor: sevlrlno cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
22 Vice-Presidente: salvador Zimbaldl (PSDB)
32 Vice-Presidente: Maria Valadão (PFL)
Relator: Armando AbRio (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudênio Neto
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino cavalcanti (PPB)

Armando AbRio
Edlnho Bez
Nilton Baiano (PPB)

AIclone Athaycle
Augusto Farias
Maria Valadão (PFL)

Salvador Zimbaldl
Zulaiê Cobra

PT

Márcia Marinho
Osmânio Ferreira Marcelo Deda

Maria Laura
Teima de Souza

PT
Celso Daniel
Ivan Valente

Waldomlro Fioravante
Hélio Bicudo

Marta Suplicy

Serafim Venzon

Luiz Buaiz

PDT

Bloco (PLlPSDIPSC)

Ana Júlia
Padre Roque

Glovanni Queiroz

Pedro canedo

Euripedes Miranda
Matheus Schmidt

Alexandre Cardoso

PDT

Bloco (PSBIPMN)

Fernando Zuppo
1 vaga

Nilson Gibson

Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe Adelson salvador (PMDB)
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo li S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318-7066/7067

Eujáclo Simões

Agnelo Queiroz

Bloco (PLlPSD/PSC)

PCdoB

Maurfcio campos

Aldo Arantes



8ecretára: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 - Salas 131-e/135
Telefone: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DÁ NOVA REDAÇÃO J~O PA!lÁGRAFO 42 DO
ART. 18 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL

Presidente: Nicias Ribeiro
111 VICe-Presidente: Oscar Goldoni
22 VICe-Presidente: Luiz Fernando
311 VICe-Presidente: Nelson Meurer
Relator: AntOnio Geraldo

Titulares Suplentes

PFUPTB

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2

41, DE 1991" QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
PARAGRAFO 42 DO ART. 18 DA

CONST!TUIÇÃO FED,ªRAL." (RI;STRINGE
A CRI~ÇAO DE MUNICIPIOS NA EPO,ÇA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBUCAÇAO DOS

ESTUDOS DE VIABIUDADE MUNICIPAL)

Proposição: PEC-41191 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro
111 Vice-Presidente: Oscar Goldoni
211 Vice-Presidente: Luiz Fernando
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer
Relator: Antonio Geraldo

Titulares Suplentes

PFUPTB

AntOnio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Lopes
MussaDemes

Chicão Brigido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

AntOnio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioArns
Luiz Fernando

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti

Wilson Cunha

PMDB

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

PSDB

Arlhur Virgmo
Eduardo Barbosa

Jayme santana
Roberto Santos

AntOnio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luis Barbosa
Mauro Lopes
Mussa Demes

Chicão Brigido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

PMDB

PPB

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Wilson Cunha

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano

Noel de Oliveira
Simara Ellery

2 vagas

BasOio Billani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

Coriolano sales
Edson Ezequiel

Eujácio Simões

Ubaldino Júnior

Agnelo Queiroz

PPB

PT

PDT

PUPSDIPSC

PSBJPMN

PCdoB

Basílio Villani Cleonâncio Fonseca
Gerson Peres Felipe Mendes

Cleonâncio Fonseca Márcio Reinaldo Moreira Hugo Biehl
Felipe Mendes Nelson Meurer Salatiel Carvalho

Hugo Biehl Telmo Kirst Talvane Albuquerque
Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque PSDB

AntOnio Kandir Arlhur Virgmo
Eduardo Marcarenhas Jayme santana

Chico Ferramenta FlávioArns Roberto Santos
João Coser Luiz Fernando 1 Vaga

João Fassarella
PT

Renan Kurtz Celso Daniel Chico Ferramenta

1 vaga João Paulo João Coser
Luiz Mainardi João Fassarella

PDT
1 vaga

Coriolano Sales Renan Kurtz

Sérgio Guerra
Edson Ezequiel 1 yaga

PSBJPMN

Jandira Feghali Ubaldino Júnior Sérgio Guerra



Eujácio Simões

PUPSDIPSC

1 vaga Francisco Horta

PL

Marquinho Chedid (PSD)

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretário: José Maria Aguiar castro
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11 S. 131-e/135-C
Telefones: 318-706517061n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROMOVER E DEBATE E O
EXAME DA AUTOGESTÃO DO FUNDO DE

DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA
-FUNCAFÉ

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1R Vice-Presidente: Adelson salvador (PMDB)
2R Vice-Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
3R Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Secretária: Maria do Amparo
Local:Com. Esp. Anexo li-Saias 131-e/135-e-Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL.

DESTlNADAj\, NO PRAZO DE 40 (QUAF\ENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO

ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL·

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEc-D155193 Autora: Cldlnha campos

Presidente: Vicente Cascione
1R Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
2R Vice-Presidente: Vicente Arruda
3R Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Ibrahim Abi-Ackel

Abelardo Lupion Célia Mendes
Titulares Suplentes

Carlos Melles José Borba
Chico da Princesa Mauro Lopes BLOCO PFLlPTB
José Rocha Nelson Marquezelli Adauto Pereira AroIdo Cedraz
Maluly Netto Vi/mar Rocha Antônio Geraldo Jaime Fernandes
Raul Belém Werner Wanderer Jairo Azj Luiz Braga
Theodorico Ferraço 1 vaga Theodorico Ferraço Philemon Rodrigues

PMDB Severino Cavalcanti salomão Cruz

Adelson salvador André Puccinelli Vicente Cascione JoséTude

Dilso Sperafico Nair Xavier Lobo Wilson Cunha Ursicino Queiroz

Hermes Pacianello Wilson Cignachi
SUas Brasileiro 3 vagas PMDB
Simara Ellery
Valdir Colatto Aloysio Nunes Ferreira Edinho Araujo

PPB Gilvan Freire João Natal

Cleonâncio Fonseca Herculano Anghinetti
Ivandro Cunha Lima Jorge Wilson

Dilceu Sperafico 4 vagas
José Luiz Clerot José Prlante

José Rezende
Luiz Fernando Nicias Ribeiro

Nelson Meurer
Udson Bandeira Wagner Rossi

VadãoGomes

PSDB PPB

Antônio Aureliano Carlos Mosconi Costa Ferreira Aclylson Motta
Danilo de castro Elias Murad Dolores Nunes Mário de Oliveira
Jorge Anders Welson Gasparini Gerson Peres Roberto Balestra
Salvador Zimbaldi 1 vaga Ibrahim Abi-Ackel Talvane Albuquerque

PT Prisco Viana Welson Gasparini

Alcides Modesto Milton Mendes
João Coser Nedson Micheleti PSDB
Padre Roque Ti/den santiago

PDT Dani/o de Castro Ezrdlo Pinheiro

Coriolano sales Airton Dipp Régis de Oliveira João Leão

Luiz Durão Renan Kurtz Robério Araújo Jorge Anders

PSB
VICente Arruda Saulo Queiroz

Gervásio Oliveira Ushitaro Kamia (PPB) PT

PCdoB Domingos Dutra Fernando Ferro

Ricardo Gomyde 1 vaga Hélio Bicudo José Machado



BLOCO PUPSDIPSC

Francisco Rodrigues De Velasco

Marcelo Deda Pedro Wilson

PD'r

Cidinha campos Magno Bacelar (s/P)
Silvio Abreu Renan Kurtz

Bloco (PFLlPTB)

José Jorge Augusto Viveiros
Maria Valadão Bonifácio de Andrade (PPB)
Osvaldo Biolchi Costa Ferreira
Paes Landim José Tude
Paulo Bauer Osmir Lima
Raul Belém Paulo Bornhausen
Roberto Jefferson Ricardo Barros

PMDB

Elias Abrahão Ivandro Cunha Lima
Eliseu Padilha Lfdia Quinan
Maria Elvira Simara Ellery
Marisa Serrano 3 vagas
MaurIcio Requião
Rita Camata

PPB

Augusto Nardes Agnaldo Timóteo
Cleonâncio Fonseca Dolores Nunes
Darci Coelho Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel José Linhares
Jair Siqueira Mario de Oliveira

PSDB

Alexandre Santos FlávioArns
Marcon! Perillo Itamar Serpa
Ubiratan Aguiar Osmâncio Pereira
Vicente Arruda Welson Gasparini

PT

Esther Grossi José Fortunatl
Ivan Valente Paulo Delgado
Pedro Wilson Sandra Starling

PDT

Fernando Zuppo Renan Kurtz
Severiano Alves Sérgio Carneiro

Bloco (PSBIPMN)

Ubaldino Júnior Gervásio Oliveira

PCdoB

Lindberg Farias Ricardo Gomyde

Bloco (PLJPSDIPSC)

Welinton Fagundes Pedro Canedo

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 233-A195, QUE",
MODIFICA O ART. 34 E O CAPíTULO 111,

SEÇÃO I, DA CONSTITUiÇÃO FEDER_Al E O
ART. 60 DO ATO DAS DISPOSJÇOES
CONSmUCIONAIS TRANSITORIAS"

(EDUCAÇÃO)

Proposição: PEC·233196 Autor: Poder Executivo

Presidente: Elias Abrahão (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
22 Vice-Presidente: Ubiratan Aguiar (PSDB)
32 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Relator: José Jorge (PFL)

Titulares Suplentes

Haroldo Lima

Ivan Valente
Marta Suplicy

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Suplentes

Luiz Fernando
OIávio Rocha

Udson Bandeira

Adelson Salvador

João Maia
Sebastião Madeira

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga

PPB

PT

PSDB

PMDB

PCdoB

PFUPTB

BLOCO PSBIPMN

Aldo Arantes

Secretária: Ângela Mancuso
LocaI: Serv. Com. Especiais - Anexo 11 - saJa 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA_A, NO PRAZO DE 40 (QUAFtENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃiO FEDERAl'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-0133J92 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 VIce-Presidente: Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz

Titulares

Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
salomão Cruz
Vic Pires Franco

Robério Araújo
Tuga Angerami

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

AntOnio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Beta Lélis

, Domingos Dutra
GilneyViana



Secretária: Ana Clara
Local: Serviço de Com. Esp. Anexo 11 Sala 131-C
Telefone: 318-755517563

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMB,,!STíVEIS LíQU!pOS
E GASOSOS, DE COMPETENCIA DA UNIAO E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PEe-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
22 Vice-Presidente: Maio Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos camurça (PPB)
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PL

Proposlçio: PEe-2561'95 Autor: senado Federal

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 VICe-Presidente: Efraim Morais (PFL)
22 VICe-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: carlos Mosconi (PSDB)
Relator: André Puccinelli (PMDB)

Titulares Suplentes

Eujáclo Simões

3 vaga (8)

ceci Cunha
Marconi Perlllo
Roberto Rocha

Sebastião Madeira
Silvio Torres

Expedido Júnior
Luiz Buaiz

Nelson Meurer
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
1 vaga

Bloco (PFLlPTB)
Antônio Joaquim Aralljo

carlos Magno
EliseuMoura

Fernando Gonçalves
João Mendes

Osmir Lima
Paes Landim

Francisco Horta

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - Sala 131-C
Telefone: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 256-A, DE 1995, DO SENADO FEDERAL,
QUE "OUTORGA COMPETÊNCIA À UNIÃO,

PARA INSTITUIR CONT~IBUIÇÃO PROVISÓ~IA
SOBRE MOVIMENTAÇAQ OU TRANSMISSAO

DE VALORES E DE CREDITOS E DIREITOS
DE NATUREZA FINANCEIRA".

Efraim Morais
Félix Mendonça
José Rocha
Jlllio César
Roberto Jefferson
Rogério Silva
Ursiclno Queiroz

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)
André Puccinelli Hermes Parclanello
Armando AbRio José A1demir
Darclsio Perondi Marcelo Teixeira
Genésio Bemardino Pinheiro Landim
Max Rosenmann Saraiva Felipe
Udson Bandeira Tetê Bezerra

PDT

PT

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Alexandre Santos
B.Sá
Carlos Mosconi
Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Alcione Athayde
Francisco Dornelles
José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro canedo
Roberto Campos

EduardO Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Betlnho Rosado
Chico da Princesa

José carlos Aleluia
JoséTude
Lima Netto

Murilo Pinheiro
Werner Wanderer

PMDB

Henrique Eduardo Alves
Oscar Andrade

Paulo Titan
Pedro lrujo

2 vagas

PPB

BasRioVillani
João Ribeiro

Roberto campos
2 vagas

PSDB

Antônio Aureliano
Cunha Lima

Marconi Perillo
Zé Gerardo

PT

João Coser
luciano Zica

TeIma de Souza

PDT

Airton Dipp
Femando Lopes

PSB

Ricardo Heráclio
PCdoB

Alberto Silva
Anfbai Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

Aracely de Paula
Dumo Plsaneschi
Eliseu Resende
Félix Mendonça
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feij6

Carlos camurça
Enivaldo Ribeiro
João Pizzolattl
Marcos Medrado
Salatlel Carvalho

Pedro Valadares

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

José MaurIcio
LeonelPavan

Haroldo Lima Socorro Gomes Saraflm Venzon Leonal Pavan



PC~oB

Sérgio Miranda Agnelo Queiroz

Secretária: Edla calheiros Bispo
Local: Serviço Com. Esp. -Anexo 11 Sala 120-B
Telefones: 318-7066 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR À PROPOSTA DE
EMENDA À CONS,TlTUIÇÃO N2 17J95, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~mUlçÃO
FEDERAL· (FIXANDO EM NO MINIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE: DA FEDERAÇÃO)

Proposlçio: PEC-17195 Autor: Antônio Joaquim
Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 VICe-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: AntOnio Brasil (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUl?TB

José Tude
Júlio César

Mendonça Filho
Roberto Fontes

candinho Mattos (PSDB)
Darcfsio Perondl

1 vaga

PMDB

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
RIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇt\O N2 57, DE 1995, QUE,"DÁ
NOVA REDAÇAO AO ARTIGO 14, PARAGRA
FOS PRIMEIRO E SEGUNDO E ACRESCENTA

INCISO" (VOTO FACULTATIVO).

Proposição: PEC-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Enedito de Lira (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

AntOnio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
Hugo Lagranha

Ricardo Harácllo

PSB

Sérgio Guerra

carlos Malles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

AroIdo Cedraz
José Coimbra Alzira Ewerton

José Mendonça Bezerra Benedito Guimarães
Roberto Fontes

PPB

PSDB

Darci Coelho
2

AntOnio Brasil
Olavo calheiros
Udson Bandeira

PMDB

PPB

Carlos Apolinárlo
Genésio Bernardino

1 vaga.

José de Abreu
1 vaga

João Fassarella
Sandra Starllng

PT

Celso Russomanno
Vicente Arruda

Ana Julia
João Paulo

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

AntOnio Jorge
Carlos Airton

Pedro Valadares (PSB)
Matheus 8chmidt

PDT

Bloco (PSBlPMN)

Coriolano sales

Bloco (PL/PSDIPSC)

Eujácio Simões Expedido Júnior (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 Salas 131-C/135-C
Telefone: 318-7066n067n052

COMISSÃO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À_CONSTITUiÇÃO 169-A, DEJ995,
QUE "DISPOE SOBRE A REMUNERAÇAO DE
VEREADORES E PREFEITOS MUNICIPAIS".

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 VIce-Presidente: José Teles (PPB)
32 VICe-Presidente: AntOnio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Mala (PFL)

PS[)B

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Carlos Santana
José Frltsch Domingos Dutra

PDT

Airton Dlpp 1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

José Carlos sabóia Nilson Gibson

Bloco (PLn'SDIPSC)

Francisco Horta Eujáclo Simões

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Anexo 11- Saias 131-e1135-C
Telefone: 318-70651706617052

1 vaga Gerváslo Oliveira



Tltular.s Suplentes Bloco (PPBIPL)

José Machado
Tilden santiago

Matheus Schmldt

Nan Souza (PSL)
2 vagas

Arthur VlrgRio
Celso Russomanno

1 vaga

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

AntOnio Carlos Pannunzlo
Ayrton Xerez
1 vaga

PSDB

PDT

PT

José Maurfcio

Enivaldo Ribeiro
José Teles
1 vaga

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

secretário: Francisco da Silva Lopes Silva
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11 sala 131
Telefone: 318-7066n067n052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À

DEMARCAÇÃO Q.AS TERRAS INDíGENAS E
AS QUESTOES DECORRENTES

DESTE PROCESSO

Coordenador: samey Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Oavi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)
Salomão Cruz (PSOB)
Sarney Filho (PFL)
Sebastião Madeira (PSOB)
Silas Brasileiro (PMOB)

Secretária: Edla calheiros Bispo
serviço de Comissões Especiais: Ane>«> 11-Bala 131-e- Ala Nova
Telefones: 318-706&n065n052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Coordenador: Deputado Carlos Alberto

Albérico Cordeiro
Márcio Fortes
Ivo Mainardi
carlos Alberto
Cunha Bueno
Fernando Ferro
Aroldo Cedraz
Simara E1lery

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Ane>«> 11- salas 131-eJ135-C
-Ala Nova
Telefones: 318-7065n061

Bloco (PFLlPTB)

Enivaldo Ribeiro Nan Souza (PSL)
José Teles 2 vagas
1 vaga 2 vagas

PSDB

AntOnio Carlos Pannunzlo Arthur Vlrgmo
Ayrton Xerez Celso Russomanno
1 vaga 1 vaga

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bemardo Tilden santiago

PDT

José Maurfcio Matheus Schmidt

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

João Mellão Neto
José Jorge
JoséTude

Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Darcfslo Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz C1erot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 118a1a 131
Telefone: 318-7066n067n052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI 169-A,

DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E

PREFEITOS MUNICIPAIS".
Proposlçio: PECo169J95 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcrslo Perondi (PMOB)
12 Vice-Presidente: José Luiz C1erot (PMDB)
22 VIce-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSOB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

João Mellão Neto
José Jorge
José Tude

Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Darcfslo Perondl Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSOB)



Subsecretaria de Ediç6es Técnicas do Senado Federal
REVISTA dE INFORMAÇAO LEGISLATIVA

nll 126 . abril/junho - 1995

Leia neste número:
Uma visão critica do Direito - André Franco Montoro
Processo orçamentário federal: problemas, caulU e indicativos de lClluçlo- Osvaldo Maldonado Sancltes
Expropriação dos bens utilizados para fins de tráfico ilicito de entorpecentes - Edilson Pereim Nobre Júnior
Ministério Público do Trabalho: prerrogativa. do oficio do comunicáveis AlUa atuaçlo como parte? 
JoséPltu
Barreim legal nos sistemas eleitomis proporcionais - Ricardo Rodrigues
A imunidade dOi fundos de pensA0 e o mercado de capitais - Arnold Wald
Pena sem prisão: prestação de serviços à comunidade - Fernando da Costa Tourinho Neto
O recurso especial e lU! deciSÕCI interlocutóriall desafiadoras por agravo de instrumento - Demócrito
Ramos Reinaldo
Consulta e parecer - René Ariel Dotti
A exoneraçlo tributárila dos aposentados e pensionistas - Oswaldo Olhon de Pontes Saraiva Filho
Evolução do Direito Co:nstitucional brasileiro e o controle de constitucionalidade da lei - Gilmar Ferreiral
Mendes
Conlideraç6e1 acerca da eonlltitucionalidade na expediçlo de medidas provisórias venando matéria
orçamentária pública (Nota técnka n° 1195) - RobilOn Gonçalves de Castro
Requisitos par Ministro e Conselheiro de Tribunal de Contas - Jorge misses Jacoby Fenandes
OI prfncipiOl informadorel do contrato de compra e venda internacional na Convençlo de Viena de
1980 - Juditb Martins-Costa
A defesa da concorrência no Mercosul- José Matias Pereim
ÔnullUcumbenciais. Situações controvertldu. - Élio Wanderley de Siqueira Filho
Das Disposições Constitucionais Tmnsitórias (uma redução teórica) - Ivo Dantas
Notas sobre a eugae do artigo 102, I, 11, da CoostituiçAo FederaI- Antônio Vital Ramos de Vasconcelos
O civilista Amoldo Wald - Fernando Whitaker da Cunha
Derecho penal cono teccaologia social (Notas sobre las contradic:ciones dei sistem penal) - Juan Marcos
Rivero Sancbez
Da codi.ticaçao à lei civil brasileim - Fernado Bmga
O direito eleitoral portuguêl- Jorge Miranda
Licitação: pontos polêmicos - Toshio Mukai
A intervençio do ElItado bruileiro e a política oligárquica na república velba - Maria Elizabeth Guima
dei Tei:Ieira Rocha
Biblioteca e constituição - Sueli Angelica do Amaral
O princípio da responsabilidade objetiva do Estado e a teoria do risco administrativo - Heleno Taveira
Thrres
A legitimação do Parlamento para função fiscal- Iris Eliete Teixeira Neves de Pinho lavares
liderança: uma nova vido - Tinia Mara Botelho
Agamennon Magalhães. O estadista do social, o administrador, opensamento político - JaIbas Maranhão
Da Jurispmdência como ciência clHDpreemiva. A dialética do compreender mediante o interpretar
Miracy Barbosa de Sousa Gustin

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGll.ATIVA
Números 125 a 128: R$ 50,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretariade Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT-Senado. Neste valor já estão
incluídos os preços postais referentes à remessa através da ECT.
Nome: .
Endereço: ..
Cidade: UF: Telefone: Fax: Telex: .
Data: Assinatura: ..



Subsecretaria de Ediç6es Técnicas do Senado Federal
REVISTA. dE INFORMAÇAo LEGISLATIVA.

n' 127 . julhO/setembro - 1995

Leia Deste número:
Direitos c garantias fundamentais - Josaphat Marinho
A introduçlo da InMercatoria DO Bruil e a criaçlo de uma nova doplática - Amoldo Wald
Justiça Militar: por que sim e por que nJo? Compet!ncia - Álvaro Lazzarini
A Coaltituiçlo e a educaçIo bruUeira- Edivaldo M. Boal"elltura

. A funçãojudicante do Poder Legislativo 110 Bmsil- Paulo Lopo saraiva
Direito l moradia - Sél'lio SérvuIo da Cuba
Dos efeitos da fillêDcia decretada no estrangeiro - Edil90n Pereira Nobre Júnior
Apropriaçlo indébita em ..atéria tributária - CarIoI Alberto da C'oIta Diu
A incidencia da Cofins sobre o faturamento de empresas de incorporaçlo de venda de imóveis - Oswaldo
Othon de Pontes Saraiva Filho
A UIIflo estávd e a Lei ai 8.971, de 29 de dezembro de 1994 - Otto Eduardo Vizeu GU
Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de direitos - Teori Albino zavascki
Revillo do decbio da Reforma Penal (1985-1995). Coosideraçlles IObre a "Ellecuçlo Pr0viJ6ria da
SeJatença Penal" - Mauricio Kuebne .
A contn'buiçlo da Justiça Eleitoral para o aperfeiçoamento da democracia - José Augusto Delgado
Umateimra jurídica da pl'Oltituiçlo infantil - JOIiue RDIe Pary Vel'OllCle
Contrataçao direta: dispensa de licitaçlo com base no art. 24. inc. VIII, da Lei n'R 8.666/93 - Jorge Ulisses J.
Fernandes
Empraa agrária e atabeleclmento aarárlo - Fábio Maria de-Mattfa
Neoliberalismo edesadrninistrativizaçlo - G1adston Mamede
PreltaçJo de contai - iMtnuueato de traaJpadocla da Admiaiatnçlo - Fláno Sátiro Femandes
Regimes de concorr6ncia e poifticas de concorrancia na Am6rica Latina: o caso do Mercosul - José Matias
Pereira
A evoluçlo jurisplUdeDcil1 doIliItemu regiODala intenuIc:ionaiI de proteçlo llOI direitos bWlWlOl- Jde
Jane F'ionti
ContnlnJiçlles sociais: a ccrtidlo positiva de débito com efeito de negativa em face do § 311 do 3rt. 19S da
Constituição Federal- Fabiana. de Menezes Soares
Invalidaçlo "ex ofIicio" dOi atol adminiltrativol pelo juiz - José Américo A. Costa
A discricionaricdade administrativa e o controle judicial de seus limites - Amandino 'Thixeim Nunes Júnior
O contrato COIIl cláulllla de riJc:o para explora~1o de petróleo 110 Bruil- Tlaadeu Andrade da Cunha
A Corte Internacional de Justiça e o caso Estados Unidos - Nicarágua - Fredys Orlando Solto
Lei IObre o Tribu.aI Co.ltituclonal :Federal AlemIo. (Lei do Tribunal Coutimcional Federal) - Luís
MODIOHeck
IX Congresso Latino-Americano de Direito Romano (Jalapa-México). Romanismo e indigenismo dos juris
tas latino-americanos - Silvio Meira

.A Responsabilldade do Estado-Julz -Ilo&irlo Marinho Leite Chaves
Da coneçao monetária dos débitos judiciais trabalhistas - José Pitas

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEOD...ATIVA
Números 125 a 128: RS 50,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à ag6ncia APT-Senado. Neste valor
já estão incluídos os preços postais referentes á remessa através da ECT.

Nome: .
Endereço: ..
Cidade: tJF: Telefone: Fax: Telex: .
Data: Assinatura: , .



SUbseCRETARiA dE EdiÇÕEs TtCNICAS

do SENAdo fEdERAl

CoNS1TT1JlÇÃO FEDERAL AnJALIZADA COM TODAS AS MUDANÇAS EFE11JADAS

DESDE A SUA EUBORAÇÃO EM 1988. lNa...ulDAs, lNa...USIVE. TODAS AS

EMENDAS CONS1TI1.1C.X>NAIS DE REVISÃO.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo 1, 22.Randar - 70165-900 - BrasOia - DF

Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589
Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 - Telex: (061) 1357

Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à

esquerda)



Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal

COMPACT OISK

CO/ROM

- Normas jurídicas de hierarquia superior (leis, decretos, decretos-leis, etc.) com base
no Banco de Dados NJUT - Normas Jurídicas, de forma referencial contendo texto integral
da Consltituição, disponível no Sistema de Informação do Congresso Nacional- SICON, do
Prodasen.

- O acervo inclui, além de 3.988 documentos anteriors a 1946, dados informativos da
legislação posterior àquele ano, provenientes das seguintes fontes:

- Diário Oficial da União (a partir de 1808)

- Diário Oficial da União (acervo micrográfico do período 1930/1954)

- Diário do Congresso I - Câmara (a partir de 1888)

- Diário do Congresso II - Senado (a partir de 1888)

- Diário de Justiça (a partir de 1888)

- Trimestralmente será editada uma nova versão do CD-Rom NWT com dados
atualizados.

- O pedido deverá ser acompanhado de depósito bancário a ser realizado na Caixa Econô
mica Federal em nome da FUNDASEN, agência 0005, operação 006, conta nº 950.056-8.

VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00

DESPESAS POSTAIS: R$ 5,00



REGIMENTO INTERNO - SENADO FEDERAL (R$10,00)

Edição especial de 1995.

Resolução nl) 93, de 1970. Texto consolidado, com as alterações adotadas pelas Resoluções
nos 51, 58 e 63, de 1989, e 1, 9, 17 e 52, de 1990.

REGIMENTO COMUM (CONGRESSO NACIONAL) (RS 5,00)

Edição de 1995.

Resolução nO 1nO CN com alterações posteriores.

REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA NOS 1, 10,12,17,11,81 A 84, 88A 108,110 A
127. (RS 12,50 o volume)

Publicação trimestral de artigos juridicos e técnico-legislativos com circulação inintenupta desde
1964.

SENADO & CONGRESSO (RS 5,00)

Edição de 1995.

Proposições Legislativas, Tramitação, E'95.

Outros títulos

ESTUDOS DA INTEGRAÇÃO (RS 5,00 o volume)

1° Volume: Defesa da concorrência no Mercosul - Professor Werter Faria; 2° Volume: A
Defesa contra as prflticas desleais na Europa. - Um exemplo a seguir? - Professor Werter Faria; JO
Volume: O regime comum de origem no Mercosul; 4° Volume: ZPEs brasileiras - A necessidade de
mudanças no contexto do Mercosul; j°Volume: Disciplina da concorrênciade controle das concentra
ções de empresas no Mercosul; 6° Volume: Os efeitos do artigo 98 do Código Tributário Nacional e o
Processo de Integraçlo do Mercosul; 7° Volume: O estabelecimento de uma politica comum de prote
ção do meio ambiente - sua necessidade num mercado comum; 8° Volume: Harmonização Legislativa
no Mercosul.

LEI DE EXECUÇÃO PENAL E LEGISLAÇÃO CORRELATA (RSIO,OO)

Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984. Código Penal e Código de Processo Penal. Lei das
Contravenções Penais, de Prevenção e Repressão ao Tráfico Dícito de Entorpecentes e sobre Crimes
Hediondos. Resoluções da ONU sobre prevenção do delito e tratamento dos reclusos.

OBRA SOCIAL E pOLíTICA DE ALBERTO PASQUALINI (RS 25,00)

Edição de 1994. 4 volumes.

LEGISLAÇÃO EI.EITORAL E PARTIDÁRIA (RS 12,00)

loa edição atualizada, 1994.

Código Eleitoral. Lei de lnelegebilidade. Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Eleições de
1994. Legislação correlata. Calendário eleitoral.

Pedidos à
Subsecretaria de Ediç6el Técnicas - Senado Federal P~a dos Três Poderei, Via N-2, Unidade de
Apoio m CEP 7016:5-900. Brasflia-DF. Telefonei: (061) 311-4258 e 321-7333. Telex: (061) 1357



EDIÇÃO DE HOJE: 144 PÁGINAS


	D002390153
	D002390154
	D002390155
	D002390156
	D002390157
	D002390158
	D002390159
	D002390160
	D002390161
	D002390162
	D002390163
	D002390164
	D002390165
	D002390166
	D002390167
	D002390168
	D002390169
	D002390170
	D002390171
	D002390172
	D002390173
	D002390174
	D002390175
	D002390176
	D002390177
	D002390178
	D002390179
	D002390180
	D002390181
	D002390182
	D002390183
	D002390184
	D002390185
	D002390186
	D002390187
	D002390188
	D002390189
	D002390190
	D002390191
	D002390192
	D002390193
	D002390194
	D002390195
	D002390196
	D002390197
	D002390198
	D002390199
	D002390200
	D002390201
	D002390202
	D002390203
	D002390204
	D002390205
	D002390206
	D002390207
	D002390208
	D002390209
	D002390210
	D002390211
	D002390212
	D002390213
	D002390214
	D002390215
	D002390216
	D002390217
	D002390218
	D002390219
	D002390220
	D002390221
	D002390222
	D002390223
	D002390224
	D002390225
	D002390226
	D002390227
	D002390228
	D002390229
	D002390230
	D002390231
	D002390232
	D002390233
	D002390234
	D002390235
	D002390236
	D002390237
	D002390238
	D002390239
	D002390240
	D002390241
	D002390242
	D002390243
	D002390244
	D002390245
	D002390246
	D002390247
	D002390248
	D002390249
	D002390250
	D002390251
	D002390252
	D002390253
	D002390254
	D002390255
	D002390256
	D002390257
	D002390258
	D002390259
	D002390260
	D002390261
	D002390262
	D002390263
	D002390264
	D002390265
	D002390266
	D002390267
	D002390268
	D002390269
	D002390270
	D002390271
	D002390272
	D002390273
	D002390274
	D002390275
	D002390276
	D002390277
	D002390278
	D002390279
	D002390280
	D002390281
	D002390282
	D002390283
	D002390284
	D002390285
	D002390286
	D002390287
	D002390288
	D002390289
	D002390290
	D002390291
	D002390292
	D002390293
	D002390294

